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Musikalisk salong och konstutställning på Kvistaberg
Johan Westre (piano) och Kristina Bennet Westre (sång)
bjuder på Gershwinpärlor

Söndagen den 7 Feb 14.00-15.00 (obs! tiden)
Inträde till salongen 70 kr
Under helgen den 6-7 feb pågår en konstutställning. Konditori Mazarin serverar fika.
Helgens evenemang på Kvistaberg är ett samarbete mellan Upplands-Bro Kommun,
Konstformer och Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF).
Se mer om evenemanget i på Bro-Bålsta Bladet och på kommunens hemsida.

Almare Stäkets Gård
Gårdens historia från år 1799 och till i dag berättas av gårdens nuvarande ägare
Johan Seth
Hembygdsgården Klint i Bro den 16 Feb 2016 kl 19.00

”Gustavs-böckerna”
Forskningen och skrivandet
som resulterade i trilogin om Gustaf Hagström 1810-1889
Författaren och hembygdsforskaren Göran Källgården berättar om bakgrunden, forskningen
och vad som hände i samhället under den tid som handlingen i böckerna utspelade sig.

Kungsängens Dagcentral/samlingssalen den 17 Mars 2016 kl 19.00
Kommande evenemang under våren 2016
UKF Årsmöte som traditionsenligt avslutas med föredrag i april
Vandring i Norrboda i maj
Kulturhistorisk vandring i juni
Se kommande nyhetsbrev (Mars 2016) för mer information om dessa evenemang.
Föreningen för
Upplands-Bro
Kulturhistoriska
Forskningsinstiut

Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen
Sekr: Sophie Hedin, Lärarvägen 2, 197 30 Bro
Forskn ansv: Börje Sandén Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro
Upplysn. Börje Sandén 08-582 413 55
Postadress: UKF, Blomstervägen 11, Lgh 1101, 197 31 Bro

Medlemsavgift 150:Pg 275894-4
ukf@ukforsk.se
www.ukforsk.se

Meddelande angående projektet Fornsigtuna.
Arbetet med att sammanställa det aktuella forskningsläget om Fornsigtuna har tydligt visat att
den ”slutliga” historien om Fornsigtuna inte går att skriva utan tillgång till ytterligare arkeologisk
kunskap om området. Den dokumentation och de undersökningsresultat som finns idag är
otillräckliga som underlag för att dra något så när säkra slutsatser om Fornsigtuns historia.
UKF konstaterar därför att ytterligare undersökning krävs på plats.
Mot bakgrund av att tidigare undersökningar på plats av ekonomiska skäl har varit mycket
begränsade kan det ju te sig något optimistiskt att i vårt trängda samhällsekonomiska läge ropa
på nya undersökningar. Det är ju dyrt att gräva. Det är sant men det har länge funnits ett
alternativ till grävning nämligen markradar. Ända sedan vi upptäckte att de fem somrarnas
utgrävning endast uppvisade forntida anläggningar har UKF propagerat för att en
markradarundersökning borde genomföras på Signhildsberg.
Som ni alla vet har den ännu inte kommit till stånd. Förmodligen främst för att UKF’s ide´ var
för tidigt väckt. Det är ju så med ny teknik att den är förfärligt dyr i början. Tekniken var då
mycket exklusiv. Men nu efter 25 års utveckling har markradar blivit tekniskt effektivare och
väsentligt billigare. Det som idag inte har sjunkit i pris är de människor som skall sköta
apparaturen. Detta kompenseras dock av det faktum att ex.vis insatsen på plats är betydligt
billigare än en traditionell grävning. Den efterbehandling som krävs i markradarfallet är dock en
kostnadskrävande specialistinsats.
Totalt tror UKF att en undersökning baserad på dagens markradarteknik blir mycket billigare
än en traditionell grävningsundersökning. Vi har nu kontakt med forskare både på arkeologisidan
och inom den akademiska medeltidsforskningen. Den arkeologkontakt vi har ser fram emot att
den nödvändiga markradarundersökning genomförs. UKF känner sig uppmuntrad av detta och
kommer i fortsättningen ”lobba” för att en markradarundersökningen genomförs av den del i
Signhilsbergsparken som inte blivit utgrävd. Vi har fått förslag från en härtill kunnig arkeolog.
Närmast ligger att utföra en kostnadsberäkning och leta efter tänkbara sponsorer.
En markradarundersökning tillgår så att undersökningsområdet avsöks med hjälp av en
gräsklipparlik maskin (se bild 1). På samma sätt som när du klipper din gräsmatta skjuter man
maskinen framför sig (se bild 2 )i ordnade rader tills hela ytan är ”klippt”. När maskinen rör sig
över ytan registrerar den med hjälp av radarn hur det ser under markytan. Det som registreras
sparas i maskinens elektroniska minne. Innehållet i minnet förs över till en dator som behandlar
minnesinnehållet och skapar en för människan läsvänlig 3-dimensionell bild av situationen
under den markyta som undersökts. Inte ens en grästuva har lyfts för att kunna förstå vad som
döljer sig under den undersökta markytan. Man kan se var stenar och föremål ligger.
Byggnadsrester som väggar, golv, murar etc. syns tydligt.
Börje Sandén

Bild 1. Markradarapparat

Bild 2. Markregistrering

Den gamla landsvägen genom Upplands-Bro. Del 6
Sträckan korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen - Höglunda
Ulf Björkdahl fortsätter här artikelserien om allmänna landsvägens historia genom vår
kommun. Nu har vi kommit fram till delsträckan korsningen Enköpingsvägen/Håtunavägen –
Höglunda.

1600-talets landsväg slingrade sig längs nuvarande Enköpingsvägen. En första delsträcka
rätades när järnvägen anlades under 1870-talet och återstoden rätades under 1930-talet. På
nedanstående karta ses de äldre vägsträckningarna (streckat: bevarade delar, prickat: ej
bevarat) i anslutning till nuvarande Enköpingsvägen (rödmarkerad).

