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Från hembygdsarbetet 

Altuna hembygdsförening 

Den 19 mars drog vi igång med årets första 
programpunkt "Vandring i vinterkväll". Vi 
vandrade från hembygdsgården till Socken
stugan längs med den gamla kyrkstigen. 

Vårstädning av hembygdsgården var 
nästa programpunkt och skedde den 28 
april. Det städades och gjordes fint inför 
årets säsong. Städlaget bjöds på grillad korv. 

Den 21 maj kl. 06:00 var det dags för 

årets Gökotta. Det var sju stycken morgon
pigga sockenbor som samlades hemma hos 

Jimmy Mårts i Dragmansbo. Han berät
tade och visade bilder från vägbygget mel
lan Eklunda och Gaddebo, som byggdes på 
1930-talet. 

"Öppet Hus" som gick av stapeln den 
sista söndagen i maj var väldigt lyckat. Kak
buffen hade en rykande åtgång och Scen

draget var en stor stämningshöjare. Det var 
även premiär för utställningen av bonader i 

Skolmuseet. 
Sveriges nationaldag och Svenska flag

gans dag firades traditionsenligt. Det strå
lande vädret och Trögds Spelmanslag bi
drog säkert till att det kom mycket folk 
denna dag. 

Altuna hembygdsgård. Foto R oine Kreivi. 

Trefaldighetsaftonen samlade 15 per
soner som fick en fin kväll vid Sörängen. 
Medhavd fikakorg inmundigades sedan vid 
hembygdsgården. 

Midsommarfirandet arrangerades detta 
år av Drävle, Ådalen och Fastbo. Ovanligt 
mycket folk lockades till hembygdsgården 
och stämningen var som vanligt på topp 
med dans kring stången, fika och trolleri. 

På årets Trivselkväll bjöds det på dill

stuvad potatis och isterband. Vid efter
följande fika underhöll Ulrika och David 
Rongelid hela den samlade skaran. Det var 
en solig och fin afton, så hela kvällen av
njöts utomhus. 
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Frustigsvandringen en fin höstdag i 

september lockade 15 vandrare. Sven-Olof 
Lundqvist guidade hurtigt genom skogen 
fram till Penningstenen där fikat plockades 
fram ur ryggsäckarna. Vandringen avsluta
des vid Frustigskyrkan med att den samlade 
skaran, ledda av allsångsledaren Sven-Olof, 
sjöng den första versen av I denna ljuva 
sommartid. 

Den 2 november så var det dags för lite 

pyssel i Skolmuseet. Vi band kransar, gjorde 
tomtar och målade ljuslyktor så det stod 
härliga till. Både barn och vuxna myste 
sedan tillsammans framför brasan inne i 

hembygdsgården där man åt nygräddade 

våfflor med sylt och grädde. 
Programåret avslutades den 3 november 

med lite städning i och omkring hembygds
gården. 

I övrigt kan nämnas att en elledning 
mellan hembygdsgården och matboden 
grävts ner. 

Taket i köket i hembygdsgården har 
tvättats och målats. Valda medlemmar har 
deltagit vid Upplands fornminnesförening 
och hembygdsförbunds årsmöte, ordfö
randekonferensen samt Vintertinget. 

Ordförande Tord Johansson har tillde
lats Enköpings kommuns hembygdsstipen
dium. 

Styrelsen har haft sju stycken protokoll
förda möten under året. Årsmötet hölls den 
20 februari. Medlemsantalet uppgår till ca 
170 personer. 

Balingsta hembygdsförening 

Genom ett varierat programutbud har vi 
försökt att stärka hembygdskänslan och 
gemenskapen i Balingsta. Deltagarantalet 
har varierat under året där knutfesten och 
Valborg är de evenemang som drar flest be
sökande. 

Den 13 mars i samband med årsmö
tesförhandlingarna 2011 berättade Bruno 
Rimmerfeldt om "Minnen från sin ur
klippsbok". Bruno är född och uppvuxen i 
Balingsta. Fadern Knut Rimmerfeldt var 
lärare i Balingsta, klockare och kyrkvakt

mästare. 

För fjärde året i rad anordnades skör
defesten vid Wiks folkhögskola. Det är ett 
samarbetsprojekt mellan Balingsta Hem
bygdsförening, Wiks Folkhögskola, Wiks 
slott och Upplandstiftelsen. Närproducera
de varor och hantverk såldes med strykande 
åtgång. Flera andra aktiviteter för barn och 
vuxna finns också på programmet. Bl.a. så 
visade Per Lundegarn filmer från Balingsta

bygden och Wiks folkhögskola i det gamla 
tegelhuset. 

Det har varit ett intressant och stimu
lerande hembygdsår. Medlemstalets ökning 
visar att det finns ett stort intresse för för
eningen och dess verksamhet. En stor och 
välkomnande famn vill vi ge alla medlem

mar som tillkommit under året. 
Balingsta hembygdsförening har funnits 

sedan 1976 och vi riktar oss främst till dem 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 211 

som bor i föreningens område. Men även 

intresserade utsocknes är hjärtligt välkom

na i föreningen. 

Niklas Ölmestrand, ordfiirande 

Björklinge hembygdsförening 

Den fyrtionde årsstämman hölls den 27 mars 
2011 och samlade ett 70-tal personer. Ord

förande Johan Gabriel Borgenstierna talade 

i sitt inledningsord om "Hembygd - vad är 

det för dig?" och presenterade det nya num

ret av årsskriften Björklinge förr och nu 

som denna gång innehöll berättelser från 

släkter som fanns i Björklinge för 50 år sen 

och fortfarande bor kvar i dag. Förutom för

handlingar bjöd årsstämman även på musik 

av Gås Andersbygdens spelmanslag och ut

delning av priser till elever i Björklinge skola 

som deltagit i föreningens teckningstävling. 

Efter kaffe och smörgås underhöll Karin 

Jansson och Magnus Kilvfo med sång och 
musik på fiol och nyckelharpa. 

Valborgsmässoafton samlade många 
kring brasan. Anders Kreuger vårtalade och 

kyrkokören sjöng under Magnus Kilvfos 
ledning. 

Städdag i museum och stall ordnades 

den 3 maj. 
Kyrkstigsvandring mellan Kättsbo och 

Lagmansbo genomfördes den 15 maj. Ett 
tjugotal personer deltog trots svalt väder. 

I de djupa Norundaskogarna gick kyrkstigsvand
ringen. Foto Johan Gabriel Borgenstierna. 

En kort andakt hölls under pausen vid Dan
sarhällarna av Kajsa Öhlmer. 

Nationaldagen firades som tidigare år 

tillsammans med andra föreningar. Efter 
flagghissning, diktläsning, trumpetduett 

och sång tågade alla till kyrkan där författa

ren Elsie Johansson höll högtidstalet. Spel

mansmusik, solosång, körer och orgelspel 

inramade programmet. 

Björklingedagen den 19 juni fick även 
detta år hålla friluftsgudstjänsten i kyr-
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kan p.g.a. det osäkra vädret. Gås Anders

bygdens spelmanslag och kyrkokören del

tog. Efter kyrkkaffe i församlingshemmet 

talade Marja Erikson från Upplandsmuseet 

om laga skiften/storskiften runt Björklinge. 
Museet och stallet visade sina samlingar, 

tipsrundor testade besökarnas kunskaper 

om gamla ting. 

På Höstträffen den 23 oktober i försam

lingshemmet var temat "Torparslit och tiggar

klubba". Stina Flink från Upplandsmuseet be

rättade. Spelmanslaget inramade med musik. 

Julmarknad hölls på gården framför 

museet den 4 december tillsammans med 

andra föreningar och grupper från orten. 
Hembygdsföreningen serverade kaffe i stal

let och det kom många besökare till museet. 

Öppet hus i museet hölls under påskhelgen 

samt sista söndagen i juni, juli och augusti. 

Ett personligt brev till utvalda, gav för
eningen rekordmånga nya medlemmar. Det

ta bröt den negativa medlemsutvecklingen. 

Ingrid Pettersson 

Bälinge hembygdsförening 

Föreningens årsmöte hölls den 3 mars 

Bälinge församlingsgård där ett sjuttio
tal medlemmar infunnit sig. Efter årsmö

tet höll forskningschef Mats Wahlberg 
ett anförande med rubriken Gårdsnamn i 

Bälingebygden - ursprung och historia. 

Vårutflykten gick till Björnarbo den 22 

maj, där ägaren Roland Eklund berättade 

gårdens historia. Därefter gjordes en rund

vandring i den gamla parken. Kaffet avnjöts 

i Bandarbo under den gamla eken. 

Sommarutflykten till Skuttunge kyrka 

och prästgård ägde rum den 24 augusti där 
Jan Olov Andersson berättade för cirka 25 

personer. 

Den 9 november var det dags för ett 

höstmöte som gick i idrottshistoriskt tecken. 
Under rubriken idrott och idrottare berätta

de Bengt Carlsson (Beca) tidigare sportchef 

på UNT om olika idrottshändelser. Lennart 

Dahlen berättade om sin idrottsgärning 

Motocross och Leif Wahlström om Bälinge 

IF:s jubileumsbok. Det kom 45 personer. 

