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EN BORTGÅNGEN HEMBYGDSVÄN

ELIAS TISELIUS
F. Hiroverksadjunkt Elias Tiselius, Öregrund, har 1965 avlidit i en ålder
av 82 år. Från 1920 fram till pensionsåldern var han lärare vid Östra
real i Stockholm. Under många år vistades Elias Tiselius som sommargäst i öregrund . öregrundsbo för gott blev han efter pensioneringen
1948. Samma år blev han sekreterare i Öregrunds hembygdsförening.
Under många år kom han att lägga ner ett högt skattat arbete inom
hembygdsföreningen.
Genom sitt aldrig svikande intresse för forskning i öregrunds historia
har Elias Tiselius tillfört staden stora värden fr å n gångna tider att bevaras för efterkommande generationer. Under hans tid som sekreterare i
hembygdsföre ningen bestod ej protokollet av torra paragrafer utan ut-
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gjorde en utförlig redogörelse för vad som tilldragit sig på sammanträdet. Vid varje årsmöte berättade Elias Tise lius om intressanta hiinclelser, som fordom tim a t i Öregruncl, hii nclelser vi öregrunclsbor aldrig
hört talas om. Varje midsommarafton höll Elias Tiselius d et tradition ella högtidstalet, varvid han brukade berätta om det Öregruncl , som
spelade e n ganska betydande roll, innan ryssa rna. briincle staden 1719.
Karl Wichstriim

MUSEET I KNIVSTA SOCKENMAGASIN INVIGT
Söndagen 31 okt. 1965 blev en stor dag för Knivsta Hembygclsgille. Då
öppnades nämligen hembygdsmuseet i det intill Knivsta kyrka belägna
sockenmagasinet. Många knivstabor hade hörsammat ka llelsen a tt komma
till högtidligheten, som hölls i anslutning till högmässan i kyrkan. Efter
denna visades el e n vackra och historiskt intressanta kyrkan , varefter
samling skedde i sockenmagasinet.
Ordföranden i Knivsta Hembygclsgille kyrkvärden ]. V. Gustafsson
hiilsacle välkommen med särskilda välkomstord till landsantikvarie Nils
Sunclquist, Uppsala, som inbjudits a tt förrätta invig ningen av det gamla
sockenmagasinet. I samband med högtiden hade utställning av iildre
föremål fr å n orten a nordnats, 270 olika föremål, såsom handredskap,
jordbruksredskap från 1800-talet, husge råds- och vävredskap m. m. från
1600-1800-talen. Landsantikvarie Sunclq uist lovordade i sitt tal initiativet och uttalade sitt tack till skaparna av musee t, som därefter förklarad es invigt. Därefter bjöds samtliga besökare på kaffe av H embygclsgillet.
Ordföra nden hr Gustafsson liimnade e n historisk ex pose över muse ibyggnade ns tillkomst och senare öden. Härur hämtas följande:
År 1758 lät greve Nils Gylle nstolpe, som ägde Noor, Oleda, Vråå,
Trunsta, Ledinge och Ledingenäs samt Knivsta säteri, p å Noor uppföra
sockenmagasinet på ett område intill Knivsta kyrka , enligt ett av honom
upprättat dokument, så lydande:
•Som jag i flera år funnit d en angelägenhet, mina bönder och torpare årligen vara stadda uti , att i brist av ege t förråd allting dyrt köpa ,
eller och nästan för dyrare intresse lå na spannmål , varigenom de försätt a
sig i skuld, som de svårligen kunna avskudda sig, alltså har jag i betraktande härav och av kärlek och god vilja för mina underhavande redan
låtit uppsätta med egen kostnad e tt spannmålsmagasin för Knivsta soc-
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Sockenmagasin et vid Knivsta kyrk a. Foto J. V.

GUSTAFSSON .

ken , som ett säkert ställe vares t d e för dräglig ränta kunna finn a säd till
sin nödtorft och för att uppmuntra dem att på mycket ivrigare sinn e
öka deras egna nyt ta och h åg att spara av sina egna förmögenheter
och här göra insättning, varför jag härmed till grund och börj a n åt
de tta Knivsta församl ings spannmålsmagasin testa menterat och donerat
20 tunnor ren säd, nämlige n 10 tunnor r åg och lo tunnor korn , att
d et för evärderliga tider för magasinet so m huvudstol och ränta att
nyttj a och bruk a så a tt, när magas inets förråd blivit så stort att intresse nterna kunn a överenskomm a a tt uttaga der as in sättnin g d e nu eller
fr amd eles göra, inge n m å r ör a dessa 20 tunnor, ej hell er den r änta,
so m stadigt ränta på ränta, infl yter. •
År 1884 upphörd e utlånin g av spannmål och denn a jämte magasinet
såldes och förvandlades till penningar. Magasin et inköptes för 800 kr.
av h a ndlare n L ycknell, som fl yttade d et till sin fas tighet i Särsta, där
det stod till år 1960. Influtn a penn ingar skull e förvalta s under betrygga nde kontroll, räntan av kapitalet utl å nades i smärre poster och
på kortare tid till m indre jordbrukare eller a nvä nd es därav för ändamål
so m delägarne fr a mdeles finna sig föranlåtn a a tt bestämm a till ge mensam n ytta för inn ehavare av i man tal sa tt jord men icke för i fyrk-
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talslängden utdeb iterade utskylder. »Sedan ovanstående beslu t vunn it
laga kraft och i förmåga av Kungl. Kungörelsen den 4 december 1863,
prövar Konungens Befallningshavande skäl igt att samma beslut fastställa, bära nde magasinskassans nuvarande kapital, sammanlagt med det
genom försä ljningen uppkomna, oförminskat bibehåll as. In fidem Sten
Draken berg.•
Ar 1961 skulle magasinet rivas för nybyggnad p å dess plats vid Särsta.
Magasinskassa n framförd e då önskemå l att få övertaga magasinet och
flytta detta till sin förutvarande plats vid Knivsta kyrka, där det, som
nyss sagts, uppfördes år 1758. Byggherren , byggmästare Karl Johanssons
AB, Uppsa la, överlät detsamma utan ersättning och det mottogs tacksamt av magasinskassan.
Nedrivning, transport och uppförande av magasinets tre vån ingar i
dess ursprungliga sk ick utfördes frivilligt på s. k. gångled. Man kallade
delägarna till hjälp två och tre varje dag i 50 dagar, virke, annat m a teriel, schaktning, har även gratis g ivits och utförts av orga nisationer
och enskilda fö retagare. Knivsta försam ling h ar gratis stä llt mark till
förfogande.
Ar 1964 beslöt delägarna p å stämma - en ligt Kungl. Majt:s beslut att
magasinskassorna skall avvecklas - att antaga nya stadgar och att ii ndra
namnet till Knivsta Hembygdsgille. Första paragrafen i gillets stadgar
lyder: Knivsta Hembygdsgille har till uppgift att verka för hembygdsoch församlingskänslans stärkande, att samla och bevara rester av hembygdens gamla kultur samt söka skydda naturminnesmärken och allt,
som kan vara av värde att bevaras åt kommande släkten. And ra paragrafen: Med lem av g illet är e nvar, som erlagt å årsmöte bestämd årsavgift (f. n. 5 kr.). Den som på en gång till g illets kassa inbetalt minst
1 oo kr. blir ständig medlem. All a ägare av i mantal satt jord in om
Knivsta socken befrias från vidare avgifter.
Från m agas inskassan överfördes ett grund kapital om kr. 14 632: 98 till
gi llets räkenskaper 1964, förutom s. k. delägaremedel kr. 1 130: 6 1 (sådana medel, som sk ull e utdelas till delägarna men av dem beslutats att
fonderas för andra ändamål; kostnader, som kommit på uppförandet,
har tagits ur kassan). Magasinsbyggnaden är taxerad för kr. 8 ooo : -.
J ag slutar härmed med tack för allt visat intresse frå n all mänheten
och alla bidrag som influtit. Må ni bevara och väl vårda denna för
Knivstaoygden så värdefu lla magasinsbygg nad och må Knivsta Hembygdsgille som organisat ion länge bestå.

.f. V. Gustafsson
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BONDKYRKO HEMBYGDSFÖRENING
ST ABYGÅRDEN
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 1964 b estått av Elis
Vestlund, ordförande, Axel Thorsell, sekreterare, Bertil Johansson, kassaförvaltare, samt Erik Eriksson och Justus Vahlström. Dessutom har olika
sektioner och kommitteer varit valda. Inom föreningen h ar h ållits sammanträden varje månad, utom under sommarmånaderna. Samkväm med
underhållning, varav en del med filmförevisning, har förekommit, varvid fil. dr P. Envall b erättat om Erik Axel Karlfeldt, folkskolläraren
Per Johannes om •Resa till sommaren-, Karin Eriksson har talat om
J erusalem, överlärare Oskar H edlund om S. Francisco och Franciscus av
Assisi. Under ledning av folkskolläraren Erik Eriksson har hembygdskören utfört ett underhållningsprogram med deklamation, kör- och
solosång. Kören har varit inbjuden till Liberala studieförbundets •träff•
på Odinsborg, Gamla Uppsala, och där utfört ett sångprogram. Föreningens syklubb h ar utfört ett h edervärt arbete med tanke p å en förestående försäljning. Enär föreningens ekonomiska ställning fortfarande
är mindre god, söker föreningen på olika sätt, bl. a. ge nom lotterier,
anskaffa medel till fortsatt reparation av hembygdsgården. Föreningen
vill här till Agaton Ericstam och Joel Andersson rikta ett tack för så
gott som allt förekommande arbete utomhus, som de utfört. I övrigt har
var och en p å sitt sätt medverkat till föreningens gagn och fortsatta
utveckling.
A. Thorsell