Efter att ha passerat Vallby bro och Kvista soldattorp slingrade sig 1600-talets landsväg
över jordbruksmarken över Vallbys och Jurstas ägor där den passerade intill Jursta gård.
Längre fram, precis där Stora Ullevi ägor mötte, står en runsten intill vägen. Runstenen
indikerar att detta är en uråldrig vägsträcka, åtminstone sedan 1000-talet. Därefter rundade
vägen åskrönet vid Tätorpet (där järnvägen nu går) och fortsatte in i Lossa socken där vägen
följde ägogränsen mellan Spånga och Stora Ullevi och därefter förbi dragontorpet Utterbo
och rundade bergpartiet vid Höglunda och Sofielund.
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Här har författaren ritat in det äldre vägsystemet
vid den nuvarande korsningen
Enköpingsvägen/Håtunavägen i syfte att visa
läget för Vallby bro.

Här syns resterna av Vallby bro vilken var
landsvägsbro fram till 1930-talet. Bron är ca 6 m lång
och ca 6 m bred. Bron anmäldes som fornminne av
undertecknad och har fått beteckningen RAÄ Bro 369.
Foto författaren 2013.

1600-talsvägen österifrån med Jursta gård i
bakgrunden. Detta var stora landsvägen mellan
Stockholm och Göteborg fram till mitten av
1870-talet. Vägbredd 5-7 m, höjd 0,3-0,9 m,
delvis nedsliten. Området avses bebyggas. Foto
författaren 2012

1600-talsvägen passerar över Önsta (f d Jurstas mark),
mellan Karlhäll och Tätorp. Vägbanken är ca 1 m hög,
vägbredden är 5 m. En runsten vid vägkanten påminner
om vägens uråldriga anor. Foto från 1980-talet av
Börje Sandén, UKF.

Samma väg idag som på föregående bild, sedd
österifrån. Var landsväg till 1930-talet. Vägen är
fornminne med beteckningen RAÄ Bro 142:1.
Foto författaren 2013.

1600-talsvägen väster om Tätorp används numera som
lokalväg. Var landsväg fram till 1930-talet. Vägbanken
är hög, 1-1,5 m. Bredd drygt 5 m. Foto författaren
2013.

.

.
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Utvecklingen av landsvägen under 1800-talet och framåt
När järnvägen kom under 1870-talet fick landsvägen dras om. För att slippa två järnvägkorsningar
omlades landsvägen så att den istället följde järnvägen parallellt längs dess norra sida från Vallby
bro tills den anslöt till gamla vägen i höjd med Jursta gård och vidare mot Karlhäll. Under 1930talet, troligen 1930-31, drogs Enköpingsvägen förbi Tätorp med en ny och rakare sträckning med
7 m bred körbana från Jursta till Toresta (Höglunda). Från att inledningsvis ha varit grusad försågs
vägsträckan mellan Bro gärden och Toresta i slutet av 1930-talet med smågatsten.
I samband med att motorvägen drogs fram genom kommunen under 1970-talet anlades en
anslutningsväg (Håtuna-vägen) från motorvägen (Bro trafikplats vid Klövberga) till
Enköpingsvägen i trakten av Vallby bro. Vid omläggning av järnvägen till norr om landsvägen
runt år 2000 byggdes nuvarande bro över järnvägen.

Enköpingsvägen i höjd med Jursta 1924, sedd från väster mot Bro. Till höger löper
järnvägen parallellt och till vänster syns en transformatorstation. Vägsträckan anlades
på 1870-talet (jfr kartan). Foto från vägförvaltningens arkiv.
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Foto från 1970-talet över trafikplatsen vid Vallby bro (ligger inom triangeln nere till höger, och till
vänster om transformatorstationen). Enköpingsvägen löper rakt fram på höger sida längs med
järnvägen. Från höger ansluter Håtunavägen. Till vänster syns 1600-talsvägen som går rakt fram
mot Kvista soldattorp invid det skogsklädda berget men svänger där till höger och drar vidare över
fälten och förbi Jursta gård.

