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Skultuna, Haraker/Svanå och Romfartuna/Munga

  Nästa Nummer kommer ut torsdag 27 maj.   BokNiNg/uNderlag: snarast, men senast torsdag 20 maj kl.12.00
Ansvarig utgivare: Elisabet Sannesjö  •  021-470 99 00  •  info@skultunabladet.se  •  www.skultunabladet.se

I detta nummer 
hittar du bland annat:

Kåseriet: 
Hej på er alla i vår bygd!

•
Information och tips från 

företag och föreningar  
•

Lagårn´s lunchmeny 
•

Den första gruppresan 
från Skultuna till USA

•
Norrbo församling 

- web-sända gudstjänster och
öppen kyrka på två platser 

lördagar kl. 12-14 i maj.  
•

Kort rapport från årsmötet i
Romfartuna Hembygdsförening

•
Melodikrysset 

Aktuella namnsdagar m.m.

Sköna maj välkommen!
Vi ses i våra lokaler på 

Skråmsta Industriområde !  
                  Svenne      

   Öppet:  Vardagar  kl. 07.00 - 16.00

service & reparationer 
av bilar och motorgräsklippare

Försäljning av våra produkter
 - nya och begagnade -

  som t.ex. vitvaror, jordfräsar
  åkgräsklippare, handklippare. 

Vi säljer även däck och du kan 
boka tid för däckbyten m.m. 

Filial till Svennes Vitvaror i Västerås
- nu även butik i Skråmsta

Harakers 
Maskinservice

Skråmsta      Telefon  021 - 711 08

 Välkommen!

Foto© Elisabet Sannesjö



                                                                                            Hej! 
   Onsdag 12 maj. I morgon torsdag är det röd dag, Kristi himmelsfärdsdag.
Nästa år infaller den, som alltid på en torsdag, inte förrän 26 maj. Datumet varierar mellan åren, men den
infaller som tidigast 30 april och senast 3 juni. Inom kristendomen är den en allmän helgdag i många länder 
och den har firats sedan mitten av 300-talet. 

Innan nästa Skultunablad kommer ut, 27 maj, hinner vi också fira pingst, med pingstafton lördag 22 maj, 
pingstdagen söndag 23 maj och annandag pingst måndag 24 maj. Bara pingstdagen är en röd dag och 
den ju ändå en söndag. Annandag pingst avskaffades 2005 som helgdag (röd dag), men hela pingsten är en 
stor högtid inom kristendomen och annandag pingst är en gudstjänstdag i det svenska kyrkoåret. Ofta har 
vi väl hört pingsten kallas för hänryckningens tid. Uttrycket kommer från en dikt som Esaias Tegnér skrev 
1820. Den långa dikten heter Nattvardsbarnen och börjar “Pingst, hänryckningens dag, var inne. Den landtliga
kyrkan stod hvitmenad i morgonens sken. På spiran af tornet, prydd med en tupp af metall, vårsolens 
vänliga lågor glänste som tungor af eld, dem apostlarna skådade fordom. Klar var himlen och blå, och Maj 
med rosor i hatten stod i sin helgdagsskrud på landet, och vinden och bäcken susade glädje och frid. ...”
Att pingsten också är en av våra mest populära bröllopshelger råder det heller ingen tvekan om, men 
pandemin har ju satt käppar i hjulet för många drömmar och förhoppningar. Nästa år kanske...

Som kåsör denna gång har jag bjudit in en man som är “ny”i vår bygd sedan ett decennium tillbaka
och som har tagit på sig ett viktigt uppdrag här. Om det berättar han mera. Tack och lov för kärleken kan 
man väl säga. Den lär kunna försätta berg och den flyttar definitivt människor närmare varandra. I det 
här fallet dessutom till nytta för så många fler!  Kreativ, positivt laddad, skrivkunnig och socialt engagerad 
- välkommen hit säger jag till Lions nuvarande president Jan-Erik Michelsen!

Elisabet Sannesjö
ansvarig utgivare                      

Fortsättning på nästa sida g

Hej på er alla i vår bygd!
Vid skrivbordet denna gång sitter Jan-Erik Michelsen.

För tio år sedan flyttade jag från Seglingsberg till Skultuna.
Kan nämna att det var kärleken som styrde mig hit.

Under hela mitt yrkessamma liv har jag arbetat med människor och har älskat alla kundkontakter.
Jag har sålt husvagnar,husbilar,personbilar och har haft bensinmackar. Under alla år har jag mött
en mängd kunder, som har gjort mitt liv så meningsfullt.

