
Från hembygdsarbetet 

Altuna hembygdsförening 

Vår, sommar och höst är föreningen 
ganska aktiv. Vi började den 28 april med 
att städa i och omkring hembygdsgår
den. I början av maj hölls årsmötet. Tord 
Johansson valdes då till vår nya ord
förande. 

Trefaldighetsafton samlades vi i Sör
ängen för att dricka hälsa. 

En eftermiddag under kommunens 
kulturvecka hade vi öppet hus i skol
museet. Uppmärksammades av lokaltid
ningen som kom och gjorde ett fint bild
reportage därifrån. 

Nationaldagen firades traditionsenligt 
med medverkan av hemvärnet och Trögds 
spelmanslag. 

Den sedvanliga midsommarfesten an
ordnades i år av Ådalen-Fastbo byalag. 
En välplanerad och lyckad bussresa gick 
av stapeln den 26 juli. Resmålet var 
Gammalvala i Värmland. Det var mycket 
intressant och tankeväckande att upp
leva vardagen från svunna tider. 

I augusti hade vi en trivselkväll i hem-
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bygdsgården där Lars-Isac Morell med
verkade med ett kåseri om "Mat och na
turahushållning - en kulturhistorisk till
bakablick". Lars-Eric är en duktig kåsör 
och fångade verkligen åhörarnas upp
märksamhet. Förplägnaden bestod av kol
bullar med lingonsylt, hårt hembakt bröd, 
ost och dricka. 

För övrigt har valda medlemmar del
tagit i kommunens planeringsmöten som 
berört hembygden, deltagit i Fomminnes
föreningens ordförandekonferens med 
mera. 

Vidare medverkade Altuna hembygds
förening på Fjärdhundradagen med en 
bild utställning. 

Praktiska saker av större vikt som 
genomförts under året är provtryckning 
av skorstenen i vår gamla hembygds
gård och rödfärgning av alla hus som 
föreningen är satta att vårda. En luftav
fuktare är inköpt till skolmuseet. 

Föreningen har haft 97 medlemmar 
under 2005. 

Gudrun Jansson, sekreterare 
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Skördetid i Ransta trädgård, var ett uppskattat 
program under 2005. 

Balingsta hembygdsförening 

Föreningen har under året haft ett varie
rande programutbud för att stärka hem
bygdskänslan och gemenskapen av att 
bo i Balingsta. Medlemsantalet har under 
året ökat från 151 personer till 179 vilket 
kan anses mycket glädjande. 

I samarbete med Wiks folkhögskola 
firades traditionsenligt Valborg på Wik. 
Komminister Britt-Karin Ekstrand höll 
detta år ett stämningsfullt vårtal vid ka
sen och ett fantastiskt fyrverkeri avslu
tade det välbesökta valborgsmässofiran
det. 

Gökotta var detta år förlagt till Wik 
och samlade ett tjugofemtal medlemmar 
till fågelexkursion denna tidiga majmor
gon. 

Nationaldagsfirandet skedde tradi
tionsenligt och i Balingsta kyrka fram-

förde sångkören Carmen en bejublad 
sångstund varefter firandet avslutades i 
församlingshemmet med fika, tipspro
menad och hunduppvisning. 

I augusti gjordes utflykt till Focksta 
gård där ägaren informerade om mjölk
produktionen vid gården och en demons
tration av den tekniskt avancerade anlägg
ningen för mjölkprocessen. Lamadjuren i 
beteshagen utgjorde också ett exotiskt in
slag i landskapsbilden. 

En uppskattad programpunkt var 
skördetid i Ransta trädgård med träd
gårdsmästaren som ciceron och i äppel
musteriet lät man sig väl smaka. Under
visning om hur fruktträd skall beskäras 
var ett lärorikt inslag. 

I oktober var det traditionsenligt sill
och potatisfest i ett fullsatt församlings
hem. Folkmusikgruppen Aura spelade 
och sjöng svenska folkvisor. Runolog 
Marit Åhlen från Gustav Adolfs Akade
min berättade och visade bilder över run
stenar i Balingsta med omnejd. 

Bökstastenen omnämndes särskilt. 
Efter trehundratrettiotvå år var den upp
hittade delen till Bökstastenen på plats 
och stenen restaurerad. 

En hälsosöndag anordnades i novem
ber. Eva Bi Körsner föreläste om giraff
språket och om tankens betydelse för 
hälsan. Besökarna fick pröva på ground
ing och Qi Gong. 

Knutsfesten blev som tidigare år en 
härlig familjefest med frejdig dans kring 
granen. 
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Vid föreningens årsmöte höll lands
antikvarie Håkan Liby ett uppskattat fö
redrag om Fornminnen, folkliv och hem
bygdskänsla. 

Alf Hanslöf, ordförande 

Björklinge hembygdsförening 

Den 34:e årsstämman hölls den 20 mars 
inför över 100 personer i församlings
hemmet. 

Stämman inramades med musik av 
Gåsandersbygdens spelmanslag och pris
utdelning i den årliga teckningstävlan för 
eleverna i Björklinge kyrkskola, som hade 
till uppgift att tolka historien som berät
tats om "Kyrkbacken i Björklinge". Den 
"hembygdslöse" spelmannen Inge Thors
son presenterade ett bejublat musikaliskt 
kåseri till kaffet. 

Valborgsmässoaftonen firades vid 
Sandviken med inramning av kyrkokö
ren under ledning av musikdirektör Mag
nus Kilven och vårtal av komminister 
Per Harling. 

Årets kyrkstigsvandring fick detta år 
en ny dag då annandag pingst fått ge 
vika för 6 juni som helgdag. Nu blev det 
lördagsvandring den 21 maj med guds
tjänst i Lagmansbo efter niokilometers
promenaden från Kättsbo för trettiotalet 
vandrare. 

Nationaldagen var för första gången 

Margit och Ragnar Sjölin studerar såväl tavlor 
som katalog, på Ståhlbergsutställningen. 
Foto J.G. Borgenstierna. 

en helgdag. Efter flagghissning, diktläs
ning och sång på prästgårdstunet tågade 
man med fanborg i täten till kyrkan där 
komminister Per Harling höll högtidstalet. 

Björklingedagen den 12 juni var så 
sval att friluftsgudstjänsten hölls i kyr
kan med efterföljande kyrkkaffe i försam
lingshemmet. Konstnären Sven Ståhlberg 
stod sedan i centrum med en minnes
utställning, som samlat över 50 av hans 
verk. Barnläkaren Anders Kreuger höll 
ett initierat anförande om Ståhlbergs liv 
och konstskapande. Utställningen samla
de en stor publik som uppskattade initia
tivet med utställningen. 

Bussresan den 28 augusti gick i väs
terled. Folke Eriksson guidade och dok
tor Westerlunds mottagning i Enköping 
besöktes liksom Drömparken, Nykvarns 
hantverksby och Hässlö flygmuseum i 
Västerås. 
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På höstträffen i församlingshemmet 
den 16 oktober fick vi, ur en bandning, 
höra John Olsson läsa ur sitt skådespel 
"Gåsanders och näcken" Riksspelman
nen Bo Larsson beledsagade uppläs
ningen med musik från uppsättningen. 

För tredje året i rad arrangerades 
julmarknaden i och utanför museet med 
publikrekord som gynnade alla för
eningar och grupper som sålde hantverk 
och lokala produkter. Sagogrupper och 
sedvanligt luciatåg från Björklinge kyrk
skola förhöjde julmarknadsstämningen. 

