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Almunge Hembygdsgille
Almunge Hembygdsgille firade under år
2006 sitt 50-årsjubileum med en stor och
välbesökt fest den 11 juni, Torslundsdagen. Jubileet hade som tema 1950-talet.
Dagen var varm och solig och mycket
lyckad. Valborgsmässofirandet, tidigare
på året, lockade minst 500 besökare till
den stora brasan och det jättelika jubileumsfyrverkeriet.
På byggnadsområdet har aktiviteten varit
mycket hög. Ett litet vackert kapell har
byggts och invigts och där kan bröllop
och dop nu förrättas i vacker grönska. En
önskan sedan länge om en bra lösning på
toalettfrågan har också äntligen kommit
till. Två fräscha och rymliga toaletter, varav en handikappanpassad, finns nu som
ersättning för de gamla "torrmuggarna".
En betydelsefull satsning i jubileumsfirandet var också utgivningen av boken
"Vårt Torslund", som beskriver Gillets
tillkomst och skapandet av hembygdsgården Torslund samt alla de som betytt
mycket för dess uppbyggnad.
Gillets årliga skrift "Almunge Allehanda" fick 2006 en speciell utformning

genom att de författare som betytt mest
för skriften fått sin produktion fylligt beskriven. Dessutom har rubrikerna på alla
artiklar i Allehanda lagts ut på hemsidan
under "www.almunge.net", till hjälp för
dem som söker hjälp i sin hembygdsforskning i den stora mängd information som
samlats under femtio års tid.
Almunge Hembygdsgille hade under
året 355 medlemmar.

Olof Thulin, ordförande.
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Altuna hembygdsförening

Balingsta hembygdsförening

Under året har fyra protokollförda styrelsemöten hållits där vi har planerat programverksamheten och även diskuterat
om vilka praktiska saker som måste göras
för att hålla hembygdsgårdens byggnader i
fint skick. Det känns bra att föreningen har
några eldsjälar som kan och vill arbeta ideellt med att vårda och bevara hus och inventarier till eftervärlden, men kostnaderna blir ändå höga, därför måste alla tillfällen till inkomstbringande verksamhet
tas till vara. Vi bakar och har kaffeservering på olika sammankomster. Bland annat
fick vi äran att vara värd för Kulturhistoriska föreningens årsmöte. Vidare hade
Altuna hembygdsförening öppet hus när
EU-projektet "Smultronställen och pärlor i
Enköpings kommun" avslutades. Då serverades ärtsoppa och smörgås.
Nationaldagsfirandet, en väl inarbetad
tradition, lockade ca 90 deltagare. Sommarresan gick i år till Ingemarsspelen i
Nås, Dalarna.
Den 20 augusti var det så dags för
trivselkvällen i hembygdsgården. För underhållningen svarade Eva Blomqvist,
Allan Blomqvist och Bernt Cederlöv.
Gammaldags mat serverades i form av
korngrynskaka med stekt fläsk och lingonsylt.
I september gjordes ett studiebesök i
U pplandsmuseets föremålsmagasin
Morgongåva.

Föreningen har under verksamhetsåret
haft en varierande verksamhet. En populär programpunkt var filmkväll med
gamla filmer om Balingsta på 1960- och
70-talet. I filmerna medverkade kända
Balingstabor som Björn Sahlberg f. kyrkoherde i Balingsta församling, Sven
Tjernberg f.d. kyrkoherde i Gryta församling, Rickard Uppgren, konstnär och Ola
Bergström, kvarnägare. Per Lundegran
som regissör och producent av filmerna
visade dem i ett fullsatt Balingsta församlingshem.
Traditionsenligt firades Valborg på
Wik. Ett hundratal personer hade samlats
vid Nordhem för fackeltåg mot Wik där
brasan tändes. Efter vårsången höll Tore
Frykberg ett högtidligt vårtal och ett imponerande fyrverkeri avslutade valborgsmässofirandet.
Gökottan förlades detta år till Toran
invid Hammarskog. I den soliga majmorgonen botaniserades växter och studerades fåglar under en mycket uppskattad
och lärorik guidning som leddes av fågelkunnige Ulf Karlsson.
Nationaldagen firades traditionsenligt
vid tegelkyrkans grund där föreningens
ordförande hälsade välkommen och ett
fyrfaldigt leve utropades för Sverige.
Efter nationalsången sjöng barnkören från
Ramstalund-Balingsta några sånger. Kyrkoherde Lars-Ove Sjöstedt talade bl.a.
över den jubilerande Linne och vad han

Gudrun Jansson sekreterare
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Björklinge hembygdsförening

betytt för Sverige. Efter procession med
fanor och flaggor till Balingsta medeltidskyrka hölls där en bejublad konsert
med kören Carmen under ledning av
Mårten Jansson. Firandet avslutades i församlingshemmet.
Inför Linneåret 2007 gjordes en uppskattad utflykt till Linneträdgården i
Uppsala där Per Axell guidade.
Wiks folkhögskola inbjöd till "Verkstad på Wik" i oktober. Ett fyrtiotal vuxna
och barn hade hörsammat inbjudan.
Screentryck och sångövningar var populärast. För barnen ordnades också vapensköldsmålning. Dagen avslutades med
slottsspel och riddardubbning.
Sill- och potatisfesten avhölls traditionsenligt. I det välfyllda församlingshemmet framförde också folkmusikgruppen Aura sin repertoar av sång och musik.
Knutsfesten genomfördes likt tidigare
år och blev till en härlig familjefest med
tomtegröt och dans kring granen.

Alf Hanslöf, ordförande

Som vanligt inleddes årsstämman med
musik av Gås Andersbygdens spelmanslag. Efter tidigare mönster hölls parentation, utdelning av prispengar och diplom
till elever som vunnit teckningstävlan,
sedvanliga förhandlingar med stor avtackning av förtjänta medarbetare och alltsamman avslutades med att docent Inger
Zachrisson talade över ämnet "Fanns det
samer i Uppland i gången tid?"
Valborgsmäss firades också som vanligt, denna gång med att avgående ordförande Bror R. Eriksson höll vårtalet.
Kyrkstigsvandringen den 3 juni hade
tyvärr förlagts till fel dag med åtföljande
tapp på vandrare. Nya tag nästa år.
Nationaldagen firas ihop med andra
föreningar och hade kyrkonämndens
ordförande Erik Apelgård som talare.
Björklingedagen - en gammal tradition - hade Emelie Schmidt-Wikborg från
Skuttunge som gäst. Hon inte bara berättade om gångna tiders mjölk- och osthantering utan demonstrerade ävenledes hur
en av föreningen ägd separator fungerade. Som vanligt var naturligtvis museet,
Stallet och bodarna öppna.
Bussresan den 26 augusti gick norrut
med Folke Eriksson som reseledare. Först
besöktes Söderhäll och därefter Älvkarleby kyrka, Dragon gate och Söderfors hembygdsgård och bruk.
Den 22 oktober var det dags för höstträff. Torbjörn Norman visade prov på
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det pågående arbetet med inskanning av
föreningens fotoarkiv. Gun Wallström
kommenterade. Som avslutning avtackades Bror R Eriksson efter 35 års hembygdsarbete.
Julmarknaden var välbesökt och lätt
stimmig med stor kommers.
Föreningens museum har haft öppet
under söndagar i juli och augusti samt för
förbokade grupper med i runda tal 400
besökare under året. Den under året avlidna Gösta Berlin hann se till att ett nytt
tak lades på museet.
Dataregisteringen av föreningens fotoarkiv är det jobb som nu är mest akut.

Johan Gabriel Borgenstierna

Bälinge hembygdsförening
Föreningens medlemmar samlades till
årsmöte i Församlingsgården den 20 mars.
Årsmötet var lika välbesökt som det brukar, hela 85 personer hade hörsammat
kallelsen. Gäst vid mötet var förre lands-

hövdingen Hans Alsen, som berättade
under rubriken Uppsalaprofiler jag mött.
Den traditionella försommarutflykten
ägde rum den 11 juni och gick till Vendel,
där hembygdsföreningens lantbruks- och
skolmuseer besöktes. Den 30 augusti ordnades en byvandring i Ekeby under ledning av Hans Lindström.
Arbetet med lantbruksmuseet har
fortsatt. Förbättringar och iordningställande av föremål kräver stora arbetsinsatser. Bland annat har elektrisk belysning
monterats in. Samlingarna har utökats
med stort antal föremål. Museet har under året haft cirka 250 besökare.
Föreningens mångårige sekreterare
Henry Liljeblad har avlidit. Henry invaldes i styrelsen 1949. Sekreterare blev han
1958, en syssla han på ett förtjänstfullt sätt
skötte till 1997.
Föreningen har under året haft cirka
200 medlemmar.

Tom Teljer, ordförande

Danmarks hembygdsförening
Stor del av 2006 års verksamhet har ägnats åt förberedelser inför Linnejubileet
2007.
Vid Linnes Sävja har föreningen tagit
aktiv del i hur kommunens renovering
utformades, både vad gäller husets interiör och byggnaderna på gården. Vårt engagemang har också omfattat Herbatio
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Danensis, som rekonstruerats och utmärkts, liksom kyrkstigen och naturstigen vid Hammarby. Under hösten har
en studiecirkel pågått för att förbereda
några av föreningens medlemmar som
guider vid Linnes Sävja och längs Danmarksstigen, där Linnes Sävja är ett givet
rastställe. Dessutom förbereder en arbetsgrupp en dokumentation av Linnes Sävja
samt Sävja bys utveckling, dess ägor och
odlingar, som utgör en del av Linnes
historiska landskap. I förberedelserna inför 2007 har också stor energi lagts på
vårt bygdespel om Linne och hans familj
på Hammarby, som under året sågs av
närmare 900 personer och som väntas bli
starkt efterfrågat vad gäller föreställningar under jubileumsåret.
Föreningen har under 2006 varit inkopplad på en rad planeringsärenden i
vår bygd: den tilltänkta pendelstationen i
Bergsbrunna, bebyggelseplanerna i Västra
Nåntuna, i Danmarks by och Krisslinge
samt i Östra Fyrislund.
Arrangemangen vid medlemsträffarna har omfattat en serie föredrag. Kjell
Eriksson berättade om sitt författande av
deckarromaner, läkaren Irene Sjögren
föreläste om "Nils Rosen von Rosenstein,
barnläkekonstens fader", biträdande länsantikvarie Jan Helmer Gustafssons tema
utgick från Linnes Hammarby "Att väcka
liv i ett 1700-talslandskap" och kyrkoherde Tomas Anderman talade om sin nya
bok "Skaparens lov. Carl von Linne och
tron på Gud".
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Andra kulturaktiviteter har varit en
spelträff vid Linnes Sävja och en cykelutflykt längs Fyrisån med Ulltunaringen
och dess historiskt intressanta miljöer
som mål. Föreningen har dessutom ett
permanent inslag med konstutställningar
i Linnegården, som under året drog inte
mindre än 1 100 besökare.
I slåttergillet på Kungsängen deltog
en del av medlemmarna liksom i evenemanget Soldater och torpare på Hammarby. Föreningen är runstensfadder för
de nio runstenar som finns i socknen med
uppgift att, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, hålla dessa i skick.
Som tidigare utdelades Linnestipendiet i
samband med midsommardagens friluftsgudstjänst på Linnes Hammarby. Det
gick detta år till Olle G. Olsson.
En redaktionsgrupp arbetar för närvarande med en bok om Sävja med den preliminära titeln: Linnes Sävja. Gården, byn,
människorna och historien. Här behandlas
inte bara Sävjas historia före Linnes köp
utan också hur han byggde upp en förmögenhet inför sina köp av Sävja och
Hammarby samt hans roll som rusthållare
och hur livet tedde sig för hans ryttare
under de krig som pågick under andra delen av 1700-talet. Mycket i boken centrerar
kring Linnegården, dess tillkomst och utbyggnad under Linnes tid, hur han använde den som rastplats under sina berömda
botaniska vandringar med sina studenter
men också hur gården har skötts av hans
efterkommande. Det kulturminne som
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Linnegården utgör får en given plats i
denna publikation, den restaurering som
gjorts och den byggnadsminnesförklaring
som skedde 1994. Här uppmärksammas
de spår som finns kvar från Linnes tid och
den tradition som berättar om hans besök
hos arrendatorerna samt också de växter
som finns runt gården av linneanskt ursprung. Ett avslutande kapitel behandlar
Danmarks hembygdsförenings disposition av huset, de verksamheter som arrangeras där och de planer föreningen för
framtiden har för Linnes Sävja.

Hans Norman, sekreterare

Enköpings Stads
Hembygdsförening
Wallinska gården har även detta år fyllts
av en omfattande programverksamhet i
form av underhållning på olika teman
som till exempel änglar, kärlek, choklad,
minns i november, och musik med lyrik.
Traditionsenligt firades nationaldagen
med tal, sång och kaffe med tårta. I december bjöds det in till adventskaffe och
julmarknad.
Under kulturveckan (vecka 22) presenterade forskargruppen årets utställning som beskrev livet i Lilleberg och
Stadslandet, ytterligare en del av staden
som till stora delar är försvunnen.
På hembygdens dag gästades vi av

länsantikvarien Lars Wilson som talade
på temat bevarande av gamla byggnader.
I månadskiftet augusti-september ordnade programgruppen utställningen
"Andra världskriget och Enköping''., med
föredrag av personer med minnen från
kriget samt en revy med tidstypiska melodier.
Lagom till julmarknaden kom boken
"Kryddgården och Lilla vägen", den första
i en serie böcker från forskargruppen om
de bebyggelser som försvunnit i staden.
Enköpingdräkten som tagits fram i hembygdsföreningens regi har nu sytts upp
av I till dryga 30-talet damer och 6 herrar.
Sekreteraren

Gräsö hembygdsförening
Den 13 maj hade vi städdag vid hembygdsgården. Ett tiotal medlemmar hade
slutit upp för att städa såväl inom- som
utomhus inför säsongen. Som avrundning stod en gemytlig korvgrillning på
schemat.
Vår årliga bussutflykt gick av stapeln
den 3 juni då vår färd gick till Hälsingland.
Vi besökte där Växbo linväveri och
Trolldalens vattendrivna linberedningsverk. Efter lunchen vid Växbo kvarn gick
färden vidare till Långhed för att besöka
ett par vackra hälsingegårdar. Resan lockade 36 vuxna och 3 barn att delta och det
blev som vanligt en trevlig dagstur i ett väder som växlade mellan regn och solsken.
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Vid Gräsödagen den 8 juli ställde föreningen upp med en miniutställning i
Gräsö skola där besökarna fick försöka
identifiera foton från förr. Och bland de
marina aktiviteterna kan nämnas en tur i
Norrboda skärgård för att med bilder
dokumentera vrakrester på sjöbottnen.
Under juli månad höll vi hembygdsgården öppen varje söndag mellan kl 12
och 15, vilket avrundades med Hembygdsgårdens dag den 5 augusti. Tillströmningen av besökare var som vanligt
stor. Loppmarknaden, tipsrundan och
Gunnar Söderquists demonstration av
nätlagning vid bindklykan stod på dagens program liksom Gräsö Öregrunds
folkton, vars musik som vanligt förgyllde
tillställningen. Lotterna, läsken, kaffet
och de hembakta bullarna gick snabbt åt
bland besökarna.
När det gäller föreningens forskningsoch dokumentationsarbete har detta fortsatt som tidigare.
Bland annat har en omfattande genomgång av öns äldre bouppteckningar
börjat närma sig slutet.
Under året utgavs också två nummer
av Gräsöbulletinen.
Styrelsen

Huddunge hembygdsförening
Verksamheten i Huddunge hembygdsförening kretsar mycket kring aktiviteter
på vår hembygdsgård. Vi följer en års-
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cykel i stort som börjar med en rejäl vårstädning i slutet av april, för att fräscha
upp området kring hembygdsgården inför säsongen. Årscykeln avslutas med
tomtefest i början av december, då vi
träffas och mumsar på gröt, skinksmörgås, kaffe, glögg och pepparkakor och
njuter av vacker sång av vår kör.
Några av våra traditionella aktiviteter
under året är att vi firar valborg, nationaldagen, midsommar och Huddungedagen
med sång, musik, tal och kaffeservering
och olika typer av lekar och lotterier.
Under sommaren ansvarar de olika
byarna i Huddunge socken för pubkvällar på fredagarna på hembygdsgården.
Det är trivsamt att träffas och prata och
umgås med lite gott dricka, tilltugg och
lite lekaktiviteter.
Sedan flera år arrangerar vi också
Heby kommunmästerskap i kubb i början
av augusti. 2006 deltog 12 lag och segrarna hette Huddunge city släckers.
Under sommarsäsongen håller Huddunge hantverkare öppet i hantverksboden på hembygdsgården på söndagarna. Där finns oerhört mycket lokalt producerat hantverk och andra produkter som
kan inköpas till billiga priser och dessutom
kan man ta en fika med nybakat kaffebröd.
Under 2006 besöktes vi av två teatergrupper. Friteatern framförde föreställningen "Hässja" med mycket skrönor,
musik och humor. Teater Fabella, Östervåla teaterverkstad framförde pjäsen
"Söndagspromenaden" av Lars Forssell.
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Under "Fest i Heby" -veckan 2006, i början av juli, ordnades utställningen "Tocke
kalas", som beskrev gamla tiders festseder.
Vi hade också en egen "Antikrunda"
under veckan, då TV:s Knut Knutsson kom
och värderade och berättade om Huddungebornas gamla föremål.
Sekreteraren

Husby-Långhundra hembygdsförening
I Husby-Långhundra hembygdsförening
genomförs de viktigaste programmen
under vår och försommar. Vid årsstämman i mars övertog Ingemar Hansson
ordförandeskapet efter Yvonne Lindell
som hållit i ledningen sedan mitten av 90talet.
Det börjar med äggsexa i Karlhällstugan vid påsktid. Som vanligt är det
gamlingarna, de som varit med under
många år som kommer för samvaro. Det
blir allt svårare att engagera de unga i
bygden i de ideella föreningarna. Ett program för att engagera alla måste inledas
innan det är för sent, en viktig uppgift för
styrelsen.
I samverkan med företagarna i
Husby-Långhundra inbjöds folket i bygden till det traditionella valborgsmässofirandet vid Hjälmsta. Föreningen håller
med vårtalare och företagarna bjuder på
fyrverkeri, ett sätt att hjälpas åt.
Gökotta i maj är inledning på ett in-

Vid midsommarfirandet ordnar Harry Eriksson
en uppskattad tipsrunda med gamla ting från
bondevärlden. Foto Ingemar Hansson.

tensivt program under maj och juni.
Denna gång samlades ett trettiotal personer vid Fagervik för att uppleva fåglarnas
sång och lyssna på prästen Stigzelius.
Första lördagen i juni genomförd es
Husaby Marken för femtonde gången. Det
är bygatan genom Husby by mellan kyrkan och hembygdsgården som är marknadsgata och spelplats för medeltida hantverkare och underhållare. Samtidigt som
marknaden är ett stort kulturarrangemang
ger det föreningen ekonomi för verksam-
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het och stöd till bygdens ungdomar.
På Tilasgårdens Tun var det fullsatt
när midsommardagens fest arrangerades.
Den inleds av gudstjänst med kafferep
och samvaro innan det blir lekar, dans
och Harrys tipsrunda med gamla redskap
från förra seklets bondeliv. Vi samverkar
med Knivsta hembygdsgilles folkdansare, som kommer och underhåller med
folkdanser.
En del av inkomsterna från marknaden
ska användas som stöd till ungdomarna i
bygden. Under hösten och vintern bekostade hembygdsföreningen ett folkmusikprojekt för de yngsta eleverna i Långhundra skola. Riksspelman Leif Alpsjö var
ledare och musikant när eleverna fick uppleva musik, danslekar och prova på att spela
olika instrument. Det gäller att fånga intresset tidigt hos de unga.
Hembygdsföreningen har 200 medlemmar. Genom föreningsbladet LånghundraNytt får alla i bygden information om
vad som händer och är på gång. På hemsidan www.langhundra.nu presenteras föreningen och aktuella program.
Ingemar Hansson

Håbo hembygdsförening
Årsmötet med filmvisning blev uppskattat. Drygt sextio personer såg filmen och
deltog i det efterföljande pratet tillsammans med Aase Fridegård Penyo. Vi vi-
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sade När ängarna blommar, manus Jan
Fridegård och Gösta Netzen, baserat på
Fridegårds debutroman En natt i juli. Erik
"Hampe" Faustman regisserade. Synd att
filmens exteriörscener inte var inspelade
på plats i Övergran. Medlemsmötet i oktober ägnades åt den gamla kulturdrycken öl. Vi fick en lektion i bryggandets konst
och göra provsmakningar. Styrelsen har
sammanträtt vid tolv tillfällen.
Som tidigare år har vi svarat för marknadsföring, underhåll och visning av
Fridegårdsmuseet - Statare och Hembygd
i Övergran. Spontanbesöken lördagar och
söndagar har ökat något men bussgrupperna blev något färre.
Därutöver några inslag som vi arrangerat, oftast tillsammans med andra föreningar, som hembygdsdagen i Övergran, konserter för att stärka vår kassa,
extra öppethållande i museet när det
första Jan Fridegårdpriset delades ut av
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Håbo kommun samt under Konstrundans båda dagar och en friluftsgudstjänst
vid museet. Vi deltog med en utställning i
gamla järnvägsstationens väntrum på
kulturhusens dag. Årets tema var platser
där människor mötts och skilts.
Vi gjorde en naturvandring vid Hjälstaviken under Joachim Tiefensees ledning
och två medlemmar fick en kortkurs i
historia på Biskops-Arnö som ett led i
guideutbildningen. Vi gjorde några besök
under året bl.a. till S.O.F.I. i Uppsala och
Vallby friluftsmuseum i Västerås. Det senare besöket som en start på den torpinventering som är påbörjad. Hembygdsföreningen har också yttrat sig i några
byggplaner för Bålsta tätort.
Sammanfattningsvis ett ganska arbetsintensivt år men vi kan glädja oss åt några nya och aktiva medlemmar.

Styrelsen

Härnevi hembygdsförening
Föreningen har några årligen återkommande evenemang av vilka kan nämnas
Trefaldighetsfirandet i kyrkan med mycket
sång och musik under medverkan av
Trögds Spelmanslag. Härnevi Bymarknad, den 18 juni med genuint hantverk,
var populär och välbesökt. Dessutom arrangerade föreningen utflykter per cykel
och buss. I oktober hölls en foto- och filmkväll i en fullsatt föreningsgård. I april

engagerade sig föreningsmedlemmarna i
skräpplockning i bygden, inom ramen för
kampanjen "Håll Sverige Rent" . I november ordnade föreningen en informationskväll med Brandförsvaret.
Härnevi hembygdsförening hade 220
medlemmar 2006.
Sekreteraren

Hökhuvuds hembygdsförening
Det har blivit tradition att göra en resa
annandag påsk. I år var målet för resan
hemligt och inte mer avlägset än Österby
och Dannemora. Programmet bjöd bland
annat på spökvandring på herrrgården,
en värmande sopplunch i stämningsfylld
miljö nere i Dannemora gruva och en intressant vandring inom gruvområdet.
Sedan Reuterskiöldska skolan i Hökhuvud lades ner har hembygdsföreningen inbjudit åk 3 i Gimo till en hembygdsdag i Hökhuvud i slutet av maj. Barnen
bakar bröd i drängstugans vedeldade
bakugn, besöker museet och kyrkan samt
gör en rundvandring i området omkring
kyrkan upp till Torer Höks hög och det
bakomliggande gravfältet. Järnframställningen i Gimo krävde mycket kol, bland
annat från kolmilor i Hökhuvud. Den årliga "Torer Höksmilan", som i slutet av maj
ännu inte stybbats demonstreras och en
van kalare berättar om livet som kalare
inne i djupa skogen. Kolbullar med lingonsylt kompletterar skolans lunchpaket.
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De elever, som gick i Reuterskiöldska
skolan år 1992, tovade en bonad, kallad
"Vår Hembygd" (3,65 meter x 1,10 meter). När skolan i Hökhuvud lades ner
flyttades bonaden till Vallonskolan i
Gimo. Föreningen har enligt de tovande
elevernas önskemål och med stöd av den
handledande konstnären lyckats få bonaden åter till Hökhuvud. Den hänger numera på scenen i Hökhuvuds bygdegård.
På Torer Höks-dagarna den 2 och 3
juni sålde föreningen vår tidning "Hembygden" och museet hade lördagsöppet.
Som vanligt vaktade vi milan och hade
ansvar för kobingon och "ankracet" (med
fiskar) . Nytt för i år var en guidad vandring i föreningens regi via klockstapelbacken till Torer Höks hög.
Föreningen anordnade nationaldagsfirande och i samarbete med kyrkan midsommarens Klockstapelfest. Den var ursprungligen en avslutningsfest med dans
kring majstången för församlingens alla
söndagsskolebarn ute i byarna. En uppskattad nyhet var korvgrillning och fiskdamm.
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Ånö båtsmantorp har under de två senaste åren genomgått en total restaurering efter Upplandsmuseets riktlinjer. För
att ro ett sådant projekt i land krävs eldsjälar. Vår heter Nils-Erik Hultman, född
i Ånö och boende i byn sedan många år.
Nils-Erik, som inte ville se torpet förfalla,
tog initiativ till upprustningen. Han har
varit arbetsledare för en grupp entusiaster, som har lagt ner många timmar av
ideellt arbete vid torpet - Nils-Eriks är
oräkneliga. På grund av den varma
sommaren måste den avslutande lerkliningen uppskjutas till våren 2007.
I slutet av september hade föreningen
en välbesökt och uppskattad berättarkväll i båtsmanstorpet. Vi fikade i skenet
från stearinljus och Barbro och Ove
Cronebäck berättade om båtsmän, bland
annat de som bott i Ånö båtsmanstorp. I
övrigt under hösten stöpte vi ljus i samarrangemang med Bygdegårdsföreningen.
Framtidsgruppens arbete med parhusbebyggelse i Hökhuvud har resulterat
i att Torers kooperativa hyresrättsförening bildats. Någon vecka före Lucia
flyttade hyresgästerna in i de två första
husen och det tredje huset påbörjades.
Husen ligger nära väg 288 på höger sida
före Olandsån och kyrkan från Gimohållet räknat. Ett trevligt inslag i Hökhuvudsmiljön!

Kerstin Svanfeldt Söderberg, sekreterare
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Knivsta hembygdsgille
Våren 2006 kunde äntligen arbetsköket
återinvigas på hembygdsgården Kvarngården - detta efter den vattenläcka som
gjort att vi tvingats riva ut all gammal inredning och sätta in nya skåp och ny
köksutrustning. Detta kök är ju kanske
det viktigaste utrymmet vid en hembygdsgård då det används flitigt vid
snart sagt alla aktiviteter.
Ett annat positivt tillskott till Kvarngården under året var återuppförandet av
en paviljong/ dansbana som flyttats från
före detta Margarethahemmet i Knivsta.
Entreprenören som hade fått rivningsordern, tillfrågade istället hembygdsgillet
om vi ville överta byggnaden. Förslaget
vann gehör, särskilt från hembygdsgillets
folkdanslag, då den tidigare dansbanan
vid hembygdsgården hade fått rivas för
en del år sedan efter svåra rötangrepp.
Nedtagning och flyttning av den nya
dansbanan/paviljongen utfördes av ett
byggföretag och åkeri från orten. Flera
byggmaterialföretag skänkte även material för att gillet skulle kunna ersätta en
del av det gamla som var bristfälligt.
Efter det att stommen rests på den nya
platsen vid Kvarngården, avsattes en
helg i september för att lägga om taket.
Det gick snabbt och utan problem eftersom flera av gillets och folkdanslagets
medlemmar är duktiga hantverkare.
Knivsta Hembygdsgille har även haft
andra aktiviteter. Som brukligt har vi

samarbetat med andra kulturföreningar
på orten: Tillsammans med Knivstabibliotekets vänförening anordnades två
föreläsningar - en om Noors herrgårds
arkitekturhistoria och en om gamla vykort som visar samhällets utveckling
under 1900-talet - och tillsammans med
Knivsta trädgårdssällskap anordnades en
höstmarknad vid Kvarngården.
Genom en förfrågan från stadsarkitektkontoret fick hembygdsgillet möjlighet att föreslå namn på gator och kvarter i
ett område i centrala Knivsta där bostäder nu ska byggas. De föreslagna namnen, som senare också kunde stadfästas
genom politiskt beslut, anknyter till tidigare verksamhet på platsen - alltså sågverk, tegelbruk och mejeri.
Per Thunström
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Lagunda Hembygdsförening
Årsmöte hölls söndagen den 25 mars 2007 i
Kyrkstugan. Fyrtiofem medlemmar hade
hörsammat kallelsen. Gun Franck, Marianne Haijlen, Lars Kumbrandt och Jan
Thorstensson erhöll Hembygdsförbundets
förtjänstnål. Efter avslutade mötesförhandlingar öppnades dörrarna till den traditionsenligt hemliga måltiden.
Föreningen har som tidigare år svarat
för verksamheten på friluftsmuseet Kvekgården som under året haft 1 380 besökande av vilka de flesta har varit förbokade
grupper och enskilda visningar. Cirka 168
arbetstimmar har lagts ner vid ordinarie
öppethållande och 104 timmar på beställda
visningar. För skötsel och underhåll har
medlemmarna disponerat 210 timmar.
Handelsgården Kappen har besökts av
997 personer. Skolmuseet och de Wilenska
samlingarna har haft 113 besökare.
Föreningen har under året haft 444
medlemmar och styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden.
Teaterresor har ordnats den 26 april
till Casinorevyn med efterföljande Ålandskryssning och den 12 oktober till Kungliga Dramatiska Teatern.
I samband med värdskapet för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsmöte anordnades en kulturvandring i Örsundsbro. Under höstterminens första dag bjöds all personal på
Örsundsbroskolan en guidad kulturresa i
Lagundabygden.
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Föreningen har under två tillfällen
haft besök av 100 medlemmar från PRO i
Enköping och guidat dessa runt i Örsundsbro. Den 7 oktober deltog 20 medlemmar i en spännande vandring i Tuna
By och Tingshus och Skönsbergs kyrkoruin i Hjälsta socken.
Vid nationaldagsfirande den 6 juni på
Kvekgården deltog cirka 300 personer.
Bishophilldagen firades d en 22 juni i
samarbete med Bishophill sällskapet vid
Biskopskulla församlingshem till minne
av predikanten Erik Jansson. Friluftsgudstjänst i samarbete med kyrkorådet i
Fröslunda församling hölls i juli.
En dag på Kvekgården för hundra år
sedan fick alla elever i årskurs fyra i Örsundsbroskolan uppleva vid höstterminens start.
Mickelsmässmarknaden den 2 oktober
arrangerades för 31:a gången och föreningen deltog med öppethållande av
Kappen och utställning från Kulla socken.
Julfest för alla medlemmar som under
året hjälpt till i föreningens olika aktiviteter inbjöds till en julfest den 24 november
på Tingshuset.
Ann-Mari Hagman

Lilla Hagalund
Föreningen hade 69 medlemmar under
2006.
Programmet "På kvällskvisten" arrangerades vid två tillfällen. Sånggruppen En-
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visorna medverkade första gången och
andra gången Bålsta Dragspelsklubb.
Föreningen har ordnat en Loppmarknad samt en ekumenisk gudstjänst.
"Julstämning" var titeln på årets avslutande arrangemang.
Genom Erik Hermanssons försorg har
föreningen lånat ut material till Fridegårdsmuseet i Övergran.
Föreningen medverkade vid Skoklosterspelen med information.
Dessutom deltog föreningen i Håbo
kommuns arrangemang som till exempel
Konstrundan, Håbo Festdag och valborgsmässofirandet.
Sekreteraren

Rasbo Hembygdsgille
Cirka 1 500 personer har besökt Gammelgården under året, bland annat skolklasser, föreningar samt grupper vid privata
sammankomster. Gammelgården används
även på sommaren som plats för träning
och uppförande av bygdespel.
Medlemsantalet har under året varit ca
220 st. Det har hållits Årsstämma, Vintermöte och sex styrelsemöten under året.
Årsstämman 14/5 2006 i Gammelgården,
besöktes av ca 25 medlemmar. Lars-Erik
Karlsson visade bilder och berättade ifrån
sin resa till Inkariket. Nationaldagen firades som vanligt onsdagen 6 juni på
Gammelgården. På midsommarafton kläddes midsommarstången med blommor

och grönt. Ca 250 personer från bygden
deltog och dansade till musik av spelmän. Percy Westerlund var dans och
lekledare. Kaffet dracks i gröngräset, lotter och glass såldes och fiskdamm hade
ordnats för barnen.
På annandag midsommar hölls friluftsgudstjänst på Gammelgården.
Den 20 juli samlades ca 25 medlemmar med liar och krattor för att göra fint
vid Gammelgården. Invändigt vår- och
höststädades gården. Värdar och värdinnor bjöd på förtäring.
Den 4, 5 och 6 augusti framfördes för
andra året tre föreställningar med bygdespelet "Gastar tynger lasset" av Karin
Ahlinder. Teatergruppen och spelmanslaget medverkade och regissörer var Jane
Löfgren och Håkan Bäfve . Även barn och
ungdomar medverkade i spelet, samt
många frivilliga som hjälpte till med kaffekokning, servering, parkering, läktarbygge m.m. Ca 1000 besökare såg bygdespelet 2006. Teatergruppen firade 10 år
med extra festligheter.
Kvarnens dag firades lördagen den 12
augusti. En representant från Upplandsmuseet berättade om kvarnar.
Hembygdsdag firades söndagen den
13 augusti. Dagen började med friluftsgudtjänst, en film från Rasbo 1942-44 visades, Maj-Lis Pettersson kåserade om
sin trädgård och en fotoutställning hade
arrangerats. Marschloppet hade start och
mål i Hembygdsgården. Andra programpunkter var spelmansmusik och tipspro-
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menad. Kaffe med dopp serverades av
värdinnorna.
Styrelsen samt värdar och värdinnor
avslutade året med ett samkväm i
Gammelgården.
Underhåll av Gammelgården har utförts . Taken har setts över, staketet målades rött och en ombyggnation gjordes i
ladugården. Varmvattenberedare, diskbänk, stolar och bord har inköpts och ytterbelysning har satts upp.
Hembygdsgillets fotoarkiv och fotopärmar har digitaliserats och istället för
originalfoton har kopior satts in i pärmar
som förvaras i Gammelgården.

Rasbokils hembygdsförening
För andra gången arrangerades nationaldagsfirande vid bygdegården. Det var ett
samarrangemang med bygdegårdsföreningen och Rasbokils församling. Ett silversmycke skänktes till 19 stycken nyblivna rasbokilare, födda eller adopterade under 2005.
På sedvanligt sätt firade vi midsommar
tillsammans med bygdegårdsföreningen.
Midsommarstången kläddes på kvällen
före och på midsommarafton var vi många
som samlades vid hembygdsgården, som
vanligt med servering, dans kring midsommarstången och andra aktiviteter.
Hembygdsdagen den 20 augusti gick i
kolningens tecken med "minimila" och servering av kolbullar och kaffe. Vi hade gjort

en fotoutställning med bilder från kolningen i Lura. Bert Skantz och Gunno Boström
underhöll med Dan Andersson visor.
Årets arbete i föreningen avrundades
som vanligt med en surströmmingsfest.
Och midvintermörkret lystes upp andra
advent då vi firade Lilljul med en jultallrik i hembygdsgården.

Anders Mikaelsson, sekreterare

Simtuna hembygdsförening
Simtuna hembygdsförening har under det
gångna året bedrivit aktiv verksamhet av
varjehanda slag. Många av våra medlemmar har bidragit till verksamheten på
ett förtjänstfullt sätt och besöksantalet visar på god tillslutning med livligt intresse.
Årsmötet hölls i mars i Karleby tingshus
och under året har vi även samlats till åtta
protokollförda möten. Under sommaren
har tingshuset varit öppet för allmänheten
under alla veckoslut juni, juli och augusti.
Föreningen har då haft kaffeservering
samt utställning med hantverk från bygden. Goda medhjälpare bjöds under våren
på lunch för sina insatser. Styrelsemedlemmar har under vintern katalogiserat delar av fotograf Åke Ekbloms fotosamling. Fornstigen Vadsbacken i Fjärdhundra har röjts och uppskyltats efter
deltagande i projektet Pärlor och smultronställen i bygden. Projektet har gått i
Enköpings kommuns regi.
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Ola Larsson, Fjärdhundra, har utgivit
bokverket Fordom trafik och fordon i
Fjärdhundrabygden. Boken har finansierats av Simtuna hembygdsförening och
rönt stort intresse.
Vidare har föreningen under sina månadsmöten gästats av naturfotograf Hans
Johansson, Västerås. Gladteatern med revymakaren Ewert Moulin, Enköping,
Musik och lyrik "Toner från bygden"
med lokala förmågor.
Som vanligt firades aftonandakt med
Fjärdhundra församling i det anrika gamla tingshuset en skön majkväll och kyrkstigsvandringen mot Sevalla med möte
av hembygdsföreningen där, var som alltid lyckad. Torpvandringen, också den årlig, gick till Kobytorp i Simtuna. Många
ortsbor samlades och upplivade minnen
från flydda dagar.
Sommarresan gick till Köpings järnvägsmuseum och Wadköping, Örebro.
Året avslutades med två dagars höstmarknad i Karleby tingshus.

Eva Johansson, ordförande

Skogs-Tibble Fornminnes- och
hembygdsförening.
I januari fick vi besök av Friteatern och
deras uppsättning av "Tänk om", som utspelades under ett vägföreningsmöte i
byn Stupånger.
Vårt museum har varit öppet endast

två söndagar under juli månad. En friluftsgudstjänst hölls i museets trädgård
första söndagen i juli.
Den 23 juli fortsatte vi att följa "runstensvägen" i Hagunda. Vi färdades från
Ramsta kyrka till Dalby. I Västeråker gavs
tillfälle att besöka "fru Ramborgs grav".
Skogs-Tibbledagen hölls den 20 augusti med en inledande musikgudstjänst
med harpa och flöjt. Ewonne EkmyrGöransson talade över ämnet "Bland säljägare och stenåldersbönder i Uppland".
I sed vanlig ordning har föreningen
arrangerat program för nationaldagen
och midsommar.
Under året har en tiondebod flyttats
till museets trädgård. Projektet har krävt
ett stort engagemang vid ett 25-tal tillfällen med ca 350 arbetstimmar.

Styrelsen

Sockenstugans Vänner i Funbo
Söndagen den 12 mars hölls årsmöte i
Funbo församlingshem. Föreningen bjöd
på grönsakssoppa, smörgås och kaffe.
Årsmötet startade med förhandlingar, val
och information om föreningens verksamhet. Efter årsmötesförhandlingarna
bjöds det på musikunderhållning av
Ingemar Gutekvist.
Föreningen arrangerade en Minnenas
Afton i Sockenstugan den 23 februari .
Huvudtema för kvällen var Hantverkare,
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företagare och industri. Det blev en intressant kväll, med flera berättelser om
Söderby såg, om småföretagare, charkuterister, murare och andra hantverkare.
Cirka 40 personer deltog och berättandet
hamnade även vid sidan om huvudtemat. Men alla gamla minnen är värda att
dela med sig av!
Lördagen den 20 maj var det dags för
årets vårvandring. 34 personer samlades
vid Bodarna, där Lars-Elve Larsson berättade om gården och dess historia.
Därefter åkte vi vidare till Spångtorp. Där
mötte Lillebror Dahlström och Eivor
Watson upp. De berättade om gården
som funnits i Spångtorp och om hur byn
vuxit fram. Vårvandringen avslutades
med korvgrillning och fika hos Ingrid och
Weine Lindqvist.
Nationaldagen firades vid sockenstugan med tipspromenad, servering,
musikunderhållning och en musikavslutning i kyrkan. Ett arrangemang som blir
alltmer populärt bland socknens invånare
och glädjande nog även för många barnfamiljer.
Under lördagarna i juli har det varit
sommarcafe i Sockenstugan och museet
har varit öppet för besökare. En extra attraktion har konstutställning och hantverksförsäljning varit. Sockenmuseet har
också på andra tider visats för skolklasser, både från Funbo skola och från skolor
i Uppsala. Vi har också haft ett flertal besök från andra föreningar.
Årets höstutflykt gick till Vaxholm.

Den 12 augusti for en full busslast till den
lilla staden vid vattnet. En lokal guide berättade om Vaxholms fästning, båttrafiken, fisket och hembygdsmuseet. Det
blev också tid för egna upptäckter, och
möjlighet att äta strömmingslunch.
Agneta Hellman, ordförande

Söderfors hembygdsförening
Med våra drygt 360 medlemmar får hembygdsföreningen räknas som en stor förening i bruksorten Söderfors. Det återspeglar sig också i den verksamhet som föreningen bedriver.
Valborgsmässofirandet och midsommaraftonens begivenheter på Ankarbacken
har sedan många år hembygdsföreningen
som ensam arrangör.
För andra året i följd högtidlighölls
nationaldagen vid Församlingshemmet i
samarbete med Söderfors församling.
Öppet hus i hembygdsgården en söndag i advent är sedan många år en tradition som bruksborna med flera ser fram
emot. Lagom till den dagen hade vi för
första gången tagit fram en väggalmanacka med Söderforsmotiv. Uppskattningen var så stor att den manar till efterföljd .
I vår äldsta industribyggnad Ankarsmedjan, har vi under året fått en ny attraktion. Det är en knipphammare som
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funnits i Untra gårds smedja och som vi
fått som gåva av ägaren på gården. Efter
flera års arbete med nedmontering, frakt
från Untra och uppmontering i Ankarsmedjan, finns nu hammaren provsmiden och klar att tas i bruk. Det blir ett fint
tillskott i den visningsverksamhet föreningen bedriver genom att praktiskt
visa hur denna form av smide förr gick
till i Söderfors. I smedjan som vi förfogat
över i många år har vi för övrigt en
mängd gamla smidesverktyg att visa för
intresserade.
Hembygdsföreningens arbete är rakt
igenom ideellt vilket är en förutsättning
för att det kan genomföras.
Gunnar Thollander, ordförande

Teda hembygdsförening
Teda hembygdsförening verkar med lätt
bagage i form av föremål och byggnader
men med ambitiös programverksamhet. I
denna medverkar i första hand egna eller
lokala förmågor men ibland också långväga gäster.
Agneta Lindqvist och hennes kollega
Maria berättade om vård av för tidigt
födda barn på sin arbetsplats i Västerås.
Reseberättelser eller resor i föreningens
regi har gett kunskap om Irland, om den
fina naturen vid Ås i Härnevi, byggnadsvård i Gysinge och den omfattande verksamheten vid Mackmyra bruk. Där be-

