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Fika i trädgården efter musik i ruinen

Premiärkväll för Musik i Ruinen



Verksamheten 2014

Nu är det dags för årets medlemsblad och kallelse till årsmöte. Det är som ett tidigt 
vårtecken att få hålla årsmöte och samla medlemmarna inför året som ska komma. 
Det är också ett tillfälle att blicka tillbaka på vad man har gjort föregående år. 
Under sommaren 2014 hade vi tre större arrangemang. Vi inledde med ett koncept 
som vi inte provat tidigare: Musik i ruinen. En sommarkväll i juni bjöd vi in till en 
kväll i ruinen med sångruppen Alt som Allt, efter konserten serverades kaffe med 
dopp i Grindstugan. Denna premiärkväll fick god uppslutning med 70-talet besökare, 
så till sommaren planerar vi ännu en junikväll med en musikupplevelse i ruinen.
Husbyborgdagen börjar bli en tradition, öppethusdagen lockade nära 150 besökare 
och vi är glada att så många tar tillfället att besöka vår hembygdsgård. 
”Entusiasterna” underhöll i ruinen med en härlig blandning av musik, sång och roliga
historier. Fikaborden fylldes snabbt och sorlet från många trevliga samtal kunde höras
i trädgården. I magasinet berättade Lennart Knutsson om föreläsningsföreningen som 
fanns i Tierps socken och som anordnade möten med många intressanta föreläsare. 
Föreningens verksamhet dog ut för många år sedan men kvar fanns en kassa som man
beslutade skänka till hembygdsföreningen och den överlämnades vid vårt förra 
årsmöte. Hembygdsföreningen är mycket tacksamma för gåvan och den kommer att 
användas på bästa sätt för att hjälpa till att bevara sockens historia.
Vi har nu börjat fundera på årets Husbyborgdag och vill välkomna alla medlemmar 
som på något sätt vill bidra med hjälp, aktiviteter eller annat att kontakta styrelsen.
Helgmålsbön hölls i ruinen en kväll i mitten av augusti, även det en tradition som 
samlade ett 50-tal besökare. Självklart serverades kyrkkaffe i grindstugan efter 
gudstjänsten.

Utöver aktiviteterna har en hel del underhållsåtgärder genomförts på 
hembygdsgården. Under arbetskommitténs ledning har det målats, snickrats, klippts 
gräs och odlingarna har med varsam hand pysslats om. Vi har av ett buskage av 
syrener skapat en syrenberså mellan grindstugan och magasinet. Vi vet att många 
cykelturer går förbi Husbyborg och vi hoppas att syrenbersån ska kunna bli en bra 
plats för att slå sig ner med kaffekorgen och blicka ut över Tierpsslätten. Efter en rejäl
nerklippning och urrensning är den inte så hög ännu men med syrenernas växtkraft 
har den snart vuxit till sig.
Andra aktiviteter har varit ett besök på Lars-Larsgården under kunnig guidning av 
Ove Larsson. Delar av styrelsen har också deltagit på Upplandsmuséets seminarium 
om hur man vårdar sina samlingar, samtidigt gavs tillfälle till guidning i Upplands-
muséets förråd med en ofantlig samling av allehanda föremål.

Innan Hembygdsgården lades i vintervila bjöds alla som hjälpt till under sommarens 
aktiviteter in till en trivselkväll, då vankades grillad korv i smedjan och våfflor i 
grindstugan.



Tierps sockens hembygdsförening inbjuder till

Årsmöte
Vi hälsar medlemmar och intresserad allmänhet välkomna!

19:e mars kl.19.00

Plats: Tierpsgården, Kyrkbyn

Per Lundgren, Upplandsmuseet 
berättar om Husbyborg och Tierps sockens historia

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Fika och underhållning

På årsmötet finns det också möjlighet att köpa våra trycksaker:
• Vykort
• Huskurer och folklig läkekonst i Tierp                       
• Berättelser om Tierpsoriginal vi minns                       
• Folktro och skrock samt huskurer för husdjur i Tierp

VARMT VÄLKOMNA!

Medlemsavgift 2015

Inbetalningskort medföljer medlemsbladet, medlemsavgiften är oförändrad 2015

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.



Planerad verksamhet under 2015
Under sommaren 2015 planerar vi att ha tre arrangemang på hembygdsgården i 
Husbyborg. 
Förra årets musikkväll i ruinen blev en succé därför planerar vi att upprepa ”Musik i 
ruinen”  den 24 juni. Artister är inte klart ännu men vi lovar god underhållning och 
gott fika i Grindstugan efter konserten.
Husbyborgdagen ordnar vi för 3:e året i rad den 18 juli, då håller vi öppet hus med 
diverse aktiviteter och förtäring.
Helgmålsbön i ruinen är en tradition som i år infaller den 8 augusti kl 18.00.
Vi samlas efteråt i Grindstugan för kyrkkaffe.
Notera redan nu dessa datum i almanackan och känn Er varmt välkomna! 

Under sommaren kommer vi att ha hembygdsgården öppen torsdagskvällar fr. kl 18.
Vi vill då hälsa alla medlemmar och intresserad allmänhet välkomna att titta på 
byggnader och samlingar, fika och prata. 

Vill du vara helt säker på att det finns någon där eller komma på besök på andra tider 
kontakta Karin Olsson på 0293-14628 eller ordförande Roland Jansson på tel:0293-
52152 eller 070-2841321.

Håll även utkik under rubriken ”föreningsnytt” i Norra Upplands annonsblad efter 
våra arrangemang.

Linberedning

Min mor Hilda Larsson berättade om hur odling och beredning av lin görs. Då 
berättelsen innehåller många intressanta ”fackuttryck” bestämde jag mig för att 
renskriva mina anteckningar.

Linet såddes på våren bra tjockt, på senare tid med såmaskin. Det var viktigt att rensa
från ogräs. På hösten rycktes linet upp med roten, det kallades för att man mådde linet
(idag ska vi må linet). Ungefär så mycket som rymdes i två kupade händer lades 
växelvis så att det bildades ett X med rötterna åt ena hållet och knoppen åt andra 
hållet. Man hade först lagt några strån lin till band som satts ihop i knopparna och 
lagts under. När man lagt på lagom mycket lin band man om med bandet, det kallades
för en kränka. Kränkan hängdes på en stång med knoppen neråt för att torka.

När linet torkat tog man hem det för att stryka det, det vill säga man drog av knoppen.
Sedan breddes linet ut på en gräsvall för att föja det. Linet lades tunt, tunt och fick 
ligga tills det var föjat. Att linet föjat innebar att det som var utanpå lintågan gick 
sönder när man bröt strået.  Därefter räfsade man ihop linet och lade in det i bastun 
som eldades så att linet blev torrt och halmen spröd. När linet var torrt stod man 
utanför bastun och bråkade linet på en bråk och sedan på en klyfta som var järnskodd 



så att mer agnar gick ur.  Därefter vred man ihop linet till en hässla. Tjugo hässlor 
lades ihop till en tutta lin.  Efter detta skulle man häckla linet.  Man tog lite av en 
hässla och drog genom piggarna på häcklan. Då fastnade toet i häcklan och linfibern 
var kvar. Häcklan måste rensas från to gång på gång. Av den färdighäcklade linfibern 
tar man ungefär en näve och vrider ihop till en docka. Linet är då färdigt att spinna.

Linet spinns till fint lingarn medan toet spinns till togarn/blångarn. När man spinner 
toet lägger man toet i en kräkla. Sedan får man väta på fingrarna i munnen på den 
hand som man jämnar till garnet med. Garn av to blev lite ojämnt.
Linet rullades upp på en liten bom i tunna varv. Sedan tog man från den när man 
spann.
När garnet var färdigt skulle det tvättas. Garnet togs direkt från spinnrocken och lades
i härvor i blöt. Vattnet blev då alldeles brunt. Därefter kokade man det i lut. Lut 
gjordes av aska som kokades i vatten och sedan fick stå så att askan sjönk till botten. 
Därefter silades luten för att få bort små kolbitar som flöt.
För att få bort luten ur härvorna så sköljde och klappade man härvorna. Sedan hängde
man härvorna på en stång och trädde en stång inuti så att härvorna hängdes ut. De 
fick sitta ute i solen på våren för att blekas en aning men garnet var fortfarande grått.

På senare år skickades linet till Västland till ett linberedningsverk.  Linet kom tillbaka
som hässlor. Hässlorna kunde sedan skickas till spinning. I samband med att linet 
spanns kunde man få garnet blekt.

Man skiljer mellan lingarn det vill säga det fina garnet som användes till dukar och 
gardiner, och togarn/ blånor som användes till handdukar. Samspunnet garn var 
fabriksspunnet och användes till handdukar och lakan. Garnets tjocklek angavs med 
nummer t.ex. 8 eller 12 där 12 är finare.

