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Information om verksamheten 2012

Tierps sockens hembygdsförening har under 2012 haft en hel del aktiviteter, här 
kommer ett axplock från vad som hänt.

Hembygdsgården i Husbyborg har under 2012 blivit ordentligt ompysslad. Även om 
det fortfarande finns en hel del underhåll som återstår att göra så har mycket 
genomförts under året. 
Magasinet, där föreningen förvarar sina samlingar, har renoverats. Byggnadens 
framsida var i dåligt skick och reparationen blev relativt omfattande. Bland annat har 
grunden har rätats upp, murkna träbjälkar har bytts ut och framsidan delvis panelats 
om. Underhållet på magasinet har kunnat genomföras tack vare Temneruds fonden 
som tidigare donerats till föreningen. 

Vi var under våren tvungna att ta ned ett av gårdens stora träd. Det hade dött och det 
började bli risk för nedfallande grenar. Tyvärr var trädet illa placerat mellan torpet 
och magasinet och en kranbil fick anlitas för att få ned trädet. Föreningen sökte och 
fick bidrag från kommunen till trädfällningen, villkoret var att en bit av stammen 
skulle lämnas kvar för att markera var trädet stått.

På tomten har ett gammalt staket funnits som genom åren blivit i allt sämre skick och 
som nu till slut börjat rasa ihop. Det beslutades därför att ersätta staketet med en 
gärdesgård. En del efterforskningar krävdes innan tomtgränserna runt 
hembygdsgården kunde fastställas men till slut hittades tomtrören och nu finns en fin 
gärdesgård på plats.
Gärdesgården är också en vacker bakgrund till den lilla örtträdgården med 
gammalsvenska växter som finns på hembygdsgården. Flitiga gröna fingrar vårdar 
allt från humle till krollilja och belöningen blir en vackert blommande rabatt.

Traditionsenligt hölls i augusti helgmålsbön i Husbyborgs ruin och som avslutning 
bjöds på kyrkkaffe i grindstugan. Mycket glädjande var att antalet besökare i år var 
rekordstort.

När hösten kom och hembygdsgården stängts igen i väntan på vinter hade föreningen 
månadsmöten i den gamla pastorsexpeditionen där vårt arkiv finns.
Vi har gått igenom dokument och foton som skänkts till föreningen men som stått 
orört i många år. En del av de foton vi hittat kommer att visas på årsmötet och vi 
hoppas då få hjälp med att identifiera personer och platser så att bilderna får en 
historia att berätta.

På sista sidan i den här broschyren finns några fotografier från årets aktiviteter.



Tierps sockens hembygdsförening inbjuder till

Årsmöte
Vi hälsar medlemmar och intresserad allmänhet välkomna!

26:e mars kl.19.00

Plats: IOGT-lokalen i Månkarbo

Karin Björklund berättar och visar bildspel från Tierps socken

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe 

Fotografier från föreningens arkiv visas

På årsmötet finns det också möjlighet att köpa föreningens häften:
• Huskurer och folklig läkekonst i Tierp                       
• Berättelser om Tierpsorginal vi minns                       
• Folktro och skrock samt huskurer för husdjur i Tierp

VARMT VÄLKOMNA!

Medlemsavgift 2013

Inbetalningskort medföljer medlemsbladet, medlemsavgiften är oförändrad 2013

100 kr per person eller 150 kr per familj betalas in på  PG 514118-9, ange namn 
och kontaktuppgifter.

Föreningen har en stor andel ständiga medlemmar och är därför tacksam för ett 
bidrag även från Er.



Under många år gav Tierps sockens hembygdsförening ut ett medlems-
blad 2 ggr per år med forskning och berättelser från bygdens historia.
Denna berättelse av smeden August Ny i Västerensta, (född 1883) publicerades i 
bladet hösten 1986.

Barndomsminnen av soldatpojken

Jag är född i en liten soldatstuga vid Korsbo i Tierp av fattiga föräldrar. Fattiga måste 
sådana föräldrar vara, som ska föda upp en barnaskara på 9 stycken med en 
dagsverkspenning av 1 kr eller 1:10 om dagen utan någon som helst social hjälp. Men
trots det behövde vi varken svälta eller frysa. 

Till råga på allt blev min fader, Per-Erik Ny utkommenderad till Karlsborg på 
korpralskola, vilket gjorde att min mor måste arbeta både natt och dag för att försöka 
hålla ihop hemmet. Om dagarna var mor hos Gryttjomsbönderna och hjälpte till med 
varjehanda arbete. Om nätterna när vi ibland vaknade, satt hon i vävstolen och vävde 
tyg åt andra för att tjäna en slant. Dessutom måste hon väva, så att vi ungar, som 
också var riktiga slitvargar, skulle få till kläder.

