FRÅN HEMBYGDSARBETET

Järnvägsmuseiföreningar och hembygdsrörelsen
Vid j ä mförelse m ed hembygdsföreningar ä r Museiföreningen Stockholm-Roslagens
J ä rnvägar en tämligen ny och för en del ka nske t. o. m . anonym samma nslutning.
Man var vid s tarten 1968 ute i sista stund varför all kraft har måst inriktas på att
skapa resurser samt att rädd a representativ och autentisk materiel undan förgängelse. Har SRJ mf:s program och målsättningar ej nå tt ut är i så fall de arbetssamma
startåren förkl aringen till detta likaväl som till att kontakter med den övriga hembygdsrörelsen inte etablerats i önskad omfattning. J ag skriver den övriga hembygdsrörelsen eftersom vi frå n vårt håll kä nner en sådan tillhörighet i vår strävan att
dokumentera och vå rd a det sociala, kulturella och tekniska a rbet frå n den tid då
j ä rnvägar byggdes och blomstrade. Det var en epok i samhällsbyggand et som på
må nga sätt förändrade människors villkor , påverkade bygders omdaning och möjliggjorde industrialiseringen.
För att sätta in denna epok i ett sammanhang kan en kort resume vara på sin plats.
De förs ta j ä rnvägarn a kan d ateras till mitten av 1800-talet. Då var landsvägarna usl a
och tidvis oframkomliga, fordonen enkla och dragkraften/ hästen hade låg ka pacitet.
Den ökande produktionen och kolå tgå ngen vid de må nga bruken började ställa krav
på transporta ppara ten . Kolningen var så omfattande at t skogsbestå ndet kring bruken hotades. Hästfororn a räckte helt enkelt inte längre till och i och med att
ångkraften kunnat tämjas blev d etjärnvägsbyggandet som skulle trygga den fortsatta utvecklingen.
Även om ma n ursprungligen byggd e j ärnvägar för i första ha nd brukens godsbefordran kom så småningom personbefordran att bli av stor betydelse. Att ta tåget till
staden, till marknaden för a tt handla blev en kontrast till självhushållningen. Nya
strömningar i tiden uppstod genom folkrörelsernas budskap som spreds över landet
oftast kanske av tågburna folktalare och agitatorer. Stationshus med nymodiga
ex teriörer had e byggts utefter linjerna och sambruk med posten var en regel på
la ndsbygden. Kring stationshusen växte ofta samhällen upp och allt fler fick sin
utkomst vid j ä rnvägarna och i företag som blomstrade tack vare järnvägarna. H ela
denna uppbyggnadstid frå n det att de första rallarna kom var helt säkert fylld av
starka upplevelser hos mä nniskorna i berörda b ygd er. Dessa bygder som kom
närmare världen och som med järnvägen förs ågs med förutsättningar att utvecklas,
kanske från ödslig la ndsbygd till en hantverks- eller industriort.
I Roslagen ha r en rad bruksorter funnits och helt följdriktigt har många j ä rnvägslinjer dragits fram genom landskapet. Så småningom kom, främst av ekonomiska
skäl, dessa små banor und er en gemensam förva ltning, Stockholm-Roslagens järnvägar, vilket und erlä ttades bl. a . av att spårvidden 89 1 mm (tre svenska fot) var
gemensam. Detta trafiksystem har givit vår före ning dess namn. Museiföreningen
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Det ursprungliga stationshuset vid U ppsala Östra järnvägssta tion. Rekonstruktion gjord av
SRjmf und er ledning av Bengt Eklund.
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Stockholm-Roslagens .Järnvägar, en ideell förening med f. n. dryg t 1.200 medlemm ar.
Föreningens trafikprojekt heter Upsala-Lenna J ernväg efter den första bandelen
vilken betjänade Lenna Bruk och som invigdes 1876. V å r förening uppmärksammade å rtalet genom omfattande arrangemang på 100-å rsdagen den 5 november 1976
samt en utställning på U pplandsmuseet "U psala-Lenna J ernväg 100 å r" i slutet av
å re t. Det är av denna gamla järnväg vi vill skapa ett levande museum och må nga
glada resenä rer har upplev t gångna tid er vid resor med " Lenna-kat ten" i samband
med den trafik som under somrarna sedan 1974 bedrivs på banan.
SRJ mf syftar med sin existens längre än till a tt endast köra badtåg. M å nga slag av
aktiviteter finns på programmet bl. a. forskning samt dokumentation kring järnvägar
och dess miljöer, främs t då i Roslagen. Då vi sökte anslag ur Kjellman-fonden
meddelade vi vårt intresse for a tt på ritningar rekonstruera d et ursprungliga stationshuset vid Uppsala Östra. Det var därför med glädj e och tacksamhe t vi på
U pplands fornminn esforenings Vinterting mottog 1977 å rs pris vilke t gav oss ekonomiska resurser att genomföra projektet som letts av Bengt Eklund, en av våra
medl emmar. Samtidigt som vi beretts tillfälle att visa något av bredd en på vår
verksamhet anser vi oss ha gjort en kulturhistorisk insats genom a tt ta fra m ritningar
till ett av de få hus med " snickarglädje" som funnits i Uppsala. Resultatet är en frukt
av den dokumentation vi har bl. a. i ett omfattande fotoarkiv och får utgö ra ett
exempel på hur forskningsmaterial ka n a nvändas . I detta fall till att visa hur en
byggnad som sedan länge ä r borta ha r varit utformad ex te riör ~ och in teriört. En
a nmärkning: källa rvåningen fanns ej ursprungligen. Den ä r ett förslag till en praktisk
lösning av den så viktiga arkivfrågan.
Vi är glada for att vi beretts detta tillfälle att presentera resulta tet av nä mnda
projekt. När vi samtidigt få tt möjlighet att presentera något järnvägshistoria sam t
vår fö rening och dess program ha r vi gjort d etta i förhoppning om a tt därigenom
knyta nya och vä rdefulla kontakter.

