
 

Sommarutflykt i Uppland 
 

Den 24 juli samlades några tappra SPF-are för en resa i vårt vackra landskap. Målet för resan 
var bestämt sedan tidigare och med bil på krokiga vägar nådde vi snart Kvekgården ett par 
kilometer väster om Örsundsbro. Gården, som nu är ett byggnadsminne, består av ett 10-tal 
byggnader från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal. Senaste privata ägare var Lotta Lundevall 
som ärvde gården 1864 och dog 1926 utan arvingar. Lotta Lundevall gjorde inga större 
förändringar på byggnaderna och så är det än idag.  

Som ett led i SPFs filosofi: ”Ingen dag utan att man lär sig något nytt”, fick vi lära oss att 
granvidjan som håller uppe störarna i en gärdesgård kallas hank. Därmed blev uttrycket: 
”Inom hank och stör”, fullt klarlagt. 

 

Här uppe ligger kyrkorna tätