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Årgång 28 

Vandring med kulturhistoria  vid  
Kvistaberg,  Rättarboda  Tegelbruket   

Sönd. 25 maj kl 13.00 
Samling på Kvistabergs parkeringsplats 

Mer information på nästa sida. 

Konst- & Hantverksutställning  
Med Bro-Lossa-bor på hembygdsgården Klint  sönd 6 april kl 12 - 16  

Arr. Bro-Lossa Hembygdsförening 

Hembygdsförbundets arkeologisektion inbjuder till visning av Rösaring 
lörd 17  maj.  Samling vid Stora Ekeby gård ca kl 10.25  

Icke medlemmar i sektionen betalar 50:-  Läs UKF:s hemsida 
Arkeologen Lars Holmblad guidar  

Söndagssalong - folkmusik från Tibet 

Lothse Arkhang spelar och berättar om sitt  hemlands traditionella musik 
Sönd 13 april  kl 15. Lärarv. 1 Bro 50:- inkl. kaffe och bulle 

UKF:s Årsmöte med Föredrag av Börje Sandén  
Mötet äger rum på Villa Skoga, Gamla landsvägen 2, Kungsängen 

Börje berättar om Oscar Sjölander och dennes engagemang för lantarbetarna.  
Onsd. 23 april  Föredraget börjar ca kl 19 - efter årsmötet  som börjar 18.30 

Släktforska med  hjälp av dator och Johnny Ljung 
Månd. 5 maj kl 19 på Hembygdsgården Klint Prästv. 8 Bro 

Idag är det möjligt att via olika program släktforska hemifrån. 
Vi tittar genom datorn in i kyrkoböckerna.      Arr. UKF 

Medlemsenkät  
Se sid. 3 

Svara före den 15 maj 

Bussrundtur i Bro - Kungsängen - Låssa  
Gudrun och Börje Sandén berättar om platser och människor 

Sönd. 27 april kl 10 -  senast  kl 15.   Anmälan om deltagande se nästa sida 

http://www.ukforsk.se/ukf/ukfarr14.htm#konst�
http://www.ukforsk.se/ukf/ukfarr14.htm#salong�


Kulturarrangemang  2014   UKF:s och andra kulturorganisationers program 
UKF tar vanligen upp en deltagaravgift på 20-50:- vid publika aktiviteter beroende på våra 
omkostnader, bl.a. lokalhyror.  Tillsammans med den årliga medlemsavgiften är denna deltagar-
avgift en viktig inkomstkälla för UKF.  Alla arrangemang är öppna för allmänheten.  
Tag gärna med vänner och bekanta.               Aktuellast är annonseringen på UKF:s egen hemsida 
Kontrollera tid och plats på                            UKF annonser inte i Bålsta-Upplands-Bro-bladet 
1.  UKF: hemsida    http://www.ukforsk.se   2.  Kommunens hemsida  http://www.upplands-bro.se/ 
3.  Webbtidningen UBRO.se                           4.  Kommunens tidning Mälarnära 
5.  Nya månatliga Magasin Upplands-Bro     6.  På gång i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro 
 

  Kallelse till Årsmöte 
Onsd 23 april kl 18.30 

Villa Skoga. Gamla landsvägen 2, Kungsängen 
Efter mötet  

Berättar Börje Sandén om Oscar Sjölander 

Artiklar att läsa 
• Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro 

Ulf Björkdahl har forskat i saken. Den nu publicerade texten är hämtad från hans hemsida. 
• Väghållningsstenar i Upplands-Bro  I södra Sverige kallas sådana resta stenar längs 

landsvägarna för ”brostenar”.  Robert Söderund kom till Sverige som båtflykting från Estland 
under andra världskriget. På tal om väghållningsstenar i Bro berättade han att man efter tjälloss-
ningen måste reparera landsvägarna. Man måste ”broa” vägarna. Ulf Björkdahl har inventerat 
våra stenar. Här kommer ett smakprov. På hans hemsida finns också den fullständiga registre-
ringen och bilderna är i färg. Klicka på UKF:s startsida under rubriken: Några länkar till hem-
sidor av intresse för våra besökare 

• Glimtar ur Bro-Lossas sockenprotokoll  - Fortsättning från förra Nyhetsbrevet 
• Grafitgruvan i Håtuna - ”1999 - Industriminnesåret” 

Utförligare beskrivning av vissa arrangemang 
Bussresa genom Bro-Låssa-Kungsängen-området 
Sönd 27 april, kl 10 - ca 15   Avfärd från Bro Centrumparkering kl 10 
Vi åker sakta och stiger ur många gånger för att närmare höra Gudrun och Börje Sandén berätta om 
platser och människor. Du kanske själv bidrar med ny historia. Tag med egen förtäring . 
Återkomst senast kl 15.  
Anmälan till Agneta Blidstrand senast 24 /4. 582 406 12.  Pris 100:- 
Arr. Bro-Lossa Hembygdsförening i samarbete med UKF.  

Vandring i - Kvistaberg - Rättarboda - Tegelbruket - Fredens skola 
Sönd. 25 maj tidpunkt  kl 13  
Ledare är Börje Sandén. Samlingsplats på Kvistabergs parkering. Vandring ca 2,5 km 
Ej bilburna erbjuds skjuts från Bro Centrumparkering efter anmälan till Börje Sandén 08 582 40 515 
el 582 413 55 
Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 



Medlemsenkät 
 
 
Under de snart 30 år som föreningen varit verksam har det skett stora och genomgripande förändringar på 
många områden i vårt samhälle. Den enskilt viktigaste faktorn som påverkat oss mest är nog datateknikens 
utveckling. Den har inneburit att vi nu använder datorer (såna som syns och såna som inte syns) i snart sagt alla 
vardagens sammanhang. Vi pratar (sms:ar, e-postar..) med varandra med datorernas hjälp, vi handlar mat på 
ICA med datorns hjälp och umgås (facebook, skype) med vänner och bekanta med datorns hjälp.  
Att Googla är snart sagt det enda sättet vi skaffar oss den information som vi förr hittade i pappersböcker. 
Lexikonet i bokhyllan därhemma håller så smått på att glömmas bort. Det finns ju på nätet säger man. Vårt 
historiska arv finns i någon mån också på nätet. Genom sin sprängfyllda hemsida har UKF bidragit till denna 
utveckling. Allt detta har naturligtvis på olika sätt påverkat vårt beteende och vårt förhållande till sådant som 
UKF representerar. På vilket sätt är dock frågan.  
 
För att ta reda på detta har UKF´s styrelse beslutat att genom en enkät (se det bilagda formuläret) skaffa sig en 
bättre uppfattning om vad våra medlemmar förväntar sig av UKF i framtiden. 
 
Enkäten nu är ett första steg där vi låter våra medlemmar ge sin syn på UKF. Vi har begränsat frågemängden 
och istället för en massa kryssfrågor hoppas vi på att Du utnyttjar möjligheten i formuläret att besvara frågorna 
med egen text. Den kanske viktigaste frågan i enkäten är Övriga synpunkter. Här hoppas vi på många förslag 
från er sida.  
 
Enkäten kan besvaras antingen genom att fylla i det bilagda formuläret eller genom att fylla i det elektroniska 
formuläret på UKF’s hemsida. 
 
Det ifyllda pappersformuläret vill vi att du postar till 
 

UKF 
Målarvägen 19 
19730 Bro 

   
Enkäten på UKF hemsida (www.ukforsk.se) öppnar du genom att på hemsidans första sida söka upp textrutan 
Medlemsenkät uppe till vänster och sedan klicka på texten Öppna Enkät. 
 
Sedan är det bara att fylla i de olika svarsfälten och avsluta med att trycka på Sändknappen. 
Notera att du kan skriva i princip hur mycket text som helst i svarsfälten. 
 
UKF tar emot svar på enkäten fram till 15 maj 2014.  
 
Tips! För att inte glömma bort att besvara enkäten, svara på den så snart som möjligt.  
 
Lämna de frågor du inte kan svara på. Du kan senare komplettera med ytterligare svar. Att du besvarar enkäten 
flera gånger gör inget. Oavsett om dina svar ingår i en komplett eller bara en delvis ifylld enkät så är svaren 
viktiga för styrelsen. 
 
När enkätperioden är över hoppas UKF styrelse att inkorgen är fylld med svar. Vi kastar oss sedan över svaren 
och sammanfattar resultatet i en rapport som vi publicerar i ett kommande nyhetsbrev. 
 
UKF styrelse ser fram emot att få dina svar. 
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Karl XII:s likfärd genom Upplands-Bro          

Sedan Karl XII skjutits till döds den 30 november 1718 under belägringen av den norska fästningen 
Fredrikssten fördes kroppen till Uddevalla där den balsamerades. Den 2 januari 1719 startade liktåget från 
Uddevalla mot Stockholm och man var framme vid Karlberg den 27 januari. Under färden övernattade man på 
17 olika ställen, bl a på prästgårdar, slott och herrgårdar. 