Det har även utförts underhållsarbeten 

under året. Akerlänna smedjans tak har lagts 

om och nya vindskidor sattes upp. Stora bo

den har fått nytt tegeltak genom projektet 
Hus med historia. Föreningen sökte bidrag 
och fick ett belopp ca 80 procent av kostna
den. 

Vägen till Tingstukällan har klippts och 
området runt källan har snyggats till, bland 

annat har två sittbänkar satts upp. 

Vi har också varit med vid Akerlänna 

Bygdegård när Bygdens dag arrangerades 

den 8 maj. Föreningen deltog också på Kul
turNatten den 10 september på Upplands
museets gård. 

Maud Henriksson, ordfö'rande 
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Dannemora hembygdsförening 

2011 blev ett år då vi tvingades att se över 

såväl kostnader som resurser, avtal och för

säkringar. Allt för att skapa fortsatta förut

sättningar för en stabil och välfungerande 
hembygdsförening för alla i Dannemora

bygden. Verksamheten har med åren blivit 

mycket stor och varierande, vilket kräver 

stora resurser och kostnader för att förvalta 

och underhålla verksamhet och fastigheter. 
Därför har vi i styrelsen under 2011, setts 
oss tvungna att koncentrera oss på en to

talöversyn av hela verksamheten. Hur har 

vi nu startat upp med detta? Vi började 

med att organisera oss i tre olika ansvars
grupper: Fastighetsgruppen - med ansvar 

för föreningens alla fastigheter, avtal och 

försäkringar, Drift- och underhållsgrup

pen - med ansvar för frågor inom detta 
område som berör föreningens verksamhet 

samt Museigruppen - med ansvar för alla 
museala samlingar, museer och tillhörande 

katalogiseringar och inventeringar. 

Dannemora Hembygdsförening som 
omfattar socknarna Dannemora, Film och 

Morkarla, bildades den 16/3 1944 och har 
som uppgift och ändamål att aktivt verka 
för kultur och miljövård i berörda socknar, 

samt att som intresseområde, aktivt bevara 

och studera bygdens boendemiljöer, bygg

nader, byggnadslämningar, fornminnen 
och kulturhistoria. 

Sekreteraren 

Enköpings Stads Hembygdsförening 

Verksamheten 2011 följde de beprövade spå

ren med ett stort undantag. Vår inspiratör och 

ständiga idespruta finns inte mer bland oss. Vi 

kommer att sakna Hasse Eson väldigt mycket, 
men jag tror och hoppas att hans ideer kom

mer att fortsätta att sporra oss i arbetet att ut

veckla hembygdsföreningen. Jag kommer inte 

att glömma när Hasse ringde mig en kväll på 

senvintern 1999 och frågade om jag skulle 
vara intresserad av att vara med och starta en 

hembygdsförening för staden. Självklart sa jag 

ja, något jag aldrig ångrat eftersom arbetet i 

hembygdsföreningen inneburit nya vänner 

och möten jag aldrig upplevt uran den. Under 
de år som gått har vi haft ett nära samarbete 

i Forskargruppen tillsammans med Göthe 

Käck och Åke Nordström. 

Man kan undra hur kulturlivet i Enköping 

hade sett ut uran Hasse Eson. Hade vi haft 

något Westerlundssällskap, Jan Fridegårds
sällskap eller hembygdsförening? Vi hade 

definitivt inte fått uppleva Sju dagar i kyrkan 
eller fått beskåda Enköpingslif Inte heller de 
pjäser han skrev för att uppföras på Wallinska 

gården bland annat Kärlek och pepparrot och 
barnteatern Fru Wallins ungar. 

Hasse hade en enastående förmåga att enga

gera och få med sig människor på sina ideer. Nu är 
det upp till oss som hade förmånen att känna ho

nom att fortsätta i hans fotspår och kämpa vidare 

för att Enköpings kulturliv fortsätter att vara rikt. 

Anna-Lena Eriksson, ordförande 
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Enåkers Hembygdsförening då deltagarna fick höra om åsens tillblivelse 
och om den stora runstenen där samt den 

Ladan från ]ärlebo från 1797 med T-Ford från 1926. 

Bilen tillhör fiireningens ordförande Karl-Gustaf 
Andersson (Kyrk-Kalle), som också är en av givarna 
av ladan. 

Föreningen har haft behov av större lokaler 
för arrangemang och utställningar på hem
bygdsgården. Därför har en timmerlada 
sedan många år stått på föreningens öns
kelista. Ar 2011 kunde detta önskmål för

verkligas. Som gåva fick föreningen hösten 
2010 en lada, ursprungligen uppförd 1797 
som trösklada på Järlebo gård i grannsock
nen Huddunge. På 1890-talet flyttades den 
ut som hölada på utmarkerna. Hösten 2010 
kunde vi montera ned den och börja åter
uppföra den på hembygdsgårdens tomt. In
vigningen kunde ske på Hemvändardagen, 
som föreningen anordnade den 30 juli 2011. 

Nationaldagen och midsommarafton 

firades på hembygdsgården och Trefaldig
hetsafton dracks källa vid Olsbo. 

I samband med Fest i Heby ordnade fören
ingen den 2 juli en vandring vid Dalkarlsåsen, 

tidigare bebyggelsen i anslutning till denna. 
Under sommarsöndagarna var det kaf

feservering på hembygdsgården, där man 
kunde besöka Runstensmuseet inrymt i den 
gamla linbastun och köpa lokala hantverks
alster i Persboboden från 1692. På fredags
kvällarna under sommaren arrangerade 
Runhällens byalag välbesökta hembygds
gillen på hembygdsgårdens tun. 

Verksamhetsåret avslutades med jul-
marknad den 20 november. 

Gösta Persson, sekreterare 

Gamla Upsala Hembygdsförening 

Gamla Upsala Hembygdsförening firade 
25-årsjubileum 201i. Föreningen kom till 

i samband med att ett tiotal personer med 
anknytning till lantbruket 1984 deltog i 
en kurs om "gårdsforskning". Kursledaren 
tyckte att de skulle bilda en hembygdsför
ening. Det tog man fasta på och den 22 maj 
1986 bildades Gamla Upsala Hembygds
förening. För att celebrera jubileet har en 
arbetsgrupp ställt samman en jubileums
bok, GAMLA UPPSALA FÖRR OCH NU 
1986-2011. Boken innehåller såväl nyskriv

na artiklar om föreningens historia m.m. 
som tidigare publicerat material i förening
ens årsskrifter. En jubileumsfest ordnades i 
oktober på Odinsborg. 
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I sedvanlig ordning har föreningen under 

året genomfört fyra större, för allmänheten 
öppna, arrangemang. Störst är valborgsmäs
sofirandet vid kungshögarna, med tusentals 
besökare. Österledkyrkans scouter svarade 
för fackeltåg. Körer från Gamla Uppsala för
samling och Österledskyrkan värmde med 
vårsånger. Gamla Uppsala församlings avgå
ende kyrkoherde, Per-Anders Sölvin, höll tal. 
Firandet avslutades med ett stort fyrverkeri. 
Nationaldagsfirandet på Disagården samla

de många deltagare. UNT-journalisten Lena 
Köster höll tal och dagen till ära hade hon 
författat en ny vers till nationalsången, som 
förärades hembygdsföreningen. Uppdraget, 
från Uppsala dragspelsklubb, underhöll och 
det bjöds på dansuppvisning av Kulturfören
ingen Fyrisgillet. Barnen gavs möjlighet att 
åka häst och vagn. I anslutning till firandet 
hölls en friluftsgudstjänst. Hembygdsdagen 
i augusti på Disagården hade temat Barn. 
Barnen kunde rida, det fanns en djurhage 

liksom loppis och lekar för barn. Storban
det Daylight underhöll. Det var försäljning 
av hantverksprodukter och "hemgjort" samt 
lotterier och kaffeservering. Hembygdsda

gen avslutades med en friluftsgudstjänst. Jul
marknad anordnades som vanligt i Gamla 
Uppsala den andra advent, i samarbete med 
Gamla Uppsala sportklubb. I och omkring 
Kaplansgården hade hembygdsföreningen 
kaffeservering och försäljning av hantverks
produkter och "hemgjort", liksom lotterier. 

Andra öppna arrangemang var julgrans-

plundring, presentation av de arkeologiska 

förundersökningarna utmed det nya dubbel

spår som skall byggas genom Gamla Uppsa
la, guidad vårutflykt till kungshögarna, slåt

ter på Disagården, information om Gamla 
Uppsala kyrka och "dess hemligheter", pre
sentation av förslag till skötselplan för ås
området kring Gamla Uppsala, information 
om hur konst skall vårdas på Konst och ram 
i Storgården. 

