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Musikalisk salong på Kvistaberg.
Söndagen den 22 November kl 13.00-14.00
Johan Westre, välkänd för Upplands-Brobor, spelar Mozart och Chopin.
Detaljerat program ännu ej klart.
Salongen är ”inbakad” i Konstformers utställningshelg den 21-22 november.
För ytterligare information om musiksalongen, se Konstformers annonser i Bålsta UpplandsBrobladet, Mitt i och Kommunens evenemangsannonser.
Inträde till Musiksalongen 50 kr.

Studiebesök Landsarkivet i Uppsala
Tisdagen den 24 november kl 15.00
Studiebesöket är öppet enbart för UKF´s medlemmar.
Eftersom Landsarkivet endast kan ta emot en grupp om högst 15 personer måste deltagarantalet
begränsas. Föranmälan krävs därför. Först till kvarn gäller.

Från och med den 10 nov. till och med den 20 nov. kan föranmälan göras till
Hans Borgström på tel. 070 5716124.
UKF anordnar gratis transport från Kungsängen/Bro tur och retur Uppsala.
Vid besöket guidas vi av en representant för Landsarkivet. Besöket tar ca 1 timme.
Avsikten med besöket är att visa hur ett arkiv av den typ Landsarkivet representerar kan hjälpa
amatörforskaren. Hur går ett besök till vid Landsarkivet, vad finns på hyllorna, hur hittar man i arkivet,
vilken hjälp kan man få på plats? Det och annat kommer den guidade visningen att ge svar på.

Meddelande angående projektet Fornsigtuna
I nyhetsbrev 2015-3 förklarades att UKF tänker genomföra en förnyad granskning av
forskningsläget kring Fornsigtuna. I denna förklaring utlovades en rapport i detta nyhetsbrev
om de resultat som hittills uppnåtts i den förnyade granskningen. Tyvärr måste vi den här
gången meddela att p.g.a andra (i och för sig positiva) händelser inträffat som gjort att
analysen gått på sparlåga under några veckor. Nu är vi dock på ”G” igen och ni kan förvänta
er en rapport i nästa nyhetsbrev.
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Kulturarvsdagen 2015.
Kulturarvsdagen 2015 officiella tema var
”Människors värv och verk - en resa i industri- och
teknikhistoria”. UKF deltog med ett föredrag av
Börje och Gudrun Sanden. Stora scenens läktare i
Kulturhuset var välfylld söndagen den 13 sept. när

Börje tog oss med på en resa i vår bygd med
betoning på vad människor uträttat som varit till
nytta för andra. Börje berättade om Oskar
Sjölanders betydelse för vår bygds utveckling. Ett
annat exempel på personlig insats är det vi idag
känner som Sunnerdahls hemskola på landet.
Gudrun läste valda delar ur Hushållningsjournalen

från 1780-talet, en tidig version av ”teknisk
tidskrift”. Vi fick veta vad man gjorde på
grammofonskivefabriken i Bro och i grafitgruvan
på Skällsta. Börje berättade den intressanta
historien om Aspviks kvarn och den Vallerska
tuben. Bygdens första egentliga industri var Jakob
Gripensedts järnmanufaktur på Lejondal. Här
tillverkades olika typer av jordbruksredskap bl.a.
den berömda Gripenstedtska plogen. De viktiga
tegelbruken och speciellt Bro gårds tegelbruk
omnämndes.

Hela Börjes föredrag med bilder och text finns på
UKF hemsida.

Den andra vandringen längs gamla
landsvägen.

På dessa ställen krävs det lite fantasi för att se hur
det tog sig ut så där för 100 år sedan. Ulf hjälpte
I ett fantastiskt vackert höstväder söndagen den 11 oss förstå hur vägen egentligen gick i terrängen
och vilka svårigheter man måste ha upplevt när
okt. samlades 16 st personer utanför ICA
man färdades med häst och vagn. Området kring
Kungsängen för att följa med Ulf Björkdahl på en
vändring längs gamla landsvägen från Kungsängen Gripens backe vid Urfjäll är ett bra exempel på
detta. På de ställen landsvägen helt har försvunnit
till Prästtorp. Vandringen, som var en fortsättning
tog vi oss fram till på stigar som använts som
på vårens vandring från Stäket, gick nu från
färdväg genom vår kommun. Vandringen gick här
Centrum via Kungsängens kyrka, Tibble by,
många gånger genom svårforcerad terräng. Under
Urfjäll, Aspviks krog och slutligen Prästtorp.
vandringen gjordes ett flertal ”informationsstopp”.
Ulf fick då möjlighet att på initierat sätt berätta om
platsens historia.

Vi följde de rester av gamla landsvägen som, trots
alla förändringar som skett under åren längs
vägsträckan, ännu finns kvar. På många ställen går
det fortfarande att gå på den gamla vägen men på
flera ställen finns endast antydningar i terrängen
som påminner om den gamla vägen.

Vid Prästtorp kunde gruppmedlemmarna välja
den moderna tidens asfaltvägar och
fossilbränsledrivna färdmedel för sin hemresa.

Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro, Del 5.
Vägsträckan Tibble by - Prästtorp
I Ulf Björkdahls artikelserie om allmänna landsvägens olika sträckningar
genom vår kommun har tidigare publicerats en översikt (nyhetsbrev 2/14),
delsträckan Stäkets sund –Ryssgraven (nyhetsbrev 1/15), delsträckan
Ryssgraven –Tibble by (nyhetsbrev 2/15) samt delsträckan Prästtorp korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen (nyhetsbrev 3/15). Tyvärr var vi för
snabba i förra numret och hoppade över delsträckan Tibble by – Prästtorp, vilket
alltså rättas till här.
Landsvägen mellan Tibble by och den tidigare gränsen mellan Näs och Bro socknar vid
koloniområdet strax före Prästtorp har delvis haft olika sträckningar. På nedanstående karta är
de äldre vägsträckningarna utritade (streckat: bevarade delar, prickat: ej bevarade) i
anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (orange). Med blått streck anges vintervägens
ungefärliga sträckning. Vintervägen kom in från Görväln mot Tibble gästgiveri (som för
ändamålet hade en extra krogstuga på ängen strax nedanför Ingo-macken) och löpte sedan
ungefär där järnvägen nu går till Aspviks krog och vidare ut i Broviken mot Gran.
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Även om vi inte exakt vet hur den äldsta landsvägen (stigen) letade sig fram från Näs kyrka
över Tibbles och Syltas ägor så har vi desto bättre spår när vi kommer till Aspvik. Känt är att
vägen - före 1600-talets vägbanksbygge – från nuvarande Urfjäll gick via torpet Slängan
(dagens Aspvikslund) och söder om Aspviksåsen, följde åskanten (som var gräns mellan inoch utägor) över ”elak och oländig mark, av en rännil och sandgrop, till väg för resande
alldeles obekväm” fram till ett känt vattenhål vid Källtorp och Aspviks krog. Här anslöt
vintervägen (se kartan) så denna krog låg verkligen centralt.
Därefter korsade landsvägen nuvarande Enköpingsvägen innan den drog vidare genom
skogen förbi Grindtorpet och norr om koloniområdet och sedan vidare mot Bro. Att vägen
rundade koloniområdet är naturligt eftersom Mälaren tidigare nådde långt upp och marken här
länge var sank.

Äldsta landsvägen? Dagens gång- och ridstigar bakom Aspviks koloniområde bör ha sina anor i
en medeltida väg som rundade den dåtida viken. Här syns en hålväg längs samma stig. Foto
författaren 2010.
Under 1600-talet drogs den bankförsedda landsvägen från kyrkan vidare över Tibbles ägor. I
Tibble by fanns gästgiveri, poststation och senare även tingshuset för Bro härad. Vid
gästgiveriet kunde de vägfarande köpa sig mat och härbärge. Man kunde byta hästar för den
fortsatta färden.
Därefter följde vägen den naturliga och tydliga gränsen mellan Syltas inägor och utmark. Vid
nuvarande Urfjäll gjorde vägen några tvära krökar och här fanns en brant backe som senare
kom att kallas Gripens backe efter soldaten i det närliggande soldattorpet.
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Vägen genom Tibble gamla by. Vägen var landsväg fram till 1940. Foto författaren.

Utsnitt ur 1844 års lagaskifteskarta över Sylta. Kartan visar landsvägens backiga krok förbi
nuvarande Urfjäll. Svagt är inritat nuvarande raksträcka som byggdes några år senare
varefter man slapp de branta backarna
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Idag återstår av Gripens backe en ca 100 m lång, alléklädd och inte särskilt brant backe. Den
är idag döpt till Dunderhus allé. Om vi tänker bort nuvarande Enköpingsvägens 2 m höga
vägbank och beaktar att den intilliggande ”åkermarken” höjdes kraftigt i samband med
senaste järnvägsbygget kan vi anta att 1600-talets vägbank låg ca 3 m lägre än
Enköpingsvägen. Vi kan då ana hur brant och besvärlig Gripens backe en gång var. Vägen är
fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 112:2. Till vänster syns en väghållningssten.
Foto författaren 2011.

Efter kroken via Gripens backe återgick landsvägen till den låglänta terrängen i riktning rakt
mot torpet Slängan (Aspvikslund). Den äldsta vägen som gick söder om Aspviksåsen ersattes
någon gång före 1675 med nuvarande väg norr om Aspviksåsen. Under ytterligare ett antal år
passerade landsvägen förbi Slängan innan en vägrätning gjordes, förmodligen i början av
1700-talet. Enligt en vägbeskrivning (från 1792) reste man från Urfjäll ”uppför en lång och
tvär kallad Aspviks Backe” och därefter ner över utmarken norr om Aspviksåsen och förbi
Aspviks vattenkvarnar.
Sedan kvarnområdet passerats följde 1600-talsvägen i huvudsak nuvarande cykelbanan rakt
ned mot den lägsta punkten i området men gjorde sedan flera krökar förbi odlingar och
bergpartier. Vägen löpte tvärs över nuvarande bostadstomten Hasselbacken längs med
ängskanten men vek strax upp till ”cykelbanan” igen. Av denna vägkrok via ängskanten finns
inget kvar då den är bortodlad sedan länge. Däremot är ett stycke av vägens fortsättning ännu
bevarad där den från cykelbanan åter sökte sig mot ängskanten förbi ett ängsvaktartorp fram
till nuvarande Enköpingsvägen och vidare mot Prästtorp
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1600- resp 1930-talets Aspviksbacken sedd västerifrån. Av 1600-talsvägen finns idag en 400 m lång sträcka som
är 6-7 m bred med en flera dm hög vägbank, vilken trafikeras lokalt under namnet Kvarnåbacken. Vägen är
fornminne med beteckningen RAÄ Kungsängen 115:2. Foto författaren 2013.