När jag kom till Skultuna blev jag tillfrågad om jag var intresserad att gå med i Lions. Men som 
min jobbsituation såg ut då, fanns inte tiden till att satsa på Lions. Så när jag blev en glad pensionär 
kom frågan åter och då fanns det inga hinder.

Jag klev på ”Lionståget”, kom med i styrelsen och blev tillfrågad om jag var beredd att ta steget
upp till President. Det blev först ett år som pågående President för att komma in i arbetet.
2020 blev jag President i Lions Skultuna. Tyvärr blev inte året riktigt som vi tänkt oss på grund av
rådande pandemi. Vi fick lov att dra ner på medlemsmöten och bara ha styrelsemöten via länk.

Lions är en organisation som finns till för att hjälpa andra människor som behöver oss. Det har 
varit svårt att klara verksamheten p.g.a. pandemin, men ideerna finns och det kommer alltid in 
nya. Tillsammans med Svenska Kyrkan lyckades vi t.ex. att dela ut julblommor till alla som är 
fyllda 80 år. I februari kunde vi dela ut alla semlor till boende och personal på Vallonen med hjälp 
av personalen där.  



Fortsättning från föregående sida g

                      BEGAGNADE 
  BILAR 
   KÖPES 
t.ex. obesiktigade, oservade, körförbud, 
avställda, rostiga, firma/usa-bilar m.m. 

Köper även husbilar och husvagnar. 
Ring/smsa för en trygg kontantaffär. 

  Tel nr 073 - 904 37 32             Rolf

g

Ring för leverans eller avhämtning

Telefon 021-180 500  
Vagersta 33, Skultuna   www.broberget.se

Stenmjöl, makadam, väggrus, 
bärlager och förstärkning

Nu kan vi glädjas över att vi kommer att 
ha vårt loppis öppet en gång i månaden,
men Corona-säkert.

Har ni saker som ni vill skänka till oss,
är ni välkommna. (dock inga kläder, böcker 
och möbler).

Förhoppningen är att ha regelbundna 
medlemsmöten, när många har blivit 
vaccinerade. Det ser jag fram emot! 

Förhoppningsvis finns det fler i vår 
bygd som kan gå med i Lions Skultuna.

Besök gärna vår hemsida www.lions.se 
eller vår FB sida. Där kan ni få mer in-
formation eller kontakt.

Ha nu en skön vår och sommar.
(det blir varmare lovar jag)

Kram till er alla!
Jan-Erik.

       
              

Hej!   Vi är ett par som söker att hyra bostad i skultuna-
området. Vi vill framförallt komma ut på landet då vi är i 
planer för att bilda familj.  
Vi är rökfria, skötsamma och har fast inkomst. 
Vi har även en liten hund.
du når oss på 079-322 50 23 eller kimeenglund@gmail.com

Hoppas vi hörs!   kim och ida



KvALItetSjoRD   •   tRäDgåRD   •    StALLStRö

   tRäDgåRDSbUtIK 
   med blommor, fröer, lökar, krukor, verktyg, glass m.m.
   PReSentbUtIK 
   med spel, te, konfekt, kläder, hattar, nittsjö keramik m.m.

trädgårdssäsongen har startat !

kValitetsjord i lösvara 
för egen hämtning 

med släpkärra
eller för beställning 
av större mängder!

  all jord vi säljer 
   - löst eller förpackat -
  är Hasselforsjord

Tel. 021-470 48 00
www. aroshandelshus.com
e-post: info@aroshandelshus.com
Adress: Vagersta 26, 726 91 Skultuna

Välkommen till 
oss!

egen perennodling

Kom ihåg 
året runt kan du ringa 

på kontorstid (kl. 7 - 16)
för överenskommelse 

om egen tid och
för order.

Öppet april, maj, juni

 alla helgfria vardagar   
kl. 10.00 - 18.00

och  lördagar 
kl. 10.00 - 13.00

midsommarafton har vi stängt

För aktuella tider resten av året 
se hemsidan eller ring oss! 

JUST NU 
Stort utbud av fina 

dahliaknölar, liljelökar, 
örter, jordnötsplantor,
tomater, gurka m.m. 



Vi lagar all mat från grunden  

   www.skultunalagarn.se    

Tel: 070-497 20 27   www.skultunalagarn.se    Se även menyn på gastrogate.se

dagens lunch  95 kr
salladsbord, måltidsdryck, 
bröd, kaffe och kaka ingår.  