Man valde den norra vägen om Mälaren och färden gick via Lidköping, Örebro och Västerås. Det var ett 
ansenligt följe som, under befäl av översten Törnflycht, bestod av ca 110 vagnar och slädar vilka vardera drogs 
av två hästar, en likvagn dragen av fyra hästar, ett mindre antal ridande personer samt omkring 150 oanspända 
reservhästar. Sammanlagt 280 personer (soldater, hov- och stallstat) och drygt 450 hästar. Ett flera kilometer 
långt tåg - en mäktig syn! 

Efter nattkvarter på herresätet i Ekolsund kvarstod endast en övernattning innan Stockholm. Enligt plan skulle 
denna ske i Tibble by i Stockholms-Näs, tre mil från Stockholm.  

 

Så här såg det inte ut... 

 

... men så här, dock först sedan man intagit ceremoniell skepnad 
(tåget Karlberg-Riddarholmskyrkan). Likfärden Uddevalla-
Karlberg genomfördes betydligt påvrare med enkla vagnar och 
slädar, även om man vid passage genom städerna stramade upp 
sig i strikt procession. 

 
Var drog man sig då fram i vår trakt? Trots årstiden valde man inte vintervägen över sjöisarna, säkerligen för att 
inte ta några risker med ekipagen. Man följde således sommarlandsvägen på landbacken. Från Kalmar socken 
stretade man uppför backarna vid häradsgränsen för att sedan nyttja det flackare landskapet där vägen i 
huvudsak hade samma sträckning som dagens Enköpingsvägen genom nuvarande Bro. 
 
Tibble var ett skattehemman och kungens lik måste härbergeras på en frälsegård. Örnäs gård (i Västra Ryds 
socken) befanns vara lämpligast även om den låg drygt en kvartmil från landsvägen. Förmodligen delades följet 
på Örnäs och Tibble. Vid Knöpplan-Prästtorp bör man ha tagit in på byvägen mot Örnäs via Raskeboda. 
Nattkvarteren nåddes sent den 26 januari och där tillhandahölls mat, foder, vid behov även hästar och vagnar. 
Det var ingen liten organisation som behövdes för att skrapa ihop underhållet, man ska komma ihåg att landet 
var i krig sedan många år och försörjningsläget var ansträngt. 
 
Hur det såg ut vid övernattningen i Örnäs vet vi inte. Säkerligen följde man en enhetlig ritual vid varje 
övernattning under färden. Om vi utgår från den knapphändiga information som finns om de övriga 
övernattningsställena placerades liket inomhus på en katafalk, sannolikt i en sal i huvudbyggnaden försedd med 
tända ljus och soldatvakt.   

På morgonen gick färden vidare. Från Örnäs följde man sannolikt vägen genom Tibble-skogen ("Drottning 
Kristinas väg"), passerade Näs kyrka och uppför Knektbacken. Enligt folktraditionen rastade man vid en 
vattenkälla vid Ryssgraven innan man sedan stretade uppför Dalkarlsbacken. Därefter färjade man över 
Stäketsundet och drog vidare via Barkarby och Järva krog. Målet, Karlbergs slott, nåddes den 27 januari sent på 
eftermiddagen. Kungen gravsattes i Riddarholmskyrkan den 26 februari. 
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Från vänster kommer dåvarande landsvägen från 
Enköping och passerar Tibble by (stjärna) och 
löper vidare mot Stockholm. En tänkbar väg för 
liktåget via Örnäs (stjärna) har ritats in av 
författaren. 

Vägen från Lagmansboda korsar här 
åkermarken mot Snyggboda. På 1700-talet var 
här äng på mossbotten och vägen var säkerligen 
usel men ändå framkomlig på den frusen 
marken. Den fortsatta vägen från detta fält till 
Raskeboda är bortodlad/bebyggd. Foto 
författaren 2013. 

 
Källor: Främst Samuel Brings "Karl XII:s likfärd och begrafning" (Karolinska förbundets årsbok 1918) 
samt lokalhistoria.       Ulf Björkdahl 
 

 
 
 
 

Väghållningsstenar i Upplands-Bro 

Förr hade jordägarna inom socknen ansvaret för vägunderhållet. Med väghållningsstenar vid vägkanten 
markerade man vilken gård som hade ansvaret för en viss sträcka. Vägsträckans längd baserades på 
gårdens storlek men hänsyn togs även till vägens beskaffenhet. Vägsträckans längd och den beräknade 
underhållskostnaden var mycket noggrant uträknad av lantmätare och bestämdes vid s k vägdelning. Den 
sista vägdelningen i vår trakt ägde rum, så vitt jag funnit, under åren 1914-15. 10 år senare övertogs 
vägansvaret av vägförvaltningen. Många vägstenar försvann därefter. 
      Under 2011 gjorde jag en inventering av väghållningsstenar inom Upplands-Bro kommun. Sådana 
stenar finns bevarade i stort sett endast längs Enköpingsvägen mellan Bro och Stäket. Här följer en 
sammanställning över alla kända väghållningsstenar inom kommunen (samtliga foton av författaren). 

Gamla landsvägen vid Aspvik. Text: 
"ÖRÅKER, ½:M, 290 3/4 F". Troligen på 
ursprunglig plats. Fullängd: ca 143 cm. Här 
håller stenen på att resas efter att ha legat 
nedmyllad (nov 2013). Se not 1 

 Vid Enköpingsvägen vid f d sockengränsen, mitt emot 
Aspviks koloniområde. Text: "RASTBO(?), 1803, 
EBQ". Höjd 105 cm. Min tolkning: EBQ avser 
troligen brukaren Eric Johansson Bergqvist i 
Raskeboda, död 1805.  
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Gamla Aspviksbacken. Text: 
"GRANHAMMAR". Höjd 85 cm. 

 Gamla Aspviksbacken. Text: 
"ÅHLSTA". Fullängd ca 140 cm. 

  

 
Gripens backe, vid Urfjäll. Text: "BERGA, 1 M, 
581 1/4 F". Höjd 90 cm. Se not 1. 

 Tibble gård. Text: "ASKER, 1 M, 970 
F". Höjd 100 cm. Ska tidigare ha stått 
vid vägskälet Lennartsnäs-Öråker. Se 
not 1. 
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Knektbacken nära Kungsängens kyrka. Text: 
"1774" samt en kryptisk inskription. Höjd 35 cm. 

 Kungsängens kyrkogård. Text: "1774" 
samt "A:C"(?). Höjd 65 cm. Har stått 
vid gamla landsvägen vid kyrkan. 

  

 
Ekhammars gård. Text: "BRUNNA". Höjd 60 
cm. Hitflyttad från okänd plats. 

 Ekhammars gård. Text: "ASPVIK, 3 
M, 1742 F". Höjd 80 cm. Hitflyttad från 
okänd plats. Se not 1 
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.  
Vid cykelbanan nära Dalkarlsbackens f d 
restaurang. Text: "EKHR" (Ekhammar) samt en 
pil. Fullängd 145 cm. 

 Norrboda i Bro. Text: "RÅBY, 
1828(?)". Höjd 70 cm. Hitflyttad från 
Klövberga. 

  

  
. 

Tuna, Lennartsnäshalvön. Text: " 
TVNA, JJS, ANO 1774". Höjd 50 cm. 
Min tolkning: JJS kan avse bonden 
Jonas Jonasson i Tuna, född 1744 
 
Not 1. Min tolkning: M avser säkerligen 
Mantal och siffran före är gårdens 
mantalsstorlek. F avser troligtvis 
Famn (1 famn = 178 cm), dvs den 
väglängd som gården ansvarade för. 
 

Den som har mer information kring dessa eller andra väghållningsstenar får gärna kontakta mig  
Ulf Björkdahl  e-post ulfabjo@gmail.com 
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Glimtar ur Bro-Lossa sockenprotokoll 
Urval och sammandrag av Gudrun Sandén 

Ur kommunalnämndsprotokoll från Bro och Låssa 
1872 till storkommunen Upplands-Bro bildas i januari 
1952  
Del 2  forts. från Nyhetsbrev sept. 2013 
. 
Ålderdomshem och apotek 
Bro och Låssa har hela tiden mycket samarbete med 
Bålsta. Kungsängen var så lite utbyggt att det inte fanns 
anledning att ha så mycket gemensamt med dem. 
Riksdagen hade beslutat 1918 att förlägga ett ordinarie 
provinsialläkardistrikt, som skulle omfatta Bro och 
Låssa och flera andra socknar till Bålsta.    
     Läkarmottagningen skulle vara vid Bålsta 
järnvägsstation. Året därpå beslöt nämnden i Bro och 
Låssa att tillstyrka ett förslag att av herr Mallmin köpa 
en fastighet vid Bålsta station för 30.000 kronor. För 
Bro och Låssa skulle kostnaden bli 4.870 kronor räknat 
efter innevånarantal av 1.520 personer. 
 