Här till vänster om cykelbanan ”börjar” en någorlunda bevarad 350 m sträcka av 1600-talsvägen. Vägen är
drygt 6 m bred och vägbanken några dm hög. Vägen var troligen i bruk till 1928. Vägen är fornminne med
beteckningen RAÄ Kungsängen 179:1. Foto författaren 2010.
Utvecklingen under 1800-talet och framåt

Omkring 1850 ersattes backarna vid Urfjäll med nuvarande raksträcka förbi ergeantbostället
Vickberga och samma år gjordes en sänkning av Aspviksbacken. 1927-28 gjordes en
omläggning, rätning och breddning till 6 m av sträckan Aspviks kvarn -Ekboda. Då ersattes
den ännu bevarade 1600-tals vägsnutten i skogen bortom Hasselbacken. I slutet av 1930talet drogs Enköpingsvägen i en ny vägsträckning från Kungsängen och söder om Tibble by
fram till Aspviks kvarn. I samband med detta sprängdes en ny väg genom Aspviksberget och
vägbanken höjdes kraftigt förbi kvarnområdet. Den nya sträckan togs i trafik 1940. Sträckan
Kungsängen-Aspviks kvarn stensattes 1948
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Sunnerdahls Hemskolor på landet. Del 5.
Den omstridda läroplanen
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen.
Den första styrelsens sammanbrott.
Hemskolans andre rektor, dr. Carl Ludvig Lohmander, tillträdde sin tjänst den 1 september
1911 till en början på ett år. Han insattes genast i en rad frågor som skulle lösas under den
närmaste tiden. Direktionen gav rektor Lohmander i uppdrag att yttra sig om behovet av en ny
slöjd- och trädgårdslärarinna, hennes uppgifter, avlöning mm samt om inkomna ansökningar
till denna befattning. I samband härmed beslöts att ytterligare ett vindsrum skulle inredas på
elevhemmet Boda och att Cronstedt och Lohmander skulle träffa någon av de på Säbyholm nu
arbetande byggmästarna om utförande härav. Inredningsarbetet skulle övervakas av rektor
Lohmander.
På förslag av rektorn skulle enligt hans mening av en dylik befattning vara önskvärd och att
den blivande lärarinnans uppgifter lämpligen borde bestämmas i enlighet med bifogat förslag
till arbetsplan. Med anledning härav beslöt styrelsen anställa en ny lärarinna med åligganden
enligt berörda förslag och med en lön av 800 kr om året, i dåtidens penningvärde, tills vidare.
På förslag av frk.Aspman och rektor Lohmander antogs till slöjd- och trädgårdslärarinna
frk. Anna Påhlman som skulle tillträda sin befattning om möjligt redan den 1 oktober 1911.
Rektor Lohmander hade också fått till uppgift att tillsammans med frk.Aspman anskaffa
möbler, linne, kökskärl mm till de nya elevhemmen Haga och Vika.
Den viktigaste uppgiften för rektor Lohmander blev att på uppdrag från stiftelsens styrelse
upprätta ett slutligt förslag till arbets- och finansplan för Sunnerdahls Hemskola på Säbyholm.
Detta förslag skulle bl.a. baseras på den tidigare provisoriska läroplanen för den teoretiska
undervisningen vid hemskolan daterad den 7 mars 1911. Det var det förslagets innehåll som
väckte så mycket diskussioner inom styrelsen under de kommande sammanträdena under
nov-dec 1911.
Under sammanträdet den 14 november föredrog rektor Lohmander huvudpunkter ur ett av
honom uppgjort förslag till arbets- och finansplan för Sunnerdahls Hemskola på Säbyholm.
Efter diskussion uppsköts ärendets vidare behandling i avvaktan på det fullständiga förslagets
framställande. Förslaget delades ut till ledamöterna för att dessa skulle kunna sätta sig in i
förslagets alla detaljer före nästa sammanträde. Dessutom hade under tiden inkommit ett
skriftligt uttalande från hr. Kinberg med anledning av berörda huvudpunkter. Dessa
handlingar bilades till protokollet vid sammanträdet den 21 november varefter diskussionen i
frågan fortsattes. Härunder beslöts på förekommen anledning att uppdraga åt rektor
Lohmander att under återstående delen av året anordna bästa möjliga teoretiska utbildning på
Säbyholm i enlighet med den av styrelsen den 7 mars 1911 fastställda provisoriska
läroplanen. Vid sammanträdet den 28 november fortsatte diskussionen om rektor Lohmanders
förslag till arbets-och finansplan för hemskolan.
Vid sammanträdet den 5 december fortsattes diskussionen om rektor Lohmanders förslag
till arbets-och finansplan för hemskolan. Hr. Kinberg anhöll om att få till protokollet
antecknat att frk. Sunnerdahl för honom förklarat sig i allt instämma i hans vid förra
sammanträdet föregivna skriftliga uttalande om förslaget. Sedan styrelsen genom omröstning
beslutat att inte anta ett av hr. Lagerholm väckt förslag att tillsätta en kommitté inom styrelsen
för att behandla frågan, uppsköts ärendet ytterligare till nästföljande sammanträde.
Under sammanträdet den 12 december fortsattes diskussionen om det av rektor Lohmander
uppgjorda förslaget till arbets- och finansplan. Därvid framlades av hr. Lagerholm ett av
rektor Lohmander uppgjort förslag till förtydliganden och modifikationer i förslaget av arbets8

