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Egna hem fort sät ter

Bru talt rån mord
i Bro

Hem bygds gui der ut bil da de

Elva be rät tar gla da per so ner har lärt sig vara gui der. Kur sen har
på gått un der vin tern och vår en och hade sin av slut ning den 14
sep tem ber.

Tre mo ment har in gått - att vara och upp trä da som gui de,
his to ris ka och kul tur his to ris ka kun ska per om Upp lands-Bro
samt prak tis ka öv ning ar.

Un der den för sta de len av kur sen var He le na Ro ma no re sur -
sper son. Hon är pro fes sio nell gui de se dan 1998 och har mång å -
rig er fa ren het som rund turs gui de i Eu ro pa. Hen nes kun ska per
var ovär der li ga för del ta gar na.

Kul tur his to ris ka de len sva ra de Bör je San dén för till sam -
mans med kursdel ta gar na själ va. I sam ta len dök det upp ny
kun skap som kas ta de ljus över gam la kän da fak ta. T ex ur -
sprung et till vat ten tu ben vid Asp viks kvarn. Bör je gjor de un der 
kur sens gång en hel del nya samman fatt ning ar ur sina dig ra da -
ta ba ser. Det finns an led ning att du går till UKF,s hem si da och
tit tar och lä ser.

Den prak tis ka de len av kur sen be stod syn ligt av en buss tur.
Men ba kom den tu ren låg fle ra tim mar av pla ne ring både en -

skilt och i grup per. Var och en av gui der na fick själv vä lja det 
man vil le be rät ta om. Pro gram met kräv de näs tan sex tim mar
att genom fö ra.

Tju go ta let per so ner hade köpt en plats i gui de bus sen. Fle -
ra stod på kö, så det får väl bli fle ra tu rer.

Grup pen av kul tur fö re ning ar hade upp dra git åt UKF att
ord na ut bild ning en. Man ser från fö re ning ar nas sida att
kom mu nen har så otro ligt myck et av his to ria och kul tur -
his to ria att ge egna in ne vå na re och an dra. Bör je och Gu -
drun San dén har gui dat i många år, men de mås te få
av lös ning av an dra.

Gui den He le na Ro ma no var myck et im po ne rad av kun -
ska per na som de ny ko ra de kul tur gui der na pre sen te ra de. Hon
me nar att re se fö re tag och tu ris tor ga ni sa tio ner all de les sä kert
kom mer att stå på kö för att ta vara på den kulturhistoriska
mång fal den i Upp lands-Bro.

Grup pen av kul tur fö re ning ar ar be tar nu med hur gui der -
nas kun ska per ska tas till vara, och hur guid ning ar i stort och
smått ska kun na genom fö ras.
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Med lem i UKF

… får fort lö pan de in for ma tion
om hem bygds forsk ning, om fö re -
läs ning ar, ex kur sio ner och stu di e -
be sök. Med lem blir man ge nom att 
sät ta in år sav gif ten 90 kr på post gi -
ro 27 58 94 - 4. Du får UKF:s
med lem sin for ma tion 3 - 4 gång er
per år. Då och då kom mer ock så
den här skrif ten, Kul tur & His to -
ria.

UKF:s böck er och skrif ter

… finns att köpa på biblio te ken i
Upp lands-Bro, i Bål sta Bok han del
och di rekt hos UKF tel 08 - 582
413 55 (tele fon sva ra re).

Du kan ock så sät ta in bo kens
pris + por ta 45 kr på UKF:s post gi -
ro 27 58 94 - 4, el ler be ställ med
e-brev uk forsk@al go net.se . Böck -
er na le ve re ras då till dig med in be -
tal nings kort.

UKF:s hem si da har ad res sen

www.al go net.se/~uk forsk. 

Det lil la ~ teck net hit tar du till hö -
ger på tang ent bor det och får fram
till sam mans med tang en ten Alt Gr. 
Du kan ock så skri va uk forsk i sök -
funk tio nen.

Kul tur & His to ria 2 - 2003 Kul tur & His to ria 2 - 2003

U K F.s  med lem mar for skar
Vi pre sen te rar någ ra av UKF.s med lem mars forskning med en del re sul tat och
hur man job bat för att kom ma dit.

I för ra num ret av Kul tur & His to ria fick vi läsa för sta de len av Carl Gun nar
Jans sons forsk ning om eg na hems rö r el sen i Sve ri ge. Då vi sa de han på möj li ga
im pul ser till fram väx ten av den sven ska eg na hems re for men. Nu får vi ta del av
hans fort sat ta ar be te. Hur re for men väx te fram till be slut i riks da gen och vad
re sul ta tet blev av ett mång fa set te rat arbete.