Redan 1928 beslöt nämnden att enhälligt tillstyrka 
direktionens för Bålsta Kommunförbund att uppföra ett 
gemensamt ålderdomshem för Bro och Bålsta i Bålsta. 
Man begär anslag på 17 kronor per innevånare. 
     1932 har en kommitté utrett frågan om ett 
gemensamt apotek i Bålsta. Man kräver en 
garantisumma på 35.000 kronor. Skulle omsättningen 
av apoteket understiga 25.000 har innehavaren rätt till 
fri hyra för lokaler och bostad. Uppgår omsättningen 
till 25.000 kr eller mer betalar han 1/5 av hyres-
kostnaden varje gång omsättningen ökar med 2.500 
kronor. 
      

Bålsta Fastighetsbolag erbjuder lokaler och 
apotekarbostad om 3 rum och kök, jungfrukammare, 
serveringsrum till en årlig kostnad av 3.000 kronor. 
Kommunerna åtar sig att under tio år stå som garant för 
hyran. Nämnden beslöt enhälligt att tillstyrka förslaget   

 

  
Brandförsvaret      
Men något som vi fick sköta själva var brandförsvaret. 
1916 svarar man på Befallningshavandes skrivelse, att 
man inte tänkte vidta några åtgärder angående 
brandväsendet. Bro och Låssa består av stora gårdar 
och där är brandväsendet någorlunda betryggande 
ordnat. 
     1932 svarar man Uppsala Läns Brandstodsbolag, att 
man ansåg att det skulle ställa sig för dyrt att skaffa 
effektiva brandattiraljer för de tämligen vidsträckta 
socknarna. Man framhåller igen att de stora gårdarna 
som regel har en större slangrulle och övriga redskap 
      1933 fordrar man på nytt yttrande om brandordning 
i Bro och Låssa. Nämnden beslöt även den har gången 
att inte avge något yttrande, men de beslöt enhälligt att 
ordföranden i Bro sockens brandstodskommitté skulle 
inbjuda brandinspektör Kyhlberg att hålla föredrag för 
kommunens förtroendemän, så att de skulle känna till  
kostnaderna, som skulle behövas för att vara bättre 
rustade vid eldsvådor. 
     Senare på året redogör ordföranden i Bro och Låssa 
brandkårsförening för sammanträden och studieresor 
till Uppsala och Vattholma. Man kan få en spruta värd 
3.100 kronor från Brandstodsbolaget mot att man 
ansvarar för sprutan enligt följande: 
     Brandkåren skall vara ansluten till Svenska 
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     Brandkårens Riksförbund 
     Kommunen ansvarar för att sprutan sköts 
     Kommunen skaffar slang 
     Lämpligt spruthus ordnas 
     Att man utreder vattentillgången inom området. 
 
Att skaffa 800 meter slang, andra redskap, brandbil och 
spruthus skulle kosta ungefär 5.000 kronor. 
     Den årliga kostnaden för 15 brandmän blir 150 
kronor och 150 kronor för sprutans skötsel 
 
Skogsbrandordning 
1938 antar man Svenska Kommunförbundets förslag 
till skogsbrandordning Samtidigt har Frivilliga 
Brandkåren utretts och nämnden anser att den skall 
uppgå i kommunens övriga brandväsen 
      1944 behandlades den nya brandlagen. Stockholms 
Näs hade anhållit om utredning att bilda ett 
kommunalförbund för gemensamt brandskydd med Bro 
och Låssa. Men enligt nya brandlagen har Bro och 
Låssa sitt brandskydd ganska väl ordnat, medan 
Stockholms Näs inte har något ordnat brandskydd alls. 
Nämnden är tveksam till ett samgående, men tillsätter 
en utredning. Stockholms Näs betalar under några år 
200 kronor för att få hjälp med eldsläckning. 
1948 beslöt nämnden utreda att bygga brandstation i 
Bro. 
 
Det här var stora och viktiga beslut, men det fanns 
mindre ärenden också. 
  
Hundskatt 
Från mejeristen Fredriksson kom följande skrivelse. 
Undertecknad köpte på våren 1937 en hundvalp och 
betalde hundsskatt den 10 juli med 20 kronor. De 26 
februari 1938 blev hunden överkörd och dödad, varför 
jag vördsamt hemställer att återfå den senast erlagda 
skatten. Jag förstår att jag inte har befogenhet att ställa 
några krav, men jag tycker det är väl mycket skatt, då 
jag haft hunden endast 10 månader. I hopp om att 
nämnden bifaller min begäran, har jag äran att teckna 
Högaktningsfullt Edvin Fredriksson.    
 
Första världskriget 
Jag hade trott att första världskriget skulle ge större 
avtryck i protokollen, men det finns inte mycket.  
     En framställning från handlarna Boije och Jonsson 
att nämnden ville hos livsmedelskommissionen lämna 
säkerhet för en rekvisition av 50 tunnor sill. Så mycket 
sill ansåg de sig inte kunna hålla i lager själva. 
    1917 skall nämnden utreda om kommunen kan få 
statsbidrag för att lindra de mindre bemedlades 
levnadsvillkor. Nämnden ansåg att man borde kunna få 
bidrag från staten till kläder åt skolbarn, vars 
familjeförsörjare har en inkomst som inte överstiger 
1.200 kronor 
    Det talas om livsmedelsnämnd och dyrtidstillägg. 
 

Andra världskriget 
Under andra världskriget är det större aktivitet.  
Redan 1939 föredrogs Länsstyrelsens förslag till 
indelning av länet för kristidsnämnder. Länsstyrelsen 
föreslår Bro, Låssa, Stockholms Näs och Västra Ryd 
som ett verksamhetsområde. Nämnden önskar att på 
grund av kommunens storlek få utgöra eget område.  
       Nämnden blir också medlem i Uppsala läns 
luftskyddsförbund. 
       Man tillstyrker det uppgjorda förslaget till 
indelning av kommunen i distrikt för utdelning av 
Inköpskort A. (något slags övergripande 
ransoneringskort?) 
                       
Evakuering 
1940 behandlades Socialstyrelsens skrivelse angående 
evakuering. Man var rädd för att små kommuner som 
låg längre bort från storstäder skulle få dra för stort lass 
och ta emot flest evakuerade. Medan stora samhällen 
och industriorter som är mest ekonomiskt bärkraftiga 
får mindre kostnader.  
      Man anser att utrymning är hela samhällets ansvar 
och att kostnaderna bör ligga hos staten. Man är också 
orolig att fattigvårdskostnaderna kommer att skjuta i 
höjden om man får många evakuerade att ta hand om, 
något man också föreslår blir statens ansvar. 
     Samma år tillsätts skyndsamt en Luftskyddsnämnd. 
 
Inkvarteringsnämnden 
1941 hemställde inkvarteringsnämnden om anslag att 
ställa i ordning internat inom Bro och Låssa. Nämnden 
tillstyrkte 1.000 kronor. Det fanns balter inkvarterade i 
kommunen under kriget och på Tammsvik även finska 
soldater. 
 
 
Kristidsnämnd 
I samma protokoll hemställer Kristidsnämnden, att 
kommunen lägger upp ett vedförråd, då det finns risk 
att konsumenterna får svårt att köpa sitt vinterbehov. 
Man tillstyrkte inköp av 150 kubikmeter. 
      1941 kunde inte Bro Arbetares Byggnadsförening 
genomföra julfesten för barnen på grund av 
ransoneringarna. 
      Man löser sina lån i Handelsbanken och placerar 
pengarna i Försvarslån. 
     Under hela kriget kommer anhållan om bidrag från 
alla möjliga organisationer. Sveriges Lottor, 
Soldaternas vänner i Uppsala, Föreningen för Sveriges 
flotta, Blindförening, Tuberkulosförening, 
Frälsningsarmén och många fler. Många sänder 
brevmärken som skall säljas. 
 
Finlandshjälpen – vänorten Läämpäle 
Kommunen är aktiv i finlandshjälpen och adopterar 
finska Läämpäle. Även Norge fick hjälp. 
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Utomhusbad - inomhusbad 
Samtidigt försöker man leva ett bra liv hemma. 
Svenska Livräddningssällskapet anhåller att kommunen 
tillsätter en kommitté för att ordna friluftsbad. Baden 
kommer till stånd vid Tegelbruket och vid Långgrundet 
i Låssa. 
     Inomhusbad hade man haft länge Redan 1936 
ställde badhusföreningen förlag på att bygga bad – 
gymnastiklokal på tomten som greve Sparre skänkt. 
Man begär 1.500 kronor av Kungl Pensionsstyrelsen 
till badanläggning intill Bro skola, mot att kommunen 
under 10 år ansvarar för att badanläggningen hålls 
tillgänglig för allmänheten mot en billig avgift minst en 
dag i veckan för män och en dag för kvinnor. Samt att 
samtliga skolbarn bereds bad minst var fjortonde dag, 
helst varje vecka  
     1938 anhåller man om ett lån på 2.650 kronor för att 
ställa i ordning badhuset. 
     1941 erbjuder Badhusföreningen kommunen att ta 
hand om badet.               
     1946 får badhuset ett nytt verksamhetsområde. Då 
startar man tillverkning av fruktmos och fruktjuice 
under höstarna. (Badhuset är äldsta delen av f.d. 
brandstationen invid Härneviskolan) 
   