Museet har haft visningar för bokade 
grupper samt öppet hus varje söndag i 
juli och augusti mellan klockan 12-15. 

Under året har inköp gjorts för att 
fullfölja arbetet med att dataregistrera 
museiföremål och foton. Museiföremålen 
uppgår till 2.000 st och fotoarkivet upp
tar över 6.000 registrerade foton. 

Årsskriften Björklinge förr och nu 
2005 - årgång 29, är som vanligt ett bild
rikt nummer med dokumentation av 
både gammalt och nytt i både svartvitt 
och färg. Kyrkoarkitekten Lars Holmers 
arbete i Björklinge kyrka beskrivs och 
flera artiklar berör kyrkokörens utveck
ling under ett sekel och många kördelta
gare presenteras. 

Vill Du veta mer om oss gå in på vår 
hemsida: 
www.bjorklingehembygdsforening.c.se 

Bror R Eriksson 

Bälinge hembygdsförening 

I april hade föreningen sitt årsmöte. In
tresset var stort, ca 70 av föreningens ca 
200 medlemmar var närvarande. Årsmö
tet gästades av före detta landshövding 
Hans Alsen som höll ett roligt och läro
rikt föredrag under rubriken: Uppsala
profiler jag mött. 

Ur verksamhetsberättelsen kan näm
nas bland annat en utflykt till Skuttunge 
gamla prästgård, torp och fäbodinvente
ringar, kartläggningen av gamla kyrksti
gar samt färdigställandet av vårt lant
bruksmuseum. 

Hans Lindström gratulerades för att 
han välförtjänt tilldelats Upplands forn
minnesförening och hembygdsförbunds 
förtjänstmedalj. Utdelare var landshöv
ding Anders Björck. 

Föreningen har lämnat bidrag till reno
veringen av barockorgeln i Bälinge kyrka. 

Årets höjdpunkt var invigningen av 
vårt och RLF avdelningens Lantbruks
museum den 21 augusti. Dagen började 
med gudstjänst i kyrkan innan Hem
bygdsförbundets vice ordförande Carl 
Göran Andr~ högtidstalade och klippte 
bandet. 

Hans Lindström visade de ca 70- 80 
besökarna de olika lantbruksredskapen 
och berättade om arbetet med att samla 
och iordningsställa dem. 

Gösta Heljefors 
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Danmarks hembygdsförening 

Det stora Linnejubileet år 2007 satte sin 
prägel på mycket som hände under 2005. 
Så också för Danmarks Hembygdsför
ening. Efter en intensiv vår med repeti
tioner, rekvisitaarbete och kontakter med 
sponsorer kunde vi i augusti genomföra 
de första föreställningarna av bygdespe
let om Linnes på Hammarby. Författare 
och regissör är Katarina Ehnmark. När
mare 40 entusiastiska ortsbor ingår i en
semblen, scenen är Linnes eget Ham
marby och publiken är bänkade på själva 
gårdstunet. Det blev ett succeartat ur
uppförande som gjort att vi vågar fort
sätta både nästa år och under själva jubi
leumsåret. 

Vårt tioåriga engagemang i Linnes 
Sävja har fått ett viktigt erkännande.Vi 
har fått ekonomiskt bidrag för att utveck
la vår utställning om läkaren Linne och 
örtagården. En projektgrupp med ansva
riga från kommunen, länsstyrelsen, Upp
landsmuseet och vår förening arbetar 
med en gemensam ambition: att rusta 
Linnes Sävja exteriört och interiört till att 
bli ett värdigt Linneminne och en viktig 
anhalt på exkursionsstigen Herbatio 
Danensis. Våra utställningar på Linnes 
Sävja under sommarmånaderna besöktes 
av drygt 1000 personer. 

Årets Linnestipendium tilldelades 
Hans Odöö i samband med midsommar
dagens gudstjänst på Hammarby. 

Våra drygt 400 medlemmar har erbju-

dits ett varierat program: författaren 
Carina Burman berättade om sin roman 
Islandet, Musikkafe med renässansmu
sik, Nils-Erik Landell berättade om Lä
karen Linne - medicinens dubbla nyck
lar och sin bok med samma namn, guidat 
besök till K vekgården och Salnecke slott, 
cykeltur till soldat- och dragontorpen i 
vår socken, heldagsresa till Flottnings
museet i Gysinge och till Wij trädgårdar, 
Linneättlingen Tomas Tullberg berättade 
om Sara Elisabet Morea som blev Sara 
Lisa von Linne. 

Föreningen är också remissinstans för 
Uppsala kommuns omfattande planer för 
bebyggelse i vårt område. När bostäder 
och trafiklösningar för ytterligare 10.000 
boende måste ges plats hotas emellanåt de 
många kultur- och naturvärden som hem
bygdsföreningen värnar och vårdar. 

Gamla Upsala 
Hembygdsförening 

Ellinor Lindström 

Sista aprilfirandet genomfördes med extra 
uppmärksamhet därför att kasen antän
des två dagar i förväg. Vårtalare var pas
tor Anders J önåker. 

Vårpromenaden gick till Valsgärde 
med Rolf Åkerman som ciceron. 

Påskverkstad, allaktivitetsdag på Disa
gården anordnades i samarbete mellan 
hembygdsföreningen, församlingarna och 
Rädda Barnen. 
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Vid nationaldagsfirandet på Disagår
den deltog hembygdsföreningen tillsam
mans med Uppsala Ungdomsring och för
samlingarna. 

Slåttergillet hölls även i år på Disagår
den. 

Samverkan med Upplandsmuseet och 
Uppsala Ungdomsring har skett genom 
att föreningens medlemmar hjälpt till 
som stugvärdar på Disagården och vid 
kaffeservering under sommaren. 

Hembygdsdagen lockade cirka 350 
besökare och genomfördes under temat 
"En dag för barnen". 

Höstpromenaden gick i år till Årum
met vid Fyrisån under guidning av Bengt 
Tammergård. 

Höstmöte genomfördes med cirka 45 
deltagare. En SF-journalfilm som visade 
jordbrukets mekanisering på 30 och 40-
talet var ett uppskattat inslag. 

Julmarknaden genomfördes på tradi
tionsenligt sätt med mycket folk och bra 
försäljningsresultat. 

Styrelsen har under året, förutom ar
betet med ovan nämnda arrangemang, 
engagerat sig inom följande områden: 
Tunåsen, informationstavlor med mera. 
Gränbydagen där vi visade hantverks
gruppens alster samt vår informations
tavla. Hantverkskvällar inför julmark
naden. 
Hemsida för föreningen, www.gu-hbf.se 

Runstenen i Hemringe har som van
ligt rengjorts genom styrelsens försorg i 
samband med maj-sammanträdet. 

Styrelsen har under året haft 11 proto
kollförda sammanträden . 

Styrelsen 

Gräsö Hembygdsförening 

Den 10 maj hade vi städdag vid hem
bygdsgården. Tio vuxna och fyra barn 
hade slutit upp för att städa såväl inom
som utomhus inför säsongen. Förutom 
städningen tjärades tak och utomhus
attiraljer och platsen där smedjan skall 
stå gjordes färdig inför uppmonteringen. 
Som avrundning vidtog en efterlängtad 
korvgrillning. 