Lunchlådor för avhämtning 75 kr
Öppet kl 11.00 - 14.00

måndag - fredag

 
Vecka 19 måndag - torsdag 
Isterband med dillstuvad potatis 
blomkålsgratäng med kassler och kokt potatis 
Persiljejärpar med potatis och sås 
f 

Fredag  Rostbiff med potatisgratäng. 
    Smörstekt torsk med potatis och örtsås. 
Vecka 20 måndag - torsdag 
Apelsin-Chili-kyckling med ris 
biff a la Lindström med kokt potatis och brunsås
Falukorv med stuvade morötter och kokt potatis
f 

Fredag  Snitzel med stekt potatis och bearnaisesås
                       Rödspätta med kokt potatis och remouladsås. 
Vecka 21 måndag - torsdag 
Dillkött med kokt potatis
Honung-och pepparstekt fläskkarré med stekt potatis 
Korv Stroganoff med ris 

Tisdagar: 
Raggmunk med fläsk

Torsdagar:  
ärtsoppa & pannkaka

välkommen 
till bords!

vi utför alla slags elinstallationer och 
ombyggnationer. Felsökning och service.

välkommen att höra av dig!
Conny

Elinstallationer & Service i Västerås AB
Prästgärdsgatan 94, 726 30 Skultuna 

E-post:elinstallationerochserviceab@gmail.com

Trädfällning utföres 
- både i tätort och glesbygd -

jag fäller träd i dess hela längd, kvistar av och kapar upp.
innehar försäkring, motorsågskort och hanterar rut-avdrag.
                     
Kjell Forsberg             KF Service Mälardalen
tel: 076-328 71 83          www.kf-service.nu

Välkommen ! 

Lasses Däck & Motor
Hagby 16, 070-380 88 75

Service och reparationer 
av bilar och småmaskiner 

Semesterstängt
vecka 29 - 32

  Mobil: 0735 - 45 45 03
       Besöksadress:  

    skultuna messingsbruk. ingång: outlet, 1tr.     Följ sophies Fotvårdsklinik på facebook 

   sophie söderqvist
    dipl. medicinsk fotvårdsspecialist. 
    diabetesutbildad. utbildad undersköterska

Välkommen 
  att boka tid 
  före semestern för ...
- Pedikyr
- Vård av ansträngda fötter
- Vackra händer och naglar  
   med klassisk manikyr eller 
   gel polisch för naglarna
- Håltagning  i öron, näsa, navel
- Vaxning för sommarsläta ben

 Hos mig hittar du även sköna innerskor, 
strumpor, den bästa fotsalvan, härlig 

  handcremé  för torra händer m.m.

    







Foto © Elisabet Sannesjö



NaMNSdagar 
t.o.m. nästa nummer - nr 10, 27 maj

grattis 
alla små & stora namnsdagsbarn!

Onsdag   12 maj Charlotta, Lotta
Torsdag   13 maj Linnea, Linn
Kristi Himmelsfärdsdag

Fredag 14 maj Halvard, Halvar
Lördag      15 maj Sofia, Sonja
Söndag    16 maj Ronald, Ronny
Måndag    17 maj Rebecka, Ruben
Tisdag    18 maj Erik
Onsdag    19 maj Maj, Majken
Torsdag   20 maj Karolina, Carola
Fredag     21maj Konstantin, Conny
Lördag    22 maj Hemming, Henning
Pingstafton

Söndag   23 maj Desideria, Desirée
Pingstdagen

Måndag   24 maj Ivan, Vanja
Tisdag    25 maj Urban
Onsdag   26 maj Vilhelmina, Vilma
Torsdag   27 maj Beda, Blenda

    
        

                                                   

Skultuna VVS
Jocke edlund

Mobil 073 787 19 15
rormiljo64@gmail.com

       
              PRO.se-skultuna

        Våravslutning
                   med årsmöte
             Torsdag 27 maj kl. 14.00 

          i Herrgårdsparken

Dags 
att boka tid igen?

Välkommen 
att ringa

021-752 36 

Lennes Herrfrisering
Mäster Jakobs väg 25

En droppe droppad i Livets älv
har ingen kraft att flyta själv.

Det ställs ett krav på varje droppe:
Hjälp till att hålla de andra oppe!

Tage Danielsson



Den första gruppresan från Skultuna till USA
I Skultunabladets påsknummer skrev jag om emigrationen från Skultuna. Jag skrev då att de första 
emigranterna reste ut 1850 och att det inte var en organiserad gruppresa. Det var det visst det! Jag 
kunde inte låta bli att forska vidare och här kommer några rader som berättar historien i stora drag.