Lennart Heljifors

Boglösa hem b ygdsförening
Boglösa hembygdsforening bildades våren 1976 och torde vara en av de yngs ta i
Uppland.
Red an innan föreningen bildades fa nns trevare ute om att någon borde ta sig a n
upprustningen av en 35 meter lå ng logbyggnad i byn Utmyrby och som var av vita l
betydelse for att miljön kring den små tt unika bygatan d är inte skull e gå förlorad.
Logbyggnaden låg på prästgå rdsmark men ingick inte lä ngre i arrenda torns und erhå llsskyldighet. Beslut fanns a tt huset skulle rivas. M en på grund av bybornas
protester hade rivningen fått anstå. Förfa llet hade dock gå tt så lå ngt att taket delvis
givit vika.
När hembygdsforeningen bilda ts blev det en na turlig uppgift för den a tt ta sig a n
denna byggnad. Föreningen lyckades utverka 10.000 kronor som hjälp till upprust-
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Boglösa hembygdsfo rening. Från bygatan i den oskiftade radbyn Utmyrby i Boglösa socken.
Under medverkan av hembygdsforeninge n har den mittre ladubyggnaden restaurerats. Foto
Henry Emanuelsson.

ningen frå n ma rkägaren som är Enköpings kyrkliga samfällighet. En upprustning
hade av Byggnadsfirman Anders Diös AB hösten 1975 uppskattats till 70.000 kronor.
Med hjälp av en lejd snickare plus fri villiga krafter har d et lyckats föreningen att
begränsa de kontanta utläggen till de anvisade 10.000 kronorna. Därmed har miljön
kring b yga tan räddats och föreningen ha r fått e tt utmärkt utrymme att förvara
tillvaratagna lantbruksredska p och maskiner i. Föreningen har näml igen under 1977
fått mottaga ett ansenligt antal jordbruksmaskiner frå n tiden kring sekelskiftet och
fram till 1960-talet.
Men den egentliga orsaken till att föreningen bildades var att det behövdes ett
organ som kunde lämna vägledning för besökare vid traktens må nga hällristningar.
Föreningen är just nu i färd med att skapa e tt hällristningscentrum i en nedlagd
skola invid Boglösa kyrka. Skolhuset har på gynnsamma vi llkor förvärvats av Enköpings kommun. Huset inrymmer två uth yrda lägenheter, vi lka säkrar driftkostnaden
för fast igheten, plus två skolsalar, varav den ena rymmer en vävstuga med ett tiotal
vävstolar, och den andra komm er att fyllas av informationsmaterial om hällristningar, bl. a. en permanent bild- och skärmutställning.
För produktion av utställningen samarbetar hembygdsföreningen med Studieförbundet Vuxenskolan, Riksutställningar, Riksantikvarieä mbetet och U pplandsmuseet. Utställningen följs upp med att promenadslingor av varierande längd markeras i
naturen och leder fram till sevä rda ristningar, vidare m ed enkla kartor för besökare
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att taga med sig vid besök vid lä ngre bort belägna ristningar , vägvisare och annan
uppskyltning.
U nder vintern och våren 1977 hade föreningen två hembygdscirklar igång med
drygt 30-talet d eltagare, som bl. a. förtecknade försvinnande namn på torpställen,
åkrar, vägar, broar, backar och a ndra företeelser i kulturlandskapet, inventerade
bykartor och byhandlingar och företog två byvandringa r. M en fram för allt ägnade
sig cirklarna åt att dokumentera 1930-talet genom att noga uppteckna vardagars och
helgers sysslor, kläder och matvanor till vardags och fest, traditioner kring helger,
bröllop, begravning och andra högtider, nöj esliv, skolgång, uppfostran m . m. Ett
material som med tiden torde bli värdefullt, emedan vad som upptecknades, för de
flesta var självupplevt och såled es inte till någon del byggt på antaganden .
Föreningen har vid utgå ngen av 1977, 145 medlemmar.

Henry Emanuelsson

Hållnäs hembygdsförening
H ållnäs hembygdsförening ha r under 1977 fortsat t sin traditionella festverksamhet.
Samlingen på midsommaraftonens eftermiddag besöktes av omkring 1000 personer
och programmet upptog bl. a . leka r för barn kring midsomma rstå ngen. På kvällen
var antalet fes tdeltagare c:a 2000. H embygdsfesten sista söndagen i juli var också
välbesökt och gynnades som vanligt av vackert väder. Docent Bengt Jonsell talade
över ämnet " H ållnäshalvön - säregen svensk natur". Av övriga medverkand e ka n
nämnas Karl Sahlström och hans medhjälpare som spelade allmogemusik samt
operettsångerskan Harriett Forsell som gav en uppskattad sångkavalkad. H emslöjdsalster och terapiarbeten såldes liksom också den för H åll näs typiska maträtten
lakströmming. Det kan i detta sammanhang nämnas att en ny portal till hembygdsgården byggts under åre t liksom att bänkar iordningställ ts.
En inventering av hembygdsmuseet har påbörjats av Lars och Annika Zetterberg
under överinseende av G unnar Elfström och Karin Wretin vid Uppla nds fornmin nesförening. I a rbetet ingår katalogisering av föremålen, eftersom den gamla katalogen numera är ofullständig, liksom också uppsättande av anslag på eller vid föremålen.
Arbetet med den planerade hembygdsboken har fortsatt under Stiv J akobssons
ledning, bl. a. genom insamla nd e av ma terial frå n protokoll och andra arkivhandlingar. Det kan nä mnas att f. folkskolläraren Karl H edman bidragit m ed minnesanteckningar frå n tiden i H ållnäs och att Rune Lundholm läm nat negativ med motiv
frå n byggandet av vägen mellan Skärplinge och Vavd .
Dokumentationen i fråga om fotografering har fortsat t. Fotografen H enrik Carlsson, Uppsala, som härstammar från H ållnäs, har fotograferat hus och miljöer i flera
byar. Gymnasisten Lennart Thorsell har bl. a . arbetat med fotogra fering av och
redogörelse för forn läm ningar. I dokumentationssyfte anordnades under året en ny
fototävling och pristagare i denna blev Karl-B ertil Holmstedt, Sölve Palmgren och
Lennart Thorsell. Bland motiven kan nämnas kyrkliga och frikyrk liga lokaler, hem-
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bygdsföreningens an lägg ningar i Fågelsund et och Griggebo, affärer och Ca rl V .
Sundins trägubbar. Filmfotografen Lars H a llengren har fortsatt a rb etet med filmen
om H ållnäs. Också bandinspelningar har ägt rum , bl. a. av Wolter Ehn och Matts
J osefsson.
En dräktkommitte har arbetat vidare med planerna på en H ållnäs-dräkt och dess
ledamöter har stud erat fo lkdräkter i en studiecirkel som anord nats i samarbete med
Vuxenskolan.
Arbetet med att försö ka få tillstå nd till beredskapsarbete för att reparera och
res taurera Griggebo-såge n har fortsatt och kontakter har äg t rum med landsantikvarien , länsarbetsnämnden och riksantikva rieämbetet. Något positivit resultat ha r
tyvärr än nu in te uppn åtts. På grund av risken för ras har föreningen sj älv ordnat
med vissa stödåtgärder. Förvä rv av garveriet i K onrads lund har diskuterats.
H å ll näs är ett blomsterrikt om råd e, bl. a. i fr åga om g uckusko r. En inventering av
anta le t guckuskor gjordes und er å ret i Slada by och man räknade omkring 200
blommor. V iss in ventering i fråga om djur, t. ex . rådjur, har också ägt rum. En
beklaglig hä nd else und er året på denna front var, att kräftpesten nådd e Årbö le-å n,
så att man inte kun de ägna sig å t något kräftfiske.
Hemb ygdsföreningen i H å llnäs har över 300 medl emmar. Omsättningen har
und er å ret va rit c:a 150.000 kronor. Föreningen blev 1977 medl em av Riksförb und et
för hemb ygdsvå rd. Förslag till nya stadgar utarbetades. Kontakten med hå llnäsborna har bl. a. uppehållits med cirkulär. Ordförand e under å ret har var it Börje
K a rlsson, sekretera re Stiv J a kobsson och kassör H a rry Lindquist.