Lagstiftning för nöjestillställningar 
1930 skulle man avge ett yttrande om lagstiftning 
skulle ske angående kontroll över nöjestillställningar 
särskilt på landsbygden. Nämnden beslöt anföra 
följande: 
    Både enskilda och offentliga tillställningar  har 
medfört synnerligen stort men, sett ur allmän ordnings- 
och sedlighetssynpunkt. Detta av sådan art och 
omfattning, att lagstiftning behövs. 
     Nöjestillställningar som bio, dans, basarer, 
maskerader, fester, vårfester, sommarfester. 
midsommarfester, höstfester, julfester, lekaftnar, 
idrottsfester förekommer på nöjesplatserna i 
Godtemplarlogen i Bro, i Idrottspaviljongen i Bålsta 
och Folkets Hus i Kalhäll. De fortgår allmänt natten 
igenom under ofta nog tygellösa former, med ett och 
annat slagsmål, skrän och skrål även på vägarna, till 
obehag och förargelse för allmänheten. 
     14 -åringar dras vid dessa tillställningar in i grov 
osedlighet. Unga pojkar har tillfälle till osedliga 
förbindelser med lösaktiga kvinnor som stundom 
infinner sig, troligen från huvudstaden 
 
Omåttlig tillgång på nöjen.  
Den omåttliga tillgången på nöjen är uppenbarligen till 
ekonomisk skada för de unga. Omkring 18.000 kronor 
årligen lär omsättas på dansbanor, fester och bio enbart 
i Bro och Låssa med dess 1.600 innevånare. Det är den 
så kallade mindre bemedlade arbetarungdomen som här 
ger ut sin arbetsförtjänst. Detta har helt viss menlig 
inverkan på dessa medborgares villighet och förmåga 
att betala sin skatt. 

      Den reglering som finns av nöjeslivet på 
landsbygden räcker inte utan nya bestämmelser med 
större effektivitet behövs. Särskilt med vår tids 
förkortning av avstånd, måste t ex Kallhäll och Bålsta 
räknas som Bros nöjesområden. 
 
Den nya nöjeslagen bör omfatta:  
Att formellt enskilda nöjestillställningar ordnad av 
klubbar, föreningar även politiska och fackliga skall 
räknas som offentliga.  
Anmälningsplikt för arrangörerna till kommunal 
myndighet eller kontrollorgan 
Att befogenheter och skyldigheter för kontrollorgan ges 
av polismyndighet  
Rätt för myndighet att bestämma när tillställningarna 
skall avslutas. 
Rätt för skolstyrelse att förbjuda barn under 16 år att 
besöka offentliga danser och andra nattliga 
nöjestillställningar. 
     Man är medveten om att lagar och förbud inte 
hjälper mot dessa missförhållanden, men de är ett stöd i 
arbetet med de ungas fostran. 
 
Kalmarsands festplats 
Kalmarsands festplats var illa beryktad och stängdes. 
Där stördes de som ville ha lugn och ro på den fina 
campingplatsen med dess härliga badstrand av jazz och 
annan dansmusik samt ungdomens naturliga och 
onaturliga stoj och stim. Thoresta gård skapade då den 
en privata badplatsen intill Thoresta anhalt. I 
Stockholm kunde man köpa kombinerad tåg- och 
badbiljett. Den lilla entrékiosken står  kvar vid gamla 
E18. .  
 
Nöjesskatt 
Kommunen fick extra inkomster genom nöjesskatt.  
Nöjesskatt betalade alla som haft inkomster på någon 
nöjestillställning.      
Man kunde få tillbaka 50 % om man ägnade sig åt 
kulturell verksamhet.  
 
Folkets hus byggs i Bro 
1935 har Bro Arbetares Byggnadsförening byggt ett 
Folkets Hus, som de lånade ut till andra föreningar. Så 
när de sökte återbetalning av nöjesskatten gjorde man 
ett undantag, men de uppmanades att ordna kulturell 
verksamhet åtminstone en gång om året. 
 
IOGT Logen Seger hade kulturella föreläsningar av 
föreläsare godkända av staten, så de fick sina 50 % 
tillbaka utan knot. 
 
Av Bro IK kunde man ju inte begära kulturell 
verksamhet, men de uppmanades att tänka mer på 
friidrotten. Deras verksamhet har ju alltid varit inriktad 
på fotboll. Både Erik Hamrén och Hasse Bakke har ju 
börjat sina tränarkarriärer här i Bro.  
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Egna hemslån Kulturell verksamhet 
Man kunde också söka Egna hemslån.  Det fanns andra sätt att ha trevligt på sin fritid. 

Föreläsningsförening, studiecirklar och ABF:s 
bibliotek fick stöd av kommunen . 

Det fanns dels för mindre gårdar, där man räknade med 
att en familj skulle kunna försörja sig helt,  
dels för gårdar, där man måste ha annan sysselsättning 
vid sidan om, dels för villor.  

 
Skottpengar på kråkor 

En ordinär villa i Bro kostade 20.000 kronor. Kan också tänka mej att några hade nöje av att 
decimera kråkstammen. Man fick 10 öre per död kråka. 
Senare satte man ut norska kråkburar och la ut 
fosformos, som var lika giftigt som det låter. 

 
Familjebidrag 
Man kunde också få bidrag om man hade många barn. 
Det fanns också familjebidrag.       

Ekonomiska kriserna på 20- och 30-talen  
Hyreshus Två tunga perioder kan man se.  
Men med den bostadsbrist som rådde ville man bygga 
hyreshus. 1947 får man köpa tomtmark av Ebba 
Reuterskiöld för 80 öre kvadratmetern och nu planeras 
de tre husen på Norrgårdsvägen. Vatten och avlopp 
beslöt man bygga i egen regi för 254.000 kronor. 

I början på 20-talet och i början på 30 – talet var här 
stor arbetslöshet. Tegelbruket som normalt sysselsatte 
70 personer stängdes. Likaså sandtaget som sysselsatte 
ett 20-tal. Nämnden försöker skaffa arbete och ordnar 
på 20-talet med arbete att sänka Hammartorpsbacken.  

Hyreshusen kunde man finansiera genom att antingen 
bilda en stiftelse, som liksom kommuner hade rätt att 
låna 100 % av byggkostnaderna. Eller också bilda en 
bostadsrättsförening, som kunde få låna upp till 95 %. 5 
% skulle bestridas av hyresgästerna själva. Man beslöt 
sig för bostadsrätt. 

     Under 30 – talet är staten mer delaktig och 
Arbetsmarknadskommissionen ordnar så kallade AK – 
arbeten. Vägen genom Kungsängen byggs om och 
personer från Bro och Låssa som får arbete där får 
cykelbidrag, mer ju längre bort de bodde.  
       Många familjer får understöd och även lån, som de 
skall betala, när de fått arbete igen. Naturligtvis räcker 
inte det här och många har det väldigt besvärligt. De 
anklagar kommunen för att göra för litet, men 
kommunen har bara skogsarbete att erbjuda. 

 
Bro och Lossas skolhus renoveras 
Ungefär samtidigt renoverar man Härneviskolan och 
Säbyholms folkskola och bygger lärarbostäder, 3 i Bro 
och 2 i Säbyholm.   
 Efterkrigstiden 
Gatubelysning införs Efter andra världskriget kommer byggnationen i gång 

så smått. Men länge fick man bara en viss kvot att 
bygga för.  

Något som säkert var efterlängtat var vägbelysningen 
som gjordes 1948. Man satte upp 28 ljuspunkter för 
10.600 kronor och fastighetsägarna skulle bidra.      Enskilda börjar söka lån. Dels tertiärlån, där man 

lånade en tredjedel av byggkostnaderna och där 
kommunen garanterade viss del. Därför undersöks de 
här personerna noga och man bedömer om de är 
solventa. Kommunen skall också lämna uppgifter på 
om här finns arbetskraft och om här råder bostadsbrist.  

 
Ett viktigt ärende under sista delen av 40-talet var hur 
den nya storkommunen skulle se ut.   
 
Det sista protokollet handlar om hur man skall avluta 
arbetet i den gamla kommunen. Förslaget blir en 
gudstjänst i Bro kyrka med efterföljande enkel supé för 
nämndledamöter med fruar. 

     Arbetskraft är det nu ont om, men man tror att man 
kan klara den byggnation som folk ansöker om. 
Bostadsbrist är det hela tiden.     

Bro-Lossa sockenprotokoll – en kommentar av Börje Sandén 
Ovanstående artikel  är en fortsättning på förra Nyhetsbrevets artikel. Bägge behandlar kommunalnämndens 
protokoll. Den nämnden motsvarar närmast kommunstyrelsen i våra dagar, dvs. kommunens ’regering’. Idag 
har vi ett styrande organ som kallas kommunfullmäktige som, enligt mitt sätt att förklara saken för mina 
skolelever, var bygdens ’riksdag’. Fullmäktigeledamöter fanns efter kommunallagens tillkomst på 1860-talet 
endast i städer och större orter. Ute i landets socknar hade man i stället en s.k. kommunalstämma. 
     Allteftersom samhällsfunktionerna utökades tillkom särskilda nämnder. När Gudrun och jag fick 
lärartjänster i det nyblivna Upplands-Bro 1952 fanns det skolstyrelse, fattigvårdsstyrelse, barnavårdsnämnd, 
nykterhetsnämnd, hälsovårdsnämnd, trafiknämnd, valnämnd och kanske ytterligare någon mindre nämnd. Det 
fanns ytterst få tjänstemän. Ordföranden i nämnderna skötte arbetet.  Det dröjde flera år innan den första 
socialsekreteraren anställdes. Kommunalkamreren var halvtidsavlönad. Han hade varit konsumföreståndare i 
Bro. Jag minns att hans kollega i Västra Ryd länge var kommunens revisor.  
     Denna min sammanfattning skall ses som minnesanteckningar. Jag har inte lusläst protokollen. De gamla 
nämnd- och stämmo-protokollen finns nu att läsa på UKF:s hemsida: http www.ukforsk.se/  
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Grafitgruvan i Håtuna  
(så som den framställs på UKF:s internetsida 1997-09-28) 
Grafitgruvan i Håtuna och den betydelse brytningen hade under andra världskriget kan vara värd att 
uppmärksamma. Här finns en av landets få kända grafitfyndigheter. Skällstagruvan, som den kallas i 
Bergmästarämbetets skrifter, är en av de viktiga grafitreserverna i landet. Allt svenskt behov av grafit 
importeras dock för närvarande.(1981)  På grund av alltför stor förorening av svavel anses svensk grafit inte 
brytvärd.  
 
Av närmast nedanstående texter är endast den inledande tidigare publicerad i hembygdsboken Det 
hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984. Övriga här publicerade texter och bilder har legat till 
grund för artikeln i hembygdsboken.  
Obs: om du läser den här artikeln från hemsidan kan du utnyttja de länkar som leder till alla 
nedanstående artiklar. Skriv eller kopiera in följande sökväg  på din  Webbläsares översta rad 
http://www.ukforsk.se/subjects/grafit1.htm      http://www.ukforsk.se/ortsbor/Ortsbor%20berattar.pdf 
     Tillsammans med litteraturförteckningen är framställningen ett exempel på källor som kommer till 
användning vid lokalhistoriska studier och kan tjäna som åskådningsmaterial för exempelvis 
gymnasiestuderande, som vill bekanta sig med källdokument. Texten i original-handlingarna återges, 
vilket tvingar den studerande att sätta sig in i en speciell terminologi. Samtliga dokument här nedan 
finns på hemsidan, även intervjuer med markägare och gruvfogde. 
 
* Utdrag ur Det hände i Upplands-Bro, Börje Sandén 1984  
* Sammandrag av bandintervju 1981-03-11 med Alfred Gran, gruvfogde under senaste brytningsperioden  
   under andra världskriget  
* Sammandrag av bandintervju med markägarna under brytningenperioden, Knut och Margareta Bergman.  
* Utlåtande år 1928 från Sveriges Geologiska Undersökning - ingen brytning av grafitmalm i Sverige vid denna 
   tidpunkt  
* Karta över gruvområdet, 1942 jämte 
   beskrivning.  
* Vertikalprojektion av gruvgångarna  
* Kartor över gruvgångarna  
* Ekonomiska kartor med de inmu-  
   tade Skällsta- och Nyborgsgruvorna  
* Beskrivning från år 1924  
* Brytningsberättelser - statistik  
* Bergmästarämbetets protokoll som 
   ger intressanta upplysningar om 
   gruvverksamheten 1924 1938 1942  
* Ur Mutsedeldagboken för Uppsala 
   län - Ugglas-gruvan i Ålsta,  
   Kungsängen  
* Protokoll 1876 vid inmutning av  
   Almaregrufvan i Ålsta  
* Sveriges ädlare malmer och  
   bergverk  
* Skälsta grafitförekomst)                                                                             Bild från 1948 
  (ur Sveriges ädlare malmer och bergverk 
* Källdokument och litteratur                           På hemsidan finns våra  dokumentära bilder av den förfallna 
                                                                             anläggningen tagna av hembygdsföreningen i Håtuna 
 
Ur Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro  
Väster om Håtuna kyrka ligger Skällsta, vars huvudbyggnad brann på 1890-talet och sedan inte blivit 
återuppbyggd. Endast hundra meter från nuvarande mangårdsbyggnaden, en tidigare flygelbyggnad, ligger 
lämningarna efter Skällstagruvan, från vilken Sverige under andra världskriget fick sitt mesta behov av grafit 
tillgodosett. Grafit förekommer bara på ett fåtal ställen i Sverige. Liksom på andra ställen i landet är 
grafitmalmen av dålig kvalité. För närvarande importeras hela vårt behov av grafit.  
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Brytningsperioder  
1858 inmutades den första grafitfyndigheten vid Skällsta. Mindre brytning förekom i dagbrott under första 
världskriget. På 1930-talet blev det mycket stort intresse för grafiten här. Mutsedeldagboken upptar inte mindre 
än 21 fyndigheter under huvudbeteckningen Skällstagruvan, vartill finns ett stort antal fyndigheter även i Råby- 
och Nyborgs- och Värstaområdet.  
Endast i Skällstagruvan nr 1 bröt man grafit åren 1917, 1924 och mellan 1935 och 1945. 
 

 

Brytning under jord  
1940 började man bryta under jord. En gruvlave, försedd 
med hissanordning, byggdes för uppforslingen av malmen. 
Fram till 1946 bröt man malm i två 'våningar' ner till ett 
största djup av 36 meter. Gruvgångarna gick ca 60 meter 
åt vardera hållet från gruvöppningen räknat. Gruvfogden 
har framhållit att den verkliga brytningen aldrig hann 
komma i gång. Den grafit som framställdes togs ur 
provsprängningsmaterialet. Det finns således mycket grafit 
kvar, men den är för närvarande inte brytvärd i konkurrensen med utländska fyndigheter. 
 
Anrikningsverket  
1939 kunde ett anrikningsverk invid gruvan tas i bruk. Det drevs kontinuerligt i tre skift. För övervakning av 
anrikningen behövdes två man. Sex man var således anställda för detta. För brytningen behövdes fler personer. 
Som mest var 15 -16 man anställda vid Håtunagruvan. Anrikningsprocessen var med sin dåtida metod redan ett 
uppmärksammat miljöproblem i Håtuna. Med dagens stränga förbud mot föroreningar skulle det vara omöjligt 
att utvinna grafit på det gamla sättet. 
 
Kulkvarnen 
Malmen krossades först mellan stora 'käftar' av stål. Därefter kastades den mot ett järnsåll och maldes sedan till 
ett fint pulver. Det skedde i en s.k. kulkvarn, som var en stor cylinder i vilken den krossade malmen blandades 
med ett stort antal stålkulor med en vikt av ca 1,5 - 2 kg. När cylindern roterade maldes malmen mellan kulorna, 
så att den blev lika fin som mjöl (200 my). Kulorna blev naturligtvis nötta och måste bytas när de gått ned i vikt 
till 1 kg. (Se gruvfogdens berättelse). 
 
Flotteringen  
Därefter blandades pulvret med vatten i en bassäng och genom tillsats av kemiska medel fick man ett skum, som 
tog med sig grafiten upp till ytan, där den samlades in. Själva berget sjönk till bottnen. Metoden är vanlig även 
när det gäller andra malmer och kallas flotation eller flottering. Det hela sker automatisk dygnet runt, och en 
mycket viktig del av arbetet består övervakning och provtagning. Proverna analyseras omedelbart i laboratoriet. 
Resultatet av analysen ger besked om mängden av de kemiska tillsatser som behövs för att skumbildningen skall 
bli den rätta. Här i Håtuna skedde provtagningarna 30 - 40 ggr per dygn.  
 
Miljöproblem  
Med hjälp av stora fläktar torkades sedan grafitmassan, som därefter brändes för att man skulle få bort så 
mycket som möjligt av svavelföroreningen i den. Själva gruvbrytningen var inte så störande för omgivningen, 
även om tavlor och väggprydnader i mangårdsbyggnaden skakade allt mer ju närmare man kom med 
sprängningarna. Det var i stället de olika momenten i anrikningen som ställde till bekymmer. En stickande 
svavellukt spreds över bygden när det torkade pulvret brändes. Bristfälliga filter i fläktarna släppte igenom det 
finaste grafitpulvret, som lade sig som ett svart oljigt damm över växtligheten i omgivningarna. Vattnet i en del 
brunnar blev förorenat. Flotteringen krävde så mycket vatten att vattenbrist uppstod på gården. Till detta kom 
oväsendet från malmkrossen, kulkvarnen och fläktarna.  
 