och finansplan. Vidare framlades av hr. Kinberg ett förslag till huvudgrunder för hemskolans
utveckling. Dessa båda handlingar bilades protokollet. Styrelsen uppdrog nu åt rektor
Lohmander att dels utarbeta fullständigt ändringsförslag i enlighet med den av honom
uppgjorda promemorian och dels utarbeta ett nytt förslag till arbets- och finansplan, baserad
på hr. Kinbergs föreslagna huvudgrunder.
Vid sammanträdet den 19 december fortsatte handläggningen av det av rektor Lohmander
uppgjorda förslaget till arbets-och finansplan för hemskolan på Säbyholm. Sedan senaste
sammanträdet hade till ledamöterna utdelats det av rektor Lohmander utarbetade, modifierade
och förtydligande förslaget som nu bilades protokollet. Under diskussionen yttrade hr.
Lagerholm bifall till rektor Lohmanders modifierade förslag och avslog det av hr. Kinberg
framställda förslaget. Hr. Kiellander yrkade avslag på det av hr. Lagerholm gjorda
bifallsyrkandet. Slutligen föredrog hr. ordförande två st. skrivelser varav det ena var ställt till
hr. ordföranden själv, från frk. Magna Sunnerdahl och det andra som var ställt till styrelsen,
från Hugo Hammarskjöld. Dessa personer var emot rektor Lohmanders förslag till arbets-och
finansplan. Sedan diskussionen nu efter framställd förfrågan förklarats avslutad, bekräftade,
på fråga av hr. ordförande hr. Lagerholm om han vidhöll sin ståndpunkt, i vilket nu jämväl
hrr. Svedelius, Lidman och Cronstedt samt frk. Aspman förklarade sig instämma. Härefter
beslöt styrelsen att anta det av rektor Lohmander utarbetade och till protokollet fogade
modifierade förslaget till arbets- och finansplan för hemskolan på Säbyholm. Mot detta beslut
reserverade sig hrr. ordförande Tigerschiöld och Kiellander samt suppleanterna hr. Kinberg
och frk. Milow, vilket fick till följd att dessa avgick ur styrelsen. Sålunda splittrades den
första styrelsen alldeles före juluppehållet 1911. Rektor Lohmanders förslag till definitiv
arbets- och finansplan för hemskolan som nu hade antagits av styrelsen fungerade i stort sett
ända fram till skolans omorganisation 1949.
Vad var det nu som stod i rektor Lohmanders förslag och som det uppstod så mycket
stridigheter om? Det var i huvudsak utbildningens längd. Inom styrelsen uppstod tämligen
snabbt två fraktioner med olika uppfattningar i denna fråga. Majoriteten, bestående av hrr.
Svedelius, Lidman, Cronstedt och Lagerholm samt frk. Aspman, ansåg att utbildningstiden
skulle vara fyra år. Minoriteten bestående av hrr. Tigerschöld, Kiellander och Kinberg samt
frk. Milow ansåg att två års utbildning borde vara tillräckligt. Som skäl anfördes att en
intagning av nya elever endast vart fjärde år skulle medföra att färre elever skulle komma i
åtnjutande av undervisningen. Minoritetssynpunkterna fick även stöd av frk. Magna
Sunnerdahl som ansåg att en tvåårig utbildning överensstämde med hennes ursprungliga
intentioner. I sakfrågan, utbildningstidens längd, blev styrelsens beslut “högst fyra år”, vilket
står i författningssamlingen för stiftelsen Sunnerdahls Hemskolor på landet.
I rektor Lohmanders första förslag redovisas under punkt 1, “utbildningstidens längd”
att elevernas utbildning till sin allmänt medborgliga del skulle vara likvärdig med den
utbildning som vinnes genom den statsunderstödda fyraåriga kommunala mellanskolan med
hänsyn till kurserna i de särskilda ämnena erhålla sin omfattning samt ett främmande språk,
tyska, upptages i läroplanen.
Under punkt 2 “fördelning av skolarbete och praktiskt arbete” föreslås att arbetsåret
räknas från den 1 juli, att skolåret upptager 36 veckor, fördelade så att höstterminen omfattar
16 veckor och vårterminen 20 veckor. Att varje årsklass uppdelas i två grupper pojkar och två
grupper flickor med omväxlande skolarbete och praktiskt arbete och att arbetsperioderna sätts
till 2 veckor för pojkarna och 4 veckor för flickorna med den jämkning som omständigheterna
kräver.
Under punkt a. “Hushållsarbete och övriga arbeten i elevhemmet” påpekar rektor
Lohmander svårigheterna med tvätten såsom den var ordnad under det första läsåret 1911. Det
gick åt för mycket tid för tvätten från flickornas tillmätta tid. Rektor Lohmander föreslog
därför att tvätten fr.o.m. vårterminen 1912 skulle skötas med lejd kraft under den tid av
arbetsåret då skolarbetet pågår och att det i samband med den utvidgning av verkstaden som i
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det följande föreslogs, inredes en ångtvättinrättning och att flickorna under den tid av
arbetsåret då skolarbetet inte skulle pågå i så stor utsträckning som utrymmet i den nu
uppförda tvättstugan tillät, sköter vederbörande elevhems tvätt för hand.
För punkt b. “Jordbruksarbetet” framkommer synpunkter på det dåvarande jordbruksarbetet i huvudsak på Säbyholms gård under förvaltare Axel Hullbergs ledning. Såsom
jordbruksarbetet f.n. är anordnat erhåller hemskolans elever i själva verket ingen annan
utbildning än den de skulle kunnat erhålla genom att taga anställning såsom drängpojkar på en
gård. Rektor Lohmander ifrågasatte också de lämpliga ur moraliskt hänseende mindre
gynnsamma förhållanden att de genom umgänget med sina arbetskamrater får en yttre
hållning som är allt annat än önskvärd. Här föreslår rektor Lohmander att det genom
avsöndring eller köp anskaffas en egendom som helt och hållet sköts av pojkarna själva under
ledning av en agronom och rättare. Agronomen skulle dessutom ge eleverna teoretisk
undervisning till jordbruket hörande ämnen. Storleken på egendomen föreslogs lämpligen bli
50 ha (för 18 arbetande pojkar).
För punkt c. “Trädgårdsarbetet” vad som sagts om den nuvarande ordningen av jordbruksarbetet, gäller även den nuvarande anordningen av trädgårdsarbetet. Om hemskolan
skall omfatta även en förberedande trädgårdsskola måste det anskaffas en trädgård som helt
och hållet sköts av pojkarna själva under ledning av en fullt utbildad trädgårdsmästare.
Trädgårdsmästaren skulle också ge eleverna teoretisk undervisning i till trädgårdsskötsel
hörande ämnen. Storleken på trädgården som till sin omfattning avpassas för en ordinarie
arbetsstyrka av 6 pojkar i åldern 14-18 år föreslogs till 3 ha, varav 1 ha för
undervisningsändamål och 2 ha för ekonomisk drift.
För punkt d. “Verkstadsarbetet” omfattande metall- och träarbete, där varje elev i början
av sin utbildningstid deltar i båda slagen av arbete. Verkstaden beräknades för en arbetsstyrka
av 24 elever vilket skulle innbära en utbyggnad av den nuvarande verkstaden. Det föreslogs
att verkstaden skulle förses med en ångpanna för högtrycksånga som förutom till
verkstadsdriften skulle förse en ny intill verkstaden liggande bad- och tvättinrättning med
ånga för apparater till tvätt och badutrustning. Dessutom tillkom enligt beslut senare om
utrustning för ett elektricitetsverk integrerat inom tillbyggnaden. Utbyggnaden blev färdig och
togs i bruk under 1914.
Man skulle alltså även i fortsättningen ha en gemensam verkstadsföreståndare för bägge
slagen av arbete. Verkstadsföreståndaren skulle också ge eleverna för både metall- och
träarbetare teoretisk utbildning i till verkstadsarbetet hörande ämnen samt undervisning i
fackritning.
Vid den här tidpunkten uppgjorda förslaget till arbets- och finansplan ingick inte några
planer om barnsköterskeutbildningen. Den utbildningen tillkom senare, men då fanns inte
Lohmander kvar som rektor för hemskolan.
Enligt rektor Lohmanders första förslag till arbets- och finansplan för hemskolan skulle
grundhemmen bestå av en föreståndarinna samt 8 flickor och 6 pojkar. Det föreslagna antalet
flickor motiverades med att hushållsarbetet tar så många krafter i anspråk att det med färre
antal flickor skulle bli alltför liten tid i övrigt för flickornas övriga praktiska arbeten och för
deras skolarbete.
Under punkt 6. “Utvecklingsplan” hade rektor Lohmander räknat med att under de följande
åren har hemskolan 3 årsklasser d.v.s. 168 elever samtidigt, vart 4:e år antagas inga nya
elever.
En del saker i rektor Lohmanders huvudförslag till arbets- och finansplan för hemskolan
fick jämkas samman med de synpunkter som framkom under diskussionerna på
sammanträdena och vars resultat kom att redovisas i rektor Lohmanders modifierade förslag
till arbets- och finansplan för hemskolan.
Vad var nu skillnaderna mellan de bägge förslagen? Rent principiellt fanns det ingen
skillnad utan vad som gjordes var följande:
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•
•
•
•

