
Det händer i
Bro -
mittuppslaget

Ny och gammal teknik förenas på
Överfors gård
Från ett av förra årets studiebesök som
ordnades av UKF. Konstnären, bild-
huggaren, runstenssnidaren mm Janne
Jonsson tog emot på sin gård Överfors
på Södertörn.

Janne har byggt upp ett komplett vi-
kingahus så som det enligt forskare och
arkeologer kan ha sett ut. Och nog såg
det ut. Man känner sig helt ödmjuk och
överväldigad att få träda in under den
sotade åsen där hemma hos Janne.

Kvällen bjöd på mycket. Och Janne
bjöd också på mycket. Här får vi en
lektion i hur en runsten kommer till. En
måltid ingick också.

Tack Janne för din generositet. Vi
kommer gärna tillbaka.
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Kampen om Europa, s 14

Tinnar och torn i Stäkets
stad, s 7
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Kultur och historia
- tid att minnas, en resa i tiden

Av Curt H Dahlgren, UKF:s ordförande

UKF har genom åren haft föreläs-
ningar och studiebesök som huvud-
sakliga publika aktiviteter. Då
besöksfrekvensen på föreläsningar-
na varit vikande det senaste året vill
vi pröva nya former för informa-
tionsöverföring.

En föreläsning hålls en viss dag och
tid. En tidskrift kan man ta till sig när
man har tid över. Idén att ge ut en
tidskrift, Kultur & Historia föddes

redan 1994. Den gången blev det
bara ett provnummer. Kostnaden
för tryckning var en försvårande
faktor. Vår on-demand-teknik har
dock förändrat bilden och vi gör nu
ett nytt försök. Vår ambition är att
ge ut ett par nummer per år. Vi tar
tacksamt emot synpunkter på upp-
läggning och innehåll.

Jag önskar dig en intressant och gi-
vande läsupplevelse!

Tibbledokumentets censurhake

åter i rampljuset. Börje Sandèn fortsätter

forskningen om vad som egentligen hände

1743, sid 3.

Stäkets stad ett bortglömt stycke

historia. Platsen, med bl a kapell och

gravplats blir aktuell när järnvägen förbi

Stäket ska bort,

sid 7.

Utgiven av Upplands-Bro Kulturhisto-

riska Forskningsinstitut (UKF). Ansva-

rig utgivare, Curt H Dahlgren UKF:s

ordförande. Redaktion Thore Isaksson

och Bengt Borkeby. Tel 08 - 581 65 65

9, mobil 0704 - 39 16. 02.

Opublicerat forskningsmaterial

- finns det gott om i byrålådor, på

skrivbord och i datorer. Låt oss i UKF få ta

del av dina alster. Resultatet kan bli en

artikel i Kultur & Historia eller kanske en

bok.

Högst upp: Homo Sapiens-konst. Elfenbensfigurerna från Geis-

senklöster från 40 000 år sedan är världens äldsta konstverk.

Därunder: Venus från Willendorf och Lejonmänniska.

UKF

får

umgås

med

Birka-

vargen

Forskningsinstitutet har fått förtroendet
att ge ut volym 5 i den vetenskapliga
serien om grävningarna på Birka.

Det är Riksantikvarieämbetet som
genom Björn Ambrosiani lämnat en
beställning. Han, som många andra,
konstaterar att det är alldeles för kost-
samt att ge ut böcker på traditionellt
sätt. Forskningsrapporterna är avfatta-

de på engelska och har kanske som
mest 500 läsare. De kommersiella
tryckerierna startar dock inte sina pres-
sar med mindre än en beställning på
1.500 ex. Konsekvensen blir att ett allt
för stort kapital blir bundet i överup-
plagor som bara tar plats i förråd.
Böcker som förmodligen så småning-
om mals ner och återgår i kretsloppet.



314

För 200 000 år sedan befolkade Nean-
dertalmänniskan Europa. Näringsfång-
et var jakt. Landskapet bestod av
stepp/prärie. Bytet bestod av mammut,
myskoxe, jättehjort, räv, antilop, pan-
ter, björn och ullnoshörning.

Befolkningstätheten var endast 0,2
individer per kvadratkilometer. Vinter-
tid sjönk temperaturen ner till –30 gra-
der. Neandertalmänniskan hade en
större muskelmassa än den moderna
människan. Byten fälldes förmodligen i
små jaktgrupper i närkamp. Undersök-

etablerade sig söder om denna i Portu-
gal, Italien, Svarta havet och Mellanös-
tern. Detta sammanföll med att de
första Homo Sapiens vandrade norrut
från Östafrika.

Ett skelettfynd av Neandertaltyp i
Amudgrottan i Mellanöstern hade en
skallvolym på hela 1740 kubikcentime-
ter att jämföras med den moderna män-
niskans 1400. Man tolkar detta så att
maten dominerats av stora mängder
protein under lång tid och därmed möj-
liggjort en tillväxt av skalle och hjärn-

er fler i området. Det kan förklara var-
för Homo Sapiens för 60000 år sedan
sökte sig till Asien och Australien i
stället för Europa.

Under perioden 41000-38000 år sedan
blev klimatet betydligt varmare. Då
gjorde Homo Sapiens en framstöt längs
Donau och kom relativt snabbt fram till
Ulm. Grottfynden visar att nykomling-
arna hade med sig en helt ny kultur där
smycken, stayetter, instrument och ele-
ganta vapen spelade en stor roll. Detta
är de äldsta konstverken man funnit i
världen. Lejonmänniskan och Venus
från Willendorf är kända exempel. Vid
denna tid har Neandertalmänniskan fö-
rändras och antagit de kännetecken vi
känner igen i form av kraftiga benbågar
över ögonen och en hjärnvolym som
mer motsvarar den moderna männis-
kans.

Trots att Homo Sapiens lyckades
etablera sig i Europa stannade expan-
sionen av. Neandertalmänniskan hade
starka fästen och högstående kulturcen-
tra i Frankrike och Italien. Man bar
smycken och framställde precisionsva-
pen. Det var alltså ingen underlägsen
motståndare Homo Sapiens hade. Det
tog hela 6000 år att nå Atlantkusten.
För 33000 år sedan försvann dock Ne-
andertalkulturen från medelhavsområ-
det. I bergen på Balkan överlevde dock
Neandertalmänniskan fram till 28000
år sedan.

