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Egnahemmet Hällen
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Smällan, Vallby i Håbo-Tibble

Fredrikslund, Bro

Thetorp, Håtuna
Udden, Håtuna

Ett litet urval av alla de egnahem som finns kvar i Upplands-Bro,

samt Svea Gustavsson i Hällen, Håbo-Tibble under samspråk med

Carl Gunnar Jansson. Foto Bengt Borkeby 24 februari 2004.
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Medlem i UKF

… får fortlöpande information
om hembygdsforskning, om före-
läsningar, exkursioner och studie-
besök. Medlem blir man genom
att sätta in årsavgiften 90 kr på
postgiro 27 58 94 - 4. Du får
UKF:s medlemsinformation 3 - 4
gånger per år. Då och då kommer
också den här skriften, Kultur &

Historia.

UKF:s böcker och skrifter

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

Du kan också sätta in bokens
pris + porto 45 kr på UKF:s post-
giro 27 58 94 - 4, eller beställ
med e-brev ukf@ukforsk.se .
Böckerna levereras då till dig
med inbetalningskort.

UKF:s hemsida har ny adress

www.ukforsk.se

Som du ser är den nu mycket
enklare än den förra. Du hittar
massor av information. Börje
Sandén har kontinuerligt lagt ut
bl a kompletterande uppgifter till
artiklarna i hembygdsboken.

Kultur & Historia 1 - 2004 Kultur & Historia 1 - 2004

Tredje artikeln om egnahemsrörelsen
signerad Carl Gunnar Jansson

I två nummer av Kultur & Historia har vi fått ta del av vad Carl Gunnar
Jansson har forskat fram om egnahemsrörelsen. I den första artikeln fick
vi läsa om idéhistoria, en viktig ingrediens i forskningens grunder. Han
visade då på möjliga impulser till den svenska egnahemsreformen i bör-
jan av 1900-talet.

Hur reformen växte fram till beslut i riksdagen och vad resultatet blev
av ett mångfasetterat arbete fick vi följa i den andra artikeln.

I en tredje och sista artikel ger oss Carl Gunnar ett fylligt material över
ett antal typiska egnahem bland de många som byggdes i Upplands-Bro.
Forskarens och författarens underifrånperspektiv är mycket tydligt när
han beskriver det historiska skeendet.

• Sid 3. Hällen - ett av egnahemmen på Mariedals mark. Det är Svea Gus-
tavsson som berättar. Fortfarande och under stor del av sitt liv har hon bott
på Hällen. Svea får också vara det här numrets omslagsflicka.

• Sid 5. Med arkivens hjälp har Carl Gunnar letat fram och förtecknat ett
stort antal av de ca 50 egnahemmen i Upplands-Bro.

• Sid 6. Hällen, eller som fastigheten officiellt heter i jordeboken Kyrkbyn
4:8, styckas av 1912. Tomten var redan bebyggd vid det tillfället.

• Sid 8 - 9. Bokverket Sveriges bebyggelse, topografisk beskrivning över

Sveriges städer och landsbygd, del V, som utgavs 1947 innehåller uppgif-
ter om nästan alla bebyggda fastigheter omkring 1945.

• Sid 10. Byråkratin är väl utvecklad. Exempelvis omfattade ingressen till
låneansökan fyra tätskrivna sidor.

• Sid 11. Skeppsbacka i Bro den 18 oktober 1912 - ännu ett exempel på by-
råkratiska avstånd.

• Sid 12 - 13 Säljkatalog från AB Helios med annonser från Bro.
• Pärmens baksida. Så här ser en del av egnahemmen ut i februari 2004.

Välkomna till vårens program

Onsdag 24 mars kl 19.00.
Utställningshallen på Skällsta säteri, nära Håtuna kyrka vid vägen mot Nyborg.
Håtuna - en centralort i gammal tid. Håtunaleken och Fornsigtuna. Börje
Sandén berättar om Håtunalekens roll i historien och introducerar oss i den se-
nate forskningen kring det medeltida Fornsigtuna nuvarande Signhildsberg.

Den nya ägaren av Skällsta säteri, Karl-Erik Karlsson, bjuder på kaffe i sin
stora utställningshall. Föranmälan till UKF senast en vecka innan, tel 08 - 582
405 15 eller e-brev till ukf@ukforsk.se .

Onsdag 7 april kl 19.00
I observatoriet vid Kvistaberg. Repris av höstens övertecknade arrangemang.
Välkomna att titta på stjärnhimlen

Amatörastronomerna Johnny och Conny Ljung berättar om stjärnhimlen
Antalet deltagare är begränsat. Ring 08 - 582 405 15 och anmäl ditt intresse,
eller e-brev till ukf@ukforsk.se.

Onsdag 14 april kl 19.00
Villa Skoga, bakom systembolaget i Kungsängen.
UKF.s årsmöte. Efter förhandlingarna ca 19.30 Island, isländska sagor och
bilder från en rundtur på ön.

Söndag 16 maj kl 13.00
Grand-tour, Fornsigtuna / Signhildsberg. Se artikel sid 14 - 15.

Hela ceremonien med utbringandet av
skålar till gudarnas ära skulle vi få be-
vittna; nyheter utväxlas, skalder fram-
föra sina kväden, rikligt med mat
skulle serveras och drycker bäras fram
från det särskilda utskänkningsbordet.

Sagor och myter visar upp karaktärs-
egenskaper och värderingar som en
gång gällde i Norden. Därför är de
isländska sagorna värdefulla om vi vill
lära känna mänskliga förhållanden ba-
kom de arkeologiska iakttagelserna. De
berättar om mod och styrka, obrottslig
trohet, en påtaglig respekt för kvinnor-
na, känsla för rent spel, hur man reste
sig mot allt som inkräktade på den per-
sonliga handlingsfriheten, hur man
kunde dö för en god och rättvis sak,
hur man kunde sätta en ära i att dö med
ett skämt på läpparna, hur man ville
lämna ett gott rykte om sig efter döden.

Forntida idrott
Sagorna ger oss också mängder av de-
taljer om vad man roade sig med när
man samlades till ting och kult. Liksom
i det gamla Grekland spelade idrotten
en viktigt roll. De idrottsliga övningar-
na hade hela tiden en praktisk funktion,
de var en förberedelse och övning inför
en bister verklighet, där snabba överfall
och plundringar tillhörde vardagen. Då
hade man inte något annat att lita till än
sin egen kraft och förmåga.

Varje tillfälle till kämpalekar togs
tillvara, särskilt vid folkmöten och ting;
man anlade särskilda lekvallar med
plats för talrika åskådare. Skickligheten
på olika slags vapen underhölls, man

gick “med båga sin i skottbacka” och
då handlade det inte bara om träffsä-
kerhet; man skulle skjuta pilen med
kraft också.

Spjut var ett betydelsefullt vapen,
men tävlingen gick inte ut på att kasta
längst, som i våra dagar, man skulle
träffa målet med kraft. Nackdelen med
spjut som vapen kan tyckas vara upp-
enbar för oss; när det är kastat, har man
inget kvar. Men det bekymrade inte vi-
kingarna; det fanns ju redan kastade
spjut att ta till, och dessutom kom nya
farande genom luften. Tävlingen gick
ut på att kunna fånga spjut i luften. För
detta ändamål hade man tävlingsspjut
utan spetsar. Och man tävlade i att kun-
na kasta med såväl vänster som höger
arm, ja, att kasta två spjut samtidigt.

Man tävlade naturligtvis i hopp; hals-
brytande hopp från höjder, språng över
gravar och åar, över hästar, människor
och föremål; och det skulle ske i full
stridsutrustning.

Simning var en viktig livförsäkring
för vikingen ute på havet, i strider kun-
de man lätt hamna i vattnet; och man
tävlade förstås med kläderna på. Det
ingick naturligtvis att man skulle slåss i
vattnet och hålla den andre under ytan
så länge som möjligt, dock utan att
motståndaren fick drunkna; segraren
måste se till att den ‘kvävde’ fördes le-
vande i land.

Det viktigaste för vikingen var att
kunna hantera svärd och sköld. Att öva
sig med det i idrottssammanhang var
också det farligaste. Därför hade strikta
regler utvecklats inför denna sport.

Liksom i all idrottsutövning måste allt
göras för att undvika allvarliga skador.
Kungen som högste övervakare ville
naturligtvis inte få sina män lemlästa-
de.

Om striden inte var avgjord medan
sköldarna ännu var hela fortsatte man
med blanka vapen. Men då fick man
inte lämna de två skinnen på 5 x 5 al-
nar som man spände upp med stroppar
i varje hörn. Man gjorde så för att sä-
kert kunna avgöra när striden skulle
vara slut; den som tillfogade den andra
så stora skador att blod föll på skinnen
förklarades som segrare.

Här i Signhildsbergsparken finns idag
grunderna till en förhistorisk kungs-
gård. Inga andra kungsgårdar har beva-
rats så väl. Fördolt någonstans i
herrgårdsparken kan vi förhoppnings-
vis finna grundstenarna till den medel-
tida kungsgården där Håtunaleken kan
ha ägt rum.

Vi har all anledning att med intresse
följa den vidare forskningen kring
Fornsigtuna. Den har redan lett till en
omvärdering av relationerna Birka -
Sigtuna - Fornsigtuna.

Börje Sandén

Grand-Tour 2004

Fornsigtuna / Signhildsberg

Söndag 16 maj kl 13.00. Samling vid
Signhildsbergs parkering. Åk mot
Aske kursgård i Håtuna, därifrån
skyltning.

Börje Sandén ställer en ny forskar-
fråga;
- Vad var det för anläggningar som
Aschaneus beskrev 1612 ? Kan det verk-
ligen ha varit det som grävdes ut

1984 - 1988 ?

Börje guidar oss på platsen för utgräv-
ningen, vid Signhildsberg och den för-
bjudna marknadsplatsen. Ta med
matsäck. Ingen föranmälan.
Välkomna !

Läs mer om Fornsigtuna på
UKF.s hemsida

www.ukforsk.se

OBS - ny adress!

Här ställs såväl amatörarkeolo-

ger som yrkesutövande arkeolo-
ger inför något nytt. En

konstgjord platå på vilken en

stor hallbyggnad uppförts. Några
hundratal kubikmeter med stora

stenar har lyft upp byggnaden,

troligen för att ge den större mo-
numentalitet. Här låg den synlig

på långt håll för alla som färda-

des på den enda vattenvägen till
Uppsala. Ytterligare en hus-
grundsplatå finns i området. Den

innehåller kanske tusen kubikme-
ter sten. Sedan man väl fått upp

ögonen för denna typ av byggna-

der har sådana hittas även på
andra ställen. Foto: Börje San-
dén.