HÅLLNÄS HEMBYGDSFÖRENING
Årsmöte hölls söndagen io maj i964 efter högmässa i H ållnäs kyrka.
Förutom årsmötesförhandlingar förekom föredrag av kyrkoherd e Gunn ar Odelborn över ämnet »Herrgårdsliv för 100 år sedan» .
Traditionellt h ar festligheter anordnats vid h embygdsgården midsommaraftonen och sista lördage n och söndagen i juli. Besöksfrekvensen är i
stiga nde. Detta gäller b åd e intresset för hembygdsmuseet och festligheterna. Föred rag på hembygdsfesten hölls av författaren Karl Elfred
Kumm. Vidare medverkade riksspelmännen Eric Sahlström och Sture
Andersson, Strömsbergs folkdanslag och kyrkosångaren Bertil Eriksson,
Tolfta. Totalt b esöktes festligheterna under i964 av omkring 2 500 p ersoner. Det ekonomiska resultatet får också b etraktas som gott.
11 - 65 1147
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På området h ar gallrings- och plan eringsarbeten u tförts, vilka arbeten
medfört att flera av byggnaderna blivit synliga från allmänna landsvägen
och hela området h ar vunnit p å denna upprustning.
B örje Karlsson

LOVÖ HEMBYGDSFÖRENING
I en skrivelse, beslutad 3 okt. 1964, till Statens Naturvårdsnämnd föreslår styr elsen, a tt, n är d en nya lage n 1965 trätt i kraft, Kärsöskärgården
söder och öster om Drottningholms slott skall förklaras för n aturreser vat
eller ev. nationalpark, med förbud för myndigheterna att bebygga området och draga fram broleder och genomfartsvägar över dessa öar och
holmar. D et är d ess en astående läge vid öppet va tten med mörka orörda
skogar, som ger slottet d ess tjusning för de stora turistskarorna och d e
rekreationssökande. Enligt sina stadgar måste h cmbygclsföreningen slå
vakt om kulturlandskap et och kan därför ej gå med p å en brodragning
över Kärsön-Högholmen-Edebyholmen-Alvikens udde, d en broled, som
elen s. k. Brokommitten kämpacle för h ela h östen och vintern 19641965. N u 1965 tycks faran hota från Stadsbyggn adskontoret, som från
tunnlar u nder södra Bromma vill bygga en led över södra KärsönHögholmen etc. L ångt från att »skon a Drottningholm » enligt presspropagandan skulle en lastb ilsväg över sundet mellan Kärsön och Högh olmen komma alldeles intill slottet och störa all d ess frid. Brokommittens förslag till en högbro vid Nockeby i vin kel med elen gamla lågbron godkändes ej av myndigheterna utan bron skall nu bli riktad rakt
mot slottet som förut men smalare ä n de 19 m, som sedan 1955 varit
beslutade, och återigen helt låg med många fl era broöppningar än elen
s. k. backbro, som Hamnstyrelsen h ade ritat. Nu går trafiken över en
vinkelställd provisorisk bro, som tjänstgör som ett varna nde exempel man ser att h är m åste d et gå en b ro r akt mot slottet. Men elen stora lastbilstrafiken och snabbtrafiken från M~il aröarna bör ledas förb i, ej ge nom
slottsområdet norrut över Sotholmen till Islandstorget i Blackeberg p å
Brommasidan, enligt Byggnadsstyrelsen förslag av 1957. Medan tid är
bör en sådan led planeras och in föras p å regionplanen. Så önskar hembygdsföreninge ns styrelse all tsedan 1957. Vid Brokommittens stora propagandamöte i Ekerö n ya skola 1 okt. 1964 representerades styrelsen av
undertecknad, som utan karta och b ilder lyckades få tala under fem
minuter för en h ögbro över Sotholmen till Islandstorget in för alla d e inbjudna m yndigheterna och n ågra hundra åhörare. Vid ett enligt stad-
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garna skriftlige n begärt s. k. extra föreningsmöte i Vaktlokalen i Hertigarnas stall 23 nov. 1964 visade k apten Einar Förberg bilder av Brokommittens altern ativ, va rp å und ertecknad visade stämningsfyllda bilder
