
Tidningen Änglabygden 

Med anledning av a/ ar1klarna vi i WKHF publicerat i 
Änglabygden ständigt ökar så har denna 
sammanställning skapats och kommer a/ uppdateras 
regelbundet. Tanken är a/ 1llgodose frågor från nya 
medlemmar och andra intresserade kring 1digare 
nummer och dessas innehåll. 

Årgång 1  

Nummer 1 Oktober 2006 - Jungfrunumret 

- En vandring genom :den, om hur landskapet 
kring VaAholma bildats. Inlandsisen drar fram. 
Del 1. 

- Äppeltjuvarna, en  sann 1800-tals beräAelse 
hämtad från Ängeby. Del 1. 

- Milstolpar och milstenar, om vad dessa betyA 
för människor på resande fot. 

- På gångsidorna med texter ang. bland annat 
Projekt Vatholmahagar, VaAholmaängeln 
säljer bra, Dammbröstet vid hammardammen. 

Nummer 2 februari 2007 

- Dagligvaruhandeln i VaAholma, om hur affärer 
kommit och gåA. Del 1. 

- Äppeltjuvarna, Del 2. 

- Sörbergsgruvorna, om hur gruvdriSen såg ut 
vid dessa. Från start :ll nedläggningen 1877. 

- På gångsidorna med texter ang. bland annat 
gåvan från bredbands- föreningen, 
informa:onsskylt vid Hammardammen. 

Nummer 3 juni 2007 

- Ramsa :llägnad dragoner och indelta soldater 
i WaAholma. Om hur det gick :ll när 
soldaterna kom hem från sina övningar.  

- Ekebydagen, om upplevelsedagen WKHF 
arrangerade på Ekebyåsen. Med föreläsningar 
mm. 

- Dagligvaruhandeln i VaAholma, Kunstaboden 
1939-1942. Del 2. 

- Gösta Girgensohn – en VaAholmakonstnär, 
som postumt ställde ut sina verk i samband 
med midsommarfesten. 

- Äppeltjuvarna, del 3. Den ur verkligenheten 
hämtade beräAelsen får sin upprinnelse. 

- En vandring genom :den, stenåldern. Del 2. 

- Dagligvaruhandeln i VaAholma, del 3.  

- På gångsidorna med elljusspårinfo från WIF, ny 
ordförande i midsommarfes^öreningen mm. 

Årgång 2 

Nummer 1 oktober 2007 

- Första årsmötet avklarat. 

- Musikaliska storheter på Salsta SloA. 

- En vandring genom :den, del 3. Bronsåldern, 
skålgropsstenar och hällristningar. 

- Föreningens arrangemang sommaren 2007 

- Strömhagsgruvan, andra världskriget och 
gruvan. AB Salsta Gruvor bildas. 

- Manne Björk, en spelman och snickare från 
VaAholma, som brukade provligga sina 
nyproducerade likkistor… 

- Vallonmordet. Om hur vänskap kan förbytas 
:ll något helt annat. Med hallshuggning vid 
Lena Kyrka som grande finale. 

- På gångsidorna med WaAeranernas 
nyuppsaAa fars, musikkafé i logen mm 

- Tegelindustrins uppkomst, om konsten aA 
uppföra något som håller i evig :d. Lena 
Kyrka, Uppsala Domkyrka mm finns med i 
ar:keln. Del 1. 

- Midsommarens festligheter. 

Årgång 2 

Nummer 2 februari 2008 

- Midsommarens konstutställning på 
Trekantens festplats.  

- Föreningens arrangemang vår och sommar 
med Tensta spelmanslag på Salsta SloA som 
höjdpunkt. 

- Tegelindustrin i bygden, del 2. NyA tegelbruk 
uppförs, och brinner senare ner. 

- Nya teorier om skålgropar. Om alterna:va 
synsäA på deAa fenomen. 

- Salsta gruvor, om brytningen vid gruvorna 
väster om Salsta Tegelbruk. 

- Julmarknaden i VaAholma Bruk. 

- En sann beräAelse om en bondes vilda leverne 
i Ängeby by, om bråkmakaren Per Mickelsson i 
Ängeby. 

- En vandring genom :den, del 4. Om fynd 
påträffade i markerna i och kring VaAholma. 



Bland annat beskrivs guldringarna i Onslunda 
och svärdet vid Lenaberg. 

Nummer 3 juni 2008 

- Rundvandring med Maud Wendin, 
nu:dshistoria levandegjord under en 
promenad i VaAholma.  

- Föredrag av Sigurd Rahmqvist, om hur 
VaAholma växt fram med utgångspunkt i 
Upplands bebyggelsehistoria. 

- En vandring genom :den, del 5. Järnåldern 
tågar in. 

- Elis Ekholm, ännu en VaAholma konstnär som 
ställs ut postumt i samband med 
midsommarfesten.  

- Rusthållaren och grevinnan Horn, en ur 
verkligheten hämtad historisk beräAelse om 
trätande. 

- Ängsgruvan, om driSen i gruvan som är 
belägen i det område som idag utgör 
golianan. 

- UArar vid Hammadammen. 

- SoldaAorpen i Lena och Tensta Socknar.  

Årgång 3 

Nummer 1 oktober 2008 

- En stadsresa som gick över styr, en sann 
historisk beräAelse om vårdslöshet i trafik på 
1800-talet.  

- En vandring genom :den, del 6. Yngre 
järnåldern smyger fram. Medel:den nalkas. 

- Morianen Johan Per Gustav Philander. Om hur 
exo:skt det tedde sig när en färgad man 
uppenbarade sig i Salsta SloA. 

- Sommarcafé i Salsta SloA. 

- Lena Kyrka byggs, om hur uppförandet gick :ll 
samt om hur socknen skapades. 

- Om hur ortsnamnet VaAholma uppkom och 
vad det betyder. 

- På gångsidorna med texter om Lena 
församling, om WaAholma IFs framfart och 
om när Snoddas spelade boll och sjöng på 
Änglavallen. 

- Rudtorpsgruvorna, om driS och brytning strax 
norr om Bondkroken. 

- Uppsala Akademiska Kammarkör genrepar i 
VaAholma inför stundande Tysklandsturné. 

Nummer 2 februari 2009 

- Konst i Lena Kyrka, Anna Nilsén guidar i kyrkan 
och visar märkvärdigheter vi inte visste fanns. 

- En vandring genom :den, del 7. Medel:dens 
VaAholma beskrivs. 

- Dömda för enkelt hor, en historisk beräAelse 
hämtad från bygden om  vad följden av 
otrohet kunde bli. 

- Brunna gruvor, dessas uppgång och fall.  

- På gångsidorna med bland annat text om 
nybildade Salsta SloA krog och konferens, PRO 
VaAholma, Lena församling, VaAholma 
Golklubb,  WaAholma IFs Inger Ekberg 

- Tegelindustrin del 3. Om brytning av lera, 
bränning och bearnetning. 

Nummer 3 juni 2009 

- U^lykt :ll Salsta Gruvor. 

- Röjning av Kunsta Trefaldighetskälla, från 
snårigt buskage :ll finfin färskvaAenkälla . 

- Stenby/Lenabergs gruvor om brytningen men 
även om ond bråd dör. 

- Historier kring en krog, om krogen vid Backa 
och mycket annat. 

- Konstutställnig i midsommar:d, Chris:na 
Lundgren-Alm ställs ut. 

- På gångsidorna med WaAholma IF, IOGT, PRO 
Lena Församling . 

- En vandring genom :den, del 8. Ekeby gravfält 
och gårdarna kring Ekeby. 

- Anekdoter väcktes :ll liv – ÅHA uppstod. Om 
fotbollsträning på gräsmaAan utanför skolan 
vid Salsta, om hur Elin fastnade i klaveret och 
en del annat. 

- Tegelbruksindustrin, del 4. Om hur tegel, lant 
och skogsdriS samverkade. 

Årgång 4 

Nummer 1 oktober 2009 

- Dopfunt av VaAholmamarmor i Uppsala 
Domkyrka. 



- Årsmötet hölls på Salsta Fornborg, med 
:llhörande föreläsning av Hans Göthberg om 
platsen. 

- Levande kultur i VaAholma, om musik på 
Salsta SloA. Spelade gjorde Roland Thalén och 
Vincent Johansson.  

- Tjuvfiskare vid Edshammar gård, om 
konsekvenserna av olagligt handlande när 
fiskenerven drar. Ur verkligheten hämtad. 

- Renovering av kyrkan. 

- På gångsidorna med PRO, WaAholma IF, IOGT 
och Lena Församling.  

- Uppföljning av midsommarfesten och dess 
utställning. 

- Historien om en änglalik varelse – 
WaAholmaängeln! 

- Smågruvor runt Brunna gård, 
Norrgårdsgruvan, Åkergruvan, 
Grustagsgruvan, StorlsläAsgruvan och 
Rönningsgruvan avhandlas.   

- Sanatoriet i VaAholma, om 
tuberkolosbotandet vid VaAholma gård. 

- Kängor och paraply, anekdoter av AHÅ om 
bland annat Spångbo-Gustafs tvagande. 

Nummer 2 februari 2010 

- Biografen i VaAholma, om hur 
Godtemplargården blev räddningen för 
filmsugna.  

- WaAholma Bruks historia, en del av Sveriges 
historia.  

- Nu:d i bruket, om WaAholma svets och 
mekaniska och deras verksamhet i brukets 
lokaler. 

- På gångsidorna med WaAholma IF, IOGT, Lena 
församling, PRO och VaAholma Golklubb. 

- Koltorpsgruvorna, en redogörelse från 
inmutning :ll nedläggning. 

- Hänt året 1648, en sann historisk beräAelse 
om hur livet var i närområdet.  

- Vandra i VaAholma, om vikten av aA bevara 
de fina s:gar som finns i vår närhet. 

- Slutet goA, all:ng goA.  Om brandkåren i 
VaAholma som fanns mellan 1927-1978. 

- Runstenar i VaAholma Socken, om runor och 
dess innebörd. Del 1 

Nummer 3 juni 2010 

- Musik vid Kunsta trefaldighetskälla, :ll 
tonerna av gånglåtar tågade musikanterna och 
dess följare från bruket :ll källan. 

- Guidad tur vid Gödåker, Mats G. Larsson 
beräAade om gravfältet i Tensta. 

- Bilbyggarbygden, VaAholma stärkte Sveriges 
brandförsvar tack vare sin byggarkonst. 

- På gångsidorna med PRO, WaAholma IF, 
Skogsstyrelsen, Lena Församling och IOGT. 

- Midsommarkonstutställning med lokale 
tex:lkonstnären Ulla Fichtelius. 

- Medel:da brytning av marmor i VaAholma. 

- Taget ur Domboken, en historisk beräAelse 
som tar sin start i miAen av 1500-talet. 

- Många bäckar små, om Alex Karlsson och hans 
ideella insatser för VaAholma 

- Runstenar i VaAholma Socken, del 2 

Årgång 5 

Nummer 1 oktober 2010 

- Ordförande har ordet, om hur längtan hem :ll 
Dalarna blir för stark. 

- Barnaåren vid Källtorp, om hur det var aA 
växa upp i VaAholma i början av 1900-talet. 

- Lyckad hemvändardag. 

- På gångsidorna med WaAholma IF, PRO, IOGT, 
Lena Församling. 

- Mångårig tradi:on, om hur en ort som 
VaAholma kan ha eA midsommarfirande av 
sådan dignitet. 

- Kalkindustrin vid Lenaberg, om hur kalksten 
och kalkbränning blev en framgångssaga i 
VaAholma. Del 1. 

- Lärdomssätet miA i byn, om hur nuvarande 
Kyrkans Hus användes ini:alt och om hur det 
var aA gå i skolan där. 

- Familjedagen på Trekanten, i samarbete med 
4H björds ortsborna in :ll en trevlig dag i 
hjärtat av bruket. 

- Domboken beräAar vidare. 

Nummer 2 februari 2011 



- U^lykt :ll Stensjön 

- Sigvard Kopparslagare, om Sigvard och 
Örbyhus sloA. Hämtad ur verkligheten. 

- På gångsidorna, med WaAholma IF, PRO, Lena 
Församling. 

- Julmarknaden, på logen deAa år.  

- Kalkindustrin vid Lenaberg, del 2.  

- Deltagande på distans, redan 1955. Med 
glimten i ögat om deltagande i Kyrkans 
ak:viteter. 

- Arbetsfördelning för länge, länge sedan.  

- VaAholmavalsen, noter upptecknade eSer K 
Johansson.  

Nummer 3 juni 2011 

- På gränsen, om u^lykten :ll Stensjön. 

- VaAholma i miA minne, om aA växa upp i 
Backa, VaAholma, under 1940 och 1950-talet. 

- Lyckan aA få växa upp och bo i VaAholma. Om 
flickan som föddes i Storbyggningen miA i 
Bruket. 

- Uggelstabonden, en historisk beräAelse om en 
sorglig händelse vid djupgölen vid Uggelsta. 
Hämtad ur verkligheten. 

- Midsommarens konstutställning, Folke 
Berving presenteras här. 

- Kyrkotukten, en sann historisk beräAelse om 
onykterhet i Lena Kyrka.  

- Kalkindustrin vid Lenaberg, del 3.  

- På gång i bygden med WaAholma IF, PRO, 
IOGT och Lena församling. 

- Torpinventeringen har startat. WKHF inleder 
med aA leta upp torp och backstugor vid 
Ånge. 

Årgång 6 

Nummer 1 oktober 2011 

- Ännu en lyckad hemvändardag. 

- Det blev midsommar igen. En blöt kväll, regn 
och rusk. 

- Jordfästningen vid Brunna. Om det tragiska 
olyckan då gruvarbetaren J A Alm förolyckades 
vid Brunna gruvor. 

- Salsta SloA i ny regi, Arne Wiigh tar över. 

- Välmående samhälle med 
utvecklingsmöjligheter. Om hur VaAholma ser 
ut i eA samhällsstrukturellt perspek:v. 

- På gång bygdensidorna med Lena Församling, 
WaAholma IF, PRO och IOGT. 

- Minnen från Hånsta, om släkten Ekberg. 

- Kruthornet, en episod från Hånsta. Lars Ekberg 
beräAar. 

- Soldaterna nr 23 vid Ekeby och nr 24 vid 
Hånsta. Om soldaAorplivet. 

- Torpinventeringen fortsäAer, här presenteras 
Prästgårdstorpet och Hånstahammar. 

- En misslyckad fångtransport vid 
Hånstahammar. En sann historisk beräAelse 
om hur illa det kan gå om man inte tänker :ll. 

Nummer 2 februari 2012 

- Jukmarknaden på Salsta SloA 

- Silverfyndigheterna vid Kallmyra, om 
provbrytning och första världskrigets 
gruvfeber. 

- SlåAeröl, dessvärre en sann historisk 
beräAelse om dråp i Rasbokil. 

- På gång i bygdensidorna med WaAholma IF, 
PRO, IOGT och Lena Församling.  

- Bu:ken i VaAholma, nu kavlar vi upp ärmarna. 

- WKHF, en åker med god jordmån. Om aA våga 
räcka upp handen och hjälpa :ll. 

- RyAare och torpare vid Ånge. 

- VaAholmavalsen, texten som skänktes av 
Yvonne Berg i Luleå.  

Nummer 3 juni 2012 

- Kyrkogårdsvandring med Alg G Lindström, en 
guidning av Lena kyrkogård. 

- Lena Kyrkas byggnadshistoria. G Rydelius 
beräAar om sina teorier där kyrkan ska vara 
uppförd av en betydelsefull person. 

- Lafssjön, om den anlagda sjön mellan 
VaAholma och Rasbokil. 

- På gång i bygden, med PRO, WaAholma IF, 
IOGT och Lena församling. 

- Midsommar och konstutställning med Fredrik 
W Kylberg.  



- Järstamjölnaren och hans lösak:ga hustru. En 
historisk beräAelse. Hämtad från det verkliga 
livet. 

Årgång 7 

Nummer 1 oktober 2012 

- Visning av silver och tex:lier i Lena Kyrka 

- Frid och Fröjd, om aA andas ut när 
midsommarfesten är över. 

- På gång i bygdensidorna med Lena 
Församling, IOGT, WaAholma IF, PRO 

- Midsommar i VaAholma anno 1984, med 
forsränning! 

- Gravstenarna beräAar, om hur stenar med 
text kan vara oerhört levande. Del 1 

- Torp vid Ekeby, inventeringen fortsäAer och nu 
har turen kommit :ll Ekeby. 

Nummer 2 februari 2013 

- Föredrag om Margit Abenius, lokalprofil från 
Grindtorp.  

- Farmors släkthistoria, om Ulrika Sofia Wallin 
som föddes 1883.  

- Julmarknad, denna gång i Ängeby. 

- På gångsidorna med WaAholma IF, PRO, IOGT 
och Lena Församling. 

- Gravstenarna beräAar, del 2.  

- Lena Kyrkby, en text om Lena Kyrkby och dess 
historia från :den då kyrkan anlades och 
framåt. Del  

Nummer 3 juni 2013 

- Midsommarbrasan, du har väl förbereA den? 

- Spiraltrappan i VaAholma, om trapporna som 
har :llverkats i VaAholma under lång :d. Här 
är Henry Karlsssons beräAelse om deAa. 

- Året var 1660. Om när Vallonerna kom :ll 
bygden och om när skräddaren tar :ll kniven. 
Ur verkligheten. 

- 2013-års konstutställning i samband med 
midsommarfesten. 

- På gångsidorna med PRO, Lena Församling, 
IOGT, IF WB och WaAholma IF. 

- Lena Kyrkby. Del 2. 

Årgång 8 

Nummer 1 oktober 2013 

- Två eldsjälar i VaAholma, om bröderna Kurt 
och Olle Eriksson och deras osjälviska 
personligheter. 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO, 
IOGT och Lena Församling.  

- Tempo i VaAholma, en välsorterad bu:k.  

- Lena Kyrkby, del 3. 

- Midsommarfest och konstutställning. 

- Peter Holm och dalaupproret. En sann, 
historisk beräAelse som utspelar sig i en :d då 
budkavlarna gick varma. 

Nummer 2 juni 2014 

- Årets svesgaste helg i Bagarstugan, text om 
hur bröd bakades förr och nu.  

- Raset vid Storbron är snart eA minne bloA. Nu 
tas kraStag. 

- WKHFs påskäggsjakt gav mersmak, barnens 
påsk var räddad. 

- Julmarknaden 2013, återigen var platsen 
WaAholma Bruk. 

- Farfar Konrad, en text om Konrad Wallin som 
ger en varm bild av en fin person. 

- Mansperson funnen död på stora landsvägen, 
en sann, historisk beräAelse. 

- Rapport från årsmötet anno 2013 

- Vi behöver bra infrastruktur i VaAholma med 
omnejd. Om aA fiber är eA måste. 

- VaAholma vägförening, en ständigt ak:v 
doldis. 

- W/T Bandy, en ru:nerad fyraåring.  

- På gång i bygden med WaAholma IF, PRO, 
IOGT och Lena Församling. 

Nummer 3 oktober 2014 

- VaAholma i folkmun, nu tar vi tag i 
stafeApinnen och kör igång. 

- Invigning av stensäAningen vid Storbron. 

- Nu var det 2014 

- Knekten i WaAholma som blev fälld för dråp. 
En sann, historisk beräAelse. 

- Dykningar i Ängsgruvan. Om dykningarna som 
genomförts under 2013 och 2014. 



- WaAholma IF, en rekordförening? 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO, 
IOGT och Lena Församling. 

Årgång 9 

Nummer 1 februari 2015 

- VaAholma i folkmun, vi tar upp Tjocka trä, 
Libbohagen och Wennbloms taxi 

- Julmarknad i nya stallet, denna gång i 
tegelstallet vid Salsta SloA 

- Hänt i Tensta socken år 1664, beräAelser från 
Norunda härads:ng med en silverstöld i 
Tensta kyrka och eA slagsmål på en åker 

- Bandylegendaren Jarl Wahlberg, bl.a. 
uppväxten i Haparanda, sm-guld med Sirius 
och flyAen :ll  VaAholma 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO, 
IOGT, WT Bandy och Lena Församling. 

Nummer 2 juni 2015 

- Hänt året 1702, beräAelser om personer kring 
VaAholma med exempelvis en 
trolldomsanklagelse och slagsmål på 
VaAholma krog 

- VaAholma i folkmun, fortsäAning med 
Oredsons backe, Kinnsbroarna och Sill-Jerkers 

- Torpet Hålmossen, torp under Slasta, från 
förste torpare Olof Eriksson 1642 fram :ll flyA 
av byggnaden 1977/78 :ll Nolsterbystrand vid 
Roslagens kust. 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO’s 
resa :ll Budapest och Lena Församling med 
bl.a. folmusikerna Erika och Cecilia. 

Nummer 3 oktober 2015 

- Vallonbruksveckan kom :ll VaAholma Bruk, 
guidning i bruksmiljön med Maud Wendin 

- VaAholma i folkmun, Vackra vägen och 
Falkbacken 

- Änglabygden måste synas för aA finnas, om 
Johans och Kris:nas ini:a:v aA säAa Fyrisåns- 
och Vendelåns åstråk på kartan. 

- NaAvardsfrekvensen i Lena församling 
1876-1914, Patrik Eriksson har djupdykt bland 
visita:onprotokoll, kommunionsböcker, 
kyrkohistoriska årsskriSer 

- Torpet Herräng, numera väld dold grund in:ll 
Hålmossen, beboA endast mellan 1880- och 
1940-talet. 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO och 
Lena Församling där bl.a. Änglabygdsveckan 
beskrivs. 

Årgång 10 

Nummer 1 februari 2016 

- Julmarknad, 10-årsjubileum, återigen på 
stallet i Salsta 

- Boken Änglarna i WaAholma, om boken och 
förfaAaren Emma EllioA 

- Duellen i Funbo socken år 1671, en historia 
om eA bråk på WaAholma krog som  
kulminerar i duell på hästryggen med pistoler 

- BeräAarkvällen i sockenstugan, anekdoter och 
beräAelser om byggnader, ortsbor och annat 
som gästerna delade 

- På gång i bygden, med PRO, WT Bandy, Lena 
Församling och WaAholma IF där 
skridskodisco anordnades på ini:a:v av AneA 
Andersson. 

Nummer 2 juni 2016 

- Brandförsvaret i VaAholma 1927 – 1978, om 
kapten Fredrik Kylberg, Åke Lagerström och 
utryckningar i VaAholmatrakten 

- VaAholma bruk – eA återbrukat bruk, 
ombyggnaden av bruksbostäderna med 
bevarade  kulturvärden 

- Åstråken – turista i din hembygd, 40 förslag på 
aArak:oner och ak:viteter 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, PRO och 
Lena Församling. 

Nummer 3 oktober 2016 

- Midsommar med minnesvärda förberedelser 

- Torpet Ymlinge, 1644 frälsehemman under 
Salsta, senare torp och bostadshuset flyAades 
eSer 1945 :ll Stenby. 

- Dråp vid Eke i Ärentuna, beräAelse ur arkiven 
från 1678, om hur Mats Ersson fick stå :ll 
svars inför :nget för aA ha slagit ihjäl torparen 
Mats Pärsson 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, Lena 
Församling och PRO på hemlig resa :ll 
huvudstaden. 