Ove Larsson

Bild hämtad från Tierp- En sockenbeskrivning



Humleaxet och Tierps socken

Tierps härad blev 1456 av Karl Knutsson tilldelat ett av Sveriges första häradssigill.
Sigillet pryddes av en bild med tre humleax vilket visar att redan då var 
humleodlingen karakteristisk för Tierp.
Humlen odlades för ölbryggning till husbehov men var också en betydande 
exportvara. Odling var sedan 1400-talet stadgad i lagar och förordningar och under 
1500-talet ingick humle bland skattepersedlarna i den s.k. årliga räntan. 
Under 1600-talet var odlingen som störst och många gårdar hade över 1000 
humlestänger. 1689 genomfördes husesyner vid hemmanen i Tierp, alla 
kronohemman hade odlingsplikt om minst 200 stänger. Förteckningarna visar att 87 
humlegårdar tillsammans hade 93440 humlestänger i Tierps socken, flest fanns i 
Eskesta som hade hela 21 400 stänger fördelat på 14 gårdar.
Mot slutet av 1600 började det bli mer lönsamt att odla korn och råg och humlen 
minskade efterhand men odlingsplikten fanns kvar ända fram till 1860.

Häradsvapnen var bakgrunden till att Tierps sockens kommunvapen bestod av tre 
humlekottar mot grön bakgrund som sedan även användes efter kommun-
sammanslagningen 1974, nu med en humlekotte och två blad mot röd bakgrund.

Fritt från boken ”Tierp- en sockenbeskrivning”

Spelmannen Erik Gustav Englund (Blind-Englund) 

Bilden visar Erik Gustav Englund, även kallad Blind-
Englund, han var född i Munga 1862 och var smed till yrket.
Bilden är tagen vid en spelmansstämma på Skansen 1910. 
Samma år hade han deltagit i en spelmanstävling i Vaxholm 
och spelat Mungalåten, en gånglåt som blev tävlingens 
största succé. Låten fick också namnet Storstugans marsch 
efter den kasern i Vaxholm där tävlingen anordnats. 
Aftonbladet ansåg melodin ”vara hurtig utan att vara banal, 
och med rytmisk kläm föredrogs den av Englund som 
applåderades frenetiskt”. 
Englund hade troligen lärt sig låten av August Bolin och den
hade spelats längre tillbaka och i något annorlunda version 
under namnet ”Sjöjungfrun”.
Englund berättade själv, när han uppträdde på Skansen hur 
den fått det namnet: ”En kväll gick en spelman hem över 

isen på Strömaren. Då fick han höra den finaste musik från en holme, och gick dit, 
varifrån musiken hördes. Men när han kom närmare var det alldeles tyst, och inte 
kunde han heller se nått skapandes ting. När han så gick bort från platsen hörde han 
musiken igen. När han kom hem tog han fram harpan och spelade den låt han hade 
hört på sjön, och så kallade han låten för Sjöjungfrun.



Vykort

Hembygdsföreningen har tagit fram egna vykort. De finns i 4 motiv från 
hembygdsgården och från Tierps kyrka och är i storleken A5 och kostar 10 kr/st. Stöd
Tierps sockens hembygdsförening genom att köpa korten på ICA Tallen i Månkarbo 
eller på biblioteket i Tierp. Det går också bra att köpa dem direkt från föreningen 
kontakta i så fall Karin Olsson på tel: 0293-146 28.

Hemsida

Hembygdsföreningen har en egen hemsida, besök den på 
http://www.hembygd.se/tierps-socken

För er som är intresserad av hembygdshistoria vill vi tipsa om www.bygdeband.se
Bygdeband ägs av Sveriges hembygdsförbund och är en databas där Sveriges alla 
hembygdsföreningar kan dela sitt arkivmaterial. Där finns massor av bilder och 
personbeskrivningar som du hittar sorterade på platser. Tierps sockens 
hembygdsförening finns ännu inte med i bygdeband men kanske dyker vi upp där 
under året. 

Medlemsskap

Vi medlemmar är grunden för att hembygdsföreningen ska kunna arbeta vidare med 
att bevara hembygdsgården och Tierps sockens rika historia. 
Medlem blir man genom att sätta in 100 kr per person eller 150 kr per familj på PG 
514118-9, ange namn och kontaktuppgifter på inbetalningen. 

Varför inte ge bort ett medlemskap i present?
Kontakta i så fall Karin Olsson på tel: 0293-146 28 så ordnar vi ett vykort som du kan
använda som gåvokort.

Vill du veta mer om Tierps sockens hembygdsförening?
Vill du delta mer aktivt i föreningsarbetet?
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
Roland Jansson tel: 0293-52152

http://www.hembygd.se/tierps-socken
mailto:anna.tierp@gmail.com
http://www.bygdeband.se/


Bilder från verksamhetsåret

Här skapas en syrenberså i trädgården På besök i Lars Larsgården

Lennart Knutsson föreläser på Husbyborgdagen

Kommunvapnet från 
gamla Tierps 
landskommun med de tre 
humleaxen


	Linberedning