Grafit  
Grafit används som bekant i blyertspennor. Den består av rent kol, som kan uppträda i två olika former, grafit 
och diamant, vilka kan sägas vara varandras motsatser. Grafiten är osmältbar, ytterst svårförbrännlig och 
motståndskraftig mot kemisk inverkan. Den används bland annat i metallegeringar av olika slag. Den är ett 
utmärkt smörjmedel, och som sådant användes Håtunagrafiten av Stockholms Spårvägar för spårväxlarna. Det 
får man ofta höra av den del av ortsbefolkningen som vet någonting om vår gruva. Det var emellertid bara den 
svavelhaltiga grafiten som blev smörjmedel. Den höggradigt renade grafiten gick till industriellt bruk, som det 
heter i brytningsberättelserna, och var mycket eftersökt. En del av den gick faktiskt på hemliga vägar till 
Tyskland under kriget, men det kom tydligen aldrig till ortsbefolkningens kännedom.  
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Brytningen upphör  
Brytningen upphörde 1945, men man fortsatte att leverera grafit ur inneliggande lager fram till och med 1949, 
ca 700 ton för smörjändamål och 50 ton för industrin. Det mesta av anrikningsverket är nu borta, liksom den 
stora slagghögen. Den har använts som vägbyggnadsmaterial bland annat. Kvar är några skjul och de två 
arbetarbostäderna öster om gruvan samt gruvfogdebostaden ännu längre bort mot Råby. Gruvan är helt 
vattenfylld. Det är inte svårt att finna dess öppning. (Ur Det hände i Upplands-Bro) 
 
 
Ur Mutsedeldagboken för gruvorna i Upplands-Bro 
 (från UKF:s internetsidor)  
 
Mutsedeldagboken för vårt område förvaras på Bergmästarämbetet i Falun. När man tittar i den finner man att 
det måste ha rått rena rama "guldfebern" i Håtunaområdet på 30-talet med folk springande i markerna för att leta 
efter grafitfyndigheter. Skällstagruvorna 1 och 2 blir inmutade 1917. När sedan verksamheten visade sig vara 
givande inmutas ett stort antal gruvor i området under några år. 
 
1933  

  

Skällstagruvorna Nr 3 - 21.  
 
1934  
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5,  
Wärstagruvan Nr 1 - 3,  
Råbygruvan Nr 1 - 2,  
Nibblegruvan Nr 1,  
Åkergruvan Nr 1  
Backgruvan Nr 1 
 
1937 
Nyborgsgruvan Nr 1 - 5 
Åkergruvan Nr 1 
Backgruvan Nr 1  
 
1939 
Nyborgsgruvan Nr 2 - 5      
                                                                                 Gruvgångarna i två plan 

 

1940 
Skällstagruvan Nr 3 - 11 
 
Det var endast i Skällstagruvan Nr 1 som verklig brytning kom till stånd. 
 

Skälsta grafitförekomst  
Ur Sveriges ädlare malmer och bergverk  
Av F.R. Tegengren  
 
Efter fototstatkopia erhållen på Bergmästarämbetet i Falun 1979-07-02. Av texten framgår att texten tillkommit 
före den återupptagna (tilltänkta ?) brytningen 1924.  
OBS. Skribenten har inte uppmärksammat att brytning ägt rum redan i mitten av 1800-talet. Man misstänker att 
det finns en betydande grafitförekomst i Håtunaområdet. I mutsedeldagboken finner man väldigt många 
inmutningar (vilka aldrig lett till brytning). Se anteckningar om Mutsedeldagboken. B.S.  
 
I den grå bandgnejsen i länets södra del förekommer grafit som accessorisk beståndsdel, såsom vid Hatet på 
Skolandet, vid Bålsta station och på Landholmen i Näs socken. Mera samlad är den emellertid endast vid 
Skälsta gård i Håtuna socken, där man av gammalt haft en mindre skärpning på ett grafitlager. Under kristiden 
blev förekomsten något undersökt, 1917 bröts således i en 10 m djup sänkning i åkern N om den gamla 
skärpningen  250 ton berg, varur erhölls 200 ton anrikningsrågods, som delvis fördes till Runmarö 
flottationsverk (sid. 305). Malmen visade sig emellertid vara svåranrikad på grund av  den höga svavelkishalten.  
 
Grafiten förekommer i en grå, bandad, delvis granatförande kvartsitisk gnejs med strykning NNV – SSO och 
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brant till lodrät stupning mot VSV. Strax öster om grafitzonen stryker ett band av amfibolit. Såväl gnejs som 
grafit genomsättas av pegmatit i körtlar och sliror. 
 
Grafiten bildar en inlagring i gnejsen i en några meter bred zon, av vilken dock endast södra delen är känd på en 
sträcka av c:a 50 m. I strykningen mot NV täckes berggrunden av lera på en sträcka av över en km, men 
någonstans 50—100 m NNV om den sista grafitblottningen är grafitzonen anträffad i ett täckdike. Troligen är 
grafiten därför rätt uthållig i fält och malmtillgångarna ej obetydliga eller jämförliga med Gamla 
Skrammelfallsgruvans vid Norberg.  
 
I den gamla skärpningen är grafiten samlad i tre band. Av vilka de två i hängandet endast äro någon dm breda, 
men liggandebandet över en meter. I sänkningen är malmen 3 -5 m bred och i den norra jordrymningen minst 3 
m. I likhet med gnejsen är malmen utpräglat bandad, med omväxlande kvartsitiska och kloritiska lager. I de 
förra är grafiten fjällig, men i de senare har den vanligen sönderknådats efter slintytor. Malmen håller 
genomgående  en rätt hög halt av kiser, främst svavelkis, men även något magnetkis och spårvis kopparkis.  
 
Medelhalten av grafit i malmzonen är enligt uppgift 20—26 % och svavelhalten flera procent. Då huvudlagret är 
flera meter brett och gnejsinlagringarna i malmen äro mycket obetydliga bör malmprocenten bliva hög, 1917 var 
den i sänkningen ej mindre än 80%.. De enda uppblandningarna av betydelse äro pegmatitgångarna, i 
jordrymningen exempelvis äro några rätt stora körtlar blottade. Närheten av pegmatiterna blir grafiten 
grovkristallin och pegmatiten själv håller grafittavlor jämte kiser. I delvis kalkspatfyllda druser i 
pegmatitgångarna är svavelkisen vackert kristalliserad. Pegmatiten tycks dock ej hava något genetiskt samband 
med malmen utan endast resorberat den redan förut befintliga grafiten och kisen, varefter dessa åter 
utkristalliserat.   Ortsbor berättar     http://www.ukforsk.se/ortsbor/Ortsbor%20berattar.pdf 
 
 
År  ”1999  - Industriminnesåret”- en kommentar till artikeln Grafitgruvan i Håtuna 
 
År 1999 ville Riksantikvarieämbetet slå ett slag för landets många industriminnen som börjat förfalla. Bilden i 
artikelns inledning visar Håtunagruvan år 1948. Byggnaderna hade efter 50 år börjat rasa samman. En ny ägare 
av Skällsta gård bestämde sig detta år för att snygga till området. Länsmuseet reagerade skarpt med stöd av 
hembygdsföreningarna i kommunen när hela anläggningen började rivas.  
      Hembygdsföreningarna skickade en skrivelse till länsantikvarien om det som pågick. Dåvarande ägaren 
påstod att han fått ”tillstånd av röja upp” i området. Röjningen hade dittills kostat 70 000. När 
hembygdsföreningen påpekade för ägaren att ”röjningen” gått så långt att även husgrunderna var borta höll han 
med om att de kunde mycket väl ha fått stå kvar. Det var alltså ett missförstånd mellan ägaren och 
entreprenören. Det hör till saken att ägaren ännu inte bodde på platsen. Andra sopor hade förts dit under lång tid 
och han ansåg att han tagit bort en illegal soptipp. Nuvarande ägaren har ingenting med förstörelsen att göra. 
     Så lätt förlorade bygden och Sverige ett unikt industriminne. Grafit bryts nu inte i Sverige. Rapporter kring 
brytningen säger att Håtunagrafiten skulle vara av en mycket äldre typ än vid traditionella fyndplatser och att 
här finns en av Sveriges största grafitreserver. Av handlingarna i ärendet framgår att dåvarande ägaren, som inte 
längre är i livet, påstått att endast en stor betongklump skulle ha varit kvar av gruvanläggningen. Bilden nedan 
visar dock att påståendet inte var sant. 
Betydande delar av byggnaderna fanns faktiskt 
kvar. Hembygdsföreningen i Håtuna 
dokumenterade i bilder vad som fanns kvar 
1999. Bilderna finns nu i UKF:s arkiv. 
      Det finns ytterligare en intressant ingrediens 
i denna soppa, rapporterad långt senare i UKF:s 
bevarade bandintervju med den aktuella 
gruvfogden. Denne berättade att höggradigt 
renad grafit i hemlighet fördes till Hitlertyskland 
under kriget. 
     Oberoende av denna uppgift har en Bro-bo 
berättat att det talades tyska under kriget runt en 
godsvagn som stod uppställd på stickspåret vid 
godsmagasinet.        
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Verksamhetsberättelse för 2013 

 
Styrelsen för 
Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut  
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2013 (vid årsmöte 2014-04-23) 
 
1. Styrelsemedlemmar 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning 
Ordförande  Hans Borgström resterande mandattid 3 år 
v. Ordf   Ulla Zetterberg resterande mandattid 0 år 
Kassör/Forskn.ansv Börje Sandén  resterande mandattid 3 år 
Sekr  Sophie Hedin  resterande mandattid 2 år 
Ledamot  Bo Palmehorn  resterande mandattid 2 år 
Ledamot  Jonny Ljung  resterande mandattid 0 år 
Ledamot  Ulf  Björkdahl  resterande mandattid 3 år 
Suppleant  Håkan Norelius resterande mandattid 0 år 
Suppleant  Johan Hedin   resterande mandattid 0 år 
Revisor  Lennart Danielsson resterande mandattid 0 år 
Revisor  Lennart Stigle  resterande mandattid 0 år 
Revisorsuppleant Yvonne Frödin resterande mandattid 0 år 
 
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden, ett protokollfört arbetsmöte samt ett antal digitala 
rapporter till styrelsemedlemmarna om verksamhetens utveckling.   
 