Vid årsmötet i mars i Österledskyrkan 

valds Camilla Lundin till ny ordförande. En 
kommitte tillsattes med uppgift att arbeta för 
att Lerdammsparken blir restaurerad, efter 
bl.a. de översvämningsskador som uppstått 
till följd av kommunens omfattande snödepo
nering i området. Efter årsmötesförhandling
arna berättade Hans Göthberg, Upplandsmu
seet, om Arkeologi i Gamla Uppsala 2010. 

Höstutflykten 2011 gick till Örsunds

brotrakten. Man besökte "Kappen" i Ör
sundsbro, där Sveriges första kooperativa 

förening höll till, Kvekgården, Alsta Träd
gård, skolmuseet i Nysätra, Härkeberga 
kyrka och Bishophillsmuseet i Biskopskulla. 

Styrelsen 

Hagby hembygdsförening 

Hembygdsföreningen i Hagby, strax väs
ter om Uppsala, bildades 1986 och har allt 
sedan dess haft en livlig verksamhet som 
engagerat många i socknen. 
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Arets verksamhet inleddes sedvanligt 

med årsmötet där Jennie Pettersson från 

föreningens redaktionsgrupp visade en del 

äldre bilder från Hagby som har samlats in. 

Den 12 maj genomfördes en välbesökt 
kulturvandring på Skornome och Torsätra 

gårdar med Marja Erikson från Upplands

museet som ciceron. 

För 21:a året i rad firades midsommar 

på planen mellan kyrkan, bygdegården och 

museet. Över 300 människor kom, många av 
dem i lövade skrindor från sockens gårdar, 

och dansade runt stången, kastade pil, sköt 

prick med gevär eller roade sig på andra sätt. 

Föreningens andra stora evenemang är 

Hagbydagen som ordnats sedan 1993 vid 

museet. Hagbydagen, som i år ägde rum 

söndagen den 14 augusti, har mer och mer 

kommit att bli en hemvändardag. I år kom 

över 200 personer! Sedan ett par år tillba

ka samarbetar föreningen med "Ragunda 
Veteranklubb" vilket lockar många mo
torintresserade människor. Arets tema var 

motorcyklar och mopeder, men även andra 

veteranfordon dök upp, traktorer och bilar. 
Pris delades ut till de populäraste objekten. 

De på sin tid framstående enduro- och mo

tocrossåkarna från Hagbytrakten, Hasse 
Andersson och Sivert Eriksson, berättade 
om livet på och utanför banorna. I museet 

ordnades samtidigt två utställningar, en 
med kläder och annat med anknytning till 

motorcykel- och mopedkultur, en med äldre 

Hagbyfotografier. 

Under året beviljades föreningen ett 

större bidrag från Länsstyrelsen för restau

reringen av Klockargårdens timrade spann

målsbod från år 1808. Föreningen har för

värvat boden för en symbolisk summa och 

lät under sommaren flytta den från Klock
argården till det intilliggande hembygds

museet. Under hösten restaurerades boden 

under överinseende av Upplandsmuseets 

Agnetha Pettersson. 

Arbetet med den tredje boken om Hagby 

har fortskridit under året. Hittills har ett 40-
tal personer intervjuats om livet i Hagby under 

1900-talet och flera hundra fotografier samlats 

in. Boken planeras att utkomma under 2012. 

Gö"ran Ulväng, sekreterare 

Håbo Kultur o Hembygdsförening 

En torpinventering som pågått under cirka 
fyra år har slutförts under året. Det gäller 
Håbo kommuns fem socknar. Totalt om

fattar inventeringen ungefär 185 befintliga 

torp eller grundstenar. Bägge böckerna be

räknas bli klara för försäljning under 2012. 
Föreningen har under året bjudit in 

medlemmar på en torptur med buss. Efter 

avslutad resa bjöds medlemmarna på stekt 
strömming på hårt bröd. Det blev mycket 
uppskattat. 

Föreningen har också släktforskning på 

sitt program för medlemmarna. Vi hjälper 

varandra med att t.ex. läsa gamla handstilar. 
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Föreningen driver Fridegårds- och sta
tarmuset i Övergran. Där har en undervis
ningsträdgård anlagts och skolklasser från 
kommunen har fått så och plantera grön
saker. Trädgårdsdagarna inleddes med ett 
besök på museet där de fick en inblick i hur 
livet tedde sig på statartiden. 

Museet arrangerade ett medlemsmöte 
under hösten dit 22 medlemmar kom. Det 

blev en guidning på museet och därefter vi
sades en CD om Fridegårds liv och förfat
tarskap. Därefter bjöds det på grillat ute i 
ett underbart soligt höstväder. 

Föreningen en egen hemsida och med

lemstidning. 

Kjell Sandell, ordfiJ°rande 

Hökhuvuds Hembygdsförening 

Föreningen har några årligen återkom
mande aktiviteter, först i tur årsmötet. I 

år inleddes det med att tioårige Marcin 
Tjernbäck från Alunda gav en strålande 
pianounderhållning. Efter förhandlingarna 
informerade Bernt Svedbro om vad som är 
på väg att hända med vår församling och de 
övriga två i pastoratet. 

Arets påskresa på annandagen gick till 

Väddö. Där besökte vi Albert Engströms hem 
och atelje i Grisslehamn, Roslagens Sjöfarts
museum i Älmsta och slutligen Väddö Gårds
mejeri - ett av få gårdsmejerier i Sverige. 

I slutet av maj inbjöds åk 3 från Ham
marskolan i Gimo till "Hembygdsdag" i 
Hökhuvud. Förutom besök på museet och 
i kyrkan gjorde barnen en guidad histo
risk vandring i trakten kring kyrkan upp 
till Torer Höks hög. De bakade bröd som 
gräddades i drängsrugans vedeldade ugn. 
Kolmilor var vanliga i Gimos omgivningar 
förr i tiden och kolet nödvändigt för järn

framställningen vid bruket. Arets kolmila 
demonstrerades och kolaren berättade om 
livet som kolare ute i skogen. Kolbullar var 
populär lunchmat! Drygt tio medlemmar 
var engagerade i genomförandet. 

Nationaldagen firandes traditionsenligt 

med marsch från Skvallerbacken till klock
stapelbacken. Högtidstalet hölls i år av 
Magnus Vallin, komminister i Ekeby. Spel
mansmusik bidrog till en trivsam sång- och 
kaffestund i gröngräset. 

På midsommardagens kväll kläddes och 
restes majstången i klockstapelbacken. Da
gen därpå arrangerade hembygdsförening

en i samarbete med Hökhuvuds församling 
den så kallade klockstapelfesten med spel
män från trakten, dans och lekar kring maj
stången, kaffe, korv, fiskdamm och lotterier. 

Tillsammans med Torer Höks Vänner 
ordnar hembygdsföreningen varje år Torer 
Hök festivalen. På fredagskvällen tändes 

kolmilan Jasmina. Därefter följde under
hållning och allsång med Rolf Arvidsson, 
Roine Matsson och Björn Carlsson. Arets 
tema var Bygd i framtid. Information gavs 
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från SKB om använt kärnbränsle i Fors
mark, från Svenska kraftnät om den pla
nerade 400 kV-kraftledningen och från 

Trafikverket om ny väg 288 Gimo - Börstil. 
Programmet i övrigt bjöd på traditionella 
tävlingar och veteranbilsparad. Årets ny
het Funballz blev en succe, som roade unga 
och gamla, både den som sprang i bollen 
och de som tittade på. På kvällen serverades 
middag vid ån, helstekt gris med tillbehör 
anrättat av bl.a. "Torer Hökskocken". Det 

var 135 personer som åt och underhölls av 
femtiotalsbandet The Rock Fire från Gävle. 

Under året har Svenska Kraftnät presen
terat planer på en ny 400 kV kraftledning 
mellan Forsmark och Råsten. Den berör 
flera byar inom Hökhuvud. Föreningen har 
lämnat synpunkter till Svenska Kraftnät 
dels på deras planerade kraftledning dels på 
deras kompletterande förstudie. 

Trafikverket inbjöd bl.a. Hembygdsför
eningen till flera dagars samråd om vägut
redning av väg 288 mellan Gimo - Börstil. 
Två representanter från föreningen deltog. 

Tillsammans med en representant från 
kyrkan granskade hembygdsföreningens 
husgrupp de tre små husen vid prästgården: 
drängstugan, tiondeboden och kyrkboden. 
Upprustningsbehovet noterades och fören
ingen deltog i målningen av husen. 

Vår årliga tidning Hembygden innehöll 
ett flertal intressanta artiklar med anknyt
ning till Hökhuvud. 

Kerstin Svanfeldt Siiderberg, sekreterare 

Knutby-Faringe-Bladåkers hem
bygdsförbund 

Årsmöte hölls den 21 mars i Faringe bygde

gård. Den gamla kyrkstigen från Österbygge 
by till Bladåkers kyrka rapporterades som 
färdigrensad och märkt i hela sin sträckning. 

Den 20 maj hade vi spelmansstämma i 
Gammelgården med ca 200 besökande in
klusive spelmän. Flera scenprogram arrang

erades bland annat med den unga folkmu
sikgruppen Treva. 