Årgång 11 

Nummer 1 februari 2017 

- Min mormor och morfar, Agneta Karlsson 
beräAar om Axel och Desideria Eldh i 
bruksgårdarna och trivseln hon kände där. 

- BeräAelsen om granatmysteriet i Stenby, 
oväntat fynd under bad i VaAholmaån 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, WT 
Bandy, PRO och Lena Församling. 

Nummer 2 juni 2017 

- En liten historia om Backa Kalle – min 
mormors far, släktberäAelse av Thomas 
Jansson 

- VaAholma i Rikspressen, ar:kel om 
penningbedrägeri 1879 

- ValborgsmässoaSon i VaAholma – en djupt 
rotad tradi:on 

- Halshuggna vid Tensta klockstapel 1703, 
beräAelser hämtade från domböckerna 

- På gång i bygden, med WaAholma IF som 
gräver i sin historia, PRO och Lena Församling. 

Nummer 3 oktober 2017 

- När Uppsala kommuns största 
verkstadsindustri lämnade VaAholma, om 
ABA-bolaget 

- VaAholma i Rikspressen, 1879, om en berusad 
passagerare som kliver ombord på tåget i 
VaAholma 

- Midsommar i VaAholma, sammanfaAning av 
årets firande 

- Brunnsolycka vid Flat 1732, historia från 
arkiven 

- På gång i bygden, med WaAholma IF, WT 
Bandy, PRO och Lena Församling. 

Årgång 12 

Nummer 1 februari 2018 

- Meröppet – nyhet för biblioteket, om Uppsala 
kommuns mest öppna bibliotek inkl. möjlighet 
aA använda skrivare och lokalen för möten 

- U^lykt :ll Alunda gjuteri, u^lykt :ll gjuteriet 
där VaAholma-ängeln :llverkas 

- Släkten vid Järsta, från arkiven om den tragiskt 
avlidne bonden Lars Hanssons släkt i trakten 

- BeräAarkvällen, föreningens tredje i 
ordningen med youtube-filmerna om 
VaAholma bruk som tema 

- VaAholma i Rikspressen, när två gårdar i 
Lenaberg brann ner 1867 

- Utställning :ll midsommar, årets tema 
”Byggnader i VaAholma och dess omnejd” 

- På gång i bygden, med PRO, WaAholma iF och 
Lena församling om bland annat Jesusstatyn 
som försvann från Lena och återfanns i Börje 

Nummer 2 juni 2018 

- BeräAelsen om Kallmyra gård, om en av 
deltagarna, W.O. Swanbeck, vid laga skiSe 
1866 då gården :llkom som är släkt med 
dagens ägare Anders Jonzon 

- VaAholma i Rikspressen, eA dödsfall vid 
VaAholma bruk 1863 

- Släkten vid Järsta, fortsäAning från föregående 
nummer 

- WKHF landar bidrag från Uppsala kommun för 
portal på internet där föreningar och 
organisa:oner samlas för invånare och 
utomsocknes besökare 

- Flygfoto av igår och idag, tagna över 
VaAholma på 1930-talet samt 2018, 
Malmvågsvägen 

- På gång i bygden med PRO som presnterar nye 
ordföranden Hans-Olof Brink, Lena församling 
om musikal med barnkören och WaAholma IF 
med bland annat Henkecupen.  

Nummer 3 oktober 2018 

- Midsommar med breA utbud, konstutställning 
med tavlor av Katarina Kylberg, Sean Banan, 
Tensta Folkdanslag och Spelmanslag, Jan 
Johansen, Nassim Al Fakir och Patrik Isaksson. 

- Släkten vid Järsta, fortsäAning från föregående 
nummer 

- VaAholma i Rikspressen, Fru grefvinnan 
Brahes jordfästning vid Lena 1852 

- Flygfoto av igår och idag, tagna över Tempo 
2018 och från 1930-talet 

- På gång i bygden med WaAholma IF, 
seriesegrare i div 5, PRO och Lena församling 
med bland annat pågående kyrkorenovering 
och omläggning av kyrkmuren. 