 
2. Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2013.  
 
UKF’s 27:e verksamhetsår kan nu summeras. Det inleddes med att vår ordförande Curt Dahlgren efter en 
mycket lång sjukdomsperiod avled den 6 feb. 2013. Börje, Gudrun och Sophie representerade UKF vid 
begravningsakten som hölls i Solna kyrka. Som livet nu är så måste trots allt vardagen gå vidare och 
Curts nedlagda ordförandeklubba måste övertas av någon annan. Vid årsmötet på Klint den 24 april 
valdes Hans Borgström till ny ordförande i föreningen. Han presenterade sig själv i nyhetsbrev nr 2. 
 
Året har vid sidan av rutinjobb och ”strul” med UKF’s datorer varit fyllt av arbete inom områdena 
forskning och arkivering. I särskilda avsnitt nedan ges detaljerade kommentarer om dessa verksamheter.  
Under året har ett stort antal publika och specialbeställda arrangemang genomförts.  
Styrelsens funderingar och beslut kring frågan om UKF’s framtid skapade en hel del arbete. Läs mer om 
detta i avsnitt Medlemsutveckling. 
UKF har deltagit vid kulturrådets samtliga ordinarie möten. Kommunen har konsulterat UKF vid flera 
tillfällen under året. Vi har givit förslag om lämpliga platser för fordonsparkering för besökare till bl.a. 
biskopsborgen på Stäketholmen. Övrig rådgivning har många gånger avsett namnsättning av gator. 
 
Tyvärr medgav tiden att endast två nyhetsbrev kunde produceras och distribueras. För det kommande 
året är det viktigt att vi återgår till det normala med minst 3 nummer per år. Vid sidan om de viktiga 
publika arrangemangen är Nyhetsbrevet den viktigaste återbäringen till våra medlemmar.  
 
3. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning 
 
Årets ekonomiska resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2013. 
Sammanfattningsvis visar den på ett överskott om 3 232,48 kr. Att vi klarade att nå ett överskott beror till 
stor del på det kommunala bidraget om 19500 kr. Vi kan också se, att UKF till viss grad drabbats av 
samma tendens som Sveriges Hembygdsförbund noterat, nämligen att medlemsavgifterna minskar för de 
flesta medlemsförbunden. I årets resultaträkning ser vi att inbetalade medlemsavgifter minskat med 2850 
kr. Inte alarmerande men tillräckligt för att vi omgående måste försöka ändra på trenden (se styrelsens 
beslut i avsnitt Medlemsutveckling). Fortsätter minskningen kan det inträffa att vi måste börja ”nalla” på 
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det vårt egna kapital för att hålla igång den dagliga verksamheten. Då urholkar vi våra möjligheter att 
kunna förnya vår viktiga men nu så slitna datorutrustning. Det är inte akut men ”skulden” finns där och 
måste betalas. Hur denna tekniska förnyelse skall finansieras får kommande styrelser fundera på.  
 
4. Forskningsverksamhet under året 
 
4.1 Hushållningsjournalen 1776-1813 
Vårt största bokprojekt har åter blivit aktuellt, nu i digital form. De tre banden om vardera 256 sidor 
finns inte längre att köpa. Både Lantbruksakademin och Patriotiska Sällskapet – utgivare av tidskriften 
på 1700-talet – framhåller den stora nytta forskningen har av vår utgivning. Eftersom vårt arbete har ett 
”nationellt värde för forskarsamhället” har de bett oss prioritera framtagningen av en digital upplaga. 
Börje påbörjade arbetet under hösten 2013 och med Håkans värdefulla hjälp beräknas  ”Journalen” vara 
färdiginstallerad på vår hemsida i början av sommaren 2014. Testning pågår när detta skrivs i mars 2014.  
 
4.2 Uppsats för Historisk Tidskrift 
Forskningsprojektet kring bl.a. de påstått felaktiga väderstrecksangivelserna i Adam av Bremens skrift 
har nu av Börje (juni 2013) formulerats i en uppsats ställd till Historisk Tidskrift (134:e årgången). Den 
genomgår nu en sista kritisk granskning av s.k. lektörer, som inte vet vem som skrivit artikeln. Minst en 
bedömare skall vara verksam vid utländsk institution.  
Det torde ha framgått av ett flertal artiklar i tidigare Nyhetsbrev att det är en inom forskarvärlden ytterst 
känslig fråga som nu står på spel. Om artikeln inte blir godkänd förväntar vi oss att någon forskare 
äntligen framträder och förklarar hur svensk forskning verkligen ser på saken. Det är ju en debatt i den 
frågan som UKF upprepade gånger efterlyst. Det kanske bör erinras om att en utredning av de påstått 
felaktiga upplysningarna har betydelse för den tolkningen som i alla andra avseenden passar in i våra 
lokala förhållanden. 
 
4.3 Ulf Björkdahls projekt Gamla landsvägen Stockholm - Enköping 
UKF´s styrelseledamot, Ulf Björkdahl, har under drygt ett år forskat i historien om den äldre Stockholm-
Enköping landsvägens sträckning genom kommunen. Hans forskningsresultat kommer att presenteras i 
ett kommande nyhetsbrev. Vi ser med spänning fram mot hans rapport. 
 
4.4 Sockenprotokollen för Bro-Låssa – före tillkomsten av storkommunen Upplands-Bro 
Gudrun Sandén påbörjade 2012 bearbetning av kommunalnämndsprotokollen för Bro-Låssa kommun 
från 1870-tal till storkommunens bildande 1952. Under året har Gudrun fortsatt sitt arbete med 
bearbetning av kommunalstämmoprotokollen från samma tidsperiod. När detta skrivs i mars 2014 är all 
bearbetning klar och projektet avslutat. De bearbetade protokollen finns nu på vår hemsida.  
Gudrun har också skrivit en artikel (se nyhetsbrev nr 2 2013) som ger glimtar om dåtida samhällsliv 
tolkat ur nämndprotokollens formella text.    
 
4.5 Forskningsprojektet kring tolkningen av gamla kartor 
Arbetet fortsätter. Under året har UKF samarbetat med arbetsgruppen Långhundraleden. Det har 
resulterat i en artikel skriven av Börje om dragställen och möjliga alternativ till vägval inom det ryska 
flodsystemet beroende på varierande vattenflöden i floderna. Dessa iakttagelser har möjliggjorts genom 
upptäckten att en av den berömde kartografen Mercators kartor i själva verket visar något helt annat än 
vad hans son och samtiden trodde när denne lät trycka kartan efter faderns död i slutet av 1500-talet. Det 
är en magnifik karta som visar hur de ryska floderna binds samman med vattensystemen i Östeuropa och 
Skandinavien. 
Arbetsgruppens projekt syftar till framtagande av en bok på svenska, engelska och ryska.  
 
5. Medlemsutveckling 
 
Föreningen har haft 190 betalande medlemmar under verksamhetsåret. År 2012 var antalet betalande 208 
st. Eftersom UKF inte tillämpar hårda regler när det gäller betalning av medlemsavgiften innebär denna 
minskning inte nödvändigtvis att UKF förlorat 18 medlemmar utan orsaken till minskningen är att många 
helt enkelt glömt att betala årsavgiften. Oavsett hur det nu ligger till med detta så är det angeläget att 
UKF tar i tu med frågan hur man skall kunna behålla gamla medlemmar och attrahera nya.  
Vad väntar sig medlemmarna av UKF och vad kan UKF göra för att intressera nya medlemmar? Det är 
frågor som styrelsen diskuterat och hittills tagit följande beslut:  
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• Med en nyproducerad broschyr skall vi beskriva UKF:s verksamhet och erbjuda medlemskap. 

Broschyren beräknas vara färdig i slutet av maj 2014 och skall delas ut till boende i Upplands-Bro. 
• Med en enkät till våra medlemmar skall vi ta reda på vad medlemmarna tycker om UKF. Enkäten 

publiceras i årets första nyhetsbrev i mars 2014. Enkäten finns samtidigt på hemsidan och kan 
besvaras fram till 15 maj 2014. 