Vår årliga bussutflykt gick av stapeln 
den 28 maj då vi besökte Älmsta, Pen
ningby slott och Vira bruk. Resan locka
de 27 vuxna och 3 barn att delta och det 
blev som vanligt en trevlig dagstur i 
strålande väder. 

Den 13 juli, mitt i den värsta värme
böljan, började vi montera upp den gam
la Oxstenssmedjan för att den skulle stå 
på plats till hembygdsgårdens dag. 

Den 24 juni firades midsommar vid 
hembygdsgården under en gassande sol 
och klarblå himmel. Ett hundratal perso
ner infann sig till dans och lekar och för 
midsommarmusiken stod även i år Bosse 
Olofsson-Bende. 

Bland de marina aktiviteterna kan 
nämnas en tur i den södra skärgården för 
att undersöka några tips som inkommit 
till föreningen. Med sonarutrustningen 
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kunde vi ta dokumenterande bilder av 
tre av de ålderstigna skeppsvraken. 

Under juli månad höll vi hembygds
gården öppen varje söndag mellan 12 
och 15, vilket avrundades med Hem
bygdsgårdens dag den 6 augusti. Till
strömningen av besökare var som vanligt 
stor. Den välmatade loppmarknaden, tips
rundan och utställningen i smedjan och 
demonstrationen av den gamla råoljemo
torn på berget bakom huvudbyggnaden 
stod på dagens program liksom Gräsö 
Öregrunds folkton, vars musik som van
ligt förgyllde tillställningen. Lotterna, 
läsken, kaffet och de hembakta bullarna 
gick snabbt åt bland besökarna. 

När det gäller föreningens forsknings
och dokumentationsarbete har detta fort
satt som tidigare. 

Styrelsen 

Husby-Långhundra hembygds
förening 

Husby-Långhundra hembygdsförening 
genomförde ett spännande program un
der 2005. Under ordföranden Yvonne 
Lindells ledning utvecklades verksam
heten med flera intressanta kulturakti
viteter. Karlshällstugan i södra ändan av 
bygatan genom Husby by är den centrala 
samlingspunkten för föreningen. Vid 
Husaby Marken första lördagen i juni gäs
tades bygatan av hantverkare, under
hållare och medeltidsklädda gäster. Det 

är föreningens största och viktigaste ar
rangemang som inbjuder bygdens folk 
att vara med som funktionärer. Därige
nom blir det en viktig gemenskap i för
eningen. 

Gökottan firades en vacker majmor
gon vid Frösättrastugan, föreningens 
gamla stuga långt ut i skogen på väg mot 
Almunge. Det är en trevlig tradition att 
varje år hålla gökotta på olika platser i 
socknen. Harry Eriksson förbereder och 
ser till att alla som deltar får en nygrillad 
korv på morgonen. 

Hembygdsföreningen står som 
arrangör för midsommarfirande på Tilas
gårdens Tun. Det är också en gammal 
tradition, då många hemvändare kom
mer på besök till sin hembygd. Ett gäs
tande danslag, som var gäster hos 
Knivsta hembygdsgille, underhöll med 
en mycket inspirerande och fartfylld 
dansuppvisning mitt framför fötterna på 
alla gäster. 

Under hösten gästades föreningen av 
Panikteatern, som gav föreställningen 
Frieriet för andra gången i Blå Wingen. 
Det är uppskattat med teater på hem
maplan. Nära till och låga kostnader gör 
att alla kan få uppleva kulturprogram. 

Hembygdsföreningen har 200 med
lemmar. Genom föreningsbladet Lång
hundraNytt får alla i bygden information 
om vad som händer och planeras i för
eningarna i Husby-Långhundra. 

Ingemar Hansson 
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Husby-Sjutolfts hembygds- Håbo Hembygdsförening 
förening 

Husby-Sjutolfts hembygdsförening ser 
som en viktig uppgift att öka och sprida 
kunskap om de säregna naturområden vi 
har inom vårt område; Hjälstaviken med 
omkringliggande hagmark, där man un
der våren finner kungsängsliljan i stor 
mängd, har besökts vid en av vårvand
ringarna. 

Ett annat utflyktsmål är Parnassen, 
idag ett vackert och intressant "urskogs
område" men som under 1600-talet be
stod av stora trädgårdsodlingar, till
hörande Ekolsunds kungsgård - slott. 
Deltagarna har av sakkunniga ledare fått 
ta del av såväl historiska som biologiska 
fakta. 

Ett tiotal runstenar finns i socknen, av 
vilka ett flertal inte underhållits på flera 
decennier. Efter framställning från vår 
förening till Riksantikvarieämbetet, har 
under året de flesta, glädjande nog, åt
gärdats. Föreningen har från 2005 åtagit 
som fadderverksamheten. 

En utställning med gamla ting och 
verktyg har anordnats. De äldsta före
målen var från stenåldern, men de flesta 
från 1800-talet och tidigt 1900-tal. In
tresset var stort och diskussionerna liv
liga om eventuella användningsområden 
för respektive verktyg. 

Rosa Östh 

Året blev på flera sätt en framgång. Fem
ton nya medlemmar och tjugofem grupp
besök, förutom besökarna under lörda
gar och söndagar när vi har öppet under 
sommarmånaderna i Fridegård- eller Sta
tarmuseet i Övergran blev det synliga och 
mätbara resultatet. 

I museet är nu också den övre våning
en renoverad och förnyad. Hela utrym
met används för videovisningar och kan 
samtidigt också användas för tillfälliga 
utställningar. Två specialutställningar togs 

Interiör från Statarmuseet i Övergran. 
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fram för samtidig visning under 2005. 
Med redskap och förklarande texter ar
betade Anita Andersson fram en utställ
ning som visar hur ullgarn och lingarn 
tillverkades. En viktig arbetsuppgift för 
kvinnorna i det gamla bondesamhället. 

Den andra utställningen visade teck
ningar och karikatyrer av artisten - han 
kallade sig aldrig konstnär - Erik Her
mansson, Bålsta. Fridegård och Her
mansson var mycket goda vänner och 
delade bland annat intresset för tidigare 
generationers liv och arbete. Erik Her
mansson var Håbo Härads Hembygds
förenings första ordförande. För urval 
och presentation svarade Bengt Sahlen 
och Leif Hagelin. 

Hembygdsföreningens geografiska ar
betsområde är nuvarande Håbo kom
mun. Inte utan viss tvekan beslutade vi 
under året att slopa häradsbenämningen 
i vårt namn och heter nu Håbo Hembygds
förening. 

Styrelsen 

Håbo kulturhistoriska förening 

Föreningen har under året anordnat föl
jande utflykter: 

Besök vid Rösa Ring, Upplands-Bro 
under ledning av Börje Sanden. 

Besök på Skoklosters slott där Bengt 
Kyhlberg berättade om gamla verktyg 
och dess historia. Utflykt till Ekolsunds 
slott med guidning på slottet. Utflykt 

med Börje Sanden kring ämnet gamla 
färdvägar i Bålsta och Upplands-Bro. 

Följande föredragshållare har besökt 
föreningen under året: 

Docent Margareta Lindgren: Harry 
Potter - ett möte för vuxna med vår tids 
mest inflytelserika saga. 

Folkhögskolelärare Lars Gustavsson 
ledde oss in i historien på ett annorlunda 
sätt. 

Kim Söderström från Folkrörelsear
kivet gav oss vägledning hur vi skall be
arbeta det material vi har och hur vi ska 
omvandla det till skrifter. 