2015 skulle trafikverket byta en vägtrumma på
Enköpingsvägen vid Höglunda. Under det tjocka
asfaltslagret stötte man på en stenbelagd vägbana och
Kerstin Hedin cyklar förbi Jursta 1948.
avbröt arbetena då man befarade att det kunde vara en
Vägsträckan anlades under 1930-talet (jfr
kartan) och var inledningsvis grusad. Då fotot fornlämning. Länsstyrelse och arkeolog kontaktades och
togs bestod vägbanan som synes av
den senare kom vid googlande till min hemsida och kunde
smågatsten. Enköpingsvägen benämndes då där snabbt konstatera att det inte var en fornlämning utan
riksväg 12. Foto Olle Hedin, Bro.
att vägen hade belagts med smågatsten under 1930-talet.
Arbetena med vägtrumman kunde därmed återupptas.
Foto Johan Lindström, Svevia.
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Håtuna Krönikebok.
Håtuna krönikebok är en handskriven kronologisk samling av protokoll från den kommunala och kyrkliga
förvaltningen i Håtuna under tidsperioden slutet av 1600-talet till mitten av 1900-talet. Sammanställningen
utfördes omkring 1950 av dåvarande häradshövdingen Edwin Hedin och ägare av Norränge gård i Håtuna
socken. Edwin Hedin var dessutom kommunalpolitiker och ledamot av Håtuna kyrkoråd före och efter bildandet
av storkommunen Upplands-Bro 1952.
Den handskrivna krönikeboken ställdes till UKF:s förfogande för kopiering av sonen Johan Hedin på 1980-talet.
UKF utförde 1997 en digitalisering av boken och publicerade den kompletta krönikan på hemsidan. UKF har
dessutom tagit fram ett 40-sidigt tryckt häfte som finns att köpa genom UKF eller på biblioteket.
Krönikeboken är ett för vår kommun viktigt tidsdokument och ett bra exempel på vad engagerade lokalhistoriska
forskare kan åstadkomma. Eftersom det är 65 är sedan krönikan skapades och snart 20 år sedan den publicerades
på vår hemsida tycker vi att det kan vara dags att påminna om krönikebokens existens. I det följande finner du
några valda utdrag som vi tror skall väcka ditt intresse att läsa den kompletta boken.
Gåvor till kyrkan
1691 Lät Wälborne Herr Öfverstelöjtnant Rålamb upphugga fönsterhålet på norra sidan i kyrkan, murat och
med galler förvarat, av egna medel och lät sätta in det fönster, som förut satt vid hans stol på södra sidan. Samma
dag lät Öfverstelöjtnanten upphugga fönstret på västra gaveln, murat och med galler förvarat. Sedan lät han där
insätta nya fönster. Allt på egen bekostnad.
Tre sköna och väl målade fönster, förärade af Glasmästaren Mäster Petter Hermansson i Stockholm, år 1691.
Som alla tre sitta uti det fönsterhålet som Öfverstelöjtnant Wälborne Herr Åke Rålamb lät göra vid sin stol på
södra sidan i kyrkan, de fönster, där förr sutto, sitta på norra sidan vid predikstolen.
1692 förärade Trädgårdsmästaren Erik Pedersson i Skällsta samt hans k. hustru en Tennskål till kyrkan, som
skall brukas vid funten när barn döpas.
År 1693 den 25 mars förärade Högvälborna Fru Ebba Berendes på Håtunaholm ett altarkläde af svart atlas här
till Håtuna Kyrka, hvilket altarkläde är beprytt och instofferat med Högvälborna Frus, samt hennes saliga Sparres
vapen.
1692 förärade Högvälborna Fru Anna Flemming ett stycke svart Boij, vid pass 6 alnar dubbelt, som kan brukas
till bårkläde eller att kläda predikstolen eller altaret med.
År 1699 till Julhelgen förärade och beprydde Commissarien Herr Arvid Forssenwald med sin k. hustru Håtuna
kyrka med en vacker ljuskrona med 24 pipor samt vaxljus därtill.

Kyrkotuktsfråga
Det kunde gå livligt till i kyrkan, därför bestämdes 1732 att pojkar under 15 år inte skulle få sitta på läktaren
eller i bänkarna, utan i koret. Den som bröt däremot skulle ”nästa söndag sättas av kyrkväktaren i stocken”. Det
här beslutet gillades inte av föräldrarna, som trotsade förbudet. 1762 bestämde man därför att de föräldrar eller
husbönder, som inte såg till att deras ynglingar satt i koret skulle böta 1 daler 16 öre till de fattiga. De som
tredskades eller visade sidovördnad skulle sättas i stocken utomhus.
Kyrkväktarna hade haft en grannlaga uppgift att med en stav eller som det kallades spödet väcka dem som
somnat under gudstjänsten. I Stockholm och flera andra församlingar hade man tagit bort spödet, vilket även
Håtuna församling beslöt den 3 september 1769. Dock skulle kyrkväktaren på ett anständigt sätt och med
fullkomlig allvarsamhet i sin tjänst förrätta sin syssla och väcka dem som sov, tysta dem som skvallrade och
hålla ett vakande öga på ungdomarna i koret. Han skall så mycket han förmår avvärja oljud och förargelse. Kan
han inte förhindra det som i Guds hus är vanvördigt och missfirmligt skall han anmäla.

Vid den här tiden måste alla som inte hade laga försvar infinna sig till gudstjänsterna. Vid kyrkstämman den 26
juli 1789 beslöts att ”Sexmännen (förtroendemän i en socken) skall, vid ansvar av att själva pliktfällas, efter
gudstjänsten i sakristian ange dem som försummat gudstjänsten”.
Kyrklig ordning
1763 beslöts att socknen delades in i 6 rotar som ansvarade för ringningen en sommar - och en vintermånad
vardera. Men det var inte så lätt att förmå drängen stiga upp tidiga vintersöndagar för att ringa, så 1803 införs en
bestämmelse att den som hädanefter inte infinner sig, när det är hans tur genast till kyrkan betalar 1 riksdaler. Ett
problem var också att man var ovarsam vid ringningen och tog i så att klockorna hotade att spricka. Därför lade
man in buteljer som skulle vara hela när ringningen var över annars uttogs böter, som kunde omvandlades till
stockstraff om den skyldige inte kunde betala. Man försökte också komma till rätta med oseden att ringa för
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länge vid begravningar. Den som hade råd kunde låta klockorna ljuda både en och två timmar. 1803 bestämdes
att en kvart var tillräckligt, men man kunde om man betalade få ringa trekvart. De sista kvartarna kostade lika
mycket som för den första, vilket var 10 skilling 8 runstycken för alla tre klockorna.

Man fick inte sitta varsomhelst i kyrkan. 1871 gjordes en ny bänkindelning, där de större gårdarna fick de
främsta bänkarna. Första bänkraden tillföll Håtunaholm. Sedan följde alla gårdarna till fjortonde bänkraden som
tillföll Prästgården. Alla övriga bänkrum så väl på läktaren som i koret och nere i kyrkan var fria.

Kyrkounderhåll

Håtuna kyrka hade torn på 1600-talet med kyrkklockor. Ett blixtnedslag förstörde tornet och klockorna sattes
upp i klockstapeln istället. 1795 diskuteras frågan om man skall bygga upp tornet igen eller nöja sig med
klockstapel. Då storgodsägarna till allmogens lättnad bestämmer sig för att skänka 40000 tegel utser man en
deputation som skall övervaka arbetet. Efter besiktning av tornresterna, där man fann stora sprickor och att
grunden var allför bräcklig, beslöt man att istället reparera klockstapeln och därmed var frågan om tornbyggnad
för alltid undanröjd.
Det var kallt och mörkt i kyrkan under vintern. Enda uppvärmningen var en spis som ansågs osäker. 1800 beslöt
man ersätta den med en glaserad kakelugn, men redan 1813 tog man bort den, då den inte uppfyllt ändamålet.
Vid restaureringen 1919-1920 installerades elektrisk värme. Alla skulle lämna ljus till julottan, men 1844
bestämde man att varje mantal skulle lämna 8 skilling till inköp av julljus.1872 köpte man stearinljus istället för
vaxljus och de överblivna ljusen skulle delas mellan klockaren och kyrkvaktaren.
1799 den 5 aug. fattades i sockenstämma beslut, "efter förut gjord undersökning, om att nästa sommar, 1800,
nedtaga och uppbygga kyrkotaket samt riva ned tornet jämt med kyrkan och tak därpå i lika höjd med kyrkan
uppföras samt med spån beklädas."
1769 behövde man reparera koret i kyrkan. Kollekt från åtskilliga kyrkor i Stockholm hade samlats in för
ändamålet. Men summan blev bara 297 riksdaler 21 öre vilket inte alls förslog. Därför bestämde man att använda
pengarna att gjuta om kyrkklockan istället. Efter kornskörden skulle stora klockan tas ned och föras sjövägen till
Stockholm och omgjutas. Klockare Häggberg med biträde av 20 karlar skulle ta ner henne. Inspektor Edholm på
Håtunaholm skulle forsla ned henne till bryggan och en tillförlitlig styrman från Sigtuna forsla henne till
Stockholm. När klockan kom tillbaka hade hon inskriften:
Gjuten av Gerhard Meyer i Stockholm. Anno 1769.
När Adolph Friedrich landsens far
Lovis´ Ulrica Moder var
Och Prinsar tre, Prinsessor par
Betydde Sverie sälla dar
Ny skapnad då jag månd få
Besörgde de här efter stå:
Carl Wilh Leionstedt, herre till Aske
Gerhard Störning Drufwa, herre till Nyborg
-Johannes Scharin
-Probet och Kyrkoherde.
-Ära vare Gud i Höjden!
-Pred. B(oken). 4:v.17
Kom till att höra, Hvad som är mitt göra
Lefande och döda. Deras tid och möda
Till att påminna. Meniska besinna.
Hvad du bör begynna. Räkna dina dagar
Såsom Gud behagar. Och tänk på Ändan.
Syr. 7:v. 40”

Att ordna med sitt eftermäle
Hade man råd köpte man sig en gravplats inne i kyrkan. Ibland står det på gravhällen hur mycket man betalt.
Mitt i koret i Håtuna kyrka strax invid altarringen ligger en gravsten av täljsten med de Berendeska och
Sparreska vapnen inhuggna. När stenen avlyfts leder en bekväm trappa ner till två trädörrar. Där innanför finns
23 kistor, 19 stora och 4 barn. Endast på 6 av kistorna finns tydliga inskriptioner om vem som ligger där, men
man har ändå lyckats räkna ut vilka de andra är.
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Inspektor Gustaf Wettersten på Kvarnnibble begär i sockenstämman den 18 maj 1800 att på norra sidan av
kyrkan ner i jorden med gråsten mura en grav för sig och sin hustru. Han förbinder sig att när den som först dör
skänka 50 riksdaler till fattigkassan. Han har dock en fordran att räntan på pengarna läggs till huvudsumman och
användas till eventuella reparationer på graven. Han önskar också plantera några träd runt gravplatsen. Stämman
lämnar sitt vänliga bifall och förklarar sig villiga att uppfylla hans fordran.

Inspektor Gustav Wettersten i Kvarnnibble anslår 1807 också Ett Tusen Ett Hundra Elva Riksdaler 5 skillingar 4
runstycken Riksgäldsmynt till en orgel, om den förses med en inskription med hans namn och församlingen
lovar anställa en skicklig organist. I händelse någon i hans släkt anses lämplig skall den personen ha förtur.
En förskräcklig historia
En person tilldrar sig särskilt intresse, nämligen Kammarherre Carl Gustaf Fredrik Horn född 1750. Han dog en
onaturlig död på Håtunaholm den 3 januari 1782. Det berättas att han sköts till döds av sin betjänt, lejd därtill av
sin hustru Florentina Ulrika Hildebrant. De hade varit gifta i endast 3 år. Florentina gifte om sig med Carl Gustaf
Armfelt. När han fick vetskap om mordet drog han sig tillbaka från henne. Hon dör hastigt kort därefter och
bisätts genast i en av Stockholms kyrkor. När kyrkväktaren på morgonen därefter kommer till kyrkan låg hon
bredvid kistan omgiven av två döda barn. Hon hade varit skendöd, men dött under förlossningen.
Det här gravkoret har öppnats två gånger. Först 1874 då valvet sänktes för att få koret och altaret lägre och
sedan 1905.
Läkarvård
1858 skulle stämman yttra sig om ett förslag att Håbo och Bro Härader skulle bilda ett nytt
provinsialläkardistrikt med station i Håtuna och Tibble. Läkaren skulle förses med bostad med bidrag från båda
häraderna. Den 18 april hålls ett sammanträde i Bålsta Gästgivargård, där distriktsläkare med bostad i Väst Tibble antas och apotek inrättas för att tillhandahålla nödvändiga medikamenter. På så sätt fick trakten både
Läkarstation och Apotek. Eftersom den sista läkaren i regel var påverkad av sprit, vågade allmänheten inte anlita
honom med resultat att verksamheten lades ned 1911.
Fjärdingsman

1851 väcktes förslag att tillsätta en särskild avlönad fjärdingsman med anledning av Kongl Kungörelse av den
9/8 1851. Hittills hade fjärdingsmannatjänsten utgjorts omgångsvis mellan innehavare av frälse, kronoskatte och
kronohemmanen. De flesta ville inte ha någon förändring, så först 8/12 1862 tillsattes en särskild person som
fjärdingsman för Håtuna och Tibble med en årlig lön av 120 riksdaler Riksmynt.
Runstensfynd