av utsikterna vid slottet och varnade för broar öve r holmarna söder om
slottet, b elys te alla övriga fö reslagna broleder och r ekommenderade en
högbro över Sotholmen till Islandstorge t. En vid detta möte b eslutad
anonym opi nionsund ersökning med kryssmärkta lappar sammanräknad es 5 dec. 1964. D et befanns att m ajoriteten önskad e såväl en Sotholmsbro· som en tvåfili g rak väg fr ån Nockeby mot slottsfa sad en (som förut)
och att Brokommittens förslag endas t samlade en minoritet. Styrelsen
följd e opinionsund ersökninge ns p ekfinger i sitt r emiss utlåtande till Länsstyrelsen över Brokommittens betänkande.
Fas tän brofrågan ej stod p å kallelsen, fi ck undertecknad vid årsmötet
p å Viken 30 okt. 1964 helt o förb eredd i tre timmars tid b esvara fr ågor
angåe nde brofråga ns gå ng hos myndigh eterna under d e se nas te tio år en .
Ma n ställde styr elsen till svars för r emissyttrandet till L änsstyrelsen i
aug. 1964 an g. Vägförvaltninge ns arbetsplan för broarn a (se årsb. Uppland 1964). Till styrelsens stora överrasknin g blev undertecknad fil. lie.
Bertil Wallenberg omvald till ordförande. Ma n h ad e ho tat med avsättning av h ela styrelsen.
Före årsmötet höll ordf. föredrag om textilgåvor till kyrkan i gången
tid och framl ade därvid sina mångåriga arkivforskningar, d å h on m ed
historisk-kritisk metod lyckats fö lja varj e förem ål från m edeltiden till
Gustav V :s tid . P arenta tio n hölls över h ed er sled amoten professor Nils G.
W ollin . H an s posthuma arb ete Antikern a i Drottningholms slottsp ark
visades; trycknin ge n var två år försenad. Senare utkom äve n en engelsk
upplaga. I Ekeröp as toratets årsbok Fyr a M älarsockn ar 1964 har Berit
W allenberg skrivit om Nils G . Wollin och Drottningholmsparkens återställelse, pu blicer at H vilans histori a (Hvilan i Drottnin gh olms slottsp ark
- ett lustslott i m iniatyr) samt redogjort för doputensiliern as histori a i
L ovö kyrka och Drottningholms slottsk ap ell.
Valborgsmässoaft onen 1965 firades m ed stort b ål n ed anför Götisk a
torn et, vårta! av kyrkvärden Gösta Arwenius, sång av kyrkokören, fyrverkeri och våffelkalas i Chin a slottskök.
Med gammalt tegel frå n h emb ygdsmusee ts lager h a våren 1965 taken
p å de ga mla husen p å Lise berg p å Malmen kunn at återställas och b eva ras.
P å å tta somrar h a omkring 27 gravar undersökts p å Viken. Under
m aj-aug. 1965 h ar professor Greta Arwidsson fö re tagit m ycket stora ut-
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grävningar, d å bl. a. två j ä ttestora röse n utforska ts, d et en a med en förhistorisk h ästbrodd i ytligt läge, d e t andra med ytl igt belägn a kolnade
stockar i norr, öster och söder samt brä nda b e n men inte t bra ndlager.
T re kvinnogravar från ve ndeltiden med vackra kammar och p ärlor lågo
p å övre terrassen tillsamma ns med tidigare undersökta samtida gravar.
E n av en slump funn en grav under fl a t m ark uta n stenar, belägen p å
n edre terrassen n ära 400-talets kvinnogravar , innehöll brä nda be n, krukskärvor, omkring 15 p ärlor samt två gra na ter - såd ana finn as tidigast
å r 48 1 e. Kr. i Kilderiks grav. Fosfatundersökningar p å kringliggande
åkrar ha givit locka nde resulta t - hövdingarna p å Viken h ad e ka nske en
egen h a ndelsort p å åkern och beh övde ka nske in te ta sina skepp elen
korta vägen till Helgö för att h a nd la.
B erit Wa llenberg

