
 

Lagga Hembygds- och Fornminnesförening 

Program för 2022 
 

Årsstämma i Gamla Prästgården Onsdag den 27 april kl 19 

Årsmöteshandlingar sänds ut med e-post senare (och i brev till de som saknar e-post). 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Lagga Husby gård (A), Kyrkan (B), Prästgården (där årsstämman är!)(C) och Prästgårdens lagård 
m.m. (D). Utsnitt ur ägokarta från 1766. 

För att böndernas mark skulle kunna brukas mer effektivt har staten vid olika tillfällen 
lagstadgat om jordskiften, där jordbruksmarken skulle slås samman till större enheter. 
Kartan är från ett sådant skifte, storskiftet. Man ville också att bönderna skulle bo intill 
sina ägor, vilket medförde att många byar splittrades under 1800-talet (laga skiftet).  

Efter årsmötesförhandlingarna berättar agrarhistorikern Olof Karsvall på Riksarkivet om 
”Jordskiften, ägoförhållanden och bebyggelseförändringar 1600 – 1900”, översiktligt och 
med exempel från Lagga. Han kommer också att visa hur man hittar historiska kartor 
och vad man kan utläsa ur dem. 

 

Lär känna verksamheter i Lagga Onsdag den 18 maj kl 19 Olunda Bergtäkt, Skanska 

I höstas arrangerade föreningen tre uppskattade visningar av olika verksamheter i Lagga. 
I vår besöker vi bergtäkten och får se hur man arbetar på andra sidan bildens slänt av 
jord och bergkross (bilden är tagen från Olundasidan). Vi kommer att transporteras i 
buss inom täktområdet. Samling vid täktens entré, infart från väg 67.  
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Gökotta 

Torsdag den 26 maj (Kristi Himmelfärdsdag) kl 5 

Visste ni att det finns ett naturreservat i Lagga? Moralundsskiftet, på ca 1 hektar, strax 
intill E4ans rastplats Mora Stenar. Där blir årets gökotta, med morgonkaffet i någon 
näraliggande hage. Reservatet bildades 1947 för att skydda ett bestånd av mycket gamla 
tallar och granar. De är idag 200 – 250 år. Samling  kl 5.00 med matsäck vid avtagsvägen 
från Alsikevägen mot reservatet, en vägbom ca 500 m från Hökbacken (eller Lagga 
vägskäl som busshållplatsen numera heter). 

 

 

Förra årets gökotta var i Norrbacken, en vackert betad 
udde ut mot Lövstafjärden med många fornlämningar. 
Här berättar vår guide Henrik Lindfelt om en källa i 
åkern som han i ett projekt med Hushållningssällskapet 
gjort till mikrovåtmark för att gynna fågelliv och 
biologisk mångfald. 

 

Vård av runstenarna  

Onsdag den 1 juni kl 18.30  

Samling vid kyrkan kl 18.30 med kaffekorg. Det här fragmentet av en fint ornamenterad 
runsten från Lagga (U 486) kommer ni inte att se. Det syns på Erik Dalbergs fantasifulla 
teckning från 1600-talet av en stenhög vid Ängsvaktartorp med kungavalsstenar och 
många andra stenar med bild och text. I mittraden av runstensfragmentet kan man läsa 
”..fader sin och..”, prova själv! Runstensfragmentet förvaras på Historiska museet. 

  



Midsommarfest på Furuvallen  

Fredag den 24 juni 
(Midsommarafton) 

Nu borde inte coronan 
kunna stoppa midsom-
marfesten! Traktortåg 
runt Lagga, servering, 
Lagga Spelmän och dans 
kring midsommar-
stången utlovas! 

 

Kvarnens dag med Lagga marknad Lördag den 20 augusti 

Välkomna till sensommarens mötesplats i Lagga – Kvarnbacken. Marknad, malning i 
kvarnen, mjölförsäljning, kaffe och våfflor.  

 

Här är kvarnen i gång på riktigt, i sydostlig vind. 
Kanske är det på 1930-talet. Kvarnens nedre del 
är spånklädd, vilket den var fram till 1975. Vi 
gissar att mjölnaren, i vitt, har en pratstund med 
bonddrängen som kört hit säd för malning. 
Mjölnardrängen vilar sig på klippan och poserar 
för kameran. Bakom hästen och den fina vagnen 
ligger många fat med råolja till tändkulemotorn, 
som tycks vara flitigt använd.Vi har hört berättas 
om stolpar med stockar som hästarna bands vid 
och här får vi se hur de såg ut. En syns till vänster 
och en skymtar till höger under hästens huvud. 

Foto Samuel Lindskog (1872 – 1953)  



 

 

Berättarkväll i Gamla Prästgården  Onsdag den 12 oktober kl 19 

Ja, du läste rätt datum! Vi har valt att ha sopp- och berättarkvällen på hösten i år, i stället 
för i februari-mars, i hopp om att coronasmittan då har ebbat ut så vi kan sitta lite trångt 
kring Gamla Prästgårdens bord och njuta av bondbönsoppa, upplandskubb och något 
gott till kaffet. Temat för kvällen är berättelser och samtal om arbetet i skogen – 
huggning, timmerkörning, plantering m.m. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjamar Andersson, Skogen (i backen från Lagga ridskola mot Funbogränsen), tar en kaffepaus i 
huggningen. (Bild ur Britta Zamore, Lagga i mitt hjärta Del 1) 
 
 
Vingljuständning första advent  Söndag den 27 november kl 15 

I vintras bjöd föreningen in till en liten ceremoni den första 
advent när ljusen på kvarnvingarna tändes. Ett 40-tal personer 
samlades på Kvarnbacken en vacker frostig söndagsefter-
middag och bjöds på glögg och nybakade lussebullar inför 
ljuständningen. Det blev en kort och trevlig tillställning som vi 
ordnar i år också. 
 
Kvarnljusen tänds första advent och släcks tjugondag Knut (13 
januari). I april-maj tar vi ner ljusslingorna så att vingarna kan 
snurra och driva kvarnmaskineriet. Kring 1 november, innan 
det blir för kallt, sätter vi upp dem. 
 
 
Föreningen har en ny hemsida www.hembygd.se/lagga. Välkomna att utforska den! Vi 
tar tacksamt emot material om dagens eller äldre tiders Lagga som kan läggas ut på sidan. 
Medlemsavgiften i föreningen är 100 kr för enskild, 150 kr för familj. Bankgiro 842-9789 
eller Swish 123 308 5826. 
  
  Välkomna till årets aktiviteter önskar styrelsen genom Allan Rodhe, tel 0705 386225.  

https://www.hembygd.se/lagga

