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Bok om livet i en uppländsk socken
Anekdoter, livsöden och
ägarförhållanden berättas det
om i en nyutkommen bok om
hur en by i Uppland utvecklades under 200 år.
Det var vid en utställning om
livet i Häggeby, som det såg ut
där 1930, som Alef Nilsson
fick sitt intresse för hembygdshistoria. Han ville dokumentera samhällsutvecklingen som
skett under de senaste två århundradena. Därmed var arbetet igång och den tidsepok
det kom att handla om var från
storskiftet och fram till att
Häggeby upphörde att vara en
egen kommun i Håbo, alltså
från 1759 till 1952.
Intervjuer
Alef Nilsson kom till Häggeby 1972. Där ägnade han sig åt
trädgårds- och biodling samt
litteratur. Det var det senare
som ledde fram till intresset
för hembygdshistoria.
Alef gick grundligt tillväga
och väjde inte för några svårig-
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heter när det till exempel gällde att reda ut krångliga ägoförhållanden och reformer
inom jordbruket. Men han intresserade sig också för levnadsförhållandena i socknen
och lade ner ett stort arbete
med att intervjua äldre Häggebybor. Han undertecknade sitt
manus i oktober 2004.
Alefs önskan var att hans arbete skulle resultera i en bok.
Han dog år 2017 men innan
dess hade han presenterat sitt
forskningsmaterial för föreningen Häggeby Skol- och
Bygdemuseum.
Letade bilder
De visade ett visst intresse,
men för att gå vidare med materialet krävdes både tid och
pengar, något som föreningen
inte förfogade över just då.
Det dröjde till 2019 då Alefs
barn överlämnade manus, anteckningar och bilder till föreningen. Då fick Barbro Bursell i uppgift att se om förutsättningarna att färdigställa
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I en tid som vår

F

I en tid som vår
där nåden är bortglömd
och hoppet avlägset
är det mycket svårt
att leva i ögonblicket.
I en tid som vår
där förnuftet regerar
och tron känns främmande
är det mycket svårt
att se meningen.
I en tid som vår
behövs modiga människor
som bärs av tron,
uppenbarar nåden
och gör hopp till handling.
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Humlan

När solen sken från en klarblå sky.
Dök minnet upp från mitt Gunnesby.
Såg en humla flyga, i blommor
tumla.
Välkommen till staden
du lilla humla!
Vägen har varit så mödosam
och lång.
Äntligen landade du på vår balkong.
Klädd i vackra gula och svarta
ränder.
Tack, att du Himlens hälsning
sänder.

Barndomens humla så mjuk
och gullig.
Kroppen tung och päls så rufsigt
ullig.
Suger nektar med en snabel
såsom bin.
Guds skapelse är förunderlig
och så fin.
Kan inte flyga, vingarna är
korta, små.
Under att hon flyger
mot himlen ändå.
Drottningen sover tills värmen
väcker.
Vi uppstår om vi Jesus
handen räcker.
CARIN C

manu
skriptet och lämna det
till tryck hade förändrats. Hon
anlitade en grafisk formgivare
och arbetet tog sin början.
Manuset var i stort sett
tryckfärdigt men för att det
skulle kunna sammanställas
till en bok krävdes ändå en hel
del arbete.

Boken om Häggeby berättar
socknens historia under 200 år.

Först och främst behövdes
bilder, helst tidstypiska för att
få boken så lättläst och ”talande” som möjligt. Alef hade lagt
ner mycket arbete på att intervjua äldre Häggebybor men att
få bilderna att överensstämma
med deras berättelser var inte
lätt.
Efter mycket letande, många
timmar med redigering och
arbete med att ge boken en
läsvänlig design blev materialet tryckfärdigt.
Fullföljt önskan
För att kunna ge ut boken
krävdes pengar, så föreningen
kontaktade kommunen och
sökte bidrag till vad det skulle
kosta att ge ut den.
Under tiden började Barbros
medarbetare söka efter en karta över socken. I första hand
för att tydliggöra sockengränsen men också för att lägga till
de gamla benämningarna på
hus, byar och annat som omnämns i boken. Kartan är i formatet A3 för att kunna använ-

Sympatiske Filip

Alef Nilsson.
das på annat sätt än en vikt bilaga.
Nu var materialet klart att
skickas till tryckeriet. Kommunen hörde av sig och det sökta
bidraget beviljades. Materialet
skickades och Häggeby Skoloch Bygdemuseum hade därmed fullföljt Alefs önskan om
att ge ut boken Häggeby, från
storskifte till storkommun.
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