De sista spåren av Neandertalmänniska
finns från 27000 år sedan i en Homo
Sapiens hövdingegrav i Sungir 15 mil
öster om Moskva. Hövdingen som var i
60-årsåldern, var klädd i en konstfärdig
läderskjorta behängd med 2936 elfen-
benspärlor och amuletter. Han var be-
strödd med rödockra. Han hade med
sig praktfulla vapen i graven. Begrav-
ningsmåltiden bestod av ren, noshör-
ningsfile och – Neandertalmänniska.
Våra förfäder var uppenbarligen kanni-
baler.

Kampen om Europa
Av Curt H Dahlgren

En 50-årig hövding. Homo Sapiens, begravs i Sungir på ryska tundran med rika

gravgåvor för 27 000 år sedan.

ningar av skelettfynd företer samma
typ av skador som rodeoryttare.

För 80 000 år sedan försämrades kli-
matet och Neandertalmänniskan fick
dra sig söderut. Ovanför 55 breddgra-
den gick det inte längre att leva. Man

storlek. Bara hjärtat av en mammut
vägde 25 kg.

Verktygsfynden efter Neandertal och
Homo Sapiens är då ganska likartade.
Det framgår dock av fyndmängden att
Neandertalmänniskan var c:a 30 gång-

När Sverige är ordförandeland i EU
och vi kämpar för den svenska offentlighetsprincipen

Av Börje Sandén

Börje har fortsatt sin forskning om allmogens avsikt med den stora marschen mot

Stockholm vid midsommar 1743. Han menar att det som hände i Stockholm då, är ett

vackert och tidigt uttryck för såväl offentlighetsprincipen som formerna för riksdagsmäns

och EU-delegaters ansvar inför sina väljare. Det är principer som vi bör värna om.

I den här artikeln redovisar han de senaste erfarenheterna han nått, bl a efter sin

pressrosade föreläsning på Dalarnas museum i Falun under vintern.

Boken Dalupproret 1743 - “Stora dal-
dansen” gavs ut hösten 1993 - 250 år
efter den märkliga tilldragelsen på nu-
varande Gustav Adolfs torg, då militä-
ren gick till aktion mot ca 2000 bönder
som samlats på torget för att förbereda
återtåget till sina hemorter efter en
kraftfull demonstration mot regering-
ens sätt att styra landet. Året 1993 hade
också utropats till “Det historiska året”,
något som landets museer manifestera-
de med utställningar av olika slag.
Händelsen på dåvarande Norrmalms-
torg jämfördes med militärens aktion
mot demonstranterna i Peking 1989.

Militärens ingripande skedde i slutet
av andra dagens förhandlingar mellan
representanter för folket från Dalarna,
Västmanland, Uppland och regering
och riksdag - dvs den del av de rege-
ringsansvariga som vågat stanna kvar i
huvudstaden. Att exempelvis dåtidens
främsta politiker Karl Gustav Tessin,
som gått till historien som 1700-talets
stora kulturpersonlighet, flydde från
huvudstaden och inväntade båtlägenhet
för att kunna lämna landet, förklaras av
att han varit en av de första föresprå-
karna för det anfallskrig som den s.k.
hattregimen startat mot Ryssland - det
svenska krig som blev det sämst
genomförda någonsin, med total kapi-
tulation som följd jämte förlust av all
krigsmateriel, förutom två tredjedelar
av soldaterna. Till de viktigaste punk-
terna i förhandlingsprotokollet hörde
dels en redovisning (inom 8 dagar) för
hur kriget kommit till stånd och dels

hur rikets penningmedel hanterats i
samband med kriget.

Krav på öppenhet i politiska frågor
Kraven på ett offentliggörande av ri-
kets skötsel kunde naturligtvis inte till-
åtas bli verkställda. I den förvirring
som rådde inom statsledningen kunde
militären ingripa. Och den gjorde det
så mycket hellre som de militära ledar-
na, vilka alla tillhörde adeln, i sin civila
verksamhet hade medverkat i beslutet
att starta kriget och nu kunde riskera
efterräkningar.

Krav på politiskt ansvar hos riks-
dagsledamöterna
Ytterligare en märklig företeelse inträf-
far år 1743. I den skriftliga kommuni-
kationen mellan bondeståndets
hemmavarande väljare och deras av
dem utsedda riksdagsmän ligger fröet
till den representativa demokratin. I
början av året kommer nämligen till
den församlade riksdagen såväl skri-
velser som utsända fullmäktige, vilka
påpekar att “riksdagsmannen är skyldig
att göra dens vilja som sänt och anlitat
honom”. Detta mot bakgrunden av att
bondeståndets talman (och andra bon-
derepresentanter i riksdagen) sanktio-
nerat anfallskriget mot Ryssland utan
att valmännen fått veta något om det
förestående kriget.

Enligt den brittiske historieprofes-
sorn Michael Roberts (brittisk minister
i Sverige under andra världskriget) är
det första gången i europeisk historia

som ett sådan krav framförs i ett land
där bondebefolkningen har representa-
tion i landets parlament. När jag skrev
min bok 1993 stödde jag mig på sven-
ska historiker som menar att krav på
riksdagsmäns ansvar inför sina väljare
först finns formulerat i samband med
det engelska parlamentet. Roberts me-
nar att valmanskåren i England inte
omfattade en så bred befolkningsandel
som i Sverige, där endast de s.k. frälse-
bönderna var utestängda från politiskt
inflytande i det svenska parlamentet,
för övrigt det näst äldsta i Europa.

Att 1740-talets bondebefolkning
överhuvudtaget kunde föra en sådan
debatt hänger samman med den urgam-
la traditionen från forntiden-vikingati-
den, då den frie bonden hade både rätt
och skyldighet att framföra sina åsikter
vid tinget, en germansk egenhet som
endast överlevde i Sverige/Finland där
befolkningen aldrig blev helt förslavad
under medeltiden.

Kan verkligen historien skrivas om -
vem skriver egentligen historien?
I skilda sammanhang och i olika medi-
er - främst UKF:s hemsida - har jag se-
dan 1993 utvecklat tankegångarna från
boken, där jag ifrågasätter om verkli-
gen hela historien kring 1743 lagts
fram i ljuset. Vissa saker går stick i
stäv mot den traditionella historieskriv-
ningen. Jag hade väntat mig att någon
person med historisk auktoritet skulle
på något sätta tala mig till rätta och på-
visa att mina slutsatser är felaktiga
(med vår tids kraftfulla informationska-
naler är det viktigt att felaktigheter
snabbt beivras, så att de inte slår rot i
den allmänna uppfattningen). Så har
emellertid inte skett. Ett stöd för min
uppfattning lämnar professor Alf
Åberg i sin redogörelse för boken “un-
der strecket” i SvD 1994 när han menar
att dalfolkets aktion inte var riktad mot
staten. Han menar rent av att min tol-
kning kastar “nytt ljus över Daldansens
blodbad”.

>>>>



UKF:s hemsida har adressen

www.algonet.se/~ukforsk.

Det lilla ~ tecknet hittar du till hö-
ger på tangentbordet och får fram
tillsammans med tangenten Alt Gr.
Du kan också skriva ukforsk i sök-
funktionen.

Naturligtvis lägger du adressen
på Favoriter för kommande läsupp-
levelser.

UKF:s böcker och skrifter

… finns att köpa på biblioteken i
Upplands-Bro, i Bålsta Bokhandel
och direkt hos UKF tel 08 - 582
413 55 (telefonsvarare).

Du kan också sätta in bokens
pris + porta 45 kr på UKF:s postgi-
ro 27 58 94 - 4, eller beställ med
e-brev ukforsk@algonet.se . Böck-
erna levereras då till dig med inbe-
talningskort.

Medlem i UKF

… får fortlöpande information om
hembygdsforskning, om föreläs-
ningar, exkursioner och studiebe-
sök. Medlem blir man genom att
sätta in årsavgiften 80 kr på postgi-
ro 27 58 94 - 4. Du får UKF:s
medlemsinformation 3 - 4 gånger
per år. Då och då kommer också
den här skriften, Kultur & Histo-

ria.

UKF:s bokutgivning

Skriftserien Vad hände egentligen? Varje bok kostar 180 kr.

Del 1. Almarestäket - Stockholms blodbad. 204 s, 1990.
Del 2. Skolans historia i Upplands-Bro. 256 s, 1992.
Del 3. Dalupproret 1743 - “Stora daldansen”. Färgbilder, 295 s, 1993.
Utöver sitt huvudtema innehåller del 1 och 2 också ett antal artiklar.

Herr Mårten i Borgby - boken om Martin Aschaneus. 780 s, 1993. Pris 220
kr. Aschaneus var riksantikvarie på 1600-talet. Han berättar om Aske i Håtu-
na, där han växte upp. Boken innehåller mycket om förhållandena i den här
delen av Uppland.

Kuskens pojke Berättelser från Aske, av John Kraft. 176 s, 1997. Pris 150 kr.
John skildrar sin uppväxt på Aske gård under 1910-20 talet.

Hednagudar och hövdingsdömen i det gamla Skandinavium, av John Kraft
(Inte samma John som skrivit Kuskens pojke.) 136 s, 1999. Pris 260 kr. Bo-
ken är en bred studie av sakrala ortnamn. Det visar sig möjligt att skissa hela
Skandinaviens indelning i hövdingadömen under järnåldern.

Under 2001 planeras en uppföljare till Hednagudar.

Hundra adelssläkter - med anknytning till Upplands-Bro, av Kjell Stensson.
320 s, 2000. Pris 220 kr. Författaren låter oss följa stora och små händelser i
de adliga familjerna, vilka gårdar de ägt, vilka insatser de gjort i rikets tjänst
och mycket därtill.

Om vi ska skicka böckerna per post tillkommer 45 kr i porto för en bok och
60 kr för flera böcker i samma paket.

En serie småskrifter som kostar 30 kr st har UKF också givit ut:

1. Ortnamnet Upplands-Bro

2. Kommunvapnet

3. Konsten att flyga, en tidsbild från 1910-talet
4. Negelstena gård med foton från 1910-talet
5. Stäketfläcken - Stäkets stad

Första punkten i “tibbledokumnetet” med den censurhake som visar hur långt makthavarna sträckte sig i infor-

mation om Dalupprorets avsikter.

Lokalhistoriens roll
i ett större sammanhang
En intressant poäng i detta samman-
hang är det faktum att det var mina lo-
kalhistoriska studier som riktade
uppmärksamheten på problemet. Det
var nämligen i Kungsängen som ledar-
na för marschen formulerade de frågor
man ville diskutera med statsledningen.
Skrivelsens sex punkter, tillkomna i ett
kritiskt skede av marschen med en mil-
tär styrka väntande några km längre
fram efter vägen, måste anses som vä-
sentliga för tolkningen av vad den de-
monstrerande allmogen hade för avsikt
med den långa marschen till Stock-
holm. Det verkar som om svenska his-
toriker inte tagit hänsyn till deras egna
ord, trots att de varit kända ända sedan
den dåvarande regeringen publicerade
en sammanfattning av det historiska
händelseförloppet. Dokumentet från
Kungsängen trycktes också i början av
1800-talet i en utgåva av historiska
handlingar och borde vara känt av for-
skare.

De verkliga orsakerna till
den folkliga manifestationen 1743
Man läser bl.a. i handlingen från
Kungsängen, att man ville få reda på
hur kriget med Ryssland tillkommit,
och att man ville gå ända fram till
Stockholm för att deras förhandlare

skulle få “så mycket kortare väg att
rådpläga med allmogen” uti de frågor
den ville diskutera med regeringen.
Här nämns inte ett ord om de avsikter -
kverulans över höga skatter, missväxt
och ekonomisk misär - som historien
ända fram till Nationalencyklopedin
(1995) brukar framhålla som den främ-
sta drivkraften bakom folkets tilltag att
mot regerings vilja och order - och un-
der god ordning! - marschera den långa
vägen till Stockholm.

Den som läser dokumentet från
Kungsängen finner således att svensk
allmoge tar ställning i storpolitiska frå-
gor. Det finner man också lika tydligt i
andra skriftliga dokument från samma
tid. Därför förvånade det mig storligen
när Dalarnas forskningsråd (1993) i sin
rapport med lokalhistoriska perspektiv
på 1743 års daluppror säger motsatsen
och skriver, att frågan om “ett starkt
samband mellan upproret och storpoli-
tiken är en seglivad föreställning som
härstammar från en rad 1800-talsförfat-
tare”.

“Fem tusen man
från dalorten sprang”
Under det historiska året 1993 visade
Dalarnas museum en utställning kring
Dalupproret 1743 under beteckningen
Fem tusen man från dalorten sprang. I

högtalarna hördes visan med samma
namn.

Fem tusen man från dalorten sprang,

med spikbelagda skor och klubbor i

hand till att försvara landom.

Och somliga gick, och somliga sprang,

somliga tröttna innan de hann fram

och somliga tappa skorna.

Man kan inte undgå att märka den ned-
låtande inställningen till dalfolkets in-
gripande i historien. När även Dalarnas
hembygdsbok 1993 fått titeln “Fem tu-
sen man från dalorten sprang” förstår
man att det är en djupt inrotad inställ-
ning bland Dalarnas befolkning att det
inte var något hedervärt som förfäderna
tog sig för. Detta tänkesätt kommer till
klart uttryck i Dalregementets kamrat-
förenings årsbok 1958, där det på tal
om Gustav Vasas rättarting i Tuna
sägs: “Lika ogärna tala vi dalkarlar om
det krigs- och löskefolk som drog över
bron mot Stora daldansen”. Den ned-
värderande attityden formuleras redan
av Olof von Dahlin som kallar händel-
sen djävladansen som vill ge vårt rike
lag. Han döljer inte sin inställning: här
skall inte gement folk komma med
pekpinnar om hur landet skall styras.

Vad säger nationalencyklopedin?

4 13
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När jag 1993 avslutar min bok går jag
till Nationalencyklopedin som just är
under utgivning för att finna den senas-
te sanningen om 1743. Citat: Dalupp-
roret 1743 behandlas inte under
slagordet dalupproren. .... Slagordet
daldansen hänvisar till Stora daldansen,
som ännu inte utgivits, när detta skrivs.
Det kan dock vara värt att lägga märke
till att dalupproret 1743 i ett uppslags-
verk av detta slag kommer att beskrivas
under ett förklenande - om dock van-
ligt - uttryck.

Vad står det då när encyklopedin
kommer fram till bokstaven S?
Citat: “stora daldansen, vedertagen
men till sitt ursprung avsiktligt nedsät-
tande benämning på ett bondeuppror
som utgick från Dalarna 1743, mer
korrekt benämnt dalupproret 1743.” -
Man tackar.

Men allt är inte frid och fröjd med
denna omvärdering. Det vill synas som
om fler omvärderingar vore på sin
plats. Samma encyklopedis ordbok för-
klarar ordet uppror på följande sätt: or-
ganiserat och ej tillfälligt angrepp mot
statsmakten av någon grupp i samma
land vanligen av våldsamt slag, med
syfte att störta regeringen, ändra det
politiska systemet e.d.

Var den s.k. Stora daldansen ett
uppror i ordets rätta bemärkelse?
Redan från första början beskrivs hän-
delsen som ett uppror. Även här sä-
ger skrivelsen från Kungsängen raka
motsatsen: innan man vänder hem
igen vill man få tillfälle att hälsa på
sin kung. Dåtidens statsledning ville
få böndernas och soldaternas gemen-
samma aktion förklarad som revolu-
tion för då var det legitimt att med
våld slå ner saken.

Skribenter i historiska ämnen upp-
fattar händelsen 1743 ännu i dag som
ett uppror och man närmast raljerar
över den tafatthet upprorsledarna vi-
sar prov på, då de inte drar nytta av
den starka politiska ställning de upp-
nådde i huvudstaden. Man menar att
revolutionärerna saknade en plan för
genomförandet. Visst saknade de
plan för en revolution. Deras hand-
lande var aldrig avsett att bli en revo-
lution.

Jag uppfattar i stället saken så att
statsledningen saknade förmåga att
hantera de seriösa krav som demon-
stranterna visade prov på. I den vil-

lervalla som uppkom när de främsta
politikerna lämnade staden blev spel-
rummet fritt för militären att ingripa
med det katastrofala blodbadet som
följd.

Vad säger historikern Sven Lagerb-
ring i sin historia 1775?
Sven Lagerbring brukar räknas som en
av våra första gedigna historiker. När
han skriver sin historia “til Ungdomens
Tjenst upsatt” återger han händelserna
nästan ordagrant efter regeringens egen
historieskrivning såsom den kom till
uttryck i Kungl Maj:ts brev till samtli-
ga landshövdingar 17 dagar efter mas-
sakern i Stockholms centrum. Brevet
har rubriken Berättelse om en del Da-
lallmoges och dess medföljes samman-
gaddning och uppror.

När man läser historiska verk före
mitten av 1800- talet skall man hålla i
minnet att syftet med historieskrivning-
en ännu inte var att skildra vad som
egentligen hände. Man gjorde en histo-
ria som var nyttig för samtiden att höra
- och kanske också framtiden! Om
svenska folket fick veta att sex ledare
för folket avrättades och därtill två ge-
neraler, den ena tillika lantmarskalk
och högsta ansvarig för krigets till-
komst, skulle misstankar lätt kunna
uppstå att allt inte stått rätt till. Lagerb-

ring säger därför att de nämnda perso-
nerna fick den lön de varit värda.
Hur många deltog i demonstratio-
nen?
Det var inte heller lämpligt att samtiden
och eftervärlden fick veta hur stor de-
monstrationen i verkligheten varit. Vi
skall jämföra vad encyklopedin säger
om antalet deltagare med andra samtida
upppgifter.

* Encyklopedin (och alla sentida histo-
rieverk) säger att 4500 man tågade från
Falun till Stockholm.
* Kronofogden i Bro härad rapportera-
de till landshövdingen att hans kunska-
pare uppgivet att 8000 man passerat
gästgivargården kl 2 och att ytterligare
7000 var på väg.* Axel von Fersen -
vid denna tid kungens adjutant med
uppdrag att ta reda på hur stor allmo-
geskara som befann sig utanför Norr-
tull - skriver i sina memoarer att det
måste vara minst 10000 man. Han om
någon skulle haft anledning att under-
värdera antalet deltagare eftersom han
skulle bli den ledande hattpolitikern i
sinom tid.
* Vi vet dessutom genom Carl Tersme-
den att ca 1300 man var på väg i båtar
till Stockholm.
* Många tusen längs vägarna mot
Stockholm hann aldrig fram.