STOCKHOLMS-NÄS HEMBYGDSFÖR E NI N G
H embygdsföreningen h ar under året fått mo ttaga en hel d el gåvor såsom
t. ex. e n väderkvarn, rivningshus och 2 st. plåtskåp för förvaring av
gamla h a ndlingar. In tresse t att h yra h embygdsgården för fester h ar varit
mycket stort. Årsmö tet h ölls elen 27 maj , och inled des med frilu ftsgudstjä nst kl. 11 p å gårdspla ne n vid H embygdsgårde n. Predika n h ölls av
kyrkoherde Erik Fahlgre n och m usik utfördes av m usikdir. L ars Moberg
och musiklärare Ma tz Kuop pala med musikelever. Efter g udstj ä nsten
skedde u tdelni ng av med borgarboken som gåva från Uppla nds-Bro komm un till dem, som und er åren 1964-1965 fy llde 2 1 år. Kallade var
156 st. och dage n var väl besökt av såv;il u ng som gammal. ö nskemål
uttalades om a t t u tdelningen av medborgarboke n skulle bli e n trad itio n .
T ill sist vill vi framföra vårt varma tack till givare och hjälpare som
stödja oss i vårt h embygdsarbete.
M årten Lindberg

SYDVÄSTR A UPPLAND S KULTU R H IS T ORI S K A
FÖ R EN I NG
Före ninge n h ar under 1964 fo r tsa tt sin verksamhe t enligt traditio nella
li njer i syfte a tt till vara ta och vård a de kulturhistoriska viirdena i stade n
och dess omgivn ingar.
Museet har h<°tl li ts öppet lördagar och söndagar kl. 13- 14 med u ndantag för t iden maj- jun i, då m useet varit öppet endast lördagar, samt
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juli-aug. då museet varit helt stängt. Museet har dock kunn a t visas på
annan tid än elen ordinarie efter tillsägelse hos museiv;°m!arcn el ler på
staclsbiblioteket. Besöksfrekvensen har detta år varit mindre än året före.
Sex skolklasser om 108 elever har på särski ld tid studerat museet - en
minskning med 239 elever och åtta klasser. Bland de särskilda besökarna
märks f. ö. en rad fören ingar.
Museet har förvärvat ett 50-tal gåvor. Accessionskatalogen upptog vid
årets slut 4 388 nr.
Museivårdare Sven Sjöborg har i vanlig ordn ing bevaka t rivningar i
staden. De därvid gjorda fynden har införts i accessionskatalogen.
Föreningen h ar fr å n Enköpings stad och Sparbanken i Enköping erh ållit sammanlagt 1 200 kr. i anslag. Inkomster och utgifter har balanserat på 1 859: 31 och ti llgångarna (inklusi ve fonderna, vilka omsluter
8 796: 61) var vid åre ts slut 10 655: 92. Ett årsmöte sam t tv å styrelsesammanträden har h ållits. Styrelsens sammansättning är oförändrad fdn
året före .
Styrelsen har yttrat sig· över av staden väckt förslag att riva vissa
byggnader i kv. Läkaren. Härvid framhölls önskemålet att få bevara
bostadsbyggnadern a. Styrelsen har hemställt hos staden att frågan tas
upp till förnyad prövning, innan definitivt rivningsbeslut fattas. Åtgärder har vidare vidtagits för att skydda Tiondeboden i Skolparken samt
de åkerbruksredskap, som är magasinerade i stadens f. cl. förrådsbyggnader, för husbocksangrepp.
Harry Norrgården

TIERPS HEMBYGDSGILLE
Ar 1964 var det 37:e verksamhetsåret för vårt hembygdsgille. Svenska
fla gga ns dag a rran ge rades på sedvanligt sätt av h embygdsgillet under
medverkan av kommunalfullmäktiges ordf. dir. Tuve Johansso n, kyrkoaclj. Jean Johansson, örbyhus blåsorkester , Tierps manskör, Hemvärnet,
Lottorna, scoutkårerna m. fl. Midsommarfestligheterna förlöpte även enligt trad ition. Allmänheten gavs d å tillfälle att bese gillets samlingar.
Den 13 sept. arrangerade Gillet en utflykt till Högbo kvarn. P å vägen
dit besöktes även Älvkarleby hembygdsgård. Vid Högbo besågs anHiggningarna under ciceronskap av red. Carl Björk.
Hembygdsgillet har i gåva fr ån Stora Kopparbergs Bergslags AB,
Strömsbergs Skogsförvaltning, erhållit en s. k. gårdssmedja, vilken mäter
3,20 x 4 m. Smedjan, som kommer från Kvarn bo, har gillet lå tit mon-
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tera ned och skall rnom kort låta uppsiitta ele n bland de övriga b yggnaderna.
Per-Hugo Löjdquist