Hela 1840-talet var en ekonomiskt orolig tid för Skultuna Bruk. Bruket var ett aktiebolag med alla aktie-
ägarna inom familjen Hammarskjöld. Ryttmästare Carl Wilhelm Hammarskjöld var tillsatt som vad vi i
dag skulle kalla ”Verkställande direktör”. Bruket var tungt belånat. De flesta verksamheterna gick dåligt. 
Krongjuteriet var ett undantag, men det drevs också på ett annat sätt än övriga bruket.

CW Hammarskjöld försökte få igång en järnbruksrörelse som komplement till mässingen, men utan större 
framgång. Stora satsningar gjordes på lantbruket. CW Hammarskjöld försökte sig på egna verksamheter 
som han hoppades skulle kunna bidra till att förbättra ekonomin som helhet. I ett sista desperat försök 
att reda upp situationen tänkte han sig sälja delar av verksamheten till vad vi i dag skulle kalla en ”risk
kapitalist”. Han reste till England för att träffa den tilltänkte köparen, men affären gick om intet. Det stod
då klart för honom att konkursen var oundviklig.

I stället för att återvända till Skultuna och försöka reda upp röran valde han att direkt från England ta sig 
till Amerika. Ett desperat beslut i panik, lär han ha sagt. Han hade dock i någon mån garderat sig genom 
att dels skicka en båtlast järn till Amerika – gissningsvis som ett slags försäkring och ävenså tagit med 
cirka 10.000 riksdaler ur brukets kassa på sin resa till England. I USA tog han sig till staden Charleston i 
South Carolina dit hans kusin flyttat några år tidigare. Väl där lyckades han snabbt få anställning på ett 
järnbruk i staden Coopersville, ägt av ett par skottar. 

Hammarsköld övertygade ägarna om han skulle förvandla den nedslitna och gammalmodiga anläggningen
till en vinstmaskin om han från Sverige fick hämta ett antal villiga arbetare med erfarenheter från järnbruk. 
På hans privata agenda stod att på så sätt kunna få över sin hustru och sina två barn till USA. Han räknade 
också med att kunna jobba upp sin personliga ekonomi så att han skulle kunna åka hem till Sverige och 
reda upp sina affärer efter konkursen.

Med hjälp av något slags agent hemma i Sverige (okänt vem) lyckades det att skrapa ihop cirka 40 personer. 
Tillsammans med fru Hammarskjöld, barnen och deras resesällskap, 8 personer, avreste de i oktober 
1850 med båten Oregon från Stockholm till Savannah i Georgia. Därifrån fortsatte resan via Charlston
upp till Coopersville. 

Det var en sällsamt brokig samling som den anlitade agenten fått ihop. Det var mest drängar. Några med 
industrierfarenhet, de flesta från lantbruket. Några var bönder och bondsöner (bland annat 4 från Mora), 
en var trädgårdsmästare, en skräddarlärling och så var det några hustrur och ett antal pigor. Med yrkes-
kunnandet inom järnhantering var det klent beställt.

Det hela slutade i kaos när man väl kommit på plats i Coopersville. Ingenting blev som man förväntat sig, 
varken från företagsledning eller från de tilltänkta arbetarna. Gruppen löstes upp och deltagarna letade 
sig vidare på egen hand – hur de klarade sig fram i det nya landet och med obefintliga språkkunskaper
är oklart och öppet för framtida forskning. Hammarskjöld fick sparken och fick betala alla kostnader för
resan ur egen ficka till de skotska ägarna.

Men skam den som ger sig! Han var antagligen en sann entreprenör. Inom kort hade han köpt ett annat
järnbruk, Spring Hill Forge i North Carolina. Med hjälp av sin då 17-årige son Carl Jacob, lyckades han 
modernisera och få bruket så lönsamt att han åter började planera för att kunna resa hem och göra rätt 
för sig. I sin iver att snabba på det hela gav han sig dock in i nya spekulationer som slog fel. 

När han dog 1860 var det knappt så att dödsboets tillgångar täckte skulderna. Sonen, som vid den tiden
var 27 år sålde företaget. Planen var att han med modern och systern i sällskap skulle resa hem till Sverige 
men det Amerikanska inbördeskriget kom emellan och de blev kvar till 1863. Fortsättning på nästa sida g



Under den tiden hann Carl Jacob engagera sig i Sydstatsarmén och på två år avancera från menig soldat 
till överstelöjtnant. Åter i Sverige blev han anställd av SJ och var vid sin död regionchef för ett bandistrikt. 
Modern och systern bosatte sig i Uppsala. Någon återkomst till Skultuna blev det aldrig. 