Nationaldagen började i kyrkan där ca 
lOO lyssnade till årets talare, kyrkoherde 
Helene udden. 

Midsommar firades i Gammelgården 
med dans och lekar med ca 500 besökande. 
Åter igen blev det nytt publikrekord. 

Traditionsenligt hålls vår hembygdsfest 

alltid första söndagen i augusti och börjar 
då med friluftsgudstjänst och kyrkkaffe. 
Omkring 200 personer såg vår utställning 
av hemslöjd. Årets talare var Tortsten Jons
son som bl.a. berättade om slaget vid Knut
by år 1469, om Knutby f d läskedrycksfabrik 
i Rickeby och om Rånäs brännvin. Ekeby 
Spelemän underhöll oss med musik. 

Vår hembygdsgård Gammelgården har 
detta år verkligen stått i centrum. Flera 
grupper, släktträffar med anor från bygden, 
har hälsat på. Några hembygdsföreningar i 
grannskapet har också besökt oss och för
eningarna PRO och SPF har lånat vår fina 
gård för sina träffar. 
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Stigfinnare vid Tunglundatavlan. Kyrkstigen är nu 
rensad och snitslad. 

På hembygdsgården finns ett 15-tal hus 

som kräver omvårdnad. Vid maskinhallen 

grävdes på försommaren riktiga dränerings

diken. Den gamla körvandringen och ladan 

genomgår en renovering där vi beviljats ett 

litet bidrag från projektet "Hus med histo
ria". Vårt största projekt, arkivbygge, har 

fortsatt planenligt. Alla våra arbeten visas 
med instruktiva bilder på vår nya hemsida 
www.hembygd.se/knutby 

Gösta Lindqvist, ordförande 

Lagunda hembygdsförening 

Årsmöte hölls den 27 mars i Hjälsta bygde

gård. Ett sextiotal medlemmar hade hör-

sammat kallelsen. Efter årsmötesförhand

lingarna avnjöts en god middag med 

"gammaldags mat" och underhållning. 

På friluftsmuseet Kvekgården har det 

som vanligt varit ett intensivt arbetsår. Det 
började redan i januari mitt i den värsta 

vintern med filminspelning av SVT:s dra

maserie "Anno 1790". Säsongsstart den 21 

maj med öppethållande fredagar, lördagar 

och söndagar till och med den 2 7 augusti. 

Under den tiden besöktes gården av 883 

personer som togs emot av 14 guider och 8 

medhjälpare. Följande aktiviteter på Kvek

gården under säsongen utöver ordinarie 
öppethållande kan nämnas: 

29 maj föräldradag i klass My 2 Örsunds

broskolan. 

6 juni nationaldagsfirande. 

7 juni boende och personal från Liljegår

dens äldreboende kom med traktor och 
kärra. 

27 juni slåttergille. 

17 juli friluftsgudstjänst. 
7 augusti Lagunda församlings ung
domar visade sina gäster från Hong 

Kong hur det var att leva på en svensk 

bondgård för 200 år sedan. 

23 och 24 augusti "Skolans dagar på 
Kvek", elever och lärare i årskurs 4 

Örsundsbroskolan. 
Gamla Uppsala hembygdsförening och 

Upplands vykortsförening besökte går

den i september. 
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Handelsmuseet Kappen - Sveriges första koo

perativa handelsbolag och Sjöfartsmuseet hade 

1098 besök av bland andra Uppsala konstför
ening, Upplandsgruppen, föreningen Nerja, 

skolbarn och dagbarnvårdare från Örsundsbro. 

Skolmuseet och de Wilenska samlingar

na - ett bondehem från början av 1900-talet 

hade 382 besök varav några var långväga 

gäster från Södermanland, "hemvändare" 

på Nysätradagen och skolklasser. Museet 

finns vid Nysätra kyrka. 
Övrig verksamhet: Styrelsen har haft 11 

protokollförda sammanträden och en pla

neringskonferens. Informationsgruppen, 

tillika arbetsutskott, har haft nio samman

komster. Föreningen har under året haft 

420 medlemmar. 
Kulturresor, vandringar och teater har 

ordnats för medlemmarna. Vid Parnassen 

intill Hjälstaviken upplevde några mor

gonpigga deltagare årets gökotta i bör
jan på maj. Resor har gjorts till Gävle och 
Åland. I mitten av november åkte cirka 50 

medlemmar till Dramaten för att avnjuta 

skådespel av högsta klass. 

Arets utställning i samband med Mick
elsmäss hade temat "Profiler och föreningsliv 

i Lagundabygden" och blev mycket lyckad. 
Samverkan med Örsundsbro motor

klubb och Bikopskulla sockenråd resulte

rade i ett Runstensrally som avslutning på 

Enköpings kommuns runstensinventering. 

I Lagundabygden finns 47 runstenar. 
Ann-Mari Hagman, ordfärande 

Föreningen Lilla Hagalunds Vänner 

Lilla Hagalund är ett av Bålstas äldsta hus 
och är uppfört omkring år 1865. För att be

vara huset bildades Lilla Hagalunds Vänner 

1993. Föreningen har under året haft aktivi

teter vår och höst för att göra kommunens 

invånare och gäster uppmärksamma på det 

gamla huset. 

Under våren har två musikarrangemang 

ägt rum under namnet "På kvällskvisten 
med . . . ". Först ut var kören Envisorna, och 

evenemanget besöktes av ca 75 personer. 

Vid det andra tillfället uppträdde sånger

skan Harriet Säfström med dragspelare 

och dit kom 50 personer för att lyssna och 

sjunga allsång. 

I augusti samlades 60 personer för att 

delta i den traditionella Ekumeniska guds

tjänsten i Lilla Hagalunds trädgård. Aret 

avslutades i november med Julstämning i 
Lilla Hagalund, dit många besökare kom 
för att ta en paus, dricka kaffe eller varm 

saft och äta saffransbullar och pepparkakor. 

Vid alla evenemang i stugan säljs kaffe, 

te, saft, bulle och kakor. Föreningen har 
också medverkat med lottförsäljning och 
information om stugan vid ett flertal eve

nemang i kommunen, t .ex. Valborgsmässo

firande på Gröna Dalen, Håbo Festdag samt 
höstmarknaden i Gamla Bålsta. 

Eva Lidö~ sekreterare 
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Ras bo kils hembygdsförening 

Aret 2011 började med en studiecirkel om 

Norra Rasbokil som hölls av Maj-Lis Lund

blad med cirka 35 deltagare. Studiecirkeln 

var vid ett tillfälle på besök i Fjällsvedjan 
hos Rasbo Häradsallmänning där skogs

vaktare Arne Pettersson berättade om sitt 

arbete och om allmänningens historia. 
Studiecirkeln avslutades på vårsidan 

med en byvandring. Då besökte vi Karo

lina- och Baggbolsgruvan och såg de gamla 

gruvhålen och de stora resthögarna efter 

gruvbrytningen av järnmalm som pågick 

där framförallt på 1870-talet. Vi stannade 

även till vid Jobsby och såg den gamla sko
lan innan vi fortsatte upp till Skallbyn, där 
man bl.a. anlagt dammar. Vi avslutade den 

soliga och trevliga dagen med våra kaffekor

gar hos Bengt Ahlström i Kvarnmossen. 

Som avslutning i samband med för

eningens årsmöte pratade antikvarie Per 

Lundgren, Upplandsmuseet, om Gamla hus 

på landet. 
Föreningen har fått alla gamla bilder 

och dokument i arkivet skannade med hjälp 
av en person som rekryterats via arbetsför

medlingen. 

En gammal Rasbokilsbo, Sven Matts

son, har berättat om sitt långa liv i Rasbo

kil. Dessa samtal dokumenterades på band 

av några styrelsemedlemmar i föreningen. 
Upprustningen av den gamla ängsladan, 

som flyttades till hembygdsgården förra 

året, har fortsatt med hjälp av frivilliga 

krafter. 

Nationaldagen arrangerades tillsam

mans med Bygdegårdsföreningen och Ras

bokils församling. Med sång och musik 

underhöll Håkan Bäfve, Kristina Shtegman 
och kör. Ett silversmycke delades ut till fyra 

barn födda i Rasbokil 2010. 

Många kom för att fira midsommar vid 

hembygdsgården. För musiken till dansen runt 

stången svarade Bror Östlund, Dag Björkling 
och Tage Andersson. 

Hembygdsdagen i augusti inleddes med 

gudstjänst i hembygdsgården och kaffeservering. 

I september var det dags för den återkom

mande surströmmingsskivan för alla som 

hjälpt till vid hembygdsgården under året. 
Maj-Lis Lundblad deltog som representant 

för föreningen vid Kulturnatten på Upplands

musees gård. I oktober besökte deltagare i pro

jektet Hus med historia hembygdsgården och 

tittade bl.a. på smedjan som fått ett nytt spån

tak med bidrag från projektet. 