• En elektronisk medlemsansökan på hemsidan skall göra det enklare att bli medlem 
 

Dessa åtgärder är ett första steg. Utfallet får styra om vi behöver ta nya steg.  
 
Underhåll och utveckling av vårt medlemsregister är viktigt för UKF. Styrelsen har därför beslutat att en 
i styrelsen skall vara ansvarig för medlemsregistret. Under verksamhetsåret har Ulf Björkdahl haft detta 
ansvar. 
 
6. Arkivering 
 
Det är säkert känt att UKF under alla sina tidigare verksamhetsår samlat på sig en ofantlig mängd 
källmaterial i form av böcker, skrifter, bandinspelningar, videofilmer, pappersbilder, diabilder, 
negativfilm etc. Allt detta finns bevarat hos Börje i hans bostad. UKF’s tidigare styrelser har varit väl 
medvetna om att detta inte varit ett tillfredställande sätt att bevara vår skatt på. Ett säkrare sätt kräver en 
lokal som är klassad som arkiv dvs. den är vatten- och fuktsäker, den har en luftmiljö som inte skadar det 
som förvaras i lokalen etc. UKF har under flera år på olika sätt deltagit i aktioner för att inom kommunen 
finna en sådan lokal. Med tillkomsten av Upplands-Bro Arkivförening och Kommunens bistånd har vi nu 
äntligen nått målet: ett skyddsrum i Råby. Genom vårt medlemskap i Arkivföreningen är det nu ”bara” 
för UKF att fylla hyllorna. Innan vi kan åka till arkivlokalen måste vi ha god ordning på det vi ställer på 
hyllorna. Under verksamhetsåret har styrelsen därför påbörjat det mödosamma jobbet att katalogisera vår 
skatt. Vi har börjat med de böcker och skrifter UKF producerat under åren. Samtliga pappersbundna 
bilder är inskannade och väntar på att bli registrerade.  
Jobbet är tidskrävande och inkräktar på den tid vi har för vår forskningsverksamhet som ju är UKF´s 
kärnverksamhet. Mycket arbete återstår och kommande styrelser får fundera på hur vi skall ro iland det 
hela. En komplicerande faktor i arkiveringsarbetet är att vi inte kan lägga in allt material på en gång 
eftersom den pågående forskningen kräver enkel tillgång till delar av vår skatt. 
 
7. UKF datorsystem  
 
Utan vårt datorsystem kan ingen rationell forskning utföras. Så har det varit under alla år UKF verkat. 
Under åren har utrustningen uppgraderats i takt med ny tillgänglig teknik. Trots det så har vi nu hamnat i 
en situation där vår utrustning tillhör en teknikgeneration som inte längre finns på marknaden. Vår 
utrustning är ålderstigen och till viss del sliten. Vi har under året påbörjat en moderniseringsprocess. I ett 
första steg har vi ersatt vår äldsta dator med en tidigare inköpt (= ingen kostnad detta år) men modernare 
dator.   
Säker lagring av vårt digitala material har under åren klarats med extra skivminnen. Metoden är 
säkerhetsmässigt acceptabel men i det långa loppet inte hållbar. Vårt ”Molnabonnemang” (tecknades 
verksamhetsåret 2012) erbjuder idag säker datalagring via nätet. Under året har därför allt mer av UKF’s 
digitala arkiv överförts till Molnet. När överföringen är genomförd kan vi avveckla våra externa 
skivminnen. Framtiden får dock visa om Molnet i slutändan blir vårt säkra datalager.   
 
8. Publika arrangemang 
 
Vid sidan om forskningen är de publika arrangemangen UKF:s viktigaste aktivitet. Arrangemangen gör 
oss kända och genom mötet med medlemmar och andra kulturhistoriskt intresserade människor får vi 
”feed back” på vår verksamhet. UKF har därför som vanligt varit aktivt under verksamhetsåret och på 
egen hand eller i samarbete med andra genomfört ett stort antal publika arrangemang. Gudrun och Börje 
har som vanligt dragit det stora lasset. Generellt har våra arrangemang varit välbesökta och den 
intresserade publikens frågor gör att den utsatta tidsgränsen för arrangemangen många gånger överskrids. 
Tyvärr måste vi samtidigt konstatera att ungdomen lyser med sin frånvaro. Kan vi göra något åt detta? 
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Hur skall vi attrahera nya åldersgrupper? Se avsnitt Medlemsutveckling vad styrelsen har tänkt göra åt 
saken. 
  
Genomförda arrangemang 
2013-02-07 Historia kring Brogård. Florasalen. PRO-Bro 
2013-03-07 Rösaring föredrag med bildsvit. UKF på Klint. De flesta besökarna var nya. 
2013-03-21 Dalupproret 1743. Hedvig Eleonoras församlingsgård. Kristina Smedberg 
2013-03-22 Club Myran, Bålsta. Från Bro till Baku – 35-40 åhörare 
2013-04-10 Från Bro till Baku, historiskt dokumenterade vikingatåg. Bibl. Kungsängen 
2013-04-14 En resa genom jazzhistorien – Söndagssalong hos Sophie Hedin 
2013-04-24     Bro-Låssas utveckling speglad i de kommunala protokollen. Gudrun Sandén  
2013-04-29  Föredrag av Börje om sin forskning. Owe Johanssons grupp kring idéhistoria 
2013-06-04 Sektionen Bro d´River Boys. Frisörsalong och torget i Enköping 
2013-08-23 Bro d´River Boys musik på Club Myran i Bålsta 
2013-09-08 Kulturarvsdagen. Bro Häradsplats. Börje Sandén i samarb. med Kulturnämnden 
2013-09 14 Sigtuna Vänner guidades vid Stäketruinen,  Lyckad, sålde för 200 kr 
2013-09-14 Gudrun /Börje/Hans Fest i byn. Mycket folk 2 bord, sålde för 710 kr 
2013-09-15 Guidning med Ångfartyget Mariefred 91 personer Brohof, Säbyholms skolan 

Låssa kyrka (Bro halva hundare) 
2013-10-16 Föredrag om Fornsigtuna i Kungsängens bibliotek.  
2013-10-22 Gudrun / Börje berättar Brohistoria inför Hantverkshuset personal på Klint 
2013-11-09 Föredrag Hörselskadades förbund. Stäkethistoria. Välbesökt. Framgångsrikt 
2013-12-07     Kultur- och Julmarknad – UKF / Börje på plats med kulturhistoria 
 
 
Hans Borgström    Börje Sandén 
Ordf                                                 Forskningsansvarig                   
 

 

År 2013 var det 20 år sedan 250-årsminnet av Dalupproret uppmärksammades. 
Ett inlägg av Börje Sandén 
 
   I första Nyhetsbrevet 2013 erinrades om UKF’s bidrag till Museivärldens projekt ”1993 - Den svenska 
historiens år”, med underrubriken ”Rikshistoria på hemmaplan.”. Med egna och inlånade föreläsare 
genomförde vi sex föredrag vardera terminen och sex exkursioner till våra fornminnesplatser under 
sommarhalvåret. UKF anammade det ”nationella temat” och lyfte fram i ljuset ett dokument som vi 
kallade Tibble-dokumentet eftersom det skrevs på vår gästgivargård i Kungsängen.  
   Vi kunde i bokserien Vad hände egentligen? visa ”med dalaallmogens egna ord” att den stora marschen 
till Stockholm var en demonstration, och inte ett försök till uppror. Vår bok berättade om 
demonstranternas förhandlingar med den del av regeringen som vågat stanna kvar i huvudstaden. Vi 
framhöll särskilt deras önskan att få träffa kungen och visa honom sin vördnad. 
   Orsaken till att ämnet på nytt tas upp i vårt Nyhetsbrev är det faktum att Norstedts stora 
uppmärksammade historieverk Sveriges Historia för fram en helt motsatt uppfattning om vad som hände 
1743. Författaren konstaterar att ”båda sidor väntade och ingenting hände”. Jag kontaktade denne och 
fick veta att förhandlingsprotokollen inte funnits med i källmaterialet. Enligt min åsikt har man här 
avsiktligt eller oavsiktligt slarvat med källmaterialet. De saknade protokollen framhåller klart det seriösa 
i allmogens agerande. De visar att demonstranterna fick gehör för de viktigaste frågorna och att de gett 
vika i den mindre viktiga om valet av tronföljare.  
    Den vanliga historieskrivningen säger tvärtom att det var deras vägran att godta det andra förslaget till 
tronföljare som var orsaken till militärens ingripande. I den nu aktuella tolkningen av händelseförloppet 
sägs inte ett ord om dalfolkets demonstrationståg i den historiska avdelningen av boken. Där talas om ett 
krig 1741 och en fred 1743.  
    Demonstrationen betraktas uppenbarligen som revolution och får sin plats i det stora kapitlet  
”Brott och straff ” - tre hundra sidor längre fram i boken. 
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