Demonstranternas krav formuleras på Tibble gästgivargård i Kungsängen.

Teckning Thomasz Pydzik.

Stäketsön, Grand Tour
Söndag 13 maj arrangerar UKF tillsammans med Alma-
re-Stäkets gård, Stäketsön Grand Tour. Start kl 12 med
samling vid Ryssgraven. Ordna samåkning eftersom det
är besvärligt med parkering. Matsäck och lämpliga klä-
der.

Dagen avslutas med en hästpolomatch. Irene Seth berät-
tar: Almare Stäket Polo Country Club är den enda

Polo- klubben i Skandinavien med spelmöjligheter.

Till oss kan man komma och pröva på eller lära sig,

och blir man duktig och vill börja tävla och spela köper

man givetvis sin egen häst som i all ridsport. Man be-

höver inte alls kunna rida innan. Poloponnier är som

islandshästar men med turboväxel som de inte lägger in

själva!

Här är det möjligt att pröva i flera steg genom, att

först börja med en teaser, fortsätta med ett startpaket

och vidare med ett fortsättningspaket. Välkomna!

Stadsplanen för Stäket är uppmätt
1627. Previlegibrevet från Gustaf II
Adolf utfärdades 1629.

Två av de dokument som visar att Stä-
ket var stad under ca 80 år.

Bilden nedan är från förra årets Grand tour vid Fornsigtuna.
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Ur Hörsamt Memorial 23 mars 1743.
- ärendsmannen är skyldig att göra
dens vilja som sänt och anlitat honom
- våra hemmavarande landsmän har i
välment uppsåt sänt oss för att alleröd-
mjukast anhålla om att grundorsakerna
till krigets uppkomst måtte undersökas.
- freden som oss alla är så kär, och som
vi, Gudi ärat, uti några år njutit blev
oss likväl fråntagen, och att den, så
mycket oss enfaldige är bekant, ej för-
lorades genom vår fiendes infall med
krigshär, utan av oss själva
- ryktet härom i landet torde till en del
vara ogrundat, men beklagligen djupt
inrotat, och misstanken bland underså-
tarna och menigheten mycket inplante-
rad.
- vår ödmjuka och hörsamma begäran
är därför att det hedervärda bondestån-
det behagade hos Sekreta Utskottet an-
hålla att för det första taga reda på
vilken den trängande orsaken varit till
trupptransporten till Finland 1739, vil-
ken våra riksdagsmän vid föregående

riksdag på tillfrågan betygar sig aldrig
haft kunskap om, än mindre samtyckt
till.
- för det andra vilja vi veta de omstän-
digheter som orsakat krigsförklaringen
mot Ryssland. Skulle allt sådant befin-
nas vara beslutat till rikets nytta böra
då alla välsinnade ledamöter, som haft
del däruti njuta heder och beröm; men
om det skulle befinnas vara annorlunda
ställt, och att ett så skadligt krig varit
byggt på oviss grund och för andra av-
sikter än de som kunna förknippas med
rikets säkra nytta, då måtte de som haft
del däruti bliva kända och de oskyldiga
från dem avskilda.
- nöden och eländet, som förorsakats
härav, är den pådrivare, som givit me-
nigheten anledning att genom oss och å
deras vägnar härmed framlägga nyss
framställda anhållan om undersökning;
och elaka utspridda rykten äro därjämte
ej det minsta; sådant kan inte på annat
sätt hindras än att det lägges fram i lju-
set, så mycket som ej är så med hemlig-
het förbundet att det ej uppgivas kan.

När avser kommunfullmäktige fatta beslut att anta ett
kulturmiljöprogram som inte enbart är ett omnämnande i
översiktsplanen?

Så ställdes en av de öppna frågorna vid
fullmäktiges sammanträde den 5 mars i
år. Samverkansgruppen för hembygds-
kultur var det som frågade. Gruppen
består av kommunens tre hembygdsfö-
reningar samt Kulturbojen, Stiftelsen
Tärnsund, Stiftelsen Upplands-Bro
Fornforskning och UKF. Gruppen har
funnits i ca 15 år och bevakar fram för
allt den fysiska planeringen i kommu-
nen. Gruppen samordnar också före-
ningarnas programutbud.

Bakgrunden till frågan är det kultur-
miljöprogram som beskrivs i förslaget
till Översiktsplan. Arbetet startade med
en inventering vilken presenterades i
boken Upplands-Bro - Kulturhistoriska
miljöer, 1991. I mitten av 90-talet be-
slöt kommunen att ta fram ett kultur-
miljöprogram värt namnet.

Kulturmiljöerna har också ingående
behandlats i samband med revidering
av översiktsplanen. Inte vid något till-
fälle har dock programmet blivit före-

mål för beslut i sin helhet. Det är dags
nu tycker föreningarna.

Svaret då!? Kommunstyrelsens ordfö-
rande, kommunalrådet Sven-Inge Ny-
lund konstaterade, att ett förslag kan
väntas från förvaltningen under våren.

Så blev det också, gruppen har tagit
del av förslaget och lämnat synpunkter.
Beslut om ett program väntas senare i
år. Sparade kulturvärden ger ju mervär-
den i boende och arbete.

Bok 3 av “Vad hände egentligen” inne-

håller hett stoff i diskussionen om of-

fentlighetsprincipen finns att köpa hos

UKF och på biblioteken. Den kostar

180 kr.

under sådd och skörd, då man behövde
utvilade hästar hemma, var det inte sär-
skilt populärt att ställa häst och man till
skjutsgårdens förfogande. Den som
missade sin tur fick böta till gästgiva-
ren. Något undantag gjordes, t ex när
bonden i Ekeby i Låssa socken förkla-
rade, att han inte hade något foder.
Hästen var så svag att den inte orkade
ta sig till Tibble, än mindre utföra
skjuts. Bonden i Råby skrev till kungs
för att få byta sitt stora hemman, mot
ett betydligt mindre, som låg avsides
och inte berördes av skjutsning. Detta
om något visar vilket bekymmer denna
plikt var för sockenborna. Inte nog med
att det var ett evigt passande med häs-
tar, skjutskarlen vande sig att sitta på
krogen och supa medan han väntade.
Dessutom var det säkert inte alltid så
enkelt, att vara det resande finfolket till
lags.