Aret avslutades med Lilljul i hembygdsgår
den. 

Lisa Sjö'berg, sekreterare 

Skogs-Tibble Fornminnes- och 
Hembygdsförening 

Föreningens årsmöte hölls den 20 mars. 
Efter sedvanliga förhandlingar lyssnade vi 
till årets föredrag av Kjell Johansson. 
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Under 2011 har vi traditionsenligt fi

rat Nationaldagen och Midsommar. Den 7 

maj städades museet och dess trädgård med 

efterföljande picknic. 
Vårt museum har varit öppet under 

sommarens julisöndagar. Programinslagen 
har varit gudstjänst i museets trädgård, 

föredrag av Nina Sjöberg, som tog oss med 
på "Två dagar under medeltiden" samt Aina 

Lamberg som berättade om "Idrottslivet i 

Skogs-Tibble" 

Bandade intervjuer med ortens äldre "I 

februari 1956" var ett annat söndagsinslag 
samt slutligen invigningen av den rengjor

da hällristningen Raä 81 i Tjälinge. Denna 

invigdes av föreningens ordförande Tomas 

Lööw med tre slag av en knacksten på den 

nya skylten framför hällen. Ewonne Ekmyr

Göransson berättade om olika tolknings

möjligheter av hällens bildvärld och den 

bronsåldersmiljö som omgav stenen. Mark
ägarna hade ställt upp med traktorskjutsar 
och halmbalar som sittplatser. Färden ut
gick från museet. Alltsammans avslutades 

med kaffekorgar i det gröna. 

Den 10 oktober samlades vi till pubkväll 

i Bagarstugan och hösten avslutades med 

glögg i december. 
Vår tidskrift "Gårdar, människor och 

minnen" har i år behandlat "Wrå säteri", 
"Skogs-Tibbles äldsta historia, Del 1", "Vi 

tar båten till Tjelungir" av undertecknad, 
"Torpen under Wrå" av Lilly Eklund, "Mi

nister Jean Claude Lagersvärd" av Sven-Olle 

Lundqvist samt "Att jobba som bonddräng i 
Skillsta" - en intervju med Sven-Olof West

lund. 
Ewonne Ekmyr-Giiransson 

Sparrsätra-Breds hembygdsförening 

Representanter för föreningen har deltagit i 

kretsmöte på Wallinska gården i Enköping, 

föreningsseminarium i Boglösa samt ord

förandekonferens i Uppsala. 

Måndagsarbetet med upprustning av 
taket på loftboden har tagit sin början och 

medlemmarna i föreningen träffas för att 

hjälpa till med takarbetet. Hela loftboden 

rengjordes, tätades och rödfärgades. Dörrar, 

foder och vindskivor behandlades linolje

färg. En fotobok över arbetet med renove

ringen skapades av ordföranden. 

Ett arrendeavtal har upprättades och 
handlingarna registrerades hos lantmäte
riet. 

Vid sammankomsterna i Torgestagår

den och vid årsmötet har vår festkommitte 

medverkat. 

Aktiviteterna utöver möten, underhåll 

av byggnader och renovering av loftboden 

har varit grötfest, trädfällning, städdag med 
tilltugg, knytkalas, kräftfest och visafton. 

Hembygdsgården har under året varit 
uthyrd vid fem tillfällen. 

Lars Karlström, ordförande 
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Söderfors hembygdsförening 

Hembygdsgården, en del av den välbevarade bruks
miljö'n i Sö'derfors bruk. 

Föreningen har även under år 2011 sett till 

att traditionerna i Söderfors hållits vid liv. 
De större återkommande evenemangen är 
Valborgsmässofirandt på Ankarbacken, det 
stora midsommarfirandet i Engelska parken 
samt "Öppet hus" i hembygdsgården dagar

na före jul. Dessutom arrangeras national
dagsfirande i samarbete med församlingen. 

Vid föreningens höstmöte i okto
ber medverkade hembygdsforskaren Jarl 
Holmström som bland annat berättade 
om stormfällningen år 1954. Jarl som är en 
mycket god talare illustrerade sitt föredrag 

med egna teckningar. 
I mars månad medverkade föreningen 

vid mässan "60-plus" i Fyrishov, Uppsala, 
i en monter som föreningen Vallonbruk i 
Uppland svarade för. 

Under året har vävstugan bytt lokal 
från en källarvåning till mycket trevligare 
lokaler i Bruksskolans byggnader. Vävning 
intresserar många i bruket och samlar regel
bundet många kvinnor. 

För övrigt har studiecirkeln "Lär kän
na ditt Söderfors" pågått under hela året. 

Gunnar Thollander, ordfö'rande 

Söderöns Hembygdsförening 

Söderöns Hembygdsförening har under 
2011 firat sitt 10-årsjubileum. Föreningen 
höll sitt första årsmöte i mars 2001 på 
Söderögården. 10-årsjubileet firades i 
augusti med en medlemsresa till Åland 
med besök i bl.a. Önningeby och möte med 
hembygdsföreningen, samt besök på Kas
telholm och Ålands Fotgrafiska Museum. 

Årsmötet inledde verksamhetsåret. 
En gökotta arrangerades i år i trakten av 
Vikarudden i Tuskö, som vanligt med Gun
nar Emanuelsson som fågelguide. 

Nationaldagen firades på Söderögården 

i samarbete med Bygdegårdsföreningen, i år 
med ett nytt programupplägg. Häverö spel
män och dansare underhöll. Högtidstal hölls 
av Tage Sjölander, bördig från Sundsveden 
och känd Söderö- och Öregrundsprofil. Det 
var första gången som en infödd Söderöbo 

höll högtidstalet, som bl.a. berörde uppväxt, 
skolgång, affärer och kommunikationer på 
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Söderön, samt ett innehållsrikt och spän

nande liv. 
Föreningen arrangerade två vandringar 

under året, dels en tidig morgonvandring 

på Långalmastigen i juli, dels uppmärksam

mades det internationella skogsåret med 

en vandring vid Lotsholmen på Söderön i 

augusti med deltagande från Skogsstyrelsen 

i Uppsala. 

Den traditionella Söderödagen ägde 
rum i strålande sol i samarbete med Bygde
gårdsföreningen. Flera konkurrerande akti

viteter bidrog till ett något lägre deltagande 

än tidigare år. Hembygdsdagen bjuder på 

försäljning, utställningar, underhållning 

samt för andra året åsnebingo i stället för 
som tidigare kobingo. Åsnan Fridolf var 
dock indisponerad och kunde dessvärre inte 

medverka som planerat, utan bingon fick 

avgöras med lottdragning. 

Föreningen deltog även i år i Geologins 

dag, också denna gång med avd. dir. Arne 
Sundberg från SGU som guide bland gamla 

gruvor. Vandringen ägde rum bland gamla 
gruvhål i Långalma, och dagen avslutades 

med föredrag och soppa i Nolsterby kapell. 
Tage Sjölander, högtidstalare på natio

naldagen, återkom under hösten med en be

rättarkväll om sitt spännande och omväx

lande liv. Verksamhetsåret avslutades sedan 

sedvanligt med julfest i Söderögården med 
deltagande av många barn. 

Föreningen ger ut medlemsbladet 
Söderöposten med fyra nummer per år. Nr 

Tage Sjölander, högtidstalare på nationaldagen. 

2 varje år delas ut till samtliga hushåll på 

Söderön. Nr 4 2011 var ett jubileumsnum

mer i färgtryck. Under året har vi tagit fram 
en ny logotyp för föreningen. Logotypen 
finns också på de föreningströjor som tagits 
fram under året. 

Förenigen hade vid årets slut 325 med

lemmar. 

Bengt Skagersjo~ sekreterare 

Tierps sockens hembygdsförening 

Årsmötet hölls i Tierpsgården och inbjuden 
gäst var Börje Wennberg som berättade om 

hur frikyrkorörelsens uppstod, och varför 

den fick en stor spridning i det fattiga Sve

rige under mitten av 1800-talet. 
Föreningens övriga verksamhet har 

under året koncentrerat sig till hembygds
gården i Husbyborg. Gårdens magasin har 
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Den medeltida kyrkoruinen ligger strax intill hembygdsgården i Husby borg. 

iordningställts för att ge besökare möjlighet 

till att titta på föreningens samlingar. 

I augusti hölls ett öppet hus för allmän

heten och dagen avslutades då med helg

målsbön i den närbelägna kyrkoruinen och 
kyrkkaffe i hembygdsgårdens torp. 

Höstens verksamhet bestod av att smal

filmer från 50 och 60-talet studerades. 
Delar av filmmaterialet visades därefter 

på föreningens årsmöte. 

Tierp sockens hembygdsförening har 131 

medlemmar. 