Stiv jakobsson

Järlåsa hembygdsförening
Föreningens hcmbygdsdag i Granhammars f. d. skola 4 sept. 1977 hade samlat en
stor publik. Huvudp unkten denna gång var en fotoutstä llning med c:a 200 bilder
frå n Järlåsa, vä lvilligt utl å nade av ortsborna. Där kund e man se intressa n ta och
unika bilder från olika miljöer och tid er, t. ex. frå n det expanderande stationssamhället på 1920-talet, gam la torp och gårdar, Bredsjö säteri, kända J ä rl åsa-profiler,
grup pbilder, m. m. Utställningen blev myc ket uppskattad . Ett spelmans lag fr å n
Jumkil bidrog i hög grad till den gemy tliga stämningen .
Fullsatt skolsal kund e också noteras den kvä ll i maj , d å f. köpman Algot Pettersson
berättad e frå n det gam la J ä rlåsa, likaså vid syföreningsauktionen i dec. , d å sy klubbens alster gick und er klubban. D en gamla skolan, som ägs av hembygdsföreningen,
inrymmer även föreningens sQ.mling av ä ldre bruksföremå l.
Familj eträffen vid torpet Lövhagen 18 juni sam lade ett hundratal personer i olika
å ldra r, som slog sig ner i gröngräset med sina kaffekorgar. Brita E riksson berättad e
om en torparhustrus vardagsbestyr i forna dagar och en sånggrupp underhöll. En
naturstig runt torpet stod också på programmet.
Föreningens medl emmar har ned lagt m å nga timmars arbete med städning, underhåll och repa rationer vid såvä l skolan som torp et, där taket lagts om med
enk upigt tegel.

156

Vid årsmötet utsågs föreningens grundare Algot Pettersson ti ll hedersmedlem.
Ordförande är J ohn Pettersson, H enning Fredriksson är kassör och Brita Eri ksson
sekreterare. Ett ökat intresse för hembygdsarbetet i J ärlåsa har medfört att medlemsantalet i föreningen nu ä r 75.

Brita Eriksson

Lagunda hembygdsförening
Hembygdsföreningens a rbete har under 1976 fortsatt på så sätt att styrelsen och ett
antal arbetsgrupper delat på uppgifterna.
En välbesökt diskussionsafton a rrangerades den 25 febr. med an ledning av Länsstyrelsens utredning om Hjälstavikens möjlighet att överl eva som fåge llokal. I panelen satt två ornitologer från orten och tjänstemän från Länsstyrelsens naturvå rdsavdelning, Stiftelsen för friluftsområden och naturvård samt från LRF. I maj företogs
en tidig morgonexkursion till Hjälstaviken und er sakkunnig ledning av de två
ornitologerna .
Svenska fl aggans dag firades traditionsenligt på K vekgå rden. Museidirektör Olle
Cederlöfberättade om den svenska flaggans historia, pastoratskörerna sjöng, Grill by
folkdanslag medverkade och fl aggor frå n bygdens övriga föreningar bildade fanborg.
Ett 40-tal av medlemmarna besökte i juli Sundborns hembygdsförening, som
ordnat ett fint program med bl. a. fäbodafton och besök på Carl Larsson-gå rden .
En ny aktivitet för å ret var Mickelsmässmarknaden, som a nordnades i Orsundsbro samhälle den 3 okt. i samarbete med Lions Club och Kulla 4H samt Orsundsbro
4H . H embygdsföreningen stod för återuppliva nd et av de indelta soldaternas kyrkparad utanför Gryta kyrka samt för organiserandet av marknadsdansen.
De olika arbetsgrupperna har fortsatt med sina uppgifter. Så har t. ex. växtgruppen anordnat dels en trevlig och lärorik tävling i växtkännedom, dels en utfl ykt till
Fiby urskog. Miljövå rdsgruppen ha r bl. a. kämpat för den ha ndelshistoriskt intressanta sekelskiftesmiljön vid bron över å n i Orsundsbro samhälle och har i samband
härmed startat en aktion för att rädda magasins byggnad en " Kappen" . Inom boplatsgruppen har en kommitte bildats som i samarbete med landsantikvarien och
Vasa-Orden, Enköping, undersöker "profeten" Erik J anssons föd elseplats i Biskopskulla. Erik Jansson gru ndade kolonien Bishop Hill i USA.
Årsmötet hölls den 28 mars varvid styrelsen fi ck följande sammansättning: Greta
Ericson ordf., Karl-Gustav Wallin v. ordf., Valdis Ordeus sekr., Rolf J ohansson
kassör, övriga Elsvig Björklund, Bertil Lidberg, Inga Lundberg, Anders Wahlberg
och Erik Wallen.