År 1931 anträffades vid trädesbruk på högsta punkten på åkern på nordöstra sidan av bäcken mellan Norränge
och Ängstorp den runsten, som står i vapenhuset. Stenen låg helt under jord, men plogen tog fast i översta delen.
Vid grävning visade det sig att stenen var mycket stor, varför den behövde sprängas. När bitarna kom upp hade
de runor på undersidan. Det mest anmärkningsvärda var att i de 24 runorna fanns spår av röd färg. Fyndet
anmäldes genast och två personer från Kungl Witterhetsakademien undersökte färgen, som bestod av gnejs och
djurfett. Efter 10 dagar i luften hade den röda färgen helt utplånats. Det hade länge rått tvist om runor
överhuvudtaget varit målade, men detta fynd bevisade att de från början varit rödmålade. Stenen var i detta
hänseende mycket märklig.
Jag ville att stenen skulle sättas upp på gården, medan Witterhetsakademien fordrade att stenen skulle föras till
Stockholm eftersom den var så märklig. Jag skulle få behålla den om jag åtog mig att sätta upp den på
fyndplatsen och för evärdlig tid ansvarade för att det fanns tak över stenen. Till sist kom vi överens om att stenen
skulle sättas upp i kyrkans vapenhus. Efter några år kom någon och målade runorna svarta, trots att de
ursprungligen varit röda. Ingen vet vem målaren var.
Inskriften lyder: ”Andvätt och Aikir och Weghjälm och Kale reste stenen efter Gerfast, sin fader”.
Beslut i sockenstämman
Även sockenstämman hade mycket att bestyra. Den 30 oktober 1785 beslöts med anledning av att pigan Stina
Andersdotter i Tjusta råkat kväva sitt barn under sömnen, att utställa ett vite på 1 riksdaler till fattigkassan och
en kanna vin till kyrkan för dem som tar späda barn till sig i sängen, antingen en olycka sker eller inte.
Nattlogi
Sedan år 1872 hade Hammarlund i Råby gård åtagit sig att för 5 kronor per år lämna nattlogi eller härbärge åt
vandrare. Ersättningen höjdes senare till 10 kronor. Hammarlund hade även skyldighet att mot poletter, som
utlämnades av en i Råby bosatt ledamot av fattigvårdsstyrelsen, ge vandrare ett mål mat för 25 öre. 1 maj 1893
upphörde Hammarlunds skyldigheter.
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Sunnerdahls Hemskolor på landet. Del 6
Uppbyggnadstiden 1912.
Av Uno Stedman, ordförande i Sunnerdahlsföreningen
Elever och elevhem.
Skolarbetet för Tunas och Bodas elever började den 22 jan 1912. De båda nybyggda
elevhemmen Haga och Vika besiktigades i slutet av december 1911 och blev sedan klara för
mottagning av nya elever.
Den 1 Mars 1912 antogs till elevhemmet Haga 6 pojkar och 8 flickor och till elevhemmet
Vika 8 pojkar och 8 flickor. De nyantagna eleverna skulle inställa sig vid hemskolan den 15
Mars 1912 med utrustning enligt en särskild utrustningslista.
Hemföreståndarinnorna på de nya elevhemmen fick i uppdrag av styrelsen att besöka de nya
elevernas föräldrahem och undersöka i vad mån deras utrustning enligt utrustningslistan
behövde kompletteras. De nya eleverna skulle ta med sig följande:
För pojkar

För Flickor

4 tunnare skjortor
4 undertröjor
3 nattskjortor eller pyjamas
3 par långa kalsonger
6 par strumpor (därav 2 par raggsockor)
6 näsdukar eller flera
3 arbetsblusar och 3 par arbetsbyxor eller
overaller
1 vardagskostym
1 helgdagskostym
1 par pjäxor
1 par lågskor (arbetsskor)
1 par bättre skor
1 par träskor (jordbruks och trädgårdspojkar)
1 par gymnastikskor
1 par tofflor
Kam, tandborste, skoborste, sysaker såsom nålar,
svart och vit tråd, stoppgarn, lappar till kläderna
Idrottskläder, gymnastik och idrottsbyxor,
gymnastiktröja
1 par gummistövla för de som tillhörde
jordbruks-och trädgårdsavdelningen

1 ylleklänning
3 bomullsklänningar (ej tunna)
1 kappa
1 yllekofta
1 mössa
4 nattlinnen
6 daglinnen
1 livstycke
1 kamkofta
4 par kulörta byxor
2 par vita byxor
4 par yllestrumpor
4 par bomullsstrumpor
3 vita förkläden
3 mörka förkläden (köksförkläden)
1 par snygga kängor
1 par grova kängor
1 par lågskor (obs ej lackskor eller ljusa
skinnskor)
1 par tofflor
1 par gymnastikskor
6 par vita snibbar
Kam, tandborste, skoborste, sysaker såsom nålar,
svart och vit tråd, stoppgarn