I en tre dje och sis ta ar ti kel i näs ta nummer kom mer Carl Gun nar att be skri va
ett an tal ty pis ka eg na hem bland de många som byggdes i Upp lands-Bro.

John ny Ljung har ta git fas ta på hem bygds bo kens ar ti kel om rån mor det i Bro.
Vilka var per so ner na i dra mat? Hur var de ras upp växt? Vad var Jung fruk ro gen? 
Vil ka per so ner lev de där? Vad sä ger rät te gångs pro to kol len och vil ken ju ri disk
pro ce dur fanns runt rät te gång en? 

John ny har äg nat många tim mar i ar ki ven för att ge oss ett fler tal per son be -
skriv ning ar. Han har de su tom följt doms to lar nas ar be te för att sä kert slå fast
vem som hade ut fört mor det. Bl a åter för vi sa de Svea hov rätt må let till för nyad
pröv ning i hä rads rät ten. Hä rads rät ten sammanträdde na tur ligt nog i sina lo ka ler 
vid Tibble gård.

Att då ti dens upp märk sa met var minst lika stor som kring hän del ser na 11 sep -
tem ber kan vi se av bl a tid nings rub ri ker från 1842. --- nära den s.k. Jung fru -
k ro gen hade ta git lif vet af en an nan ge säll, nu blef hals hug gen. En mängd folk
hade sam lats för att se det ta be kla gan svär da skå de spel, ehu ru det sked de af si -
des i sko gen ---.

Efter lys ning - Den oskriv na bo ken om jord bru ket i Upp lands-Bro

I för ra num ret pre sen te ra de vi idén om en vän bok till Bör je San dén. Ar be tet
bör jar ta form. Sty rel sen har bil dat en ar bets grupp med Curt Dahl gren, Bo Pal -
me horn och Bengt Bor ke by. Ut ö ver de här tre finns en stor grupp män nis kor
som re dan är igång med kom plet te ran de ma te ri al.

Grup pen kom mer un der den här vin tern och vår en att in ven te ra vad som
finns do ku men te rat av bil der och text. Det kom mer också att bli ett stort ar be te
att kom plet te ra med upp gif ter. Du som har kun ska per om hur jord en i Upp -
lands-Bro har bru kats un der 1900-ta let ring 08 - 581 656 59.

Opubli ce rat forsk nings ma te ri al

Vi på re dak tio nen fort sät ter att gär na ta del av det som du har lig gan de i din
skriv bords lå da el ler i da torn. Ut by tet av er fa ren he ter mel lan oss som ama tör for s kar
är an ge lä get.

Vad var det för idé el ler tan ke som star ta de din ny fi ken het? Hur har du gått
till väga för att hit ta ma te ri al? Vad blev re sul ta tet?

Hör av dig per tele fon till Bör je 08 - 582 405 15 el ler Bengt 08 - 581 565 59.

Måll berg hals höggs lör da gen den 22
ja nu a ri 1842 i Bro. 

En av rätt ning var na tur ligt vis en
ohyg glig hän del se i byg den, ett spek ta -
kel som mås te be vitt nas. Skul le det ta
ske i mo dern tid skul le för mod li gen
läk tar na vara ful la med ås kå da re nu
ock så. Det ta var då ti dens 11 sep tem ber 
ny he ter som fol ket följ de med stort in -
tres se. Av rätt ning en speg la des även i
me dia.

På mån da gen den 24 ja nu a ri 1842
kun de man läsa i Af ton bla det:

”Sist lid ne Lör dags för mid dag, kl. 10
f.m. sked de, i Bro sock en, en half mil
från Tibble gäst gif va re gård, en afrätt -
ning, der vid ge säl len Moll berg, som i
trak ten af det ta stäl le och nära den s.k.
Jung fruk ro gen hade ta git lif vet af en
an nan ge säll, nu blef hals hug gen.

En mängd folk hade sam lats för att
se det ta be kla gan svär da skå de spel,
ehu ru det sked de af si des i sko gen. Då
de lin qven ten hade kom mit upp på
scha vot ten, bad han de kring stå en de,
att taga hans ex em pel till var ning och
bad dem akta sig för Jung fruk ro gen,
hvil ken an ses för en lönnk rog.”

Var det en lönnk rog?
Jung fruk ro gen ka lla des även Eld brok -
rog. I Bro sock ens äld sta hus för hör s -
längd står fak tiskt kro gen med. År
1757 bod de där Olof, född 1689, med
hus trun Bri ta Carls dot ter och dot tern
In ge borg. En lis ta på folk som har bott
på Jung fruk ro gen.