Valdis Ordeus

Norrsunda forminnes- och hembygdsförening
År 1977 började som det gamla slutad e, näm ligen med en bildvisning av Norrsunda
under ett sekel. En kväll i janua ri kom det 30 personer till hembygdsgå rden Vrå n för
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att se och diskutera bild erna. Näs ta tillfäll e att visa bildserien blev när Röd a Korset
had e å rsmöte i Orrgå rden.
Vid hal vå rsmötet i apri l kom nyckelharpspelarna "Nyckelknippet" till Vrå n och
bidrog till en trevlig eftermiddag.
Hemb ygdsdagen d en 5 juni hade vi förutom de nu traditionella begive nh eterna
såsom kardning, spinning, bandvävning, växtfärgning även klippning av får. Ute i
bod en vävdes trasmattor och i den iordningställda skomakarverkstaden visad e en
skomakare de gam la verktygens anvä ndning. D enna dag gästade "Nyckelknippet"
Vrån ännu en gång och spelade för en stor och intresserad publik.
Söndagen den 19 juni va r det gökottedags med cykelfärd till Sten Eklund i
Sta rrm ossen där Sten den vackra morgonen berättade om gårdens historia och bjöd
de 35 d eltagarna på kaffe oc h egenhändigt bakat dopp. " Norrs unda - ett sekel" blev
detta å r något av en följetong och d en 15 november va r det dags att visa diabildsamlingen för föreningarna i bygdegå rd en. Vi har visat museet för tiotalet skolklasser och
kyrka n har haft 2 sammankomster i Vrå n. Vid hal vå rsmöte t den 2 d ecember höll
K a rljohan Eklund ett kåserand e föredrag kallat " Hus och gårdar i Sigtuna bygd en" .
Eftersom Anna Lisa och Ove Persson skull e fl ytta frå n vå r ort så passade vi vid det
tillfället på att av ta cka dem och dela ut diplom.

Gunnar Andersson

Rasbo Hembygdsgille
Ras bo hemb ygdsförening har und er 1977 högtidlighålli t sin I 0-å riga till va ro. Med
anledning härav har utvigits en publikation med titeln " Rasboglimtar" . Här kan
man bl. a. läsa om tidigare ve rksamhet frå n omkring mitten av 1930-talet, då gamla
för emål börjad e uppteckn as och insamlas. Föreningens samlinga r ä r nu katalogiserade och placerade i hemb ygdsgå rd en i G åvsta och dess fl ygla r.
Sammanträden ha r und er å ret hållits i hembygdsgå rd en va rvid förenings a ngelägenheter dryftats och olika ras bogå rdars historia berä ttats av dess innehavare.
Stockvedsbrasan i den öppna spisen har skapat stämning. Förpläg nad har bjudits av
gill evärdinnorna Siri Casteryd , Greta Gustavsso n och Anette Sanden.
D en traditionella hemb ygdsdagen den 14 augusti 1977 had e samlat cirka 200
person er. Dagen börjad e med frilufts gudstjänst och sedan kyrkkaffe , folkdansuppträd a nd e samt musik av n yckelharpspelare. Olika utställningar hade också ordnats
bl. a. om växtfärgning och järn- o. träsnid eri. Amatörer fr å n rasbobygd en passade
samtidigt på a tt visa må lningar bl. a.
Föreningen besökte den 2 april Statens Historiska Museum i Stockholm för att
bl. a. titta på det svärd fr å n 800-900-ta let, som på träffats i Visteby för några år
sedan. Vidare har Vänge hemb ygdsförening, Fiby urskog, tjuvgrottan på Yresta
skog samt den gamla avrättningsplatsen vid gränsen mellan Vaksala och Rasbo
besökts.
H embygdsgå rden har besökts av fl era enskilda personer samt skolklasser, varvid
gillevärden Gustav Gusta vsson berättat om gården och dess föremå l.
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Hembygdsgillets styrelse bestå r för närvarande av: H elge Karlsson (ordf.), Kurt
Jansson (v. ordf.), Lennart Carlsson (sekreterare), Martin Ehrengren (kassör), Erik
Casteryd samt Greta och Gustav Gustavsson.

Helge Karlsson

Rasbokils hembygds- och fornminnesförening
Enligt å rsmötets beslut 1977 firades midsommaren under traditionellt familjära
form er vid Årby slott. Alla deltagare såväl sockenbor som gäster utifrå n fi ck på
gammalt vis hjälpa till att klä majstå ngen med löv, blommor och kransar. Sedan
bars den i procession med spelmän i spetsen och restes på ä ngen strax invid slottet,
där ordföranden hälsade välkommen och ett leve utbringad es för den svenska
midsommaren. Så följde sedvanliga ringleka r och skä mttävlingar under Sven Elgs
ledning, varefter förfriskningar, saft och kaffe med d opp, serverades i slottets ridda rsal. Gäster utifrå n visades runt kring den historiskt intressanta slottsanläggningen
frå n mitten av 1600-talet med byggnadsminnen frå n senmedeltid. Ba rnen fi ck göra
rundfärd i lövad skrinda.
H embygdsdagen i slutet av a ugusti 1977 form ades till en färd med buss till
socknarna sydväst om Uppsala för att öka vår kännedom om deras fornminnen ,
bebyggelse, a rbetsliv, ortnamn och nu tida förh ålla nden . Sålunda besågs Lä by och
med namnet sammanhä ngand e forntida vadställen och broa r samt runstenar. Ekeby
bys äldre bondebruk, gå rdsanläggningar och nyrustade väderkvarn skildrades sakkunnigt av arkivarien Wolter Ehn. Vid Focksta visades d en stora, tidigare med
vattenkraft drivna, kvarnen av förestå nda ren Birger Brunnberg. På kullarna strax
söder därom besågs d en stå tliga runstenen, ris tad på en förutvara nde ä lvkvarnhäll
av d en kristna " missionären" frå n England på 1000-talet Åsmund K å reson, mästare
bl. a. till stenen vid vår kyrka i Rasbokil.
Efter måltidsrast mottogs vi i H ärkeberga kyrka och kapla nsgård, som ingående
visades av kantor Gösta Ohlund och hans maka, vilka bl. a. berättad e om bygdens
folkliga traditioner. Viktigt jämförelsematerial röra nde d et gamla sj ä lvhushållet i
dessa trakter inhä m tades slutligen vid besö ket i M or Lo ttas ålderdom liga timmergård i K vek, som visades av fru Elsa Lidberg. Vid hemfärden via U ppsala besågs
även Läby vad , vasa monumentet där samt bautastenarna på gravfältet ett stycke
österut. Färden blev lärorikt inspirerande och konta ktskapande för de t forts a tta
arbetet i vår hemsocken.
Under året har f. ö. vår hembygdsgård i K öl inge och d ess omfatta nde samlingar
vid olika tillfällen visats för enskilda personer och föreningar på exkursionsfärd.
Inventeringar och gåvor frå n auktioner ha r tillfört samlingarna ett a nta l kompletterande föremål. Under närmas t följand e å r kommer vissa und erhållsarbeten att
utföras vid ett par dagars "arbetskalas".
H embygdsfören ingens styrelse ha r 1977 bestå tt a v: Ordf. Stig Björklund, v. ordf.
Viktor Andersson , kassör Esbjörn Bå th, sekr. Gun Björklund; övr. : Ernst Andersson,
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Elsa Dahlgren , Kajsa Eriksson , Elsa Gustafsson , Margit Olofsson och Karin Pette rsson.