rättade Eva och Tage Klingberg om brukets historia och nuvarande verksamhet.
Vi fick också en guidad visning av det
välkända whiskydestilleriet.
Vi är en matglad förening. Påskmat i
april, knytkalas i september, ärtsoppekväll i oktober, den traditionella höjdpunkten matgille i november och julgröt
i december vittnar om våra kulinariska
böjelser.
Stefan Zenker berättade en kväll om
bygdens och släktgården Saltas historia
samt om sin egen spännande livsresa. Vår
förenings tioårsjubileum gav oss anledning till en tillbakablick med kortare perspektiv. Vid vår hembygdsdag i juni visades en bildkavalkad från dessa tio års
verksamhet. Ulla Lindgren har gett oss en
inblick i Inre Missions (IMs) verksamhet
genom föredrag och försäljning av varor
frånIM.
Vårt artistpar Taimi och Ivar och deras nätverk av talanger har förgyllt flera
sammankomster och en höjdpunkt är allsångskvällen vid deras sommarställe
Leversta i Teda.
Vår skriftserie har fått ett värdefullt bidrag genom att industrihistorikern Bo
Larsson haft företaget Teda fläkt&smide
som studieobjekt och låtit oss publicera en
artikel om företagets utveckling. I egen regi
har vi slutfört en artikel om idrott i Teda.
Vi hade 138 medlemmar vid utgången
av 2006 vilket är en ökning under året
med sex medlemmar.
Bertil Larsson
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Tegelsmora hembygdsförening
För 14:e året i följd arrangerades Tegelsmoraveckan tillsammans med Tegelsmora
församling. Programmet, som genomfördes den 27 augusti- 3 september, omfattade bland annat konsert med den prisbelönta Dan Anderssontolkaren Sofia
Karlsson. Mia Marianne och Per Filip
framförde sina numera klassiska sånger
och Ulrika Beijer gav ett hyllningsprogram
tillägnat Monica Zetterlund. På invigningsdagens mässa medverkade traktens
spelmän och gästmusikanterna Sören och
Petra Rydgren. Med Örbyhus Swingboys
som ackompanjatörer underhöll Sören och
Petra vid hembygdsgården under eftermiddagen. För årets talade inslag svarade
TV-meteorologen Anders Nylund som orienterade om det allt aktellare frågorna
kring väder och klimat. För avslutningskonserten svarade kyrkokören och dess
gäst operasångaren Fredrik De Jounge.
Andra samarrangemang som ägde
rum 2006 var: Ersmäss, spelmansträff i
samarbete med Eric Sahlströms Minnesfond, Gullstigsvandring och gränsträff tillsammans med Dannemora
Hembygdsförening och konsert med Jojje
Wadenius band med Musik i Uppland
och Tierps kommun som medarrangörer.
Föreningen har härutöver genomfört:
fejargille, byvandring, brasafton och valborgsmässo- och nationaldagsfirande.
Vid årsmötet presenterades traditionsenligt bilderna i 2005 års almanacka.
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Årets mycket uppskattade sommarresa
gick till Homna i Hälsingland. På vägen
upp besöktes hembygdsgården i Enviken.
Föreningen har under året med stöd
av arbetsmarknadsenheten i Tierps kommun rustat upp den gamla vandringsleden Gullstigen. Vid "återinvigningen"
genomfördes en vandring på naturreservatet Florarna. Dagen avslutades med
kolbullar vid kolarkojan i Labbo.
För att vidmakthålla den norduppländska folkmusiktraditionen anordnar
föreningen sedan 2005 månatliga spelstugor under vinterhalvåret.

Styrelsen

Tensta Hembygdsförening
Under året har vi haft sju välbesökta
sammanträden. Liksom föregående år
stod årsmötet inför det faktum att ingen
ordförande fanns att välja. Styrelsen löste
problemet, genom att även detta år, välja
en ny ordförande inför varje sammanträde. Detta har fungerat bra tack vare att sekreteraren varit styrelsens fasta punkt
och sammankallande.
Valborgsfirande i Mårdbacken inledde
vårt arbetsår. Åke Engblom, Tensta, var
vårtalare. Traditionsenligt anordnades
också midsommarfirandet vid klockstapelbacken. Det var stor uppslutning trots
regntunga skyar. Kyrkogårdsvandringen
i början av juli samlade också många deltagare.
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Andra helgen i augusti är bygdens
stora festdag, Tenstadagen. Många samlades och fick ta del av ett omväxlande
program med bland annat Tensta spelmän och folkdanslag, Carl von Linne
/Hans Odöö, ungdomscirkus och ståupp-komikern Lasse Nilsen. Bygdens
hantverkare fanns även på plats.
Hembygdsföreningen har också anordnat
en utflykt till Skånelaholms slott.
Föreningens årsmöte hölls i Klubblokalen i Skyttorp, där cirka 35 medlemmar fick lyssna på naturfotografen
och författaren Mats Wilhelm när han berättade och visade bilder om insekter som
blomdesigner, allt blombiologi i Linnes
anda. Detta årsmöte var det 86:e i föreningens historia.

Kerstin Johansson, sekreterare

Torstuna hembygdsförening
På årsmötet i maj kåserade Håkan Liby
under rubriken "Hembygdsgården, en
plats för den lokala kulturen men också
en festplats".
Den första punkten på sommarprogrammet var ny för året; en gökotta på
Härled med Ulf Broberg som guide. I maj
företogs en bussutflykt till Skansen med
visning av de gamla gårdarna.
Nationaldagen firades på Härled med
flagghissning, tal, allsång och kaffe med
dopp. Ca 600 personer firade midsommar

på Härled med lekar runt stången, underhållning av lokala förmågor och dans av
Enköpings Folkdansgille.
Två välbesökta friluftsgudstjänster
hölls traditionsenligt på Härled och lunchen med sill och potatis andra söndagen
i juli lockade rekordmånga besökare detta
år.
Tillsammans med Torstuna församling arrangerades 11 augusti en konsert i
Torstuna kyrka med förra årets
Härledsstipendiat Åsa Lansfors. Därefter
följde en visstuga och dagen därpå var
det dags för Musikfest på Härled. Årets
stipendium tilldelades Josefina Löfgren.
Sista söndagen i augusti var det Öppet
Hus på Härled med visning av samlingarna. I september på Upplandsledens dag
arrangerades en vandring längs Upplandsleden.
Sista programpunkten för året var en
höstfest för alla som ställer upp med ideellt arbete på Härledgården.

Katarina Wall, sekreterare

Tvärnö hembygdsförening
Verksamhetsåret för Tvärnö Hembygdsförening började 20-21 maj med en utställning i Tvärnö skola samt fältvandringar på Mellangärdens marker.
Årsstämma hölls den 27 maj med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Den avslutades med en programpunkt med
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Sture Wärlinder som spelade upp "utrotningshotade ljud".
Den 15 juni var det dags för uppröjning av gamla stigar på Tvärnö.
Midsommar firades som vanligt på
midsommardagen med dans, fikakorgar
och lotterier.
Sommarutflykten gick till Bergskär
den 20 juli. Vi åkte dit med egna båtar och
fick höra professor Mats Olsson berätta
om "Bottenhavets skärgårdar, en resurs
men ett förvaltningsproblem".
Verksamhetsåret avslutades med friluftsgudstjänst i Tvärnö skola.
Eva Brunnström

Vaksala hembygdsförening
Föreningens styrelse har under året haft 7
protokollförda möten samt ett antal möten i ett arbetsutskott. Årsmötet hölls den
4 mars i Vaksala församlingshem. Docenten och kyrkohistorikern Ann Cathrine
Bonnier från Riksantikvarieämbetet berättade vid detta tillfälle, med stöd av
vackra diabilder, om många av Upplands
kyrkor och främst förstås Vaksala kyrka.
Det är bland annat två väl synliga saker
som gör kyrkan väldigt unik, det spetsiga
tornet av trä och det vackra altarskåpet.
Hennes slutreplik var: "Vaksala kyrka
skall vi vara mycket stolta över".
Den 30 mars besöktes Faktarummet
på Upplandsmuseet. Antikvarie Cecilia
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Bygdell guidade deltagarna in i mycket
av det material man kan söka uppgifter i
om sin egen bygd, bland annat visades
den gamla häradskartan i original från
1860-talet samt en karta med kända fornlämningar med tillhörande fornlämningsförteckning. Vidare gavs en inblick i
sökning av information i databaser.
Torsdagen den 18 maj berättade LarsThure Nordin om utrotningshotade gräs
och örter vid en vandring runt och ute på
gravfälten intill Vaksala församlingshem.
Hembygdsdagen den 11 juni inleddes
med högmässa och därefter serverades
de församlade kaffe med gott bröd i församlingshemmet. De fick sedan lyssna
till en historisk återblick av arkeologerna
Dan Fagerlund och Robin Olsson från
Upplandsmuseet om vad som kan ha
hänt i vårt område, "Vaksalaklacken",
ända tillbaka till 1000-talet f.Kr. De berättade också om kommande utgrävningar
längs den del av Fyrislundsgatan och
Österleden som skall flyttas i samband
med anläggning av en ny stor rondell vid
Gränby. Efter informationen följde en
vandring ut i kohagen vid kyrkan där de
informerade om vad som man kan tänkas
finna vid de kommande utgrävningarna.
På temat "Matkultur" avnjöt de närvarande den 10 augusti surströmming
med nykokt färskpotatis och andra tillbehör i den sköna miljön i Lilla skolans
trädgård.
Årets bussresa den 12 augusti genomfördes i strålande sensommarväder med
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Mårtsbogården i Östervåla som första anhalt. Vi serverades förmiddagskaffe och
fick trevlig guidning i receptionsbyggnaden och möbelmuseet. Därefter gick färden till Gysinge med besök vid "Centrum
för byggnadsvård" samt lunch på Gysinge Wärdshus. Under sen eftermiddag
guidade Lars Krantz oss, med stor inlevelse, på en tur genom Wij Trädgårdar i
Ockelbo.
Kulturhusens dag, söndagen den 10
september med tema "Platser för möten
och avsked" samlade 28 personer i familjen Markstedts vackra trädgård i Lisshällby. Deras vackra mjölkpall var vår
plats för möten och avsked. Ett antal av
de församlade berättade om mjölkpallens
stora betydelse som en mötesplats.
Lördagen den 23 september besökte
vår förening Björklinge hembygdsförening och fick där en mycket trevlig guidning av Bror R Eriksson och Gun Wallström bland deras rika och mycket välordnade samlingar.
Under gemytliga former träffades 55
personer vid föreningens traditionella festmiddag den 14 oktober. Under kvällen
höll Hans Alsen ett mycket trevligt och
uppskattat kåseri med rubriken "Uppsalaprofiler jag mött".
Antal medlemmar i föreningen vid årets
slut var 330.

Nils G. Larsson, sekreterare

Vendels hembygdsförening
Vendels hembygdsförenings årsmöte hölls
den 29 mars i Bygdegården med 28 medlemmar som hade samlats för att ta del av
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen för de kommande tre åren.
Traditionsenligt anordnade Vendels
föreningar och kyrkor i samverkan tillsammans med Kulturnämnden och
Musik i Uppland en konsert i Bygdegården söndagen den 19 februari. HovenDroven stod för underhållningen som
hölls i jazzig folkmusikstil. Ett mycket
uppskattat arrangemang.
På söndagskvällen den 19 mars bjöds
vendelborna på en fin musikupplevelse,
då man gästades av Norra Upplands
Kammarorkester, som höll en konsert i
Vendels kyrka.
Den 6 juni 2006 var det premiär för
Vendelbygdens nya tradition - Vendeldagen. Med ett tusental besökare känns
det befogat att tala om succe. Hela bygden hade verkligen öppnat upp - över 40
inslag fanns att välja på, från Emmaus i
söder till Örbyhus slott i norr, från Stav i
väster till Skarbo i öster. Hembygdsföreningen visade Mariebergs gamla skola,
Väderkvarnen och Lantbruksmuseet.
Arrangemanget är ett samarrangemang
med Vendels hembygdsförening, IK Rex,
Svenska Kyrkan, Missionskyrkan, Föreningen Vendelsjön, Emmaus och Vendels bygdegårdsförening.
Klockan 12.00 den 23 juli öppnades
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På årets trivselkväll visades en modell
av Besökcentrumbyggnaden och Stefan
Wårdsäter berättade om den kommande
utställningen och den information som
den kommer att innehålla.

Stefan V\Tårdsäter

Villberga hembygdsförening

Biden föreställer de forntida guiderna Ottar o
Vendela på Vendeldagen 6 juni.
Foto: Erland Söderström .

Spelmansstämman vid Ottarsborg av
hembygdsföreningens ordförande Pia
Wårdsäter och Per-Olov Österholms ljudliga näverlur blåste in den 32:a stämman i
ordningen. Från stora scenen ljöd därefter
bland annat nyckelharpor och fioler i en
spelglädje som hördes ut över Vendelbygden. Allspelet leddes av Eric Sahlströms dotter Sonia Sahlström. Konferencier var Ditte Andersson. Stämman
är ett samarrangemang med IK Rex.
Årets höstresa gick norrut mot
Dalarna där vi bland annat besökte Stora
stöten och Världsarvshuset, Ornässtugan,
Torsångs kyrka och Framtidsmuseet i
Borlänge.

Månadsmöten har hållits regelbundet
under året och årsmötet hölls den 2 mars.
Följande programpunkter har arrangerats under 2006:
Besök från Reeses handelsträdgård
med information och försäljning av
blommor.
Nationaldagsfirande i Anna Lindhs
park med Sonja Sjöberg som högtidstalare.
Föreningen erhöll en flagga som hämtades i Skolparken i Enköping.
Traditionellt midsommarfirande på
hembygdsgården med Grillby folkdansgille.
Trivselkväll på hembygdsgården, musikunderhållning med Sture Lanzen och
hans spelmän, allsång, tipsrunda, servering av stekt sill och potatis samt varm
korv.
Föreningens traditionella sommarresa
som i år gick till Dalarna och Falun som
huvudmål.
Friluftsgudstjänst vid hembygdsgården som avslutades med att föreningen
bjöd på kaffe.
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Filmförevisning i Enabygdsarkivet av
Hubert och Torvald Egebrink. Filmen
"Grillby 100 år" visades.
Musikunderhållning i Enabygdsarkivet
med Taimi Six/ Seven Swingers.
Ett 30-tal medlemmar avnjöt julbordet
på Grillby Värdshus.
Enabygdsarkivet har haft många besök
under året, bland annat 21 personer från
Westerledskyrkan.
Föreningen hade 140 medlemmar under 2006.
Björn Olson, sekreterare

Wardsaetra & Gutasunds
hembygdsförening
Under våren och hösten genomfördes
sammanlagt sex kvällsföreläsningar på
Gottsunda-biblioteket. Tre av dem hade
Linne-tema: Scener ur bygdespelet "Linnes på Hammarby" med aktörer från
Danmarks hembygdsförening, Insekter
som blomdesigners med Mats Wilhelm
samt Längs Löflingrutten, där Solveig
Nordin Zamano berättade om Linnelärjungen Pehr Löflings resa till Venezuela.
De övriga tre hade mer lokal anknytning:
Aspen - Upplands landskapsfisk med
Anders Larsson, Uppsala Näs - en kyrka
på glid med Lars-Ove Sjöstedt och
Valsätra - från Bondkyrkoby till villastadsdel med Viveca Halldin Norberg.
På våren och sommaren blev det utomhusaktiviteter: Röjning kring runste-

nen, gökotta vid platsen för Lurbo tempel, vandring längs södra delen av
Herbatio Gottsundensis, dvs en del av
Linnes Gottsundavandring och kvällsutflykter till Rudins hydda i Uppsala Näs
samt till Morga fornborg.
Hemsidan utvecklades under året,
förutom aktuella program tillkom lokal
information om området, gårdar och naturområden.
Styrelsen