UPPLANDS-VÄSBY HEMBYGDSFÖRENING
Under år 1964 ha h ållits 8 styrelsesammanträden jämte årsmötet, då föreningen högtidlighöll sitt 10-årsjubileum. Till de tta h ade inbjudits representanter för Sollentuna, Stäkets, Vallentuna, Kungsänge ns och Märsta
h embygclsföre ningar samt frå n Stockholmskretsen av Samfundet för hembygdsvård. Frå n Vallentuna hembygdsförening överlämnade dess ordförand e e n kopia av e tt köpebrev på Olhamra gård, daterat 23.6.1489.
Från ordförand en överlämnades e n av honom förfärdigad klubba i masurbjörk med inskription. Med spänt intresse avlyssnades ett föredrag av
professor S. U. Palme, Stockholm, med titeln: »Människan i staclssamhället», en skildring hur ett framtid a Sverige kommer att bli helt urbaniserat med d e större industrierna förlagda till d e större kuststädern a
och e n oerhörd avfolkning av landsbygde n.
Frå n verksamheten m å n äm n as ett förslag a tt inom kommune n inrätta
e tt kommunalt bild- och klipp arkiv. Vidare har frå n 1 jan. 1964 den nyinrättade Kulturnämnden varit verksam - e tt gott stöd även för hembygdsföreningens verksamhet. Ytterligare förh a ndlinga r h a inletts m ed
Riksantikvarieämbetet och Ashmolea ns museum i Oxford, England, om
elen förut omnämnda där bevarad e runste ne n frå n Eds kyrka. Vidare
har en diskussio nsafton anordnats be träffande vad som pla neras ifråga
o m fritidsområde n, hembygdsvård m . m. ino m kommunen . Inbjudna och
niirvara nde voro landsa ntikvarie A. Nordströ m, resp . ordförandena i
byggnadsnämnden, fritidsstyrelsen , kommun alnämnden, kulturnämnden,
h embygdsföreningens styrelse samt i övrigt ett stort a ntal intresserad e
inom kommun en.
De t tycks nu • blåsa mildare vindar • med e n ökad förståelse för bevar andet av äldre kulturell beb yggelse. Så t. ex. finn as stora utsikter att
kommune n bevarar kronohemmanet Runby N edra 1: 1 med e n d el
gamla n yttohus och a tt d en gaml a arre nd egården under St. Väsby
Runby övra 1: 8 1 får beh ålla sina hus frå n 1600-talet och senare. Eds
församling är ägare av tomtmarken och husen och ämn ar där uppföra
sin församlin gsgårcl mitt i Runby samhälle. D e fl esta huse n ha utdömts
av stadsarkitekten m. fl . Parstuga n, boningshuset, h ar nu rädda ts av
kyrkoråde t genom att överlämnas som sco utstuga till scouterna i Runby.

Sven Odenrick
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VALÖ-FORSMARKS HEMBYGDSFÖRENING
Under året h ar Valö-Forsmarks hembygclsföre ning förlorat två av sina
mera framst åe nd e medlemmar. D et är h edersmedlemmen fil. kanel. Carl
J. Wahlström och styrelsemedl emmen h emmansägare H arry Mellerstam.
Carl Josef Wahlström var i 38 år lärare i Valö. Under d enna tid
gjorde h a n b e tyd a nde insa tser i ortens ideella och kulturella liv. Sålunda var h a n ini tia ti vtagare till bildandet av Valö-Forsmarks h embygclsförening, Valö kyrkobrödrakår och Valö IK. Han med verkade
också p å olika sätt i a ndra organisationers arb ete. En utförligare minn esruna finnes införd p å annat ställe i årsboken.
Harry Mellerstam var även han med och bildade Valö-Forsmarks hembygdsförening och var h ela tid en med i d ess styrelse. Äve n i ortens
övriga orga nisa tion er var h a n mycke t verksam. Inom n ykterh etsrörelse n
var han styrelsemedl em i IOGT-logen Svea och ortens MHF-avdelning.
Vidare var h a n styrelsemedlem i Röda Korsets avdelning och Valö IK.
Som representant för d en sistn ämnda föreningen uppträdde h an i yngre
år som framgångsrik idrottsma n och blev bl. a. tre gå nger roslagsmästare
i diskuskas tning. P å 1940- talet tjänstgjorde h a n so m h emvärnsch ef och
var i samband d ärmed med om att r eorga nisera Valö skyt teföre ning.
Inom de t kommun ala arbete t var han fliti g t a nlitad och var bl. a. ordförande i bildningsnämnden. I ga mla Frösåkers kommun var h a n även
medl em av ko mmunalfullmä ktige och civilförsvarsn ämnden . H arry Mellerstam var en glad och trevlig sällskap smänniska. Till d e tta fogade h an
kunnigh et o ch erfare nhe t. D e tta gör a tt vi ko mmer a tt sakna h onom i
vårt arbe te.
I övrigt har h embygclsföre ninge n arbetat i likhe t med föregående år.
En del äldre föremål har anskaffats och samlin garn a har under året
ökats med n ågo t 100-tal nummer. En d el byggnadsarbeten vid h embygdsgårde n fortskrider så sakteliga och underh åll av byggnader och
inve ntarier tar m ycken tid . Under sommare n har som vanli gt en sp elmansfest a nordn a ts med relativt god tillslutning. Vidare h ar Valborgsmäss firats traditionse nlig t med brasa och eft erfölj a nd e a uktion p å syföreningsalster o. cl.
Ett antal studieutflykter i orten h ar varit b åde till n ytta och n öje.
Under våra fester och sammankomster har Valö spelmanslag och folk:
d a nslage t Svearinge n kostn ad sfritt medverka t. Likaså har flera m edlemm ar och övriga m ed verka t m ed fr akter och a nn a t arb ete. För d etta vill
vi framföra vårt tack.
G. Jonsson