De nya eleverna skulle före utresan till Säbyholm undersökas av tandläkare på stiftelsens
bekostnad.
I likhet med de tidigare elevhemmen var Haga och Vika välbyggda och snyggt inredda men
även dessa hem saknade både elektrisk belysning, centralvärme, varmvatten och
vattenklosetter. Samliga nu färdiga elevhemmen var försedda med torrklosetter placerade i
särskilda utrymmen i anslutning till elevhemmens entréer. Torrklosetterna tömdes med jämna
mellanrum av pojkarna på en särskild gödselstad utomhus. Byggnadernas värmeanordning
bestod av kakelugnar och kaminer.
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Varje elevhem hade ett badrum där eleverna kunde ta sig ett bad. Kallvatten fanns i
badrummet men varmvattnet fick man hämta från varmvattenberedaren i köket. Beredaren
värmdes av vedspisens rökgaser. För den dagliga hygienen fanns tvättfat att tillgå på
elevrummen.
Vid elevhemmet Tuna fanns vid 1912-års början 6 pojkar och 6 flickor. Två nya flickor
kom till Tuna den 15 Mars. Vid elevhemmet Boda var elevantalet oförändrat.
På hemskolan fanns från den 15 Mars 1912 nu sammanlagt 60 elever varav 14 på Tuna, 16 på
Boda, 14 på Haga och 16 på Vika.
Två stycken allvarliga händelser med elever på Tuna och Vika.
Tunaeleven Elvira Fors skulle den 6 Dec. 1912 ta sig ett varmbad i badrummet som låg i
anslutning till köket. Elvira befann sig i köket (förmodligen för att hämta varmvatten) intill
vedspisen när varmvattenberedaren ovanför spisen plötsligt exploderade. Det utströmmande
varmvattnet träffade Elvira så svårt att hon skållades till döds.
Explosionen orsakades av att förrådsberedarens säkerhetsanordning för tryckavlastning ej
fungerade. Någon dokumentation om vem som bar ansvaret för den uteblivna
säkerhetsfunktionen har inte kunnat hittas. I ett styrelseprotokoll längre fram under året 1913
finns ett beslut fattat om ombyggnad av varmberedarnas säkerhetsfunktion till öppet system
på samtliga elevhem som tidigare hade installerats med slutna system.
Den 29 Aug. avled eleven Gustav Svärd på elevhemmet Vika till följd av sjukdom.

Nya anläggningar vid Säbyholms hemskola.
Under hösten 1912 har såväl rektorsbostaden som skolbyggnaden blivit färdiga. Efter
slutbesiktning av rektorsbostaden har en rabizvägg monterats i badrummet för en kostnad av
108 kr, vinden kompletterats med inredning till förråd, samt ett uthus byggts i anslutning till
rektorsbostaden för en kostnad 893 kr i dåtidens penningvärde.

Rektorsbostaden
Skolbyggnadens högtidssal var inte färdigställd vid årets slut men färdigställdes i jan 1913.
Skolbyggnadens östra flygel har försetts med ett tornur för en kostnad av 650 i dåtidens
penningvärde.
Tvättstugan vi udden i Säbyholmsviken besiktigades i slutet av dec. 1911. I feb. 1912
kompletterades tvättstugan med en torkria invid denna.
Elevhemmen Haga och Vika har kompletterats med vattenutkastare, hängrännor och
stuprör, flaggstänger samt inredning av elevhemmens vindar till bostadsrum. Elevhemmet
Vika har kompletterats med en Ankarsrumskamin av typ Viking, för eldning med kol och
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koks, samt en rökgassug. Samtliga elevhem har försetts med nödvändig utrustning för
brandbekämpning
På egendomen Säbyholms Gård har under året uppförts en ny ångbåtsbrygga för en kostnad
av 1117,4 kr i dåtidens penningvärde.

Skolbyggnaden
Sedan området för den enligt arbetsplanen för jordbruksundervisningen avsedda lantgården
blivit bestämt, har under året uppförts en stallbyggnad med svinhus samt plats även för smärre
husdjur. För hemskolans behov av skjutsar har två hästar och nödig vagnuppsättning inköpts.
Två hästar har överförts från Säbyholms gård för hemskolans jordbruk.