Författare Lars Henrik Asp föreläste 
om sin bok "Sveriges ursprung - hur 
riket byggdes upp från bronsålder till 
medeltid". 

Lennart Hagåsen från SOFI (Språk
och folkminnesinstitutet i Uppsala) be
rättade om vad institutet har i sina" göm
mor" i form av folkminnen, ortnamn, 
dialekter osv. 

Lars Enkler, författare till boken 
"Människorna kring Östersjön", berättar 
om sin forskning som ligger till grund 
för boken. 

Museichef Carin Bergström, Skoklos
ters slott, föreläste om sockenprästerna i 
Norduppland på 1700-talet. 

Föreningen hade vid årets slut 56 med
lemmar. 

Om Du är intresserad gå in på vår 
hemsida www.kultur-historia.se 

Eva Hellberg, sekreterare 
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Skolgropsstenen vid missionshuset studerades i 
samband med en cykeltur i bygden under sommaren. 

Härnevi Hembygdsförening 

Hämevi Hembygdsförening har några år
liga evenemang: Den obligatoriska skräp
plockardagen, "Håll Sverige Rent", och 
för sextonde året i följd underhöll Trögds 
Spelmanslag i Kyrkan på Trefaldighetsaf
tonen med efterföljande samkväm i för
samlingshemmet vilket lockade 43 
deltagare. 

I juni arrangerades populära "Här
nevi Bymarknad" för fjärde gången, där 
hembygdsföreningen är ytterst delaktig. 
Därutöver har vi haft studiekvällar där 
Rolf Lindholm lärt ut renovering av 
fönster samt allmän fönstervård. I juli 
guidade Thord Enström och Ove Lind
holm 26 deltagare på en cykeltur i byg
den, där man visade gamla fornläm
ningar och lite "modernare" kvarvaran
de smedjor. 17 september föreläste Alf 
Stenbacka om byggnadsvård. 

Lennart Noren, ordförande 

Knivsta Hembygdsgille 

Hembygdsgården Kvarngården var som 
vanligt skådeplatsen för midsommarfi
randet som gynnades av vackert väder 
och en stor publik. Danslekarna kring 
stången blev därför väldigt fartfyllda. Ett 
mycket uppskattat inslag i midsommar
firandet utgjordes av de danser som 
framfördes av ett gästande folkdanslag 
från Lettland. 

Kvarngården nyttjades flitigt även 
vid andra tillfällen under året, bland an
nat i samband med servering av våfflor, 
liksom också vid brödbak i ugnen i 
samarbete med gillets folkdanslag. Ty
värr drabbades det så kallade arbets
köket i huvudbyggnaden av en vatten
läcka under hösten. Detta gjorde att gol
vet fick brytas upp och den gamla 
köksinredningen fick bytas ut. Medel 
söktes och beviljades av Lions Club i 
Knivsta för att täcka en del av de nöd
vändiga reparationerna. 

Det goda samarbetet mellan förening
arna i Knivsta har under året tagit sig ut
tryck i gott samarbete med Knivstabyg
dens Trädgårdssällskap. Det anordnades 
två växtmarknader - en på våren och en 
på hösten - då det även var försäljning 
av hantverk och loppmarknad. 

Hembygdsgillet deltog även i ett 
samarrangemang mellan Friluftsfräm
jandet då det anordnades en gemensam 
utflykt till Gredelby hagar. Där visade 
botanisten och intendenten vid Natur-
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Det lettiska danslaget Saime uppträdde i samband 

med midsommarfirandet på Kvarngården. 

historiska riksmuseet Ulf Swensson de 
intressanta naturmiljöerna och det res
taurerings I röjningsarbete som pågick i 
hagarna och vid det intilliggande 
Trunsta träsk. Gillets ordförande Per 
Thunström berättade om områdets agra
ra historia och fornlämningarna. 

En ytterligare utflykt gjordes i början 
av oktober till Ledinge där deltagare i 
projektet "Skog och historia" under som
maren hade inventerat torpgrunder, 
gränsrösen och stensträngar i skogs- och 
hagmark. Utfärden leddes av projekt
ledarna Kajsa Häringe Frisberg och 
Örjan Kardell. 

Per Thunström, ordförande 

Knutby - Faringe - Bladåkers 
Hembygdsförbund 

Antalet betalande medlemmar uppgick 
vid årsskiftet till 145. Hembygdsförbun
det har under året samarbetat med andra 
föreningar i bygden, såsom Svenska 
Kyrkan, Kulturföreningen i Knutby 
(KUF), Studieförbundet Vuxenskolan 
och Knutby skola. 

Försäljning av boken "Lennabanor
na", har inbringat goda inkomster till 
förbundet. 

Stående aktiviteter i Gammelgården -
vårt friluftsmuseum i Knutby - är spel
mansstämma, nationaldagsfirande (årets 
talare var förre detta landshövding Hans 
Alsen), allsångskväll, midsommarfiran
de, hembygdsfest (med föredrag av siste 
stinsen i Knutby, Axel Näslund) samt 
skördefest. 

I Gammelgården har stugvärdarna 
städat och hållit snyggt i respektive hus 
under säsongen, gräsklippargruppen har 
sett till att alla gröna ytor varit välansade 
och prydliga, kryddgårdsgruppen har 
odlat, ansat, sålt och dokumenterat väx
terna för att beskriva odlingarna för be
sökarna, hantverksgruppen har ordnat 
så att Gammelgården fått ny grind till 
infarten, elektricitet dragits fram till 
Rustkammaren, sönderslagna lås och 
fönster samt Domargårdens ytterdörr 
reparerats. 

Hemslöjdsgruppen i bygden har lå
nat ett 40-tal väggbonader för visning 
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vid två tillfällen. Fyra av bonaderna var 
broderade av Gammelgårdens grundare, 
David Berglund. Arkivgruppen har fort
satt med intervjuer av äldre personer i 
bygden, sålt film- och ljudinspelningar 
samt i studiecirkelform fortsatt katalogi
sering av arkivets föremål. 

Under året har inbrott skett i Rust
kammaren, där många små föremål stu
lits ur montrar. En lusbräda saknas i 
Domargården. Maskangrepp har skett 
på 20 % av träföremål i Maskinhallen. De 
är nu besprutade. 

27 personer åkte en vacker höstdag 
med buss till Väddö och på programmet 
stod visning av Kista hembygdsgård, 
lunch i Elmsta och visning av Roslagens 
Sjöfartsmuseum. 

Andra arrangemang och aktiviteter 
under året var årsmötet den 6 februari, 
spelmansstämma den 22 maj, Allsångs
kväll den 15 juni, midsommarfirande, 
hembygdsfest den 7 augusti samt skör
defest den 3 september med odlartävling 
och föredrag av Maj-Lis Pettersson. 

Information om Knutby-Faringe
Bladåkers Hembygdsförbund finns på 
www.knutby.nu. 

Styrelsen 

Lagunda Hembygdsförening 

Årsmöte hölls söndagen den 26 mars 
2006. Femtio medlemmar hade hörsam
mat kallelsen. Till hedersmedlemmar för 

synnerligen förtjänstfulla insatser för för
eningen valdes Brita Landelius och 
Göran Palm. Ett särskilt tack för mäs
terlig dokumentation av allt som skrivs 
om det som händer i Örsundsbro fick 
Britta Wesström när hon nu slutar med 
denna så värdefulla funktion. Efter av
slutade mötesförhandlingar öppnades 
dörrarna till den traditionsenligt hemliga 
måltiden. Festkommitten hade denna 
gång dukat upp till en riktig vårmåltid, 
både för ögat och gommen. 