Från hem/Jygdsarbetet

VAXHOLMS HEMBYGDSFÖRENING
Vaxholms h embygdsföre ning valde enhälligt vid sitt sista å rsmöte s111
mångårige ordförande Erik Österma n till hed ersord förande. Ordförande
blev frisörmästare Gösta Carlsson. U nder åre t h ar före ningen bed rivit
en studiecirkel om n a turen runt Vaxholm, i sy nn erhet på Bogesundslandet. Studiecirkeln h ar dels b edrivit fågelma tning genom studieledar e
Sve n G. Sve nsso n och dels genom skolslöjde n fabri cera t fågelholkar för
fra mtida behov. Föreninge n h ar gen om sin hed ersord föra nde rädda t e n
del ga mmal bebyggelse vid Norrha mnen. Må nga grupper h ar besett före ninge ns museum, i synnerhe t gjorde skolornas lärare g rundliga studier
vid en av sina pla neringsd agar. »Kungsä nge n » p å Ri ndö blev slagen ,
efter blomninge n, av intresserade med fru Greta Abra ha msson som
ledare.
T heodor L indblad

VITTIN G E HEMBY G DS F ÖRENIN G
Verksamhe ten under 1965, Vittinge hem bygd sförenings 4 1:a verksamh etsår, h ar glädj ande n og varit r ä tt li vlig. Det h ar i alla h ä ndelser h ållits fler a välbesökta h embygdsträffar.
Sedan flera år tillbaka h ar årsmöten a förlagts till en tidig vårsöndag i
samband med gemensam utflyk t per buss, vilke t visat sig samla livlig
anslutning. Första året årsmötesformen praktiserades samlad es vi på
D omtrappkällaren i U ppsala efter a tt förs t h a besett Karl .Jo ha n sutställninge n på U ppla nclsmuseet. Året efter hölls årsmö tet p å Väsby
kungsgård i Sala, d är vi b esåg samlingarn a under ledning av direktör
Gösta Collia nder och drack e n kopp kaffe och h öll årsmötesförha ndlingar under kungsgårde ns djupa källa rvalv, där brasa n sp ra kade i öppna
spisen. D e t h ela var riktigt tjusigt.
Årsmötet 1965 h ölls på »högsta nivå» i residensstaden Västerås i h öjd
med d omkyrkotornen och med vid utsikt över stad och bygd . Vi var
n ämlige n samlade i Ves tmanla nds L äns T idnings konferensrum i å tto nde vå ningen i d e t 135-åriga blad e ts n ya tidningshus. Vi gjorde även
e n rundva ndring p å tidninge ns olika avdelningar och fick e n lite n inblick i hur det går till a tt göra e n modern tidning. Inna n vi reste h em
besågs Västerås domkyrka.
Nästa lyckade samvaro infö ll en solig majsö ndag, då d e t kom besök
från Valö-Forsmarks hembygdsför ening med spelmä n och folkda nslag
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och allt. Viinnerna från Roslagen kom niirmast för att hälsa p å sitt
förutvarand e kyrkoherdepar Gun och D avid Nordgren, vilka flyttat till
Vittinge, och eftersom kyrkoherdefamiljen iir verksam inom hembygdsföreningen fick denna glädjen ta emot gästerna och bjuda p å kyrkkaffe
p å h embygdsgården, där d e främmand e själva till största delen svarade
för programmet vad det gällde musik och folkdans. Efteråt var d e inbjudna till prästgården.
Trefaldighetskvällen firades traditionsenligt med vandring till källan
med musik i täten och med h älsodricka nde under hävdvunna former.
Vid samkvämet i stuga n efteråt berättades minnen från ofredsåren omkring 1940 av en son till ärkebiskop athan Söderblom, kapten Gustaf
Söderblom, Uppsala.
Midsommarfirandet på h embygdsgård en var an ordnat som en familjefest för allmänheten under enkla former med lekar och dans omkring
majstången och utan anspråk för h embygdsföreningens del att tjäna
pengar p å det h ela. D et kom fler deltagare än vi hade väntat, vilket
ka n tyda p å att m ånga önskar en återgång till enklare former för samvaron en midsommarkväll utan större ansprå k på dyrbara arrangemang
och dito artister.
För övrigt arbe tar en kommitte inom före ningen med insamling av
fotografier, äldre och yngre, som kan vara av värde att få bevarade. Vi
väntar p å att d e kommunala myndighetern a i ett kommande nybygge
skall ordna med utrymme för ett bygdearkiv och h ar förhoppningar om
att ett sådant inom kort skall kunna förverk ligas.
Paul Anderson