Stallet
Skoltomten samt rektorsbostadens tomt och trädgård har täckdikats och vägar anlagts.
Elevhemmen Haga och Vika har fått ordentliga körvägar. Dessutom har planering och
plantering kring elevhemmen utförts. Utefter vägen från Tuna till Haga har fruktträd
planterats och gräsmattor anlagts. En ny väg har stakats ut till de nya elevhem som skall
uppföras och anläggningen av dessa har delvis påbörjats. En del åkermark har införlivats med
trädgården och ett förevisningsfält för jordbruket har anlagts öster om elevhemmet Tuna.
Norr om Tuna har marken tagits i anspråk för en idrottsplan.
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Några av styrelsens övriga beslut under året
• Att biträda en gemensam skrivelse från traktens jordägare i Säbyholm att hos Kungl. Maj:t
anhålla om fridlysning av havsörnen i nämnda trakt.
• Beslut om skrivelse till Stockholm-Västerås-Bergslagens nya Järnvägs AB anhålla att
bolaget ville ansluta Bro station till rikstelefonnätet.
• Styrelseledamoten herr Lagerholm har förhandlat med doktor Knut Söderling om att ta
hand om läkarvården på Säbyholm. Han skall dessutom ansvara för hälsovården inom
hemskolan för ett årsarvode av 600 kr och för folket på Säbyholms gård för ett årsarvode
på 250 kr. Herr Lagerholm kom också överens med doktor Söderling om hans anställning
som hemskolans läkare för 1913 för ett årsarvode på 500 kr och att redan innevarande år
mot särskilt arvode undersöka flickorna och biträda vid förekommande sjukdomsfall
• Styrelsen har låtit inreda en salubod i en äldre byggnad (mejeriet) på Säbyholms gård.
Detta blev klart under hösten 1912.
• På förslag av ledamoten herr Hansson beslöts att Säbyholms gård skulle i sina räkenskaper
få påföra hemskolan kostnaden för väganläggningen ned till tvättstugan på udden, med
1007kr.
• Beslut om att den på Säbyholms gård befintliga droskan skulle få användas för
direktionens ledamöterna och hemskolans rektor för transporter till och från hemskolan.
• Styrelsen har antagit smeden Eriksson som vaktmästare vid hemskolan och ledamöterna
hrr. Lidman och Hansson har ordnat kontrakt med Eriksson om detta.
• Beslöts att eleverna på Haga och Vika skulle få skidor med tillhörande utrustning.
• Flickorna på hemskolan skulle på stiftelsens bekostnad få tyg till de gymnastikdräkter som
de själva skall sy.
• Samtliga hemskoleelever fick gymnastikskor bekostat av stiftelsen.
Personalen vid Säbyholms hemskola
Under året var följande personer anställda vid hemskolan:
• Carl Lohmander, hemskolans rektor och ämneslärare till den 1 december
• Axel Öhrström, student, folkskollärare, ämneslärare från den 20 januari, gymnastik- och
idrottsledare
• Viktor Georgii, agronom, lärare i jordbruk, hemskolans tillförordnade rektor från l
december till årets slut
• Anna Påhlman, lärarinna i trädgårdsskötsel och kvinnlig slöjd från årets början till 16
augusti då hon fick tjänstledighet på grund av sjukdom
• Agnes Haglund, slöjdlärarinna från den 15 oktober.
• August Jaerde, verkstadsföreståndare.
• Julia Saxenberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Tuna.
• Tekla Davidsson, hemföreståndarinna på elevhemmet Boda till och med 31 sept.
• Naemi Öberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Boda från och med 1 oktober.
• Signhild Sylven, hemföreståndarinna på elevhemmet Haga.
• Siri hanström, hemföreståndarinna på elevhemmet Vika till och med 14 oktober.
• Signe Kihlberg, hemföreståndarinna på elevhemmet Vika från och med 14 okt.
Såsom vikarier under tjänstledigheter och semestrar tjänstgjorde dessutom följande personer:
• Astrid Davidsson, vikarierande lärarinna i trädgårdsskötsel och kvinnlig slöjd.
• Ragnhild Axelsson, vikarierande hemföreståndarinna.
• Elin Petri, vikarierande hemföreståndarinna.
• Ruth Stjemqvist, vikarierande hemföreståndarinna.
• Valborg Ahlander, vikarierande hemföreståndarinna
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Det praktiska arbetet
Det praktiska arbetet har under året varit ordnat i huvudsaklig överensstämmelse med
arbetsplanen. Flickorna har sysselsatts med hushållsgöromål, sömnad och trädgårdsarbete.
Pojkarna har varit indelade i tre grupper, jordbruks-, trädgårds- och verkstadsgruppen. De
praktiska arbetena har pågått under hela året, dock att i flickslöjden avbrott förekommit under
fröken Påhlmans sjukdom.
Den teoretiska undervisningen
Från den 20 januari till den 15 mars, då endast Bodas och Tunas elever fanns på hemskolan,
repeterades i huvudsak förut genomgångna kurser.
I matematik och naturlära, sköttes undervisningen av rektor Lohmander och i övriga ämnen,
modersmål, historia, geografi, teckning, naturlära samt gymnastik och idrott av herr
Öhrström. Under återstående del av vårterminen och under höstterminen omfattar
undervisningen följande varje lektionsvecka:
• Religionsundervisning, 1 timme
• Modersmålet, 5 timmar
• Historia, 3 timmar
• Biologi, 3 timmar
• Matematik, 6 timmar
• Fysik, 4 timmar
• Tyska, 6 timmar
• Teckning, 2 timmar
• Gymnastik och idrott, 6
• Musik, 2 timmar. Två elever har erhållit undervisning i fiolspelning och har genomgått
första delen av Hennings violinskola samt några av Mazas enkla fiolduetter
• Sång, i den mån tiden medgivit har det övats tvåstämmig sång med flickorna.
Elevhemmet Hagas storstuga och vindsrum har använts till lektionssalar intill det att
skolbyggnaden mot slutet av året togs i bruk. Då det har varit lämpligt så har lektioner även
hållits utomhus. Flickornas teoretiska arbete har varit endast 15 timmar i veckan och omfattat
delar av ovanstående kurser.
Skolarbetet pågick vårterminen, 20 januari-29 juni och höstterminen, 19 augusti-21 december.
Med två veckors ledighet vår och höst för deltagande i arbetet med sådd och skörd.
För jordbruksgruppen bedrevs dessutom teoretisk undervisning i jordbrukslära, kartritning
och fältmätning varvid skolans område har kartlagts.
Konfirmation
Konfirmationsundervisningen för 26 elever har under sommartid meddelats av Kyrkoherden
Gösta Elg. Före konfirmationen döptes två elever.
Övriga sysselsättningar
Den 6 november högtidlighölls med ett kort föredrag av herr Öhrström samt med ett fackeltåg och
gemensam sång. Därefter vidtog lek på elevhemmet Vika med efterföljande gemensam kvällsmat.
Skoluppehåll
Under jul- och nyårshelgen fick eleverna resa hem. Den 7 januari skulle eleverna vara tillbaka på
hemskolan för att börja vårterminen. Även denna gång fick förvaltare Hullberg på Säbyholms
Gård uppdrag att öva tillsyn på skolans byggnader under den tid som dessa stod obebodda samt
att under lärarnas bortovaro mottaga sändningar som anlänt till hemskola
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Några effektiva huskurer, en förmaning och en beskrivning hämtade ur
Hushållningsjournalen.
1789, okt
BOTEMEDEL EMOT SWÅR
FÖRSTOPPNING.
Människolivets plågor drabbar både den lärde världen
och uslingen. Dock är för1usten av en lärd värre än av
en usling, även om vårt folkfattiga land behöver sina
innevånare.
En sjukdom, som kan leda till döden är förstoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i
Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i
fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli
uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han var
sedan återställd. Även om denna metod på en frisk
kan anses osnygg, är den sjuke som plågas inte så
grannlaga.

1780, juli
OFÖRGRIPLIGA TANKAR, OM TOBAKSRÖKANDES AFSKAFF ANDE, TIL WINNANDE AF BESPARING SÅ I DEN ALLMÄNNA SOM ENSKILDA HUSHÅLLNINGEN
Tobak är den i vår tid varande nödvändighetsartikeln,
som vi dels måste köpa dyrt från utlänningen eller ta
vår bästa åkermark for att odla. Tobaksrökningen
tilltar. Att på en gång dra in tobaken vore omöjligt och
inte nyttigt for dem, som kommit så långt i sin last, att
de anse den för nödvändig. Men på sikt borde man
kunna förbjuda tobakens användande, om föräldrar
och husbönder såg efter de sina. Böter för dem som
tredskas

1777, sept
BOTEMEDEL
Ett medel mot sår, blessyrer och kontusioner är
att lägga ett plåster av honung. Är såret djupt
bytes plåstret efter några timmar. Såret får inte
tvättas. Något stillande medel t.ex. socker
får inte läggas på. Kuren är fullkomlig inom
24 timmar.