Brännvinet.
Superiet var ett stort problem och
många av ärendena i protokollen hand-
lar om slagsmål och oförrätter, som
uppstått i fyllan och villan. Vissa tider
var det ju tillåtet att bränna på varje
gård, vilket man inte försummade att
göra och brännvinet flödade. När sedan
förbud infördes gällde det att smyga
med sin bränning, annars råkade man
illa ut. Ingen fick sälja brännvin inom
en radie av 2 mil från gästgivargården
för konkurrensens skull. Även på annat
sätt kunde brännvinet ställa till bekym-
mer. Bergencrantz på Asker skulle en
söndag bjuda sin svägerska Fru Hårle-
man på middag. Han sände pigan Lis-
ken till Aspvik med inbjudan. Hon
kom tillbaka med beskedet att Frun inte

kunde komma, för hon höll på att sila
brännvin. Oturligt nog hade Bergen-
crants besök av komminister Spillham-
mar och han var inte sen att springa till
länsman och anmäla Fru Hårleman för
sabbatsbrott. Det blev en dyr affär för
Fru Hårleman och man kan undra, hur
ofta man träffades till släktmiddag efter
detta.

Överflödsförordningen.
Under någon tid fanns ett förbud, som

drabbade kvinnorna mest. Man fick
nämligen inte bära siden eller sammet i
sin klädedräkt. Sex kvinnor från orten
hamnade i fängelset i Uppsala i åtta da-
gar för att ha varit för fina, när de be-
sökte kyrkan. Det var ju där man kunde
visa upp sig. En hård dom kunde nog
hon tycka, som hade haft två gamla
hopsydda sidenband på mössan.

Kyrkans makt.
Kyrkan hade stor betydelse under flera
århundraden. Inte bara i religöst hänse-
ende. Det var ju från predikstolen man
fick veta, det man behövde för att leva
ett någorlunda laglydigt liv. Dessutom
meddelades nyheter från orten.Ville
man nå ut till sina grannar, att man för-
lorat en båt eller ko, fick man be präs-
ten göra en efterlysning. Samma
upplysningar fick man vid häradsting-
en, men dit kom ju inte så många.

Prästen skulle ju hålla sin församling
i Herrans tukt och förmaning. Det hade
han inte alltid så lätt med. Stämning
för lägersmål är ofta förekommande.
Pigan klagar att hon blivit besoven av
drängen under äktenskapslöfte. När
hon sedan är havande, nekar han. Kan
han inte fria sig inför rätten bötar han
40 mark silver och konan 20 mark.
Dessutom skall han se till att konan
kommer i kyrkan och att de efter att ha
hört prästens straffpredikan får Guds,
prästens och församlingens förlåtelse.
Gifter han sig med henne slipper han
undan med halva böterna.

Ett annat bekymmer för prästerna
var, att veta om soldaten verkligen var
död, när änkan kom och ville gifta om
sig. Vid några tillfällen finns uppgifter
om att plötsligt kommer den dödförkla-

rade soldaten tillbaka. Hur man hante-
rade en sådan situation, får man gissa.

Krigstider.
Krigen satte sina spår även i våra byg-
der. Det måste ha varit ett elände när
durchmarscherna drog genom socknar-
na. Karlarna hade ju rätt att proviantera
efter vägen och att få övernattning. Inte
nog med att soldaten själv skulle ha
denna servis, officerarna hade ofta sina
familjer med, vilket kunde innebära att
en gård blev helt fullbelagd av främ-
mande människor.

Ungdomsbrottslighet.
Vi förfasar oss med all rätt över ung-
domsbrottsligheten, men 1729 stal en
sextonårig gosse från Bro en pistol och
sköt fjärdingsman i benet. Hans femto-
nåriga kamrat stod samtidig åtalad för
snatteri av ridpiskor. Två småpojkar 8
och 10 år gamla slogs och bråkade ut-
anför kyrkan i Näs, så att gudstjänsten
stördes. Föräldrarna tillhölls att ha bät-
tre uppsikt över sina barn och tioåring-
en skulle i närvaro av länsman få risaga
och näpsas. Under många år satte man
barn och ungdomar längst fram i kyr-
korna för att kunna stävja deras störan-
de uppträdande. Unge Carl i Västra
Ryd, som tog en psalmbok från bänken
framför och roade sig med att under
gudstjänsten klippa ut oanständiga
mans- och kvinnofigurer, som han se-
dan lade tillbaka i boken, ställde till ett
rabalder, som gjorde att Västra Ryds
kyrka stängdes under fem veckor. Un-
der tiden slet Ärkebiskopen sitt hår för
att komma tillrätta med eländet.

Tack Herman.
Tack vare Herman Svenngårds samlar-
nit har vi en enastående kunskap om de
människor som levt här före oss. Vi är
honom mycket tacksamma och jag
hoppas, att ni kommunbor tittar in i
Svenngårdska rummet ibland. För att
underlätta litet för er, har jag gått ige-
nom dokumenten i de 25 pärmarna och
skrivit sammanfattningar.

Mycket nöje, önskar Gudrun Sandén.

Det går naturligtvis aldrig att få fram
en till närmelsevis riktig uppgift om
antalet demonstranter, men det var
stort, mycket större än den officiella
siffran.

När du hunnit så här långt i läsning
kanske du håller med mig om att det
som hände i Stockholm 1743 är ett
vackert och tidigt uttryck för såväl of-
fentlighetsprincipen som formerna för
riksdagsmäns och EU-delegaters an-
svar inför sina väljare. Dessa principer
bör vi värna om.

Det ovan anförda är ett försök att redu-
cera den historiska beskrivningen av
händelserna 1743 till det väsentligaste.
I själva verket är det ett mångskiftande
och invecklat historisk skeende. Det
har jag försökt utveckla med olika in-
fallsvinklar i UKF:s skrifter och på
dess hemsida www.algonet.se/~uk-
forsk.

All medlemsinformation sedan 1987
finns i UKF:s pärmar på biblioteken i
Kungsängen och Bro för den som är
intresserad men inte har tillgång till
internet.

Här följer ett prov på svensk allmoges
sätt att skriftligen uttrycka sina politis-
ka tankar. De fullständiga texterna
finns i avdelningen Historiska hand-
lingar - dokumenten berättar i boken.
Dessa avsnitt är försedda med rikliga
kommentarer.