VÄNGE HEMBYGDSFÖRENING
Vd årsmötet 7 april 1965 utsågs föreningens 1111tiat1vtagare och m ångårige ordförande ko ntraktsprosten Per-Axel Björkman till hedersordförand e. Styrelsen omvaldes. Godsägare N ils Rosenlund har efterträ tt
prosten Björkman som ekebykommittens ordförande. D en sen are funger ar numera som kommittens sekre terare.
Vid julsamkväm i jan uari och vid samling kring midsommarstången i
Ekeby h ar bygdens egna spelmän m edverkat. Liby hembygdsförening
var inbjuden till julsamkvämet och medlemmar av Läby kyrkokör sjöng
vid tillfället. Lekledaren, lantbrukare Uno Geidnert, kunde båd e i Ord enshuset och vid hembygdsgården möta en leklysten och tacksam
publik i alla åldrar. Högtid, förberedelse till högtid, sedvänjor och var-
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dagsslit gå nge n tid drogs fra m i minn ets ljus vid e n samma nko mst
kn ytkalase ts form. Berättarlusten var stor, fortsiittning ha r utlovats.
Vi tackar N o rra R agunda skolstyrelse och enskild a för gåvor till samlingarn a och a nn a n uppmuntra n. Föreninge n står i tacksamhe tsskuld till
Norra R agund a kommun , Upsala sparba nk och Uppsala lä ns bra ndstodsbolag för frikosti ga bidrag till verk sa mh e te n.
Sven E lofsson

VÄRMDÖ SKEPPSLAGS FORNMINNESFÖRENING
Vid årsmö tet 10 .mars i965 och därp å följ a nde ko nstituerande styrelsesammanträde valdes till styrelseleda möter: r ektor Fritz Berg, ordföra nd e,
kyrkoherde Nils Alberg, vice ordföra nde, förv altare Börje Cedercra ntz,
sekre ter are, folkskoll ärare Arne Carlsso n, kassör, kapte n David Lindberg,
b ygd evård are, r ektor Vilhelm Gezelius, inge nj ör T ore Karlsso n och
byggm ästare H a ns Sundberg. Ordföra nd e ns adress är Munkväge n 40,
Gustavsberg.
Vid årsmö tet godkändes slutgiltigt nya stadga r för föreninge n ; landsa ntikvari e Alf N ordström höll föredrag över ämn et Modern kulturminn esvård och arkitekt T orbjörn Vogt demonstrerad e byggnadspla ne n för
Värmdö kommun.
31 dec. i964 h ade föreninge n 153 medlemmar, års avgiften var 5: kron or. Av ekonomiska skäl kan före nin ge n ej som tidigare utgiva en
årsbok i b oktryck uta n komm a artikla r i e nkl are utföra nde a tt efte r
hand tillställas medl emmarna för insättning i p ärm.
U nd er tid en i 5.9. 1964-1 5. 9. 1965 har före nin ge n komple tterat sitt kartförr åd med fot osta tkopior a v tre ka rtor fr ån La ntmä teristyrelse n, upprättade i slute t av i6oo- och i700-talen, samt av tre kartor fr å n Kri gsarkivet frå n senare delen av iSoo-tale t. En fastighe tskarta fr å n år i704
h ar r e novera ts. - Bokbes tå nd et h ar utöka ts m ed ett 20-tal ba nd och bildarki ve t med e tt 50-tal bilder över gård ar och gamla byggnader, huvudsaklige n fr å n Ingaröl a nd et.
För r ep aratio n av de t forn a kyrkstalle t h ar bidrag b egärts av skeppslage ts fyra kommuner och i samba nd d ärmed har la ndsantikva ri en i
Stockh olms län givit an visningar för r es ta urerin ge n .
David Lindberg