Anna Ahlin 

Tillinge hembygdsförening 

Vårt verksamhetsår 2011 startade med ett 

årsmöte i februari där - utöver ordinarie års
mötesförhandlingar - Eva Emanuelsson höll 
ett uppskattat föredrag om statare och deras 
liv. Ett intressant ämne för oss då Tillinge 
förr hörde till Asunda härad, där de stora 

gårdarna låg tätt. I april träffades vi för att 

under ledning av Sven-Erik Vägermark och 

Sten Stabo fördjupa oss i några gamla bilder 

från vår bygd. Också det en uppskattad öv

ning, och helt i linje med det arbete Tillinge 

hembygdsförening bedriver när det gäller att 
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Den siste soldaten för rote 122, Per Erik]ern (1855- 1928), hustru WendelaAlbertinaLundqvist (1864-1940) och 
hunden Snsslan. 

scanna in gamla kort och göra dem tillgäng
liga för medlemmarna via Internet. Under 

2011 passerade vi 800 bilder i vårt digitala 
bildarkiv, där medlemmarna ges möjlighet 
att själva bidra med kommentarer. 

I juni månad hölls en mycket välbesökt 
byvandring i gamla Tibble by, senare om
döpt till Lundby stationssamhälle. Vår cice
ron var den i Enköpingsområdet välkände 
Östen Brink, som har bott 46 år i samhäl-

let och hade många intressanta historier att 
berätta. Karaktären av radby är fortfarande 
lätt att se och ringvägen vi vandrade på lig
ger på samma plats i dag som den gjorde 
på slutet av 1600-talet enligt gamla kartor. 

En vandring där på bygatan gör det lätt att 
känna historiens vingslag. En kaffepaus i 
Dansbacken i härlig försommargrönska och 
med underhållning av Östen på dragspel 
var också ett minnesvärt inslag. 
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Tillinges sista soldater och deras soldat

torp har varit i fokus för forskning i för

eningen de senaste åren. I september höll 

Marie Andersson en presentation av vad 
som framkommit om Tillinges 2 7 rotar och 

soldaterna där efter år 1850. Intresset för 

området var stort, bland annat från lång

väga gäster med soldatkoppling till Tillinge. 
Idag finns cirka hälften av torpen kvar. Av 

dem bör särskilt framhållas rote 115 Linda, 

där ägaren Sven-Olof Andersson lagt ner 

mycket arbete på att återställa soldattorpet i 

ursprungligt skick. Väl värt ett besök! 
Aret avslutades sedan med en intressant 

kväll på temat Vägar i Tillinge i november 

månad. Lars-Erik Andersson, Sven-Erik 

Vägermark och Sten Stabo guidade oss 

bland bilder, minnen och olika former av 

dokumentation av allt från gamla Eriks ga
tan till den nya dragningen av E18 mellan 

Enköping och Västerås. 

Marie Andersson, vice ordfiirande 

Torstuna hembygdsförening 

Säsongen inleddes med årsmöte på Härled 
varvid ordförande Håkan Wall höll ett in

tressant föredrag om runstenar. 

Vårens gökotta vid Marstallarna leddes 

av Ulf Broberg och Bengt Ottosson. 

Nationaldagen firades med Öppet Hus 
på Härled. Firandet inleddes med att flag-

gan hissades till flaggsignal på trumpet av 

Sture Eriksson. Talet till Torstunaborna 

hölls av Håkan Wall. 
Lars Wall sjöng ett par visor till eget 

gitarrackompanjemang. Sedan vidtog kaf

feservering och de besökare som så önskade 

fick visning av gårdens samlingar. 

Ett femtiotal personer samlades den 12 

juni till byvandring i Vånsjö. Allan Lund

kvist visade gamla kartor över Vånsjö och 

Inger och Lena Carlsson berättade Vånsjös 

historia. 

Arets midsommarfest på Härled den 24 
juni lockade närmare 1 ooo besökare. Festen 

arrangerades av Byarna Kärvskog, Holmsta, 

Asby, Sista, Vallby och Djurby. 

Den 25 juni höll Fjärdhundra försam

ling en friluftsgudstjänst vid Härledgården. 

Fjärdhundra Kyrkokör under ledning av Asa 
Lansfors sjöng och hembygdsföreningen 

bjöd på kyrkkaffe. Den 3 juli var det Mis

sionsförsamlingens tur att hålla gudstjänst. 

Lunch med sill och potatis serverades 

traditionsenligt en söndag i mitten av juli. 
Det vackra sommarvädret lockade mycket 
folk. 

En ljum sommarkväll i slutet av juli ar
rangerade hembygdsföreningen tillsam
mans med LRF en Trivselkväll på Härled. 

Anders Ottosson med familj stod för tillag

ning och servering av två helstekta grisar. 

Kerstin Ottosson underhöll med sång 

och dragspel. Ingvar Pettersson som avgått 

ur styrelsen avtackades med blommor. 
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Härledgården - Torstuna hembygdsförenings hembygdsgård. 

Årets utflykt gick till Gamla Uppsala, 

där deltagarna fick en guidad tur i museet 

och utgrävningsområdet. 

Lunch intogs på Odinsborg. Därefter be
söktes Disagården där man likaså fick en in

tressant guidning i de gamla byggnaderna. 
Trösklogen på Härled har renoverats 

med bidrag från Länsstyrelsens projekt Hus 
med Historia Folke Welen, Jonny Melvins-

son, Ingvar Pettersson, Ingvar Rydh och 

Börje Karlsson har bidragit med stort ide

ellt arbete. 

Säsongen avslutades med höstfest för 

alla som ställt upp med ideellt arbete på 

Härled. 

Katarina Wall, sekreterare 
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Tvärnö hembygdsförening 

Föreningens årsmöte ägde rum den 14 maj. 

Drygt 20 deltagare fick efter årsmötet höra 

Stig Unge, boende i trakten, berätta sägner 

och legender från trakten. 
Övriga aktiviteter för medlemmarna 

var: Gökotta den 4 juni på Sundskär, tradi

tionellt midsommarfirande på midsommar

dagen med rekordstort deltagande, drygt 

200 personer som deltog klädseln av stång

en, dansade och sjöng till dragspelsmusik 

och livligt frekventerade fiskdamm mm. 

På Tvärnödagen den 2 juli, som genom

fördes på Mellangården i samverkan med 

Upplandsstiftelsen, deltog Hembygdsför
eningen. 

Den 20 augusti anordnade föreningen 

Geologins Dag med medverkan från SGUs 

Arne Sundberg. Det finns fem större läm

ningar av järnmalmsgruvor på Tvärnö och 
ett gammalt kalkstensbrott. 

Den traditionella friluftsgudstänsten 

ägde rum den 8 augusti. 
Föreningen fortsätter med dokumen

tationen av Tvätnögårdar. I början på året 

hade styrelsen besök av Marja Erikson från 

Upplandsmuseet som visade och berättade 

om gamla kartor från Tvärnö. 

Föreningens ekonomi är god. 

Styrelsen 

Vaksala hembygdsförening 

Föreningens utflykt gick en vacker sommar

dag till Heby tegelbruksmuseum. Där blev 

vi väl omhändertagna av kunniga guider 

som visade och berättade om maskiner och 
tillverkning av taktegel av olika slag. Däref

ter fortsatte resan till Tärnsjö och Enåkers 

hembygdsgård. Efter en god lunch som vi 

avnjöt i de gamla järnvägsvagnarna, som 

även är vandrarhem, visades vi runt bland 

byggnader och föremål på Enåkers hem

bygdsgård. Hembygdsgården är vackert 

belägen vid kyrkan. Hembygdsföreningen 
har ett antal byggnader att vårda som är in

redda med möbler och föremål från bygden 

som berättar om hantverk och livsbetingel

ser på landsbygden. 

En nyhet för året var att föreningen 

deltog under Kulturnatten på Upplands

museet. Vaksala hembygdsförening bidrog 
med en fotoutställning om konstnärer från 
Vaksala socken framtagen i samarbete med 

elever vid Grafiskt Utbildningscenter i 
Uppsala. 

Oscar och Inez Ehns minnesfond har 

överlämnat en penninggåva för bevarande 
av föreningens samling av bruksföremål 

från socknen. Vi riktar ett stort och varmt 

tack till fonden. Penninggåvan har använts 
för omhändertagande och uppstrukturering 
av samlingen och vi kan nu visa den för in

tresserade besökare. Förutsättningarna för 

att kunna bevara föremålen har avsevärt 
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förbättrats. Inez Ehn hade själv ett stort in
tresse för bruksföremål från Vaksala socken. 
Samlingen av föremål är i sig ett historiskt 
dokument över samlandet av allmogeföre

mål under första delen av 1900-talet och 
som sådan är därför föremålen värdefulla 
att kunna bevara. 

I Vaksala socken finns ett antal intres
santa runstenar bland annat runstenen vid 

Vaksala backe ristad av Öpir. Två mycket 
uppskattade runstensvandringar genom
fördes under inspirerande visning av Anna 
Christina von Schantz. 

Tack vare mycket kunniga och intresse

rade medlemmar kan föreningen genomfö
ra en rad åtgärder bland annat att underhål
la och bevara den gamla skolan, kallad Lilla 

skolan och att skanna äldre fotomaterial. De 
skannade bilderna har visats vid "Berättar
kvällar" under kunnig och engagerad led
ning av Hazze Markstedt och Carl-Birger 
Sveidqvist. 