K vekgården har under året haft 1 440 
besökare. Cirka 290 timmar har lagts ner 
på underhåll och skötsel och 27 4 timmar 
på visningar. Handelsmuseet Kappen 
har haft 1223 besökare. 

Skolmuseet och de Wilenska samling
arna har haft 124 besökare. 

Teaterresor arrangerades den 18 feb
ruari till Chinateatern med efterföljande 
Ålandskryssning och den 27 oktober till 
Kungliga Operan. 

"Kulturvandringar" ordnades till 
Uppsala domkyrkas skattkammare den 
16 april och den 17 september besöktes 
Nysätra kyrka, vårt skolmuseum och 
Ryda Kungsgård. 

Kappen och K vekgården iordnings
ställande den 13 april och 2 maj. 

Nationaldagsfirande hölls traditions
enligt den 6 juni på K vekgården. 

Bishophilldagen firades den 23 juni i 
samarbete med Bishophill sällskapet vid 
Biskopskulla församlingshem till minne 
av predikanten Erik Jansson. 
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Slåttergille hölls på Kvekgården den 4 
juli. 

I samarbete med kyrkorådet i Frös
lunda församling hölls Friluftsgudstjänst 
på Kvekgården den 17 juli. 

Skolprogrammet "En dag på Kvek
gården för hundra år sedan" fick alla 
elever i årskurs 4 i Örsundsbroskolan 
uppleva den 24-26 augusti. 

I samarbete med Lions Club genom
fördes en allsångsafton på K vek den 27 
augusti. 

Mickelsmässmarknaden den 2 oktober 
arrangerades för 30:e gången och för
eningen deltog med öppethållande av 
Kappen och vår utställning, som denna 
gång belyste Hjälsta socken. 

Alla medlemmar som under året hjälpt 
till med föreningens olika aktiviteter 
inbjöds till en julfest den 25 november på 
Tingshuset. 

Representation vid olika möten och 
sammankomster har föreningen också 
deltagit i. 

Styrelsen har haft 11 protokollförda 
sammanträden. Föreningen hade under 
året 475 medlemmar. 
Ann-Mari Hagman, informationsansvarig 

Rasbo Hembygdsgille 

Rasbo Hembygdsgille hade under år 
2005 ca 220 medlemmar. Styrelsen har 
haft fyra protokollförda sammanträden 
samt ett Vintermöte och Årsmöte. 

Dans vid Sandbro krog. Scen från bygdespelet 
"Gastar tynger lasset". 

Årsmötet hölls den 8 maj i Gammel
gården i Gåvsta. 

Ordförande Arne Forsberg delade då 
ut Sveriges Hembygdsförbunds "He
dersnål med lagerkrans " till avgående 
trotjänarinnorna Kerstin Jansson och 
Anette Sanden. Båda har varit verk
samma från begynnelsen som värdinnor 
åren 1967-2005. 

På midsommarafton kläddes mid
sommarstången med blommor och 
grönt. Ca 250 personer deltog och dan
sade till musik av spelmän från bygden. 
Percy Westerlund var dans- och lekleda
re. Det såldes lotter, glass och fiskdamm 
för barnen. Medhavd kaffekorg dracks i 
gröngräset. 

Den 14 juli samlades ca 25 medlem
mar till slåtterkväll med liar och krattor 
för att göra fint vid Gammelgården i 
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Gåvsta. Värdar och värdinnor bjöd på 
förtäring. 

Den 5-7 augusti framfördes tre före
ställningar med Bygdespelet "Gastar 
tynger lasset" av Karin Ahlinder. Teater
gruppen och spelmanslaget medverkade 
och som regissörer Jane Löfgren och 
Håkan Bäfve. Även barn och ungdomar 
medverkade i spelet, samt många 
frivilliga som hjälpte till med kaffe
kokning, servering, parkering, läktar
bygge m.m. Det kom ca 1100 besökare. 

Väderkvarnen i Berga firade 20-års
jubileum lördagen 13 augusti, Gillet an
ordnade visning och aktiviteter. 

Hembygdsdag firades söndagen 14 
augusti. Dagen inleddes med friluftsguds
tjänst och kyrkkaffe. Andra aktiviteter 
och programpunkter var ett föredrag om 
Gästgiverier, krogar och vägstenar i 
Rasbo, spelmansmusik, fotoutställning 
av Roger Schwalbe, tipspromenad, för
säljning av böcker samt servering av 
kaffe med dopp. Hembygdsgården var 
start och mål för "Marschloppet". 

Under hösten har gillet arbetat med 
att digitalisera fotoarkivet. Alla foton har 
lagts in på CD-skivor som sedan kan 
kopieras för olika ändamål. Originalfoton 
kommer att arkiveras på lämplig plats. 

I mars bjöd gillet in till "Vintermöte". 
Gäst var kåsör Jackie Sjödin. Värdar och 
värdinnor bjöd på kaffe. 

Torsdagen den 11I5 ordnades en ut
flykt till Grönvikens avrättningsplats i 
Vaksala socken. Lars-Erik Karlsson be-

rättade om den sista avrättningen av en 
häxa. Platsen har även besökts av Jan 
Guillou och omnämnts i TV-serien 
"Häxornas tid". Det var med en rysning i 
ryggraden som man kunde föreställa sig 
hur det kan ha gått till. En märklig plats. 

Eva Ohlsson, sekreterare 

Rasbokils hembygdsförening. 

För första gången arrangerades ett na
tionaldagsfirande den 6 juni. Det var ett 
samarrangemang med bygdegårdsför
eningen och Rasbokils församling. Ett 
silversmycke skänktes till alla nyfödda 
rasbokilare, 2005 var det 9 stycken. Firan
det blev välbesökt och vi hoppas att det 
kommer att bli en tradition. 

Som vanligt firade vi midsommar vid 
hembygdsgården tillsammans med byg
degårdsföreningen, med servering, dans 
kring midsommarstången och andra 
aktiviteter. 

Hembygdsgården har varit uthyrd 
vid ett flertal tillfällen, för enstaka dagar 
men också för flera dagar då den också 
utnyttjats för övernattning. Bakugnen har 
också använts under en bakhelg. 

Kolargänget, Bengt och Hans Ahl
ström, Håkan Andersson, Rolf Lundin 
och Tord Olsson, har med hjälp av flera 
andra i föreningen ställt i ordning en ny 
kolmila på den gamla kolbottnen vid 
Lura. När milan hade tänts kunde vi alla 
besöka den, dricka kaffe och ta för oss av 
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de kolbullar som festkommitten serve
rade. Efter en framgångsrik kolning har 
vi nu grillkol till försäljning. 

Årets arbete i föreningen avrundades 
som vanligt med en surströmmingsfest. 
Och midvintermörkret lystes upp andra 
advent då vi firade lilljul med en jul
tallrik i hembygdsgården. 

Anders Mikaelsson, sekreterare 

Skogs-Tibble Fornminnes- och 
Hembygdsförening 

Under juli månad var museet öppet i sed
vanlig ordning på söndagar mellan kl 11-13. 

En friluftsgudstjänst i museets trädgård 
inramades av dalakoraler, som sjöngs av 
operasångerskan Karin Ingebäck. 