att man skar ner storleken på jordbruksegendomen till 30 ha passande till en ordinarie
arbetsstyrka på 12 pojkar i åldern 14-18 år.
att man skar ner storleken på trädgårdsegendomen till 2 ha varav 1 ha avses
huvudsakligen för undervisningsändamål och 1 ha för ekonomisk drift. Detta avpassat för
en ordinarie arbetsstyrka av 4 pojkar i åldern 14-18 år.
att man minskade antalet verkstadspojkar till 16 st istället för 24 st.
att under de på läsåret 1912-13 närmast följande åren hemskolan skulle ha 2 års klasser,
d.v.s. 112 elever samtidigt, nya elever antagas i medeltal vartannat år.

Rektor Lohmander löste på ett praktiskt och framsynt sätt med sitt förslag till arbets-och
finansplan för hemskolan, de barnsjukdomar som blottats under det första läsåret 1911 och det
sätt varpå han strukturerade upp alla de slutliga, praktiska, teoretiska och finansiella
funktioner som måste till för att hemskolan skulle kunna fungera på ett riktigt sätt framgent i
tiden.
Även rektor Lohmander måste ha påverkats rent psykiskt av alla de uppslitande
diskussioner som föregick beslutet. Man vet så här efteråt att han sjukskrev sig under en
längre period efter styrelsens beslut att antaga den modifierade läroplanen.
Den andra styrelsen (1912-1921)
Som en följd av den första styrelsens sammanbrott avgick hrr. Tigerschiöld, Kiellander och
Kinberg samt frk. Milow i och med 1911 års utgång. Enligt skrivelse från Kungl.
Ecklesiastikdepartementet daterat den 9 februari 1912 kom den förändrade styrelsens
sammansättning att se ut enligt följande (se dessutom Bild 1 nedan):
• Rektor Carl Svedelius, ny ordförande, tidigare vice ordförande.
• Doktor Otto Wilhelm Lagerholm, ny vice ordförande, tidigare kassadirektör.
• Överlärare Carl Lidman, ledamot som tidigare.
• Frk. Maria Aspman, ledamot som tidigare.
• Arkitekten Greve Sigge Cronstedt, ledamot som tidigare.
• Kanslirådet A.I. Lindhagen, ny ledamot.
• Professor Nils Hansson, ny ledamot.
• Barnavårdskonsulenten Lars Barkman, ny suppleant.
• Frk. Gertrud af Klintberg, ny suppleant.
Sedan hr. Lagerholm förklarat sig ej längre önska upprätthålla kassadirektörsbefattningen
utsågs hr. Swartling till kassadirektör för innevarande år 1912, mot ett särskilt arvode av 100
kr i månaden.

Direktör J Swartling
Det uppdrogs åt hr. Swartling att bereda de ekonomiska ärendena till föredragning för
direktionen. Tillsynen över förvaltningen av stiftelsens fastigheter skulle tillsvidare handhavas
av S. Cronstedt jämte hr. O. Lagerholm. Tillika beslöt direktionen att förnya det av hr. C.
Lidman och frk. Aspman förut lämnade uppdraget att för direktionens räkning övervaka
barnens fostran och undervisningen vid hemskolan på Säbyholm, samt de särskilda
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elevhemmens skötsel och ledning. Beslöts att ärenden rörande hemskolan skulle i direktionen
föredragas av dess ledamöter, men att rektor Lohmander skulle tillsvidare kallas att närvara
vid alla sammanträden, då ordföranden på grund av ärendenas beskaffenhet fann detta
behövligt. Utsågs hr. N. Hansson att på direktionens vägnar öva vård och tillsyn över skötseln
av Säbyholms gård, samt jämte hemskolans rektor göra upp ett förslag till anordnande av
elevernas jordbruks- och trädgårdsarbeten. Vidare beslöts att från den nu fulltaliga direktionen
skulle avsändas ett hälsningstelegram till skolans donator frk. Magna Sunnerdahl. Detta
gjordes under februari Månad 1912.

Bild 1. Den andra styrelsen

Carl Svedelius

Otto Wilhelm Lagerholm

Carl Lidman

A.I Lindhagen

Maria Aspman

Nils Hansson

Sigge Cronstedt

Gertrud af Klintberg

Lars Barkman
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Hushållningsjournalerna 1776 – 1813. Innovationer och nytänkande.
En vacker marsdag 1992 åkte Börje och
jag till Håbo Tibble kyrka.
Kyrkvaktmästaren hade ringt och berättat
att han flyttat några kartonger från
klockstapeln och nu ville han ha hjälp att
placera innehållet. Det var 9 stora
kartonger med kungörelser, biblar, en fin
gammal koralbok och andra handlingar,
sånt som brukar samlas i gamla kyrkors
arkiv.
Vi satte upp alltsammans i ett par skåp
i huset utanför kyrkan. Det här tog hela
förmiddagen och när det bara var en liten
kartong kvar, var vi så hungriga, att vi
bestämde oss för att ta hem den sista lådan
för att i lugn och ro se vad den innehöll.
Jag hade skymtat små gråblå häften.
Det visade sig vara 142 häften som
luktade fukt och mögel och råttlorten

Det tidigaste var från 1776 och det sista
var från 1813. Jag förstod att det inte var
hela materialet vi hittat. Ibland saknades
några månader och ibland hela årgångar.
Jag upptäckte att de flesta av häftena inte
var uppsprättade. Det gick varken med
sprättkniv, vassaste kökskniven eller
rakblad. Till sist blev det skärmaskin. Det
var en speciell känsla att vara den första
som bläddrade i de här gamla sidorna.
Vi visste inte vad vi skulle göra med
det här fyndet. Men på framsidan av varje
häfte stod rubriker, så vi bestämde att jag
skulle skriva in dem i datorn. Det blev 900
rubriker och ju längre jag skrev desto
nyfiknare blev jag. Vad var det här
egentligen?
Jag började läsa första häftet och det
visade sig då att det var Patriotiska
Sällskapet som 1776 bestämt sig för att ge
ut ett häfte i månaden, så småningom blev
det ett varannan månad. Det var patrioterna
själva som skulle stå för innehållet. Allt
syftade till att man skulle ge förslag till
förbättringar inom alla områden inom
hushållningen. Patrioterna var ofta
personer med goda resurser, som kunde
experimentera med t ex olika grödor och
odlingsmetoder. De reste ibland utomlands
och tog del av andra länders framsteg.
Sverige var vid en här tiden ett mycket
fattigt land med tre stora brister: skog,
gödsel och folk. Allt byggdes av trä, så det
gick år mängder av timmer och virke.
Husen blev ju inte så täta alla gånger och
man hade sällan spjäll i skorstenarna, alltså
eldade man för kråkorna. Men det som nog
tog värst på skogstillgången var att alla
åkrar skulle ha gärdsgård omkring sig för
att fredas för betande djur. Till
gärdsgårdsstörar som inte skulle vara
alltför kraftiga tog man växande träd, som
aldrig fick växa färdigt. Någon
nyplantering förekom inte heller, utan det
fick naturen ordna själv. Bara på
Lennartsnäshalvön fanns 3 mil gärdsgård.
Eftersom djuren gick fritt omkring kunde
man inte ta vara på gödseln och under

rasade när jag bredde ut allt på köksbordet.
Efter ett par dar var de så torra att jag
kunde lägga ut dem i tidsordning. Det stod
Hushållningsjournal eller Nya
Hushållningsjournalen på omslaget. Varje
häfte innehöll ca 40 tätskrivna sidor i tysk
frakturstil.

13

vintern hade man ont om foder, så det blev
inte mycket av den varan då heller. Sverige
var ju glest befolkat. Krig och dålig föda
hjälpte minsann inte upp befolkningstalen.
Så nog behövdes det nytänkande och bättre
hushållning.
Vem skulle läsa journalerna? I första
hand präster och storgodsägare som hade
möjlighet att prova nya idéer. Det skulle
också vara ett diskussionsforum.
Jag kände att det här var ett så
intressant material, att jag ville att andra
skulle kunna ta del av det. Jag tog kontakt
med Patriotiska Sällskapet som
uppmuntrade mig att gå igenom hela
materialet. Det blev 2.227 artiklar som jag
gjorde sammanfattningar av med nutida
stavning och moderniserat språk.
Sällskapet ville ge ut det här i bokform och
det ville UKF också. Det var då Börje
lyckades manipulera ett dataprogram, så att
man kunde skriva ut hela böcker på en
vanlig skrivare. Det här var viktigt för på
90-talet gjorde boktryckarna inte mindre

upplagor än 1.000 böcker. Vi behövde ju
bara några hundra. Resultatet blev 3 delar.

Hela upplagan är idag slutsåld och UKF
har idag inte fattat beslut om nyproduktion.
De tre banden finns idag på UKF:s
hemsida. I kommande nummer av
nyhetsbrevet kommer vi att presentera
valda utdrag ur böckerna.
Trevlig läsning önskar Gudrun Sandén
Läs på Hemsidans startsida: ukforsk.se

Några axplock ur Stockholms Näs Kommunalnämndsprotokoll
Av Gudrun Sandén
hinder var ju järnvägsspåren. Men man
Vatten och avlopp
förhandlade med SJ, som erbjöd sig att
De sista åren av 40-talet ägnar Nämnden
lämna ett bidrag på 5.000 kr och ta på sig
mycket arbete och tid att få ordning på den
30% av kostnaden för den extra bevakning
besvärliga avloppsfrågan. Under flera år
som behövdes under arbetet.
klagas det över att avloppsvatten rinner ner
i grannars vattentäkt och den obehagliga
I september får man in 9 anbud för
gropen vid Stationen ger upphov till
entreprenad av vatten och avlopp. Man
mycken förargelse.
antog ingenjör Tor Loqusits anbud på
I januari 1947 beslöt man att ta sig an
76.943:25 kr
saken och begärde kostnadsförslag på
vatten-och avloppsanläggning inom
Badplats vid Ryssgraven
Ordföranden fick i uppdrag att konferera
stationssamhället. I maj har ingenting hänt
och man föreslår bildande av en förening
med ingenjör H Alenius om möjligheterna
som kan föra frågan framåt. I oktober har
att vid Ryssgraven på ett praktiskt och
trevligt sätt ordna med badbrygga och
man möte med ett 20-tal fastighetsägare
trampolin till nästa sommar. Alenius
och Statens Järnvägar, där alla är överens
om att lösa frågan på bästa sätt. Det
inkom med ritningar och ungefärligt
beslutas att kommunen skall ordna vatten
kostnadsförslag. Nämnden var synnerligen
intresserad för saken och tillstyrkte ett
och avlopp i egen regi.
anslag på 2.500 kr.
Den 9 februari 1949 beslöts att godta
ingenjörsfirman Orrjes och Co förslag för
första etappen från järnvägstationen ned till
Mälaren för en kostnad av 69.900 kr. Ett
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Kungsängen. Det dröjde dock ett år innan
tillståndet beviljades.

Kungsängen växer
Under de sista åren på 40-talet tog
byggnationen i Kungsängens samhälle fart.
Många begärde egnahemslån och
byggnadstillstånd. Särskilt Korsängen
byggdes ut.
I juni 1948 hade en förfrågan
inkommit från riksdagsman Ferdinand
Nilsson på Ekhammars gård om det
stadsplanerade området lämpligen kunde
utvidgas med ca 30 ha mark från
Ekhammars gård, uppdelad på ungefär 150
tomter. Nämnden tillstyrkte.
Ett år senare, då ärendet diskuterats i
Fullmäktige, menade man att kostnaderna
för planeringsarbetet skulle Nilsson själv få
vidkännas. I Fullmäktige ifrågasatte man
dock hur ”Justering av Stadsplan” kunde
kosta så mycket, varvid
kommunalmnämndsordföranden upplyste
att det var ett tillfälligt utlägg som sedan
skulle utjämnas med Nilsson. Nämnden
beslöt att godkänna dessa utgifter, då det
även ingick vissa justeringar av området
mellan det nuvarande stadsplanerade
området och Ekhammarsområdet.
Lantmätare Wasseur skulle senare utarbeta
ett förslag hur kostnaderna skulle fördelas
mellan kommunen och Nilsson.
Nämnden anhåller att Fullmäktige
godkänner detta särskilt som Nilsson vid
sammanträde den 23 maj 1949 medgav att
det var fullt i sin ordning och att han
givetvis skulle betala sin del i det hela.
Ärendet var nog en smula infekterat,
för den 14 december 1949 hade man
inbjudit tre personer från
Länsbostadsnämnden för att se på det
ifrågasatta köpet av mark från Ekhammars
gård. Samtliga uttryckte sin stora
tillfredställelse över kommunens
förutseende att i tid anskaffa mera mark att
lägga till stadsplanen. Sagda område var av
mycket god beskaffenhet för villatomter
och även höghus. De inbjudna bjöds på
lunch för 30 kronor.
Den 31 mars 1947 hade inkommit
handling om byggnadstillstånd från
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund i
Stockholm att få bygga hyreshus i