Mina föräldrar höllo sig även med 2 kor och dito får för att få mjölk till smör, så att vi
inte skulle behöva svälta. Av fåren fick vi ull som skulle kardas spinnas och stickas 
till strumpor. Men att föda 2 kor på den lilla jordlotten som hörde till soldattorpet, det
var också ett problem. Jag minns när vår mor ibland väckte oss klockan 4 på 
morgonen för att vi skulle hjälpa henne ”knia” gräs. Mor hade löfte om att knia 
mellan stenarna i Hallstaberget vid Gryttjomrönningarna två kilometer hemifrån. När 
vi gick hem bar mor två säckar och vi barnungar bar också en liten grästapp i våra 
säckar.

Så kom bärtiden och det blev en bråd tid. Det gällde att vara först ut i skogen om 
morgnarna för det vimlade av barn i skogen hela dagarna. Så någon lång tid hade inte
hallonen på sig att mogna. Det hände många gånger att vi varit i Faggbyskogen ett 
par timmar när vi hörde klockan i Tierps kyrktorn klämta 6. 
Ofta kunde vi ha rätt så stora skavsår på våra fötter. Vi gick ju för det mesta barfota 
om sommaren, men när vi skulle till skogen och plocka bär, var det för mor att leta 
fram alla gamla skor, en del var för stora och en del var för små och dessa skavde 
fötterna. Men det var nödvändigt att ha något på fötterna för det var gott om ormar i 
skogen. Sedan var det att raska på hem för att rensa bären. 

Därefter skulle vi försöka sälja dem i herrskaps-gårdarna vid Gryttjom, för där bodde 
doktorn, apotekaren, handlaren och bagare Johansson, och bagarefrun köpte bär av 
oss. Och där bodde även Sigurd  Walléns far, som var mjölnare och hade ett stort 
jordbruk. 



Dessa personer hörde till de välbärgade och hade därför råd att köpa våra bärlitrar. 
Det kunde hända att vi fick en 25 öring själva. Jag minns min första tolvskilling som 
jag hade i en plåtask. I Emma Svenssons handelsbod i Tuva köpte jag mig en fällkniv 
för den. Tänk, så lycklig jag kände mig den gången! Jag gick hela vägen hem och 
tittade på min dyrgrip.

När min far kom hem från Karlsborg och tagit korpralsgraden och hade silverband på 
armen och dito på rockkragen, så blev han utkommenderad till beväringsmöten på 
Polacksbacken i Uppsala på våren. Där fick beväringarna ligga i kalla baracker som 
saknade eldningsmöjligheter. Detta gjorde att min far fick lunginflammation till en 
början fick han ligga i den kalla baracken, men sedan blev han förflyttad till 
akademiska sjukhuset. Därifrån kom han hem för att ligga till sängs i den trånga 
soldatstugan med vävstolar och den stora barnaskaran. 

Korpralslönen på den tiden var 60 kr om året, så det kan läsaren av denna min 
skildring göra sig en föreställning om hur min mor hade det. 
Min far tillfrisknade och nästa vår blev han utkommenderad. Efter sjukdomen fick 
han reumatisk värk, som han sedan hade känning av i hela sitt liv. 

Vi barn blev ledsna när vi såg far taga på sig  uniformen och ta ner geväret från 
väggen för att resa iväg. Det var alltid någon rotebonde från Gryttjom som kom och 
hämtade honom för att köra till Tierps station. Detta hörde nämligen hemkallet till. 
Jag kommer även ihåg när far kom hem på permission. Han och mor satt tillsammans
på förstubron och Far tog fram sina tre kr som han hade i sin portmonnä och gav mor.
Det var allt han hade att ge henne innan han reste tillbaka till sin tjänstgöring.

Som liten undrade jag många gånger varför far hade en sådan sysselsättning att han 
skulle ha ett gevär på väggen. Jag frågade honom varför han hade sådana kläder och 
varför han hade geväret, men han ville inte gärna svara. Jag gav mig inte. Det svar jag
då fick av min far blev fastpräntat i mitt huvud, och trots att jag var liten, väcktes 
mina antimilitäriska känslor. Han svarade mig så här: - Ja, du gosse, du framställer en
fråga som jag inte kan svara dig på, men jag ska försöka. När jag skrevs in till rekryt 
och vi vart uppställda på Polacksbacken, så sade kaptenen, som tog emot oss på 
livkompaniet så här: 
- Ja, pojkar det här som ni nu har givit er in i är ett dåligt yrke men jag förstår att ni 
har valt det för er existens skull. Det här livet, som ni nu skrivs in i, det kommer att 
finnas ända tills den tiden kommer då soldaten börjar tänka. Det kan vara långt till 
den tiden, men en gång i framtiden kommer den, det var kaptenens ord och jag tycker
att det var en framsynt kapten.