1757  Olof 
1764-66 Jo han Fern lund, klens meds -
ge säll (från Stock holm)

Väl kom na att tit ta på stjärn him len

Ons dag 26 no vem ber kl 19.00 i ob ser va to ri et vid Kvis ta berg. Om him len är
mu len vi sar vi i stäl let en da taa ni ma tion. An ta let del ta ga re är be grän sat. Ring
Bör je San dén och an mäl ditt in tres se, 08 - 582 405 15

Käll ma te ri a let till ar ti keln
är myck et om fat tan de.
Nå got av det vik ti gas te:

Upp sa la lands ar kiv, An ti kva -
riskt-to pog ra fis ka ar ki vet.

Riks ar ki vet, Bro hä rads dom -
stolspro to koll , Ned re jus ti ti e re vi sio -
nens ut slags hand ling ar 1841.
Man talsläng der och kyr ko böck er.

Kung li ga biblio te ket, Tid nings ar ki -
vet.

Skräd dar ko jan även kal lad Fin sta berg var be bott till
1958 och revs 1973. Foto Eli sa beth Teg ner.

De lar av Jung fruk ro gen an vän des för att byg ga Fin sta
Dra gon bos täl le - även kal lat Bos täl let. 1973 revs ock så
det. Foto Eli sa beth Teg ner.

1767-68 Gran qvist, klens med (från
Stock holm)
1777-79 Jo han Jo hans son, krö ga re
1779-83 Carl Pehr son Lund ström,
krö ga re
1783-89 Ja cob Ers son, krö ga re
-1801 Eric An ders son, krö ga re född i 
Bro 1766.
1801-09 Per Lund ström, krö ga re
1809-11 Mat ti as Lund, krö ga re (från 
Alun da)
1811-20 Pet ter Tibblin, krö ga re
(från Yt ter gran)
1826-39 Jo han Fors ström, krö ga re
(född i Bål sta 1797)

År 1840 mås te ha var it en obe hag lig tid 
för krö ga ren. Den 31-åri ge krö ga ren
var egent li gen skräd da re och het te
Gus taf Rosling. I kyr ko böck er na står
han en bart som skräd da re och hade
hela sitt liv bott i Fit tja sock en inte så
långt ifrån Ör sunds bro. Han hade den 7 
feb ru a ri 1840 flyt tat till Bro med sin
28-åri ga fru Anna-Lisa Lars dot ter och
sina 2 små döt trar, ett och fyra år gam -
la. Till sam mans med fa mi ljen hör des
även den 20-åri ga pi gan Maja-Gre ta
Lars dot ter.  

Vem vet vad Gus taf Rosling hade för 
pla ner när han flyt ta de till Bro? Det
blev nog inte som han tänkt sig. Inte
hade han väl kun nat fö res täl la sig att
bli kal lad till rät te gång ar och be hö va
ingå i en mor du tred ning. Tyck te orts -
be folk ning en att jung fruk ro gen hade en 
in di rekt skuld till mor det? Fanns det
be hov av ännu en skräd da re i Bro?

År 1840 fanns re dan den 42-åri ge
skräd da ren Eric Fäldt i Fin sta berg. Han 
hade kom mit till Bro år 1819 ifrån Bål -

sta. So nen Carl Jo han tog se der me ra
över skräd da re ar be tet ef ter sin far, som 
dog 1877, så det kan ske inte var så
kon stigt att de ras lil la hus Fin sta berg
kal la des skräd dar ko jan. Hus et stod cir -
ka 50 me ter ös ter om da gens sis ta num -
mer i hus läng an på Gull vi ves ti gen, det
var be bott så sent som till 1958. Hus et
stod kvar till 1973. 

Man kan kon sta te ra att skräd da -
ren/jung fruk rö ga ren Gus taf Rosling
med sin fa milj flyt ta de till ba ka till Fit -
tja och Jung fruk ro gen upp hör de ef ter
mor det på Hu dell. De lar av Jung fruk ro -
gen an vän des till att byg ga Fin sta Dra -
gon bos täl le, (även kal lat Bos täl let) det
låg där Smörblom svä gens vil lor lig ger
idag.

Bos täl let revs ock så 1973 ef ter att ha
stått öde i tio år, där med var Jung fru -
k ro gen to talt ut plå nad. Kvar finns be -
rät tel sen om hur Måll berg och Hu dell
söp till där den där ödes dig ra som -
mark väl len för så läng e se dan.

Joh nny Ljung