Soptippen
Soptippen invid Gamla Landsvägen inom
stadsplanerat område måste anses vara
olämpligt belägen. Nämnden, som också är
Hälsovårdsnämnd, beslutade att ge
ordförande i uppdrag att underhandla med
godsägare Philip Åkerlind på Tibble gård
om att få arrendera mark.
Nämnden tillstyrkte anslag på 1.000 kronor
för att inköpa mark från Tibble gård till en
ny soptipp.
Ordförande fick i uppdrag att till nya
soptippen försöka ordna en lämplig ugn för
att bränna brännbara sopor. Antingen en
färdig ugn eller en som byggdes på plats.
Kommunsammanslagningen
På sommaren 1945 hade man inbjudit
Landskommunernas förbund att orientera
om frågor rörande förvaltningen av
kommunens angelägenheter vid en
eventuell sammanslagning med andra
kommuner till en storkommun.
Det framhölls att det möjligen redan
nu kunde vara en fördel med centraliserad
kassaförvaltning med andra kommuner. Då
hade man den frågan ordnad och fått
erfarenhet på det området. Man föreslog att
hos Socialdepartementet höra sig för om
vissa befogenheter för kommuner
beträffande tillsättande av vissa tjänster
och de valdas behörigheter. När man fått
svar därifrån skulle ärendet tas upp på nytt
till behandling och beslut.
19 maj 1947 kan man inte enas om
något särskilt alternativ i
kommunsammanslagningsfrågan. Det
beslöts dock att vilket alternativ det än blir
skall huvudorten vara Kungsängen. Man
föreslår också att storkommunen skall heta
Kungsängen.
26 januari 1949 beslöt man föreslå att
en kommitté bildas, bestående av tre
personer från Stockholms Näs och två från
Västra Ryd för att samarbeta med
Landskommunernas Förbund i
kommunsammanslagningsfrågan. Man vill
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göra en skrivelse eller eventuellt göra en
uppvaktning för att Stockholms Näs och V
Ryd ensamma skall få bilda en
storkommun utan sammanslagning med
Bro och Lossa.

antar med tacksamhet den eventuella
gåvan.
Hembygdsföreningen har inkommit
med begäran om att Stockholms Näs
kommun instiftar ett sockenvapen. Prov
var bilagd ansökan. Nämnden tillstyrkte.

Idrottsplatsen
Helge Johansson hade föreslagit att
kommunen skulle köpa marken till
idrottsplats, som tidigare var tänkt för ett
”Folkets Hus” på Tibble ägor vid
Korsängen. Nämnden föreslog att tillsätta
en kommitté för att utreda frågan.
1946 inlämnade Kungsängens
Idrottskommitté en begäran att få köpa ett
visst område intill Kyrkbyn till ett pris av
10.000 kronor. Nämnden fattade inget
beslut, utan beslöt att tänka över ärendet
och senare vid uppgörande av statförslaget
ta ställning
I början av 1947 beslutar man föreslå
Fullmäktige att inköpa området att
användas till idrottsändamål, till ett pris av
10.000 kronor. Detta sedan
lantmäterihandlingar upprättats. Säljaren
betalar lantmäteriförrättningen och köparen
kostnad för lagfart o d.
1949 tillstyrks anslag på 3.000 kronor
för att delvis iordningställa idrottsplatsen.

Ny folkskolebyggnad vid Ekhammar
20 augusti 1948 redogjorde ordföranden i
skolbyggnadskommittén för arbetet under
de gångna åren, vilket resulterat i att
ritningar och kostnadsförslag för
skolbygget med inredningar samt
inventarier förelagts Skolstyrelsen. De har
tillstyrkt bygget för beräknade 630.000
kronor.
Efter en stunds diskussion i denna
viktiga fråga var Nämnden redo att fatta
beslut. Detta blev enhälligt JA.
Frågans vidare utredning med
statsbidragsansökan, byggnadstillstånd
skulle handhas av Kommunalnämndens
ordförande.
Sista protokollet med Stockholms - Näs
Kommunalnämnd den 30 december
1951 § 4.
Fullmäktige hade den 27 december 1951
beslutat att i enlighet med erhållet anbud
och till ett pris av 80 öre kvadratmetern av
Doktor Ferdinand Nilsson inköpa 30 har
mark på Ekhammar 1:4 och Kyrkbyn 1:2
för att användas till i huvudsak
bostadsbebyggelse. Nämnden beslöt att
godkänna det upprättade köpekontraktet.
Ordförande och vice ordförande skall på
Nämndens vägnar underteckna kontraktet.
Nämnden beslöt under hänvisning till
fullmäktiges protokoll av den 27 december
1951 §§ 6 och 7 att meddela Upplands –
Bro Storkommun beslutet och hemställa att
Storkommunen gör framställning hos
Kungl Maj:t om rätt att för köpets
finansiering få uppta ett längfristigt
amorteringslån på 240.000 kronor.
Nämnden beslöt att den överenskomna
handpenningen på 12.000 kronor tas av
Nämndens disponibla medel.

Hembygdsgården
Genom gåvobrev har disponent Herman
Svenngård överlämnat fastigheten
Ekhammar 1:14 till Stockholms Näs
Hembygdsförening, som mottagit gåvan. I
gåvobrevet stipuleras följande:
” Skulle Stockholms Näs
Hembygdsförening av en eller annan
anledning upplösas får fastigheten inte
säljas utan skall omedelbart efter
föreningens upplösande som gåvotagare
inträda Stockholms Näs kommun.
Fastigheten med byggnader skall därefter
förvaltas och disponeras av Stockholms
Näs Kommunalnämnd i samma ideala och
kulturella anda som Hembygdsföreningen
och med samma förpliktelser och villkor
som ovan angivits. Kommunalnämnden
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