Vaksala Hembygdsförenig hade vid års
skiftet 267 betalande medlemmar. 

Anna-Gretha Eriksson, ordfiirande 

Vendels hembygdsförening 

Vendels hembygdsförening har som 

vanligt haft ett år fyllt av verksamhet. 
De två stora evenemangen har varit Ven
deldagen den 6 juni och Eric Sahlströms 

Vendels Besiikscentrum vid Vendels kyrka ger besii
karna en introduktion till bygdens sevärdheter. 
Foto Björn Lundkvist. 

spelmansstämma på Ottarsborg som vi ar
rangear tillsammans med IK Rex, alltid 
näst sista söndagen i juli. 

På Vendeldagens program stod bland an
nat visning av våra samlingar på Marieberg, 
Lantbruksmuseet, Väderkvarn och Besöks
centrum. På Marieberg tog också Björk
lingebygdens släktforskare emot på temat: 
"Vem tror du att du är?" Dessutom visades 
bilder från studiecirkeln "Mitt Vendel". 
Därutöver hade vi också försäljning utan
för skolbyggnaden av gamla skolplanscher, 
böcker och annat överskott från Marieberg. 

Vidare hade vi en välbesökt och mycket 
uppskattad trivselkväll på Vendels bygde
gård med landsantikvarie Håkan Liby som 
berättade och visade bilder under rubriken 
"Uppländsk undfägnad." 

Hembygdsföreningen har också under 
året arrangerat en spännande studiecirkel 
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på temat "Mitt Vendel" där man visat bil

der och berättat minnen om ett svunnet 

Vendel. 
Vi kan också glädja oss åt att vi fått Disa 

Gilles pris samt Lions Club lokala stipen

dium för vårt engagemang i bygden och 

vårt arbete med att skapa ett besökcentrum 

i Vendel med bland annat en utställning av 

Vendels forntid. 
Årsmötet ägde rum den 6 april i Ma

riebergs skola. Efter mötesförhandling

arna serverades traditionsenlig tårta. Efter 

kaffe och lotteri bjöds på underhållning av 

Stefan Wårdsäter som framförde mono

logen "Jag har inga fördomar, men .. " med 
anledning av Hembygdsförbundets kam

panj mot främlingsfientlighet och rasism. 

Stefan Wårdsäter, sekreterare 

Viksta hembygdsförening och 
Traktormuseum 

Årsmöte hölls den 26 mars i bygdegården. 
Efter årsmötesförhandlingar och kaffe med 
våfflor, visade Håkan Lindholm ett bildspel 
från takomläggningen på Sommarängs

boden. Det visades även en film från tidi

gare Vikstadag. 
En utflykt gjordes i maj månad till Stads

trädgården i Uppsala, där Vivianne Blom

gren guidade oss bland olika planteringar 

samt vid Uppsala resecentrum. Framför 

resecentrum hade en installation om "Sko

gen" byggts upp. 
En vandring på gamla "Kyrkstigen" 

ägde rum 12 juni. Vi började i Älby och 
vandrade genom skogen till Viksta kyrka, 

där det avslutades med en gudstjänst och 

kyrkkaffe. 

Vikstadagen hölls traditionsenligt sista 

söndagen i juli. Vi inledde med gudstjänst 
i Viksta kyrka, där spelmän medverkade. 

Festligheterna fortsatte sedan på Tunet, 
med kyrkkaffe, musik, lotterier, tipsprome

nad och guidning av kyrkan. Årets Viksta

Lasse stipendiat var Anna Andersson. 

I oktober inbjöd föreningen till en kväll 

då vi fick lära oss danslekar under ledning 

av Leif Alpsjö, Christina Thorzelius, An

nika Ekstav och Ingrid Frisk. 

13 november höll årets Viksta-Lasse sti
pendiat, Anna Andersson med vänner, en 

konsert i Viksta kyrka. 

Viksta Traktormuseum 

Museet har i år haft öppet under helgerna 
från 26- 34. I övrigt efter överenskommelse. 
Museets samlingar är nu ca 130 trakto
rer. Viksta Veteranmarknad 30 april sam
arrangerades med Automobilhistoriska 

klubben i Uppsala (AHK). 351 st säljare del
tog samt ett stort antal besökare. Traktor

dagen anordnades traditionsenligt lördagen 
efter midsommar, då ett stort antal trak

torer och maskiner demonstrationskördes. 

AHK visade upp gammelbilar. Mala mjöl, 
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smide m.m. var andra aktiviteter under 
dagen. 

Arbetshästar från Vansta visades upp 
med olika redskap efter sig. 

Viksta traktormuseum deltog på Skyt
torpsdagen, Disagårdens traktordag samt 
på maskindagarna på Tierps Arena. 

Friluftsgudstjänst hölls på traktormu
seet den 28 augusti. 

Fonden till Viksta-Lasses minne 
Sedvanlig tjugondedagsknut firades med 
spelmän, i Viksta bygdegård. Ett 60-tal 

spelmän underhöll 42 besökare. Viksta
dagen med Spelmansstämma arrangerades 
i samarbete med hembygdsföreningen. Fon
den har uppdraget att varje år dela ut ett sti
pendium till en person, som aktivt för den 
folkmusikaliska traditionen vidare. 

2011 utsågs Anna Andersson, som enligt 
juryns motivering har ett traditionsmedve
tet och välklingande spel på fiol. 

Fijr styrelsen 

Ingrid Frisk och Ulla Dahl 

Villberga hembygdsförening 

Efter månadsmötet den 4 februari visades 
en film från en byvandring. Årsmötet hölls 
i Enabygdsarkivet den 3 mars. I samband 
med månadsmötet den 7 april hade vi en 
äggsexa då påskmat serverades. 

Nationaldagsfirande i traditionell ord
ning arrangerades den 6 juni. Deltagarna 
marscherade från Anna Lindhs park till 
Hembygdsgården där intendent Eva Wrede 

högtidstalade. 
Som vanligt hade vi en familjefest på 

midsommarafton då Grillby Folkdansgille 
medverkade. 

Den traditionella friluftsgudstjänsten 
hölls söndagen den 17 juli i mycket fint som

marväder. Efteråt bjöds deltagarna på kaffe 
med hembakat. 

Föreningens sommarresa gick den 20 
juli till Västmanland. Vi besökte hembygds
föreningarna i Fagersta och Norberg. 

Efter oktobermötet berättade Lars Erik 
Lindgren om Göta MS och sin medverkan 
där. 

Novembermötet avslutades med knyt

kalas. Vi hade besök av Pontus Eriksson 

från Enhelga som berättade och spelade 
nyckelharpa. 

Vid decembermötet hade vi besök av 
Ann Österberg som berättade om sitt ar
bete som konsulent vid Västmanlands hem

bygdsförbund. 
I likhet med tidigare år hade vi en grupp 

som jobbade i Enabygdsarkivet under vin

terhalvåret. Jobbet bestod i huvudsak i att 
registrera och uppdatera arkivsamlingen. Vi 
klippte även artiklar ur ortspressen som kan 
vara av intresse för framtiden. 

Bengt Karlsson, ordfärande 
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Västerlövsta hembygdsförening 

Den 2 7 mars hölls årsmötesförhandlingar 
med våfflor och underhållning. 

Valborgsmässoafton firades vid hem
bygdsgården med brasa, sång av kyrko
kören, vårtal av Margaretha Isberg Nilsson, 
blomlotteri, chokladhjul, varmkorv, kaffe 
med våfflor och fyrverkeri. 

Kent Hansson ledde en byvandring i 
Staffansbo den 22 maj. 

Nationaldagsfirande anordnades till
sammans med Korpen. Programmet omfat
tade tipspromenad, kaffe och tal av Salima 
Fahad. 

Midsommar firandes på hembygdsgår
den med danslekar, saftkalas för barnen, 
chokladhjul, hembygdslotteri och kaffeser
vering. 

Cafe Våfflan har varit öppet dagligen 
under augusti mellan 12- 17. 

Den 7 augusti firades Hembygdsgår
dens dag och i samband med Kulturhusens 

dag den 11 september var hembygdsgården 
öppen för visning. 

En Hemafton arrangerades den 18 no
vember på hembygdsgården med glödstekt 
sill, svagdricka, rågmjölsgröt och kaffe . 
Årets by Norra Grusbanan/Hedåsen pre
senterades av Kenth Hansson. 

Västerlövsta Nyheter har utkommit med 
12 nummer under Kenth Hanssons redak
tion. 

Styrelsen 

Västlands hembygdsförening 

Vid föreningens årsmöte den 22 mars un
derhöll Västlands spelmanslag. 

Musikkväll vid Rappbacken 27 maj hölls 
i logen vid hembygdsgården med många 
spelmän och stor publik. Stefan Wallin 
hade återigen ordnat en hemlig gäst som 
visade sig vara Allan Lundvall, Lövstabruk. 