Stig Björklund

Roslagens fornminnesförening
Föreningen kan glädja sig åt en god medlemsutveckling och had e inte mindre än 300
medlemmar år 1977. Föreningen svarar för föreläsningar. Apotekare Stig Ekholm ,
Västerås , har berättat om Roslagens flora i naturen och hos Karlfeldt. En kurs i
runkunskap med docent Börje Westlund rönte stort intresse. Vidare har föreningen i
samverkan med kulturnämnd en anordnat slottskväll på Penningby slott och Lykttändarkvä ll i Norrtälje. Alla elever i å k 3 i stadens skolor !ar genom för eningen vara
med om en stadsvandring. Under sommaren har Fornminnesföreningen stadspromenader, vilka ofta avslutas med kaffe och en musikstund. Tillslutningen har vid
någo t tillfälle va rit så stor, att man måste dubblera va ndringen.
Fornminnesföreningen har tillsammans med övriga för eningar i kommunen skrivit
till Stockholms läns landsting och vädjat om att landstingets bidrag till Upplands
hembygdsförbund må tte utgå även i fortsättningen.

Lennart Jansson

Skogs-Tibble hembygds- och fornminnesförening
Söndagen den 8 aug. 1976 höll föreningen sitt å rsmöte. Vi kund e även detta år
använda mus eets trädgård som möteslokal , d å vädret var vackert. Vi har dessutom
samlats till 16 arbetsmöten och en heldags vårstädning såväl inom- som utomhus.
Vi delade ett marknadsstå nd med Husmodersföreningen vid "M ickelsmäss marknad " i Örsundsbro, där vi sålde halmkärvar, hem vävda s. k. Skogs-Tibblelöpare,
halmarbeten osv. Under å ret har också tillverkats björkrisvispar till nästa å rs marknad. Trefaldighetsaftonen firad es som vanligt med att dricka " hälsokälla" ur nä verskopa. Vi sjöng allsång och lyssnade till diktläsning och sång av familjen Flodell.
1977 års utflykt ställdes till Badelunda, Vallb y friluftsmus eum och slottet i Västerås.
" Skogs-Tibbledagen" hölls 24 juli. Vädrets makter var oss inte nådiga, men vi
lyckades genomföra programmet till största d elen. Wolther Ehn talade om " Gångna
tid ers Skogs-Tibble" och så bl ev det spelmansmusik och folkdansuppvisning.
Bland de reparationsarbeten soin ständigt pågår kan nämnas arbetet med " bagarstugan" . D et är vår förhoppning att kunna restaurera bl. a. bakugnen där så att vi
kanske i framtiden skall kunna demonstrera hur ett " gammaldags " bak gick till. Vi
behöve r också en plats, där vi kan hå lla sammanträden och andra träffar och vi
räknar med att det skall bli möjligt här. Vi har på olika sätt försökt ve rka för ett ökat
intresse för vå r förening. Vi tar därför även nu tillfället i akt och uppmanar: Kom
med oss, och kom snart'

Valborg Pettersson
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St Eriks Gille i Roslags-Bro
Vid årsmötet 22 maj 1977 fick styrelsen följande sammansättning: Evert Karlsson,
ordf. , Erik Sjöberg, vice ordf., Arne Eriksson, kassör, Bernt Frödin , sekreterare.
Ovriga ledamöter blev William Halmström, Rune Johansson , Eskil Noge och Inga
Lisa Törnqvist. Under åre t har flera utfl ykter företagits; den 19 juni till Riala
hembygdsgå rd och Vira bruk, den 24 juli till Husby-Sjuhundra kyrka, Södertjära
varggård, Lund bro och Esa borg i Edsbro med kyrkoh erde Karl-Arvid Grandin som
ledare samt den 7 augusti till Harö, där professor Tham berättade om faunan. Vid
ett föreningsmöte i dece mber berättade Wille Halmström om sjösänkningar i Roslags-Bro.
Under hösten har en grupp intresserad e samlats var l 4:e dag och pratat om gamla
tider under kyrkoherd e Grandins ledning. Det mest angelägna just nu är att försöka
skapa en hembygdsdräkt för socknen samt att komma över någon lämplig byggnad
för förvaring av gamla bruksföremå l.