Årgång 13 



Nummer 1 februari 2019 

- Stenby, Fäbron och Ekholm, historien om 
Stenby gård, närbelägna Fäbron och släkten 
Ekholm som huserat här sedan 1800-talet 

- VaAholma iRikspressen, tågolycka i VaAholma 
1964 

- Straffånge Erik Eriksson/Larsson, från Ängeby 
och fängslad på Långholmen för stöld, 1800-
tal 

- Flygfoto av igår och idag, tagna över 
järnvägssta:onen 1936/37 samt 2018 

- VaAholmabygden.se under konstruk:on, om 
vad det kommunala bidraget ger 

- På gång i bygden med Lena församling, 
WaAholma IF, PRO med förslag på fler 
bostäder och :ll sist Servicepunkt VaAholma i 
Tempobu:ken med siAplatser, kaffeautomat 
och mycket annat 

Nummer 2 juni 2019 

- Inventering av tdigare boplatser vid gården 
Ahlberga och ”UslamiA”, i närheten av Salsta 

- SläktberäAelse kring eA fotografi från 1910 av 
familjen Jan Erik Eriksson 

- BeräAelser kring VaAholma kommun 
1951-1970 

- Rapport från årsmötet och föredrag av 
Upplandsmuseet kring renoveringen av Lena 
kyrka och de fynd som gjordes 

- Flygfoto av igår och idag, tagna över industrin 
vid Hammardammen 2018 och från 1930-talet 

- Invigning av servicepunkt VaAholma  

- På gång i bygden med Lena församling, 
WaAholma IF, PRO med hemlig resa samt 
Stone Hamlet rockfest  

Nummer 3 oktober 2019 

- Björhammar soldaAorp och soldaterna på 
som levde här under 1700- och 1800-talet 

- Midsommarfesten i bilder och text 

- Vallonerna vid WaAholma bruk under 1600- 
:ll 1800-talet 

- På gång i bygden med WaAholma IF, Lena 
församling och PRO 

- Flygfoto av igår och idag, tagna över 
VaAholma på 1930-talet samt 2018, bruket 
med kolbacken 

Årgång 14 

Nummer 1 februari 2020 

- Tips! Salstaleden 

- Björhammar soldaAorp, fortsäAning 

- Brogårds lanthushålls-seminarium och 
Kumlans lanthushållsskola 

- VaAholma Nya IP – 50 år, ’grusplanens’ 
:llkomst 

- På gång i bygden med Sjelin som fåA miljöpris, 
ny präst i Lena församling samt PRO och 
WaAholma IF 

Nummer 2 juni 2020 

- Årsmöte med föredrag om Länna bruk dit 
masugnen flyAades från VaAholma 

- Salsta sloA åter öppet – med mål aA 
:llgängliggöra sloAet  

- Prästgård :ll hästgård – 100 år på Lena 
prästgård 

- Trollcirkeln – 60:e breddgraden 

- Ombyggnad av Kinnsbroarna 

- På gång i bygden WaAholma IF, WaAholma 
styrkeförening, VaAholma i samverkan och 
Lena församling 

Nummer 3 oktober 2020 

- Musik på Salsta sloA – då, nu och framöver 

- Kunsta, del 1, byns historia från slutet av 
1200-talet 

- Bränd på bålet, beräAelse ur arkiven från 1702 

- VaAholma i Rikspressen, 1908, skenande 
klakvagnar vid Lenaberg 

- Tips! Ånge fågelsjö 

- På gång i bygden WaAholma IF, PRO och Lena 
församling 

Årgång 15 

Nummer 1 februari 2021 

- Salsta sloA – rundvandringar, café, musik med 
mera 



- Fram:da Änglabygden 

- Kunsta, del 2, människorna från 1700-talet 
fram :ll idag 

- På gång i bygden WaAholma IF, PRO och Lena 
församling 