Forts från föregående sida
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Herman Svenngård
hans liv var en enda stor kulturgärning

Av Gudrun Sandèn

Under en stor del av 1900-talet bodde
Herman Svenngård i Kungsängen. Han
var disponent för ett metallvaruföretag
med lokaler vid Brunkebergstorg. Hans
insatser i Kungsängen kom att bli bety-
dande. Tack vare hans generositet fick
Stockholms-Näs Hembygdsförening
sin fina hembygdsgård. Dessutom sam-
lade han historielitteratur och då han i
slutet av 1960-talet donerade sin sam-
ling omfattade den åtskilliga hyllmeter.

Till en början fanns samlingen i Bro
bibliotek. Några år innan Bro Centrum
brann flyttades samlingen lyckligtvis
till biblioteket vid Tibble torg. Där fyl-
ler den ett helt rum, som också kallas
Svenngårdsrummet.

Samlingarna.
Hans samling omfattar inte bara böck-
er, utan där finns dokument rörande de
flesta större gårdar i Kungsängen och
Västra Ryd. Även andra socknar berörs
i handlingarna. Förmodligen finns ing-
en annan kommun i Sverige, som är
ägare till en så utförlig dokumentation
från gångna tider. I ett antal märkta
pärmar kan man följa gårdarnas öden
och äventyr, ibland ända från mitten på
1200-talet.

Ägarna var ju ofta stormän, som inte
själva bodde på gården, utan hade and-
ra som brukade. Vad som betalades i
olika skatter under olika tider kan vi
följa och vad status gårdarna hade,
skatte-, frälse- eller kronogårdar. Vi
kan se hur vissa år drabbas av missväxt
och hur man då lider verklig nöd.

Pesten.
1710 var ett riktigt olycksår, då pesten
härjade och en del gårdar blev helt öde-
lagda. Komministern i Västra Ryd ar-
betar i sitt anletes svett med sjukbesök
och begravningar. Dessutom kämpar
han för att få begrava på kyrkogården.
Högre myndigheter ville att pestoffren
skulle begravas någon annanstans. När

han skriver och beklagar sig för en vän,
är han ändå glad åt, att ingen i prästgår-
den blivit drabbad. Två månader senare
begravs han själv.

Eldsvåda.
Många gårdar drabbades av eldsvåda.
Hade man själv eller ens husfolk inte
orsakat olyckan, kunde man få brand-
stod (stod =stöd). Hade man inte själv
skog för uppbyggnad, fick man ta vad
som behövdes från allmänningen. I öv-
rigt gjordes sammanskott efter hur stort
mantal man ägde. Om skadan var
mycket stor samarbetade Håbo och Bro
härader.

Häradstinget.
Eftersom många uppgifter kommer
från häradsprotokoll eller domböcker,
ger de en god uppfattning om hur livet
kunde gestalta sig. Allt ifrån mord till

den och ofta anlitade som vittnen. De
flesta ärenden fick nämnden döma,
men gällde det mord eller riktigt grova
brott skulle deras dom tillställas Hov-
rätten. Det hände ibland att ett ärende
slutade med att parterna förliktes och
de inför nämnden räckte varandra hän-
derna. Var man däremot osäker om
parterna skulle följa domsutslaget satte
man ett vitesbelopp, som skulle betalas
av den som bröt överenskommelsen.

Gemensamt arbete.
Genom att läsa domböckerna kan man
få den uppfattningen, att folk var ovän-
ner för jämnan. Så var det säkert inte.
Man var mycket beroende av varandra
när det gällde arbetet på åker och äng
och man hade en hel del gemensamma
sysslor att utföra. Att hålla stängsel för
djuren var ett ständigt återkommande
bestyr. Man stängde åkrarna för att dju-

minsta lilla dispyt ledde till att man
stämde varandra inför tinget, som hölls
minst två oftast flera gånger om året.
En del ärenden blev som en följetong
under flera år. Man måste säga, att hä-
radsnämnden med ledning av en hä-
radsdomare, arbetade noggrant och
genom mängder av vittnen försökte att
få fram en rättvis dom. Häradsdomaren
hade till sin hjälp flera betrodda män,
som kallades tolvmän. Naturligtvis
fanns inga kvinnor i den nämnden, men
kvinnor var både käranden och svaran-

ren inte skulle komma in där. Här gäll-
de det att alla gjorde ett omsorgsfullt
arbete, för fick man in oringade grisar i
rågåkern, var katastrofen ett faktum.

Hållskjutsarna.
Eftersom man bodde vid en starkt trafi-
kerad riksväg var hållskjutsarna något
man måste dela på. Detta var ett stort
problem.Hästar skulle finnas till hands
för resande vid gästgivargården i
Tibble, för att skjutsa både till Barkar-
by och Grans gård. När ens tur inföll

Gudrun Sanden har ägnat många timmar åt att katalogisera och göra sammanfattningar

av Herman Svenngårds stora samling av främst domstolshandlingar från bygden. Utöver

pärmarna finns en mycket stor, unik boksamling.

Kungsängens bibliotek vid Tibble torg har ett särskilkt rum för samlingen. Den är offentlig

och du har full rätt att ta del av all kunskap som finns där. Vi har nog anledning att

återkomma till den unika kulturskatten.

Mina år i Järfälla innebar bl a att jag samlade på mig en rad dokument

om Stäket-fläcken eller som platsen ibland kallas - Stäkets stad. Platsen

är på Järfällasidan av Stäketsundet, mellan järnvägen och vattnet mitt

emot borgruinen.

Vad händer med platsen när järnvägen tas bort?

Stäkets stad
ett okänt stycke historia

Av Bengt Borkeby

Under senare hälften av 1500-talet och
de första åren av 1600-talet finns nam-
net Tegelhagen på östra sidan av Stä-
ketsundet. Det är den plats som
sedermera kommer att kallas Stäket-
fläcken och ibland Stäkets stad.

I 1625 års kvarntullslängd har nam-
net Tegelhagen ersatts men beteckning-
en Fläcken vid två personer, Erik,
skomakare och Peer. Utöver dessa två
finns sju hantverkare som också helt
säkert bor på vad som kallas Fläcken,
nämligen Olof Smed, Mårten skredda-
re, Lars Finne, Mats smed, Hans sko-
makare, glasmästarens hustru Marie
och Jacop fiskare.