Bernt Frödin

Stiftelsen Skuttunge prästgård
Lördagen den 12 juni 1976 hölls å rssammankomst med stiftelsen. Styrelsen erhöll d å
följand e sammansättning: ärkebiskop em. Gunnar Hultgren (ordf. ), kontraktsprost
Lars Ridderstedt (vice ordf.), fru Doris Johansson (sekr., nyvald ), slöjdlärare NilsOlof Forsberg (kassör), professor Gösta Berg (utsedd av Riksantikvarieämbetet och
Nordiska museet ), hemmansägare Jan-Olof Andersson,.fru Carin Lögdberg samt
arrendator Yngve Persson. Till avgående Anna-Lisa Godberg framfördes stiftelsens
tack för hennes betydelsefulla insatser såsom ledamot av styrelsen sedan 1953 och
dess sekreterare sedan 1959. Vid å rsmötet anmäldes att en liten brudkrona förfärdigad av G ertrud Nilsson, vilken burits av Karin Nätterlund vid hennes vigsel med
Peter S:son Lundkvist i Skuttunge prästgå rd , av brudparet som gåva överlämnats till
stiftelsen och tillförts den i museet deponerade samlingen av konstnärinnans arbeten.
Den tidigare samma dag anordnade Skuttungeträffen hade samlat över 200 deltagare, det största antalet hittills. Denna gång hade programmet som syfte att belysa
äldre tiders arbetsliv i socknen. De kvinnliga sysselsättningarna representerades av
spånadskonsten som demonstrerades av Ebba Mattsson i Svarvarbo och Gertrud
Josefsson i Torvsätra, varjämte amanuens H å kan Lib y, Disagården, demonstrerade
linberedningens många moment och visade prov på olika slags linneväv. Till belysning av det manliga huvud yrket hade ordnats en utställning av ej längre brukade
redskap och maskiner som hopsamlats från gårdarna. För deras bruk vid jordens
bearbetning redogjorde Jan-Olof Andersson i Skuttungeby och Gösta Lindström i
Norrby. I övrigt medverkade kyrkokören under ledning av Yvonne Båth-Persson ,
som även ledde en grupp av unga flöjtbl åsare. Under kaffedrickningen med tilltugg
av "bärbullar" och våffior utfördes musik på nyckelharpa av Sven Persson och
Gunnar Westerberg. Dagen avslu tades med den sedvanliga drickningen ur Trefaldighetskällan.
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Vid årsmötet diskuterades ett par arbetsprojekt. Den just anordnade utställningen
av äldre jordbruksredskap had e visat att det fanns en myckenhet sådana i gårdarna
som riskerade att med tid en gå förlorade. :vfan enad es om att d et borde vara en
uppgift för stiftelsen att mottaga och i tillgängliga utrymmen förvara dylika gamla
redskap. Årsmötet utsåg en kommitte bestående av ordföranden (sammankallande),
Jan-Olof Andersson, Gösta Lindström och Yngve Persson, för att söka förverkliga
d enna ide. V idare hälsades med tillfredss tällelse att studeranden Maria Andersson,
Skuttungeby, på bö1jat sitt frivilliga åtaga nde att iordningställa ett herbarium över
prästgårdsområdets flora med dess intressa nta inslag av gamla medicinal- och
kryddväx ter.
För uppgiften att vå rda byggnaderna och hålla området i gott skick är stiftelsen så
gott som helt beroende av frivilliga insatser. Under året har sålunda arrendator
Yngve Persson biträtt med skötseln av tunets gräsmattor och slöjdlärare Forsberg
svarat för vården av rabatter och mindre reparationer. Ett arbetslag av fruar har
verkställt rengöring och städning av museibyggnaden. T yvärr måste höstens s. k.
lövräfsningsdag inställas. Däremot har stiftelsen som tidigare å tnjutit förmånen av
hj ä lp m ed rensning i dalgå ngen av AMS-arbetare.
Vid en tillbakablick på å r 1976 kan stiftelsen konstatera att den gamla prästgå rden
inte endast omfattats med samma pietetsfulla omsorg av försam lingsborna utan
också tilldragit sig växande uppmärksamhet och intresse i vidare kretsar vilket tagit
sig uttryck i besök av studie- och utf1yktsgrupper under sommarmå naderna och
på hälsningar av enskilda turister även under å ret i övrig t. D et totala antalet " utsocknes" besökare torde ha uppgå tt till närmare 300 personer.
På önskelistan stå r a lltjämt en byggnadshistorisk beskrivning. Ett aktuell t behov
är en "vägvisartavla" vid infarten m ed plan över begyggelsen och kortfattad orientering för besökare. Slutligen å terstå r d en länge väntad e för framtiden betryggande
byggnadsminnesförklaringen. Allt sådant som stiftelsen själv saknar resurser eller
befogenheter till utan m åste rä kna på hjälp med frå n d e kulturvå rdande institutionerna och myndigheterna.

Gunnar Hultgren

Södra Olands H embygdsgille
V erksamheten und er å r 1977 inledd es m ed ett välbesökt julgille i Gamla Klocka rgå rden i Alunda d en 14 janua ri och d en 25 mars anordna d es äggsexa på G a mmelGrä nome. Vid julgillet med verkad e Kerstin Selen med så ng och Ebbe Selen berä ttad e om Vävar-Janne. Vid äggsexan spelade riksspelman Sven Ahlbäck lå ta r och Ebbe
Selen kå serade om medeltida magiska fingerringa r.
Midsommarfesten firad es traditionellt på G ammel-Gränome. F es ten samlade c:a
1.000 d eltagare med stort inslag av unga fami ljer. Riksspelmä nnen Emil Olsson och
Rena te Persson spelade, O la nds folkd a nsgille hade uppvisning och en hembygd skör
sj öng folkvisor. U nd er midsommarhelgen utstä lldes i Tiondeboden dukar och servetter vävd a av Vävar-.J an ne. D enne mycket väv kunnige och m ä rklige ma n var verksam i bygden i slutet av 1800-ta let.
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Den 28 augusti anordnades en utflykt m ed samling vid Frötuna kyrka där gudstjänsten bevistades. Penningby slott besöktes. Kaffe serverades vid Vira bruk, varefter bruket visad es .
Hembygdsdagen den 4 september, a nordnad tillsammans med Alunda församling, vid Alunda kyrka och Klockargå rden besöktes av 350 del tagare. Vackert väd er,
allmogemusik, folkd a ns m. m. gjorde dagen mycket lyckad. Antikvarie Gunnar
Elfström talade Över ä mnet byggnadskul tur och byggnadsvård. Riksspelman Erik
Sahlström och sånggruppen Skillingtrycket m edverkad e.
Årsmöte 1977 hölls d en 13 november på G ammel-Gränome. Efter å rsmötesförhandlingarna följd e samkväm då Olands fel a re underhöll med allmogemusik.
Kanslichefen i Riksförbundet for hembygdsvå rd Rune Engström kåserad e om hembygdsrörelsen i ett föränderligt samhälle.
Till å rets största hä ndelse får vi räkna utgivand et av tidskriften Olandsbygd en.
Huvudredaktör är Ebbe Selen. Olandsbygden, som recenserats i UNT och Norrtälje
Tidning, ha r fått ett go tt mottagande av alla hembygdsintresserade.
En annan uppmärksammad händelse är de skylta r vid runstenarna vid Stavby,
Tuna och Alunda kyrkor samt vid runstenen i herrgå rdsparken i Gimo som hembygdsgillet anskaffat till en kostnad av 1.200 krono r. Skyltarna berä tta r en hel del om
runstenarna. För texten svarar Riksantikvarieämbetet.
Vandrarhemmet vid Gammel-Gränome ha r i å r målats invändigt och tapetserats.
H errgå rdsköket har också målats och inretts så att det kan användas som samlingsrum for vandrarhemsgäster. Vandrarhemmet har ha ft över 1.000 överna ttningar på
e tt å r vilket säkert får tillskrivas den högre sanitära standard det nu ha r.
Till enskilda och fören ingar har lokalerna i Ga mmel-Gränome varit uthyrda 30
gånger.
V å rt hembygdsgille ha r nu 340 medlemmar.