Och alla de andra  -  vad hände med dem? Ja, det skulle vara spännande att få veta. I en bok som heter 
”Swedish passenger arrivals in the United States 1820-1850” av Erik Wikén och Nils William-Olsson, utgiven
1995 finns en passagerarlista. Med hjälp av kyrkböcker och andra underlag har jag försökt komplettera den 
listan så gott det går och kanske, kanske kan jag eller någon annan intresserad ge sig in i det amerikanska 
källmaterialet och försöka se om det går att följa upp åtminstone några öden.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Så vitt jag kan se var det bara en enda ”genuin” skultunabo som ingick i den grupp som reste till USA. 
Det var beredardrängen vid mässingsbruket Johan Petter Holmström, född i Skultuna 27/8 1822, son
till Sågaren Erik Holmström, född 1790 och hans hustru Anna-Lena Kråka. 

De fick fyra barn: sonen Karl Erik, f 1816 som gifte sig och flyttade till Köping och blev kvar där, dottern
Anna-Maria, född 1819 som gifte sig Spännare och flyttade till Sura med familjen. Sedan i tidsordning 
föddes Johan Petter, som 1848 gifte sig med soldatänkan Hed Maria Larsdotter Dahlgren Mört, född på 
Sollerön 28/8 1804 som båda reste till USA 1850. Yngst i syskonskaran var Hedvig Matilda, född 1835 
som blev kvar i Skultuna, gifte sig Bohlin, fick en dotter, Agda Matilda, som gifte sig Lilja och fick sonen 
Folke som är far till Lasse Lilja. 
Man kan undra om Lasse har koll på hur det gick för hans farmors morbror Johan Petter borta i Amerika?
Stenåke Petersson

vi kan tak och har goda referenser
nytt grönt teknikavdrag -15%

Kunskap erfarenhet Kvalité

solarinvest.se  eller  info@solarinvest.se    Tel: 021-25 000

nYFIKen På SoLCeLLeR?

Fortsättning från föregående sida g



 

kort rapport FråN årsmÖte 
med romfartuna Hembygdsförening

söndag 9 maj, kl. 10-12

Årsmötet hölls som planerat i Hallsta by och digitalt. Av kända skäl var deltagarantalet inte särskilt högt 
men tillräckligt. Av verksamhetsberättelsen, med ekonomisk redovisning, framgick att vi tvingats ligga lågt  
p.g.a pandemin. Dock har styrelsen samverkat på olika sätt, bildarkivet har utvecklats lite till, samtalen 
med Uppsala Akademi om våra lokaler har fortsatt gynnsamt och vi har inhandlat utemöbler. Ekonomin 
är trots allt god. Utgifterna har varit låga och intäkterna goda p.g.a. de extra pengar vi tacksamt har tagit 
emot från nedlagda Romfartuna Magasinsfond och Romfartuna Centeravdelning. 
Av verksamhetsplanen 2021 framgår att vi, om pandemin inte sätter käppar i hjulet, bl.a. ska genomföra både 
traktortur, bilorientering med besök hos lokala hantverkare, cykelorientering, musik/grillkväll vid 
Tiondeladan ihop med Svenska kyrkan och julmarknad i Hallsta by. Utmärkelsen Årets Romfartunabo 
utdelas senare under året.  
Stort tack riktas till Björn Ingvarsson och Henrik Berntsson som lagt ner både möda och engagemang för 
att bidra till föreningens goda ekonomi. Direkt efter årsmötet konstituerade sig styrelsen och vi hälsade
Henrik Berndsson välkommen som ny ledamot. 
Vill du bli medlem? Ett sätt är att swisha 60 kr/vuxen till 123 148 72 63. Ange namn och tel.nr.
Följ oss på facebook, se information på vår hemsida, håll koll på annonser och/eller ring oss!

Ordf. Elisabet Sannesjö, Vagersta, 070-758 74 32  
Vice ordf. Magnus Persson, Broarna, 073-848 61 62     Sekr. johanna Funkquist Tomta, 070-335 64 00    
Kassör Anders Norman, Viggby, 070-338 68 47             Ledamot Henrik berntsson, Munga, 072-210 11 03
Ersättare Anette Isacsson, Pasta, 070-381 30 09           Ersättare johan Lindgren, Gesala, 070-869 45 79

Vi säljer, monterar 
och renoverar 
skorstenar 
och kaminer
Vi utför även 
mur- och 

putsarbeten