Bland mina ytterligare minnen var en gång när min far kom hem från Polacksbacken 
en höst. Han och mor kom överens om att far skulle gå till Väsby för att höra efter 
arbete år sig och mor. Detta var under skördetiden. Mor hade ju alltför mycket arbete 
förut i hemmet, men för existensens skull och för att försöka försörja den stora 
barnaskaran var det bara att arbeta på alla möjliga sätt. Det fick arbete båda två.
På den tiden var det bara att arbeta med handkrafter, skära säden med liar och binda 
den för hand. När det skar på fälten vid Väsby kunde det vara 40 till 50 man som gick
efter varandra och skar. Det var också en praxis, att godsägaren hade sett ut en riktig 
storfräsare till att gå först i raden och var då densamme en s.k. fjäskare, förstår ni nog
att dessa mannar blev trötta till kvällarna. 
Klockan 5 på morgonen skulle Far vara vid Väsby, och den på den tiden fick de inte 
sluta sitt arbete förrän kl 8 på kvällen. Mor skulle börja sitt arbete kl 7 på morgonen 
och hålla på till 7 på kvällen. 

Detta som jag skildrar vill jag bara beklaga, att mina föräldrar fick leva under så usla 
förhållanden. Det var inte bara de som hade det på det här sättet. Det var allmänt 
bland backstugornas folk. Så kom aldrig att tala med mig om den ”gamla goda tiden”.
Av vad jag berättat , så förstår ni nog allesamman att våra föräldrar inte fick mycket 
tid att offra på fåfängans altare. Det fick finna sig i att vara som de blivit skapade till 
denna värld. Det blev ingen tid över till att locka håret, rödfärga läpparna eller polera 
naglarna. Men då fanns det inte heller så många puder och läppstiftsfabrikanter och 
inte heller så många damtidningar med åtföljande annonser om dylikt krams.

Visste du att:

• 1767  var den resligaste soldaten i Tierp 175 cm lång.

• Humleodlingen i Tierp var omfattande, 1456 fick Tierps härad tillåtelse genom kungligt 
brev att ha tre humleax i sitt sigill. 1689 omnämns i ett husesynsinstrument att det fanns 
87 humlegårdar med hela 93.440 humlestänger.

• Under 1800-talet, och fram till 1930 emigrerade 400 personer från Tierps socken till   
Amerika.

• Skådespelaren Sigurd Wallén var född i Tierp, Husby kvarn och gick i småskolan i Yvre 
innan familjen flyttade till Stockholmstrakten.

• Tierp hade sin egen tidning ”Tierpsposten”. Tidningen gavs ut med sitt första nummer 
1892 och den sista tidningen trycktes 1963 då tidningen upphörde.

• Mungalåten hade flera namn bl.a Sjöjungfrun och Storstugans marsch.
Spelmannen Erik G Englund gjorde Mungalåten till den tidens hit genom att vinna en 
spelmanstävling i Vaxholm.

• Elektriciteten kom till Tierp 1915 då det första elverket i Tierp byggdes.
Därefter byggdes det vidare för att få el i hela socken och ett antal distributionsföreningar 
bildades. 



Medlemsvärvning

Hembygdsföreningen har ett krympande antal medlemmar. Det känns viktigt att vi 
kan fortsätta bevara Tierps sockens rika historia och vi behöver därför bli fler, såväl 
stödjande som aktiva medlemmar är viktiga för föreningens fortlevnad.
Vi vill därför be er alla om hjälp att hitta fler som är intresserade att stödja föreningen
genom att bli medlemmar. Fråga grannar barn, barnbarn, vänner och bekanta, eller 
varför inte ge bort ett medlemskap i present?

Medlem blir man genom att sätt 100 kr per person eller 150 kr per familj på PG 
514118-9, ange namn och kontaktuppgifter på inbetalningen. 

Hjälp föreningen att få fler medlemmar, klipp ut de här kupongerna och dela med
dig till personer som kan vara intresserade!

Var med och bevara vår bygds rika historia, 
bli medlem i Tierps sockens hembygdsförening!

För medlemsskap sätt 100 kr per person eller 150 kr per familj på 
PG 514118-9, ange namn och kontaktuppgifter på inbetalningen. 

Var med och bevara vår bygds rika historia, 
bli medlem i Tierps sockens hembygdsförening!

För medlemsskap sätt 100 kr per person eller 150 kr per familj på 
PG 514118-9, ange namn och kontaktuppgifter på inbetalningen. 

Var med och bevara vår bygds rika historia, 
bli medlem i Tierps sockens hembygdsförening!

För medlemsskap sätt 100 kr per person eller 150 kr per familj på 
PG 514118-9, ange namn och kontaktuppgifter på inbetalningen. 

Vill du veta mer om Tierps sockens hembygdsförening?
Tveka inte att höra av dig till oss, våra kontaktpersoner är:
Karin Olsson tel: 0293-14628 eller 
Anna Ahlin tel: 0293-60018 eller email: anna.tierp@gmail.com



Bilder från verksamhetsåret

Månadsmöte under vinterhalvåret, här går vi 
igenom material som skänkts till föreningen

Reparation av magasinet pågår för fullt. Grindstugan pyntad med 
sommarblomster inför 
kyrkkaffet

Helgmålsbön i Husbyborgs kyrkoruin