Sylvia Lengstrand

Tegelsmora Hem bygdsförening
Den nyligen genomförda medlemsvärvningen har varit fra mgångsrik. Ej mindre än
145 nya medlemma r ha r a nslu ttit sig, varför å rsmötet för första gången måste
förläggas till det nyrestaurerad e forsamlingshemmet då hembygdsgården ej bekvämt
kund e rymma alla deltagare.
H embygdsföreningen har genom donation få tt övertaga T egelsmora Elektriska
Distributionsförenings efterlämnade handlingar j ä mte ett kapitalbelopp om c:a 9.000
kronor. Enligt styrelsens beslut skall pengarna användas till utökad möblering av
hembygdsgårdens storstuga.
Styrelsen har även beslu tat att adjungera representa n ter för den yngre generationen för att lä ttare kunna tillgodose ungdomarnas ö nskemål om a ktivite ter.

Stig Adling
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Tierps Hembygdsgille 50 år
Gillet bildades den 3 1 mars 1927. Förste ordförande blev v. komminister Einar
Spjut, rektor Josef Johansson v. ordf., Birger Freedner sekr., kamrer J. Björklund
kassör. Vid gillets första årsmöte i Gryttjom 1928 höll fil. kand. Ni ls Ålenius,
Uppsa la, föredrag om uppländska bondgårdar och visade skioptikonbild er. Sommarfest hölls vid stenåld ersboplatsen i Torslunda. Trots regn var festen besökt av
cirka 500 personer. Pastor Spjut hade flyttat och rektor J ohansson blev ordförande
1930, en post som han innehade i 13 år. Han erhöll 1946 Upplands fornminnesförenings medalj. 1934 förvärvade gillet Bellanderska gården i Skämsta till hembygdsgård. Byggnaden är från l 768. En loftbyggnad från Djupa inköptes och blev stommen i Tierps Gammelgård i Svea parken, som uppläts av kommunen. Stora Kopparberg skänkte ett portlider från Bultebo, 1935 förvärvades en soldatstuga från 1893
från Munga som iordningställdes till vaktmästarbostad. Intendent Ni ls Ålenius hade
täta resor till Tierp för att ordna med uppförandet av byggnaderna och biträda med
ordnandet av all a museiföremål, de flesta gåvor från polisuppsyningsman Birger
Freedner, som varit sekreterare i 16 år då han avgick från styrelsen. Invigningen av
Gammelgården skedde den 7 juni 1936 av landshövding Linner som högtidstalade,
bystämma uppfördes med flera av ortens inn evånare som medverkande, middag var
anordn ad i närgränsande godsmagasin. Regnet stod som spön i backen och dansen
tråddes i järnvägsmagasinet. Genom lotteri och regnförsäkring blev behållningen
något över 3000 kronor. Så fortsatte verksam heten flera år med fester, utflykter,
lotterier, det mesta redovisat i olika årgångar av fornminnesföreningens å rsbok
Uppland. Kantor Nimrod Alinder blev ordf. efter rektor Johansson 1944. Den 25
aug. 1946 uppfördes teaterpjäsen " Ett sommarspel i Åskarby" författat av tierpssonen Olle Lindvall. I fornminnesföreningens årsbok 1946 finns en beskrivning och
bilder från uppförandet. Gillet förvärvade en spannmålsbod från Eskesta, vilken nu
användes till kaffestuga. Vid årsmötet 1949 utsågs Carl Schollin till ordförande efter
att tidigare varit sekr. och kassör. Från verksamheten kan nämnas att gill et 195 1 stod
som anordnare av en hembygdskurs under en vecka med ett flertal talare. På initiativ
av ordf. utdelade köpingen medborgarboken till 2 1-åringarna vid firand et av Svenska Flaggans dag på Gammelgården, en tradition som fortsatte fram ti ll den stora
kommunsammanslagningen.
Hembygdsgillets 25-årsjubileum firades 1953 med högtidstal av landshövd ing
Georg Andren, konsertmusik av Skutskärs hornmusikkår, teater av Vattholma 10GT:s teatercirkel och allmogemusik av bröderna Sahlström. Landsantikvarie Sundquist var även inbjuden . År 1954 ansåg Gillet att det var på tiden att Tierp skulle ha
ett kommunvapen. Vid utredningar visade det sig att det redan fanns ett vapen
förlänat av konung Karl Knutson Bonde år 1456 till Tierps härad, som bestod av
Tierps och Tolfta socknar, dvs. Tierps köping. Tierp var ägare till landets äld sta
kommunvapen. Vapnet visade tre humleax i färgat fält. Utredningen bekostades av
hembygdsgillet.
En ny fl agga med vapnet invigdes 1956 av landsantikva rie Sundquist nästan på
dagen 500 år efter det vapnet förlänats av konungen. Vid samma tillfälle 1956 hade
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Tierps hembygdsgi ll e. Trotjänaren Elon J ansson avtackas av ordföra nden Carl Schollin vid
gillets 50-årsjubileum på Tierps gästgivargård den 12 november 1977.