Beteckningen fläck (eller stadsfläck),
som alltså 1625 förekommer första
gången, används för små stadsliknande
platser med en icke jordbrukande be-
folkning. Av okänd anledning har här
uppstått en koloni av hantverkare eller
ämbetsmän, som de vanligen kallas. I
olika handlingar refereras det ofta till
dem under beteckningen Stäketborna.

Uppmätning av tomter 1627
Lars Skytte, ståthållare på Stockholms
slott, besöker Stäket den 20 augusti
1627. Hans avsikt är att granska den
lilla stadsbildningen. Efter besöket
uppdrar han åt en viss Anders Larsson
att göra en, “Tomptemetning i alneta-
let”, så att var och en skulle veta hur
tomtgränserna går.

Genom tomtindelningen kan faktiskt
hela stadsplanen rekonstrueras. Stä-
ketsfläcken var 80-90 m bred och 5 á
600 m lång. Förutom allmänna vägen,
dvs Enköpingsvägen som begränsade
samhället i öster, fanns det fyra gator,
en lastageplats vid stranden samt plats
för kapell och kyrkogård längst söder i
byn. Vid förrättningen i augusti 1627
fanns det 27 bebyggda och 26 obe-
byggda tomter. Av de sistnämnda var
19 belägna öster om landsvägen. De
nyutlades just i samband med tomtin-
delning. I den egentliga byn var det så-
ledes 7 ödetomter.

Fördelning av yrken och antal yrkes-
verksamma år 1627

7 skräddare 4 skomakare
3 smeder 2 timmermän
2 fiskare 2 skinnare
1 knekt 1 snickare
1 ladugårdskarl 1 katzebindare

En person benämnes Herr Ivar, vilket
kan tyda på att han är präst eller en
ståndsperson av annat slag. En person
saknar yrkesbeteckning men har sam-
ma namn som tomtindelningsförrätta-
ren.

Denna stadsbildning låg, uttryckt i
nutida termer, ungefär mellan stranden
vid Stäketsundet och nuvarande Enkö-
pingsvägen. Järnvägen och Stäkets f d
stationsområde samt del av båthamnen
ligger på den gamla stadens plats.

År 1628 upptas under rubriken Äm-
betsmännen vid Stäket 26 hushåll i
boskaps- och utsädeslängden och 31 i
kvarntullslängden. Detta är maximum.
Sedan minskar antalet hushåll ned mot
ett 15-tal år 1637, alltså ungefär samma
antal som 1626.

Stadsprivilegierna 1629
Genom Kungligt Brev 17 januari 1629
konfirmerar Gustav II Adolf det fak-
tum att det redan bildats en fläck vid
Stäket. I brevet erhåller de som redan
bosatt sig på Stäketsfläcken bekräftelse
på sin rätt att behålla de tomter de inta-
git. De får även rätt att ärva, sälja och
förpanta sina tomter såsom sitt arve-
gods. Invånarna må också bygga ett
kapell på den plats som vid tomtindel-
ningen 1627 anvisades sydligast i byn
invid stranden.

Av 1631 års jordebok framgår detta
också. Där står vid Tegelhagen “lagdt
under Embetzmännerna som bygt ha-
fua på Stäkes flecken”.

I Kungl Majts brev 7 september 1636
konstateras bl a att Stäketsfläcken nu är
bebyggd och att avsikten är att den
skall bebos av allehanda hantverkare
hos vilka invånarna i den kringliggande

bygden kan låta förfärdiga kläder, skor
och annat.

I 1650 års mantalslängd upptas under
rubriken “Embetz Mennerna wid Stä-
ke” hushåll med yrkesbeteckningarna
skräddare, snickare, smed, skomakare,
skogvaktare och krögare.

På en flertal kartor från 1650-talet
och ett stycke in på 1700 finns en
stadsliknande bebyggelse ofta med be-
teckningen “Stäkie Stad”. 1656 års
mantalslängd har notering om invå-
narna i “Stäkie by”.

Redan 1653 har Anna Skytte på Al-
marestäket av Kronan beviljats Stäkets-
fläcken för att hon 1641 avstått en
frälsekvarn vid Skultuna mässingsbruk.
Genom skrivelse från kammarkollegiet
13 april 1663, får Anna Skytte bl a Te-
gelhagen, betecknat som 1/4 krono-
hemman, som allodialt frälse, dvs för
all tid. Samtidigt med Tegelhagen får
hon också nybygget Strömstorp, Färje-
karlsängen, Strömsängen och Kungl
Majts äng på Stäketsön i Näs socken.

Vid ting med Sollentuna häradsrätt
1666 överförs Stäketsfläckens ämbets-
män och dagliga tjänare under Stäkets
gård. Därmed kan vi nog säga att Stä-
kets stads historia upphör.

När järnvägen ska tas bort träder be-
stämmelserna i Kulturminneslagen i
kraft. Omgivande markområde är ock-
så skyddat av lagen. Att borgruinen på
Stäketsholmen är fornminne är det för-
modligen ytterst få som ifrågasätter. En
fornminnesplatsen som också ska ha ett
omland som ger rättvisa åt en del av
Sveriges politiska historia.

k k k k k

Läs mera i Järfällaboken del 2. UKF
har dessutom gjort en liten skrift om
Stäkets stad. Den kostar 30 kr.



KG Jansson och Anna-Lisa Tibbling är två av huvudförfattarna. Här berättar de om var sitt

favoritämne i boken.

De två andra huvudförfattarna Ingegerd Brofalk och Hans Brofalk låter oss ta del av sina fa-

voritstycken.

Boken om Bro presenterades på Hembygdsgården Klint den 20
mars 2001. Det är Bro Hembygdsförening som tagit initiativet.
Redaktionskommittén har arbetat sedan 1997 med att samla bilder
och beskrivningar om Bro socken.

UKF har genom Börje Sandén producerat boken. Boken kan
närmast beskrivas som ett stort kollage med mängder av svartvita
bilder och färgbilder. Den kostar 400 kr och finns att köpa på
kommunens bibliotek och hos Bro Hembygdsförening.

Kultur- och fritidschefen Elisabeth Ståhle avtäckte

hembygdsboken och läste ett stycke.

Brobor skriver för och om brobor
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Bengt Borkeby fotogra-

ferade när boken pre-

senterades.