"Lanthandeln förr och nu" presente
rades av Sonja Lövkvist från Hagby. 
Deltagarna fick stifta bekantskap med 
varor och priser från förra seklet. Gunilla 
Swedjemark har orienterat oss om 
skogens sjukdomar och dess ekonomiska 
konsekvenser. 

Ewonne Ekmyr-Göransson ledde en 
utflykt längs den gamla runstensvägen 
från Kölva i Åland till Wik i Balingsta. 
Inbjudna deltagare var medlemmar ur 
Hagby Hembygdsförening. Deltagarna 
fick därmed en orientering i ikonografi, 
datering och mission under 1000-talet. 

Aina Lamberg har berättat om Skogs
Tibble kyrkas historia. 

Vi har traditionsenligt firat national
dagen och midsommar. Renoveringsar
beten har utförts på museets och bagar
stugans byggnader. 

Styrelsen 

Stabby Hembygdsförening 

Under 2005 slöts nya avtal med Uppsala 
Kyrkliga Samfällighet angående Stabby 
prästgård. Bondkyrko hembygdsförening 
blir fortsatt huvudman för hela präst
gårdsområdet. Ett 49-årigt arrendeavtal 
angående Stabbygårdens tomt, samt ett 5-
årigt hyresavtal avseende Prästgården. 
Avtalen höjer framtidstron för området. 

De båda husen är bland de mest 
efterfrågade festlokalerna i Uppsala för 
sin storlek. 

Dagkonferensverksamheten upphör
de i oktober men beräknas återupptas 
under 2006. 

Samarbetsprojektet "Stabby Backe
Stabbyskogen som närnatur och närkul
tur" genomfördes under hösten. Grav
fälten har synliggjorts, promenadstigen 
runt Stabbyskogen har handikappan
passats och en grillplats uppförts. I den 
nästan 75.000 m3 stora inhägnaden för 
fårbete släpps ca 100 får ut på grönbete 
till våren. "Stabbydagen" genomfördes 
söndagen den 25 september med pro
gramutbud på 4 olika platser i Stabby 
och besöktes av drygt 600 personer. 

Förutom att natur- och kulturupp-
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levelsen höjts i Stabbyområdet så ligger 
kanske den stora vinsten i de samarbets
former och kontakter som projektet ska
pat. En eloge till föreningen Gröna Sköna 
Stabby som tog initiativ till projektet 
samt Uppsala kommun Fritid o Natur 
som genomförde det. 

Uppsalakretsen av hembygdsförening
ar har jobbat hårt med sina respektive 
Linnestigar för att de skall bli klara till 
jubileet 2007. "Husborgsstigen" som Bond
kyrko hembygdsförening skulle visa kom
mer dock inte att kunna visas, varför vi 
inte varit så aktiva. 

Programverksamheten har haft 9 sam
mankomster: 
Minnenas afton, Luthagsbor berättar 

Bakdag, musikcafe 

Kära gamla Luthagen, Helena Harnesk 

Industristaden Uppsala, Roland Agius 

Gudstjänst Kristi Himmelsfärd, 
Paul Nelson m.fl. 

Vandring på g:a kyrkogården, 
Lars Ridderstedt 

I Hildur Ottelins spår, Rickomberga, 
Kerstin Wallin 

Leche, en arkitekt för folkhemmet, 
Lars Lambert 

Luciafirande elever från skolan 

Ove Lundgren, ordförande 

Sydvästra Upplands 
kulturhistoriska förening 

Sydvästra Upplands kulturhistoriska för
ening hade under 2005 ett flertal väl
besökta arrangemang. 

Så berättade Lars Gustavsson i mars 
om Biskop-Amös växlande historia som 
biskopssäte, jordagods och bildningscent
rum. Om Albertus Pictor, ständigt aktuell i 
trakten, gav professor em. Jan Svanberg 
några nya rön i en föreläsning i april. Un
der kulturveckan orienterade arkeolog 
Joakim Kjellberg om resultaten från ut
grävningar på Ågatan. Flykten från Est
land var temat för professor em Carl 
Göran Andr~ i oktober. Dessutom hade 
föreningen ett program med minnen kring 
museibyggnaden och under hösten presen
terade länshemslöjdskonsulenterna Anna
Karin Jobs-Amberg och Tore Qvarfordt 
olika slöjdtekniker under en pysselkväll. 

Några utfärder ägde också rum i 
föreningens regi. Årsmötet hölls i Kar
leby tingshus efter ett guidat besök i 
Härnevi kyrka med dess Pictormålning
ar. I början av hösten företogs en resa till 
Strängnäs med intressant stadsprome
nad och besök i Tennfigurmuseum. 

Första advent dukade traditionellt 
Barbro Andersson upp ett julbord på En
köpings museum efter nedteckningar från 
mitten av 1800-talet. Dessutom visades 
silversmide, halmarbete, porslinsmålning 
m.m. Föreningen bjöd cirka 175 besökare 
på glögg! 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 261 

Föreningen har tre lönebidragsanställ
da som arbetar på museet. Under året 
har arbetsmiljöfrågor diskuterats i sam
band med att museets förråd överförs till 
Västerledsskolan. 

Tidningen Ena-bygd, som skickas till 
medlemmarna två gånger per år, sam
manställs av Berndt Lund. 

Birgitta Dolfie 

Söderfors hembygdsförening 

Under verksamhetsåret har föreningen 
bedrivit en omfattande verksamhet med 
både traditionella och nya arrangemang. 
- Valborgsmässofirande på Ankarbacken 
med församlingens nya präst, Sandra 
Kindley, som vårtalare. 
- Under påskhelgen när det stora 
evenemanget "Konst på väg" pågick, 
passade föreningen på att ha en uppskat
tad fotoutställning i Hembygdsgården. 
- Midsommarfirandet, som är en mycket 
gammal tradition i Söderfors, firades även 
detta år med majstångsresning samt ring
lekar för barnen. Brukskapellet underhöll 
med musik. 
- Öppet hus i Hembygdsgården i decem
ber med försäljning av hemslöjd och 
hembakat bröd samlade som vanligt 
många besökare. 

Några nya inslag 
- Turistbyrån var för första gången pla
cerad i Hembygdsgården. 

- Under "Designåret 2005" ställde tre 
kvinnliga konstnärer ut sin textilkonst i 
Ankarsmedjan. 
- Den nya helgdagen 6 juni firade för
eningen tillsammans med Söderfors För
samling "Svenska flaggans dag" vid För
samlingshemmet. Förutom en ceremoni, 
med tal och musik vid flaggstången, fö
rekom försäljning med servering samt 
skjuts med häst och vagn för barnen. 
- Kulturhusens dag den 11 september 
hade temat "Sjöfartens dag" och då visade 
föreningen upp ett antal ankare i Ankar
smedjan och berättade om ankartillverk
ningen i Söderfors. 

För övrigt bedrivs ett stort arbete i 
våra fastigheter med iordningsställande 
och registrering av föremål. 

Under året har också ett betydande 
antal turister guidats runt i bruket i för
eningens regi. 