1780, maj
HUS-CUR EMOT FÖRKYLNING
Frostskada botas med svingalla, som torkats i taket
och sönderskärs och kokas i mjölk till en välling, som
smörjes på skadan.
Genom att tugga ärter varje kväll och lägga på
frostskadade fingrar, botades de efter ett halvår.
Genomfrusen hästträck lägges var halvtimma på det
frostskadade stället och efter 8-9 timmar är skadan
botad. Om det bildats sår, som börjat ruttna, läggs
svin- eller oxgalla på. Denna metod förklaras av att
hästgödseln är kallare än is och alltså därför starkast
att utdraga kölden ur förfrusna lämmar.
Jag har prövat på en ung man, vars stortå var
förfrusen. Efter en tid svullnade och blånade benet och
fältskär eftersändes att amputera det. Denna metod
räddade honom och efter 8-9 timmar var benet som
vanligt.

1782, mars
HUSKURER
Mot stenvret, en olidligt plågsam verk och
svullnad under foten, är kvicksilver blandat med
ister ett säkert medel.
Mot nackvrest hos hästar, som anses obotligt,
är terpentin droppat i såret ett verksamt medel.

1782, aug.
OM CIDER
Mogna äpplen, som plockas från trädet, ger bästa cidern. Ritning på en kvarn finns. Saften jäses två gånger och
klaras med husblåst. Tillsätt gärna stött ingefära. Päronsaft tillreds på samma sätt.
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Forskartips
För den som skall börja med lokalhistorisk forskning uppstår ganska snart frågan var man skall söka
information om det ämne/objekt man skall ge sig i kast med. Det naturliga är att börja på ”nätet” för
att sedan fortsätta i något offentligt arkiv. Att söka på biblioteket är kanske inte det första man tänker
på i detta läge.
I några artiklar ska jag presentera Sveriges biblioteksväsende. Jag har arbetat som forskningsbibliotekarie på en stor och en liten högskola i sammanlagt 40 år och tycker det nu är dags att göra lite
reklam för vårt biblioteksväsende men framför allt informera om den fantastiska kunskapsbank som
våra bibliotek utgör. Jag kommer även att berätta om vad du som kan få för hjälp och service om du
vill forska på egen hand.
Våra bibliotek har i flera hundra år sparat och ordnat, inte bara böcker, utan mängder med intressant
material. I varje by i Sverige finns ett folkbibliotek, och i varje stad ett stadsbibliotek men hur kända är
våra forskningsbibliotek?
Svenska bibliotek har av tradition delats i två grupper, folk/kommunbibliotek och universitets/högskole/specialbibliotek som sammantaget kallas forskningsbibliotek. De förra får pengar av
kommunen/staden och har ett folkbildningsuppdrag. Den största delen av samlingarna består av
skönlitteratur, men man hittar ofta hembygdssamlingar och annat lokalt material där. Exempel är den
Svenngårdska samlingen på Upplands-Bro bibliotek.
Forskningsbiblioteken får pengar av staten och skall stödja forskning och grundutbildning på våra
universitet och högskolor. Specialbibliotek är också statliga och är specialiserade på ett ämne.
Exempel är våra museibibliotek, Nobelbiblioteket, Mittag-Lefflerbiblioteket (matematik), Svenska
Barnboksinstitutet osv. Alla dessa bibliotek är öppna för allmänheten och man får hjälp av
ämneskunnig personal samt tillgång till ämnesspecifika uppslagsverk och databaser.
Folk- och forskningsbibliotek har olika sätt att arbeta internt och har historiskt haft mycket lite
samarbete men 2010 beslöt Kungliga Biblioteket, Sveriges Nationalbibliotek och en statlig myndighet
om samordning och utveckling inom det allmänna biblioteksväsendet.
Samordningen resulterade ex.vis i att allmänheten nu kan beställa hem material från vilket
forskningsbibliotek som helst i Sverige och få det skickat till närmaste folkbibliotek. Man hämtar ut
och lämnar tillbaka sitt lån på sitt lokala folkbibliotek. Detta kallas fjärrlån. Med fjärrlånsmöjligheten
kan man på ett enkelt sätt få tag på svårfunnen litteratur.
Det finns ca 400 forskningsbibliotek i Sverige. Deras bestånd finns förtecknat i litteraturdatabasen
Libris som du når på internetadressen www.libris.kb.se. Libris är vår nationella samkatalog, som det
heter på fackspråk. Libris innehåller ca 7 miljoner titlar och allt (nästan) är tillgängligt. Libris
innehåller inte bara böcker, utan man kan hitta artiklar och kapitel ur böcker. Den innehåller dessutom
Svensk Mediedatabas med 8 miljoner timmar svensk film teve och musik.
Swepub är en söktjänst på Internet som innehåller rapporter och avhandlingar från Svenska
universitet och högskolor. Man söker på sitt ämne i fritextraden till att börja med. Får man alltför
många träffar och träffar som inte motsvarar frågan provar man att söka i ämnesraden. Hittar man en
bok i träfflistan som man vill titta närmare på, klickar man på titeln och får då upp mer detaljerad
information om boken, samt en förteckning med ämnesord som ringar in innehållet i boken. Sen
”skrollar” man ner för att se vilka bibliotek som har boken. Där finns en regionindelad lista och man
väljer i första hand att se om boken finns i den egna regionen då det är sannolikt att det går fortare att
få hem boken via fjärrlån.
I nästa nummer av nyhetsbrevet skall jag berätta om vårt nationalbibliotek, Kungliga Biblioteket som
också betjänar allmänheten.

Sophie Hedin
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