en dräktparad anordn ats omfattande kl ädedrä kten under 500 å r. Vaktmästare Verner Larsson slutade 1958 efter 14 år.
Upplands fornminnesförening har haft sina å rsmöten på Gammelgården vid
några tillfällen und er SO-ta let. År 196 1 avgick Carl Schollin efter 12 år som ordföra nd e och eft erträdd es av Erik Hjort af Ornäs. Vid årsmöte t 1963 blev urm aka re
K a rl-Erik Erixon ordförande. U nd er åre n fo rtsatte ve rksamheten med bekymmer att
få in pengar till und erhå ll av G ammelgå rd en med dess många byggnader. Fester och
lotterier kl a rade ekonomien som vanligt.
Så kom å rsmötet 1969 och Kj ell D a nielsson blev ordförande i Gillet. Fornminnesföreningen besökte G am melgården 1 juni 1969 med landsh övding Edenman i spetse n. På den sedvanliga H embygdens d ag, sista sönd agen i aug., talade det å ret
Skansenchefen Nils Erik Berendts. Upplandsschottis startade genom idespruta n
Kj ell Danielsson, som ordnade dansaftnar och fester på löpa nd e band. 197 1 års
midsommarfest sändes i radio och för det erhöll Gillet 3000 kronor i ersät tning från
Radio tjänst. D et ordnades dans efter de s. k. es planad kvällarna med många kända
artister.
Gillets ordförande D a ni elsson avled 1976 och läm nad e ett stort tomrum eft er sig
inte bara inom Tierps komm un. Vice ordföra nd en Erixson måste sköta klubba n ti ll
årsmö tet 1977, d å han bestämt avsad e sig att bli Gillets ordförande. Efter många om
och men lovade und erteckn ad att ä nnu en gång ta över klubba n ett å r fram åt.
M edl emsantalet utgö r nu 275 medl emmar. U nd er å r 1977 har Gillet stått för
Luciafirand et tillsammans med UNT., haft jubil eu msfira nd e på G ästis , anordnat
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Svenska Flaggans d ag, midsommarfirande och H embygdens dag tillsammans med
Tierps Pensionärsförening. Gillet har med verkat vid av T ierps fritidsnämnd anordnat samkväm för ungdom å fri tidslokalen i Högbergsskolan. Gillets styrelse består nu
av undertecknad, ordf., Karl-Erik Erixon v. ordf., Lisbeth Svensson, sekreterare,
Fingal Flycht, kassör. G ert Persson , klubbmästare, Miralda Sehlberg, husmor,
Malte Keijser, Artur Edin och Hugo Sehlberg.

Carl S chollin

Upplands Väs by Hembygdsförening
Hembygdsföreningen hade vid å rsskiftet 1977 - 78 ca 400 medlemmar. I det gamla,
väl renoverade hemmanet Runby Nedra, centralt beläget i kommunen, har föreningen ändamålsenliga lokaler. Här anordnas regelbundet varje må nad en " Öppet
Hus" -kväll, som den 28 december varje å r får karaktären av en trivsam gröt-afton .
"Hembygdens Dag" firas årligen den första söndagen i september. Varje å r arrangeras också minst en utfärd - 1977 gick resan till gra nnkommunen Vallentuna som
har mycket av hembygdsintresse a tt visa upp.
Föreningen a rbetar som alla andra med att efter bästa förmåga dokumentera
bygdens liv i gången tid. Alltmer börjar dock arbetet få en aktuellare prägel.
H embygdsföreningen får ofta remisskrivelser i stadsplaneärenden och annat frå n
olika kommunala organ. V i ser det som en synnerligen angelägen uppgift att granska
dessa remisser för att bevaka kultur- och miljöfrågor som a nnars lätt glöms eller
göms. H embygdsföreningen i Upplands Väsb y ha r mycket a tt bevara och bevaka vi har verkligen en angelägen uppgift.

Lennart Lundquist

Vendels H embygdsförening
1977 har varit ett hä ndelserikt å r för fören ingen. Under en stjärnkla r himmel i tio
graders kyla på snötäckt mark gick ett fackeltåg genom Örbyhus slottspark på
kvällen den 26 februari. D etta var inledningen till högtidlighålla ndet av Erik X IV :s
död här 400 å r tidigare. Och vid lj use t från stora silverkandelabrar kunde d e
församlade senare lyssna till sång och musik frå n kung Eriks eget tidevarv. Med ett
engagerat föredrag om omständigheterna kring kungens död troll band dä refter
professor Carl-H erma n Hjortsjö frå n Lund sin publik och för att hugfästa minnet av
kvällen avtäcktes något senare en minnestavla utförd av konstsmeden Folke Ma ttsson, Örbyhus.
I ett strålande fö rsommarväder firades traditionsenligt H embygdens dag andra
söndagen i juni. Vid högmässan i dt:n fullsatta kyrkan predikad e den nya pastorn i
missionsförsamlingen Rut Larsson. Sedan va r det dags a tt förfl ytta sig till skolm useet
i Marieberg där utställningen "Från arbetet på å ker och äng" just färdigställts. D en
innehöll bl. a. förstoringar av gamla foton frå n vendelbygd en som plockats fram ur
gömmorna av d e s. k. bygdeinventeringsgrupperna. Hur j ordbruksredskapen utvecklats under de fem tusen å r som jordbruk bedrivits här i la ndet tog Göran Kritz upp i
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sitt anförande. Föreningens ordförande Birger Wallfo höll ett minnestal över Sven
Kritz , som blott några dagar tid igare av lidit 84 år gammal, och som utfört ett
ovärdeligt arbete då det gällt katalogiseringen av föreningens föremå lssamling och
bibliotek.
Den näst sista söndagen i juli hölls Eric Sahlströms spelmansstämma för tredje
året i följd. Om vi under tidigare år blivit väl beskärda med värme och solsken så
blev vi i år på samma sätt vad gäller regn . Trots sämsta tänkbara yttre förhållanden
kunde vi dock genomföra hela stämman med många spelmän och en liten men
entusiastisk publik.
Under sommarsöndagseftermiddagarna hölls Marieberg öppet och kaffe serverades. Även nästa sommar planerar vi att fortsätta med den verksamheten.
I samband med missionsforsamlingens 100-årsjubileum visades en skärmutställning som iordningställ ts i samarbete med hembygdsföreningen samt gamla handli ngar och tidningsurklipp som fotokopierats. Det var en bit folkröre lsehistoria som
verkligen intresserade många i vendelbygden. Som en kuriositet i sammanhanget
kan nämnas att P. P. Waldenström gifte sig i Vendel i januari 1864.
Styrelsen består av följande: Birger Wallfo , ordf. , Lars-Göran Hamberg, v. ordf.,
Göran Kritz, sekr ., Ingrid K läringe, kassör, Ingrid Eklund , Jan Gunnar Ekstav och
Martin Mattsson.

Göran Krit<.

Vänge H embygdsförening
Föreningen arrangerade år l 977 traditionsenligt en välbesökt midsommarfest i Ekeby by.
Kvarnen fick under sommaren de mycket efterlängtade nya vingarna uppsatta, ett
krävande arbete som utförts av firma Stig Lindkvist, Brunna . Den I 6 oktober hölls
kvarnen öppen för visning, med Bertil Karlsson , Åke Ekenor, Bengt Lindström och
Fritz Bernström som ciceroner. Arkivarie Wolter Ehn berättade om byn och visade
runt bland gårdarna.
Föreningen har under året haft ca. I SO med lemmar
Anna-Lisa Hellsing
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