Gunnar Thollander, ordförande 

Teda hembygdsförening 

Vårt program under 2005 har gett många 
utblickar och tillbakablickar. Maria 
Karlsson berättade för oss om byn 
Usangi i Tanzania. Paret Almström
Johansson, läkare respektive militär och 
ganska nyblivna grannar, gav en fin 
skildring av sina år i Norrbotten. Vår 
gökotta firades i Hårsbäcksdalen, en 
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plats med unika naturvärden vid grän
sen mellan Enköpings och Heby kom
muner. Ett studiebesök på Upplands 
regemente gav värdefull inblick i vår 
militära historia och tillfälle att se den 
fina konstsamlingen där. Sommarens 
heldagsresa gick till Bergslagen med 
besök på Ängelsbergs bruk, den kända 
oljeön i närheten av bruket samt hem
bygdsgården Karlberg med nya Lapp
hyttan utanför Norberg. Börje Örling 
berättade den märkliga historien om tor
parsonen från Tillberga som blev hertig 
av Mongoliet. 

Vi vårdade vår mattradition genom 
en vårlig måltid med ungdomsprofil, 
knytkalas och ärtsoppekväll på höst
kanten, julgröt och framförallt genom de 
dignande borden på matgillet i novem
ber. En annan infallsvinkel på temat var 
ett kåseri om mat och dryck i ord och 
toner. Utställningen vid årets hem
bygdsdag ägnades åt kläder och foton. 
Den bygdehistoriska studiegruppen fort
satte sitt arbete och slutförde under 2005 
en studie av militära minnen i Teda. 

Föreningen hade 132 medlemmar vid 
årets slut, vilket innebär en ökning under 
året med fem. Ungefär hälften av med
lemmarna är bosatta utanför Teda socken. 

Bertil Larsson 

Tensta Hembygdsförening 

Inför verksamhetsåret 2005 stod årsmö
tet inför det faktum att ingen ny ord
förande fanns att välja efter den avgå
ende. Styrelsen löste problemet och har 
valt ny ordförande inför varje sam
manträde. Detta har fungerat mycket bra 
och styrelsen har arbetat med sekrete
raren som fast punkt och sammankallan
de. Under året har vi haft sju välbesökta 
sammanträden. 

Valborgsmässofirande i Mårdbacken, 
Vansta inledde vårt arbetsår. Vårtalare 
var Ove Andersson, Skyttorp. 

I maj åkte ett 25-tal personer på ut
flykt till Gräsö kyrka, Djurstens fyr samt 
Anders Mattsgården. Ditte Werner var 
vår duktiga guide på Gräsö-resan. 

Cykelutflykt stod på vårt program i 
juni. Färden gick till Lena kyrka, kalkug
narna vid Stenby samt Lenabergs kalk
brott. 

Traditionsenligt anordnades midsom
marfirande samt välbesökt kyrkogårds
vandring. 

Som föregående år arrangerades 
Upplandsschottisen i Tensta av folkdans
laget och dagen efter anordnade hem
bygdsföreningen Tenstadagen. Det blev 
en riktig festhelg i bygden med två 
mycket väl genomförda och besökta 
arrangemang. 

Föreningens årsmöte hölls i Tensta 
Bygdegård, där cirka 45 medlemmar fick 
se den gamla filmen "Ny tid över tegar-
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na". Olle Wennberg berättade om sina 
upplevelser och minnen från tiden då 
man startade maskinstationen i Vendel. 
Detta årsmöte var det 85:e i föreningens 
historia. 

Mona Eriksson, sekreterare 

Torstuna hembygdsförening 

På årsmötet i maj berättade Folke Welen 
om arbetet med torpen i Torstunas byar. 
Filmen "Små glimtar från "Orsta 1964" 
visades och kommenterades av Elsie 
Pettersson. 

Nästa punkt på sommarprogrammet 
var en byvandring i Spånga med Karl 
Andersson som guide. 

Nationaldagen firades på Härled med 
flagghissning, tal och sång. Föreningen 
bjöd på kaffe med dopp. 

Årets midsommarfest på Härled locka
de 7- 800 personer. Lekledare var Stefan 
Löfgren. Enköpings Folkdansgille upp
trädde. 

Två friluftsgudstjänster hölls tradi
tionsenligt på Härled och den 10 juli var 
det 20-årsjubileum för "Sill och Potatis" . 

Föreningen arrangerade tillsammans 
med Torstuna församling den 12 augusti 
en konsert i Torstuna Kyrka med Här
ledsstämmans stipendiat 2004 Jennifer 
Widell samt spelmän och sångare. Därpå 
följde visstuga och förstämma på Härled. 
Dagen därpå var det så dags för den 
årliga spelmansstämman. Till stämmans 

Från den välbesökta Härledsstämman 2005 på 
Härledsgården. 

stipendiat år 2004 utsågs Åsa Lansfors. 
En utflykt gjordes till Focksta Kvarn 

och på Upplandsledens dag företogs i 
härligt höstväder en vandring längs leden 
från Ängvallen till Härled. 

En kurs i möbelrenovering har hållits 
med K-G Carlengård som ledare. 

Sista programpunkten för året var en 
höstfest för alla som ställer upp med 
ideellt arbete på Härledgården. 

Katarina Wall, sekreterare 

Tvärnö Hembygdsförening 

Verksamhetsåret började med årsmöte 
den 7 maj. Efter sedvanliga årsmötes
förhandlingar bjöds kaffe, tårta, lotteri 
och underhållning av dragspelaren 
Crister Lehti. 
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Midsommarfirande arrangerades som 
vanligt på midsommardagen trots regn 
som turligt nog upphörde innan dansen 
började. 

Den årliga friluftsgudstjänsten den 7 
augusti fick för en gångs skull hållas 
inomhus på grund av regn. Gudstjänsten 
förrättades av Elon Ahlbäck och organis
ten Ligita Sneider fick spela på den 
gamla skolorgeln. 

Sommarutflykten den 13 augusti gick 
till grannön Raggarö med hembygds
föreningen som värd. Vi fick gå på upp
täcktsfärd på Raggarö och se föreningens 
sevärdheter, linbastu, kyrkbåt, gammalt 
posthus samt en smedja. 

Söndagen den 25 september var det 
dags för svamputflykt under ledning av 
svampguiden Wivi Lundberg. Tyvärr var 
det för torrt i skogen så svampskörden 
blev inte stor men det var ändå en fin 
dag i skogen. 

Eva Brunnström 

Vaksala hembygdsförening 

Föreningens styrelse har under året haft 
7 protokollförda möten utöver årsmötet, 
som hölls den 12 mars i Johannelunds
gårdens aula. Journalisten Gunnar 
Olsson var vid detta tillfälle inbjuden att 
berätta om Långhundraleden, segelleden 
från Trälhavet till Gamla Uppsala. 

Föreningen medlemsantal vid årets 
slut var 331. 

I slutet av januari inleddes årets verk
samhet med att de nya medlemmarna 
från 2004 (28 st) bjöds in till en intro
duktionskväll i Vaksala församlingshem. 
Förutom information bjöds alla närva
rande på kaffe, smörgåsar och annat gott 
kaffebröd. 

Den 13 april höll FD Karin Martins
son ett mycket intressant föredrag med 
titeln "Linnes blomsterklocka" . Karin 
refererade till sin bok "Blomsteruret" där 
olika växters dygnsrytm redovisas. Ma
terialet bygger på forskning som Linne 
gjorde redan vid 1700-talets mitt när han 
gav ut böckerna "Blomsteralmanackan" 
och "Växternas sömn". 

En vacker försommardag i slutet av 
maj besöktes Häverö prästängar. Det 
blev en mycket angenäm naturupplevel
se tack vare kunnig guidning av för
eningens egen botaniker Andreas Ehn. 

Hembygdsdagen den 5 juni inleddes 
med högmässa i Vaksala kyrka och fort
satte sedan med kaffeservering i för
samlingshemmet. Eftersom dagen sam
manföll med Världsmiljödagen hade 
miljökonsult Anders Pettersson från 
Örbyhus inbjudits att hålla ett föredrag 
med rubriken "Det är ont om jordklot". 
Han gav oss en hel del att tänka på när 
det gäller vår framtida miljö. 

Den 3 september ordnades en buss
resa till Wij Trädgårdar i Ockelbo. På 
vägen till Ockelbo gjordes stopp för 
förmiddagskaffe vid Koversta gammel
gård i Österfärnebo. Där bjöds det på 
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kaffe och smörgås samt miljontals med 
blodtörstiga myggor. På Wij intogs en 
god lunch och därefter guidade Lars 
Krantz deltagarna, med stor inlevelse, på 
en tur genom den mycket intressanta 
trädgårdens olika delar. 

Den 17 september vandrade ett antal 
deltagare till Gåshallsmossen i trakten av 
Norrhällby. Vid mossen finns mycket 
kvar från den tid under andra världs
kriget då där bröts torv för att bl.a. för
sörja Akademiska sjukhuset med bränsle 
för uppvärmning. 

Vid föreningens traditionella fest
middag den 22 oktober deltog 67 perso
ner. Under kvällen visades dokumentär
filmen "Absolut Vodka", som handlar 
om tillkomsten av en mycket stor svensk 
exportprodukt i mångt och mycket ett 
verk av vaksalasonen Lars Lindmark. 
Erik Ehn, också med rötter i Vaksala, som 
var medlem i Vin & Sprits styrelse under 
den aktuella perioden kunde berätta 
mycket i tillägg till det filmen visade. 

Musikkafe i Vaksala församlingshem 
genomfördes den 16 november. Margret 
Johansson, Svia, Enbacken framförde på 
flygeln "Musik för själen i höstens mör
ker", verk av Frederic Chopin. Verken 
presenterades på ett trevligt sätt av etno
log Paul Agnidakis. 

Nils G. Larsson, sekreterare 

Villberga hembygdsförening 

Vid årets slut hade föreningen 142 
medlemmar. 

Månadsmöten har hållits i januari, 
mars-maj och september- december. 

18 april: Besök från Reeses handels
trädgård. Föredrag om blomsterodling 
och trädgårdsskötsel. Försäljning av 
blommor. 

6 juni: Nationaldagsfirande i Anna 
Lindhs park. Högtidstalare var Sven-Åke 
Haglund. 

24 juni: Traditionellt midsommar
firande på Hembygdsgården med Grill
by folkdansare. Familjefest. 

7 juli: Trivselkväll vid Hembygdsgår
den. Musikunderhållning av Taimi och 
Ivar. Allsång, tipsrunda, servering av 
stekt sill och varm korv. 

17 juli: Traditionsenlig friluftsguds
tjänst på Hembygdsgården Karlsro. 
Föreningen bjöd besökarna på kaffe. 

26 juli: Föreningens sommarresa gick 
till Västerås och Kungsör. 

27 november: Första advent. Ett trettio
tal medlemmar samlades på Grillby 
Värdhus för att avnjuta julbordets läcker
heter. 

3 december: Föreningen deltog i Trögds 
julmarknad. 

Under verksamhetsåret tilldelas för
eningen en "bygdepeng" av Länssty
relsen, 10 000 kronor. För dessa pengar 
kunde vi anskaffa en ändamålsenlig 
kopiator. 
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För att höja säkerheten för besökare 
har vi under året installerat en reserv
/ nödutgång från övre botten av hem
bygdsgården. 

Björn Olson, sekreterare 

Vänge hembygdsförening 

Vänge hembygdsförening har under året 
haft 263 medlemmar. Under sommaren 
har kaffeserveringen på söndagar, i juli 
även lördagar, och det traditionella 
midsommarfirandet i Ekeby by skötts av 
ett stort antal frivilliga medlemmar. En 
nykomponerad marsch, Vänge kyrk
marsch, som skrivits av Magnus Kilven i 
Björklinge, uppfördes i april. Andra ak
tiviteter som ägt rum under sommar och 
tidig höst är spelmansstämma, kurser i 
spåntaksläggning och gärdsgårdsbygge, 
slåttervecka samt musikunderhållning, 
konstutställning och veterandag för mo
torcyklar i Karlssongården, Ekeby by. 

Arbetet med vård och utveckling av 
Karlssongården och Ekeby by har fort
satt intensivt under året. Det praktiska 
arbetet har liksom de senaste två åren 
genomförts av ett herrlag, bestående av 
5-6 flitiga äldre herrar. Bland mycket 
annat har man röjt och städat uthus, 
underhållit utemiljön, fortsatt gärds
gårdsbygget, röjt mark intill kvarnen, 
Kvarnkullen, och vid bykällan samt 
byggt informationstavla. Under våren 
har ett damlag bildats under ledning av 

Kerstin Grinell. Damerna har inlett arbe
te med den inre miljön i bostadshusen. 
Ytterligare ett hus har övergått i hem
bygdsföreningens förvaltning och avsik
ten är att föreningen ska upprätta ett 
kontor och arkiv i det huset så att 
Karlssongårdens huvudbyggnad blir 
mer av museibyggnad. Informations
satsningar har genomförts i form av en 
större informationstavla samt vägvisare 
till byn och hembygdsgården. 

Inför kvarnens 200-årsfirande har tre 
grupper bildats för att förbereda aktivi
teter såsom information, renovering och 
samarbete med Vänge skola. 

Föreningens årsskrift Vi i Vänge utkom 
före midsommar. 

Föreningens hemsida är länkad till 
Sveriges hembygdsförbunds hemsida, 
adress www.hembygd.se I upp land var
efter man klickar vidare till Vänge hem
bygdsförening. 

Styrelsen 

Öregrunds hembygdsförening 

Under året har vi haft 7 st protokollförda 
styrelsemöten, ett årsmöte och ett höst
möte. 

I samarbete med kyrkan har vi ordnat 
tre friluftsgudstjänster med kaffebjud
ning. 

Under sommaren har hembygdsgår
den varit öppen för allmänheten. I början 
på juni hade vi bjudit in skolbarn från 
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Styrelseledamoten Folke Sjögren i sin fars, l:e fyr
vaktaren Adolf Fredrik Sjögrens uniform, på Sjö
fartens dag på Fyrskeppet Västra banken. Båda 
har tjänstgjort på Jyrskeppet när det var i drift. 

årskurs 6 för att prova på gamla hantverk. 
Midsommaraftonen firades på hem

bygdsgården, där frivilliga ställde upp 
med att klä stången med blommor och 
björkris och kl 17 restes stången till mu
sik av Valö spelmanslag. 

Den 11 september firades Sjöfartens 
dag med Öppet Hus på hembygdsgår
den och Västra banken. Sista helgen före 

jul hade vi julmarknad med inbjudna 
hantverkare. 

En gammal tradition i Öregrund är att 
kyrkklockorna ringer en timme mellan 
17 och 18 på julaftonen och då sätter man 
tända ljus i fönstren för att tankarna skall 
gå till sjömännen som är borta och inte 
kan vara med i familjekretsen. Familjen 
Molarin tände ljusen i hembygdsgårdens 
tolv fönster. 

Vanja Jansson 