Under Karlholms Marknad 4 juni var 
föreningen medarrangör. 

Nationaldagsfirandet vid Hembygdsgår
den den 6 juni blev en fantastiskt fin dag. 
Den började i Västlands kyrka med ekume
nisk samling och musik av Spelmanslaget, 
som även gick i täten och spelade i flaggpa
raden ner till hembygdsgården. Högtidsta
let hölls av kyrkoherde Lars Gustavsson. 
Strömsbergs folkdanslag medverkade med 
gamla och en del nya danser. 

Den 30 juli fick hembygdsföreningen 
sköta försäljning av varm korv samt kaffe 
och smörgås vid Börje Axelssons auktion i 

Västland. Det gav ett tillskott till vår kassa 
på cirka 10000 kronor. 

Den 33:a spelmansstämman inleddes vid 
logen på fredagskvällen den 12 augusti med 
ett framförande av familjen Sahlström/ 
Larsson. En fantastisk kväll för folkmusik
älskare, där den yngre generationen i famil
jen visade att de stolta traditionerna inom 
musiken kommer att leva vidare. 

Söndagen den 14 augusti var det dags 
för den årliga Rappkallestämman, som i år 
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Från föreningens 50-årsjubileum. Kerstin Gustavs
son till vänster och Birgit Tjäder från den första 
styrelsen. 

gästades av ett 90 tal spelmän och närmare 

200 betalande besökare. Den inleddes som 

vanligt med spelmansmusik i gudstjänsten i 
kyrkan. Sedan spelades det hela eftermidda

gen vid hembygdsgården, med Stefan Wal

lin som spelledare. 

Den 16 oktober firade vår hembygds

förening 50 år. Vi kunde glädja oss åt att 
Kerstin Gustavsson och Birgit Tjäder från 

den första styrelsen firade högtiden med oss 
övriga festdeltagare. 

Festligheterna startade klockan 13 i 
hembygdsgården. En folkmusikgrupp som 

heter B.R.U.S. svarade för underhållning

en. Kyrkosångare Bertil Eriksson (uppväxt 
i Västland) svarade för skönsång under af

tonen. Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbunds ordförande Pia Wårdsä

ter uppvaktade och Hållnäs Hembygdsför

enings ordförande Thure Ögren likaså. 

Artur Holmberg, Bengt Jansson tidigare 

ordföranden, nuvarande ordföranden Carl
Bertil Wallin och Birgit Tjäder, "Syfören

ingen" berättade om viktiga händelser under 

de 50 år som vår förening verkat. Hembygds

föreningens syförening har bidragit med 

stora summor till underhåll av vår gamla 

hembygdsgård. Under eftermiddagen drogs 
också medlemslotteriet samt syföreningens 

lotteri. Det serverades en utsökt buffe som 

avslutades med kaffe och tårta. 
Tierps Kommun bidrog under året med to

talt 15 ooo kronor. Dessutom fick vi 10 ooo kr 

till marknadsföring inom folkmusikprojektet. 

Under 2011 hade hembygdsgården sju 

betalda uthyrningar och ett antal övriga ar

rangemang. 

Wardsaetra & Gutasunds 
hembygdsförening 

Styrelsen 

Under året har föreläsningar genomförts på 
Gottsundabiblioteket, tre på våren och tre 

på hösten. Lars-Erik Berglund från Statens 
Fastighetsverk berättad om "Halva kunga

riket är ditt", en "grävande" studiecirkel 
från Bondkyrko hembygdsförening infor
merade och Anders Arnell berättade om 

"Fåglar i vår närhet". "En kväll med lokal 

historia", "Försvunnen värld" med Maja 

Hagerman och "Runstenar i Uppland" med 
M arit Ahlen blev höstens program. 



FRÅN HEMBYGDSARBETET 235 

I april var föreningen värd för Upplands 

fornminnesförening och hembygdsför

bunds årsmöte. 

Traditionsenligt genomfördes gökotta i 

maj vid Lurbo tempel, Linnestigsvandring 

samt röjning vid runstenen. Föreningen 
deltog i september i Kulturarvsdagen med 

en naturvandring till Fäbodarna och även 

vid Hembygdsmässa vid Upplandsmuseet 
under Kulturnatten. 

Guidning ordnades vid utgrävningarna 

vid Malma Äng. 

Sex natur- och kulturvandringar ge

nomfördes under året i samverkan med 

Vuxenskolan under rubriken "Promenera 

mera!" och under våren besöktes Islandet, 
Genetiska trädgården och Gränby backar 

och under hösten Nyby gård, Granebergs

skogen samt Sala Backar med Källparken. 

Föreningens alla aktiviteter är öppna för 

allmänheten. 
Styrelsen 

Älvkarleby Hembygdsförening. 

Arets verksamhet startade med julfest för 

alla medlemmar, som under året arbetat 

med föreningens olika arrangemang. Under 

våren har 8-10 medlemmar samlats i Sör

myrgården, dels för att laga kronor, göra 
nya, samt komplettera långrams till mid

sommarstången. 
Nationaldagen firades traditionsenligt 

'-.. 

Byggnadsvårdsinsatser på hembygdsgården har 
möjliggjorts med ekonomiskt bidrag genom projektet 
Hus med historia. 

på festplatsen. Arets utställning på Gam

melgården hade temat "Vart tog alla gamla 
handelsbodar vägen?". En uppföljning i 
form av en berättarkväll gjordes på Skut

skärs bibliotek. Där medverkade handels

män, som haft handelsbodar i kommunen, 

med många trevliga berättelser. 

Föreningen har guidat grupper från 
skolungdomar till pensionärer på Gammel

gården. 
Midsommaraftonen, med resning av 

majstången, servering av laxsmörgåsar och 
kaffe, besöktes av ett stort antal midsom

marfirare. 

Sommarens aktiviteter avslutades med 

Byss-Callestämman i mitten på augusti. 

Arets stora bygggnadsåtagande har va
rit att byta ut vasstaket på Gammelgårdens 
Porrlider till enkupigt taktegel. Många 
medlemmar har varit engagerade under 
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arbetets gång. Ett ekonomiskt bidrag från 

Länsstyrelsen i Uppsala har möjliggjort 
takbytet genom satsning av "Hus med his
toria". Samarbetet med Upplandsmueet har 
varit mycket gott från byggstart till slutbe
siktningsintyg. 

Under året har vårstämma/årsmöte hål

lits. Höststämman har ersatts av en med
lemsresa, som i år gick till Falun och Världs

arvet Falu koppargruva. 

Styrelsen har hållit 11 protokollförda 

möten. 
Kerstin Larsson, sekreterare 

Östervåla Hembygdsförening 

Östervåla Hembygdsförening har under 
året haft 18 arrangemang, här kommer ett 
litet axplock: 

Ers-mäss den 18 maj lockade 130 personer 
till Mårtsbogården denna ljumma vårkväll. 
Minikören från Missionskyrkan underhöll 
och kakbuffen stod uppdukad i Offerbostu

gans kök. Håkan Liby invigde årets utställ
ning i Mårtsboboden, Underkläder från fö'rr 

och nu. Invigningstalet utgick från under
klädernas historik och var både lärorikt och 
underhållande. Slöjdgruppen som arrangerat 
utställningen fick H åkan Libys erkännande 
för en mycket fin utställning och sen klippte 
han strumpebandet och förklarade utställ
ningen för invigd. 

Vålastämman gick av stapeln den 6 

Kakbuffen i Offerbostugans kök. 

augusti och samlade 75 spelmän och dub
belt så många åhörare. Stämman började 
i regn där alla försökte hitta skydd för att 

inte bli blöta, men gick sedan över i solsken, 
spelmän och publik spred sig över Mårts
bogården. Under stämman besökte Agneta 
Andersson från Grillby Mårtsbogården och 
skänkte då en bibel till föreningen. Denna 
bibel har ägts av Agnetas förmoder Stina 
Persson som en gång i tiden bodde i Offer
bostugan. Dagen efter stämman höll Svens

ka kyrkan gudstjänst på Mårtsbogården. En 
stilla och stämningsfull stund inne i nystun 
där kyrkoherde Håkan Nilsson inledde med 
att läsa dagens evangelium ur Stina Pers
sons gamla bibel. Cirkeln var sluten! 

Östervåla Hembygdsförening firade sitt 
85-årsjubileum denna regntunga dag, Lars
mäss den 10 augusti. 70 personer hade sam
lats i Möbelmuseet som dagen till ära möb-
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lerats till konsertlokal. Ordförande Mattias 

Landen inledde med att hålla ett jubileums

tal innan underhållningen vidtog. Mattias 
Jansson med musiker från Knutby framför

de sång och musik i ett växlande program 

som var mycket uppskattat. En tårtbuffe, 

som avnjöts i pausen, var uppdukad i Offer

bostugan. Östervåla Hembygdsförening har 

åldrats med värdighet och är nu en stabil 

85-åring! 

Anette ]erresand, ordfärande 
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