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Elever skriver i teknisk ABC-bok Kör lovsjunger sommar och vårkultur/nöje 
TEKNIK NärTekniska museet ville skapa en tekniskABC KONSERT Inyrenoverade Västra Ryds kyrka ger kören 
bok tog man hjälp av skoleleverfrån hela länet för att Capella Cantica konsert på söndilg. Kören sjunger vår
skriva texterna till de tekniska ord som passar till de olika och sommarsånger, såväl klassiska som nyare. 

Kulturchef bokstäverna. Kören Capella Cantica uppstod 196] och hela tiden 
Helena Esscher Överloo bidrag nådde museet och enjury harvålt ut EI~ver ~ar skriv~t texter har Alvar Nilsson varit dess körledare. 
tel: 550 550 53 dem som kommer att publiceras i boken. Tisdag den 8 kring olika tekniska ord. - Jag gick egentligen i pension för nio år sedan, men 
fax: 550 55077. 550 55141 juni klockan 10 är det dags för prisutdelning och då ställs ja& fortsätter för att det är så roligt och så länge ingen 
e-post: kultur.norr@mitti.se ber mig sluta, säger han. alla bidragen ut på museet. Atom, Einstein, laser och x-box är några av teknikorden. 

Herrgårdens öde ovisst
 
UKF vill göra kulturcentrum av det lQO-åriga huset vid Kvistaberg. 
Hem for ensamkomman
de flyktingbarn, museum 
eller kulturcentrum? 

Asikterna är många om 
vad sQm ska hända med_ 
den vackra gamla herr
gården i Kvistaberg. 
Trädgården prunkar men är vild
vuxen och gräsmattan har inte 
klippts på länge. Inne i huset ekar 
det i salarna och ekparketten 
knarrar. Nästan alla möbler är 
borta och på väggarna sitter må
lad glasfiberväv. 

Ändå får man ett praktfullt in
tryck ~den hundraåriga herrgår
den, inte minst när man kommer 
in i den stora salongen. Ett stort 
burspråk vetter mot Kvistabergs
viken. Framför fönstren är golvet 
upphöjt, som på en scen. 

Det är inte svårt att förstå att 
Börje Sanden, ordförande i Upp
lands-Bro kulturhistoriska forsk
ningsinstitut (UKF) vill att Kvista
berg blir kulturcentrum med plats 
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Observatoriet 

• Tre olika kupoler 

• Kvistaberl7 bVl7l7de konstnären' 



lad glasfiberväv. 
Ändå får man ett praktfullt in

tryck~-den hundraåriga herrgår
den, inte minst när man kommer 
in i den stora salongen. Ett stort 
burspråk vetter mot Kvistabergs
viken. Framför fönstren är golvet 
upphöjt, som på en scen. 

Det är inte svårt att förstå att 
Börje Sanden, ordförande i Upp
lands-Bro Kulturhistoriska forsk
ningsinstitut (UKF) vill att Kvista
berg blir kulturcentrum med plats 
för konserter och konstutställ
ningar. 

- Allra helst som de bygger nytt 
i närheten, säger Börje Sanden 
och syftar på kommunens planer 
att låta Bro samhälle växa i syd- . 
västlig riktning. 

Men för herrgården, som ägs av 
kommunen, är ödet ovisst. 

på lång sikt kan alltså Bro expan
dera. Ett kulturcentrum skulle då 
kunna passa bra in i kommunens 
planer. på kort sikt vill man låta 
ensamkommande flyktingbarn bo 
på Kvistaberg. 

- Vi undersöker möjlighe
terna, säger kommundirektör 
Karl-Erik Lindholm. Vi måste ju 
ta hand om. dem och har inte så 
många alternativ just nu. En del 
tycker att det kan bli mysigt för . 
dem, andra tycker att vi isolerar 
dem och att de kan komma för 
långt från samhället. Vi får se om 'I 
det funkar, vi fattar beslut när vi
 

I
 får veta vilka ombyggnader man
 
måste göra för att hålla rätt stan
dard. . 

Observatoriebyggnaderna är 
tryggade eftersom ägaren Uppsala 
universitet omvandlat dem till mu
seum. Per-Olof Karlsson var tekni
ker på observatoriet i Kvistaberg 

tr 

Börje Sanden och Per-Olof Karlsson vid herrgården i Kvistaberg. Här bodde den ffirmögne konstnären och amatörastro
nomen Nils Tamm. Ett utmärkt ställe för ett nytt kulturcentrum i Upplands-Bro, tycker Börje Sanden. FOTO: SOFIA EKSTRÖM 

- Det vore jättefint, säger han. 
En del av huset skulle kunna an
vändas till det och då får kommu
nen en trygg hyresgäst. Då blir det 
ju ett kulturhus. 

• Louise Kristoffersson 
louise.kristoffersson@ 
mitti.se 
tel 550 55119 

.• Tre olika kupoler 
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t Kvistaberg byggde konstnären 
och amatörastronomen Nils 
Tamm (1876-1957). 
t Herrgården byggdes 1909. 
Mellan 1919 och 19641ätTamm 
bygga tre observatoriekupoler 
på tomten. Det nyaste har ett så 
kallat Schmidtteleskop, som på 
sin tid var näst störst i världen. 
Tamm upptäckte en stjärn~ och 
flera så kallade novor med sina 
teleskop. 
t 1944 donerade han observa
toriettiII Uppsala universitet, 
som bedrev observationer där. 
Efter hans död blev herrgården 
professorsbostad, den siste som 
bodde därvarTarmo Oja som 
flyttade ut 2006. 

Nils Tamm var konstnär och amatö
rastronom och upptäckte en stjärna 
och flera novor. FOTO: PRIVAT 

när universietet drev verksamhet 
där. Han)nnehade tjänsten i 53 år 
och hann träffa den gamle ama
törastronomen som byggde dem, 
som då var i 70-årsåldern. 

- Jag var en ung tekniker och 
han sa inte så mycket. Men han 
var mycket vänlig och mycket 
lugn. Inte så lång, 165 ungefär. 
Och miljonär. 

Vi går in i den största observato

riekupolen och Per-Olof Karlsson 
trycker på en knapp. Med ett mäk~ 

tigt dån öppnar sig spalten i taket. 
på vintern blir det kallt för de in
ventarier som hör till museet. 

- Vi vill helst flytta dem från 
kupolen ner den till herrgården, 
säger Bengt Edvardsson, docent i 
astronomi på Uppsala universitet 

och museiföreståndare på astro
nomi- och rymdfysikavdelningen. 
Vi är intresserade av ett samarbete 
med kommunen och undersöker 
om det är möjligt. Vi vill gärna 
att det ska kunna bli ett museum 
så småningom för visningar av 
stjärnhimlen. 

Ett förslag som Börje Sanden 
tycker vore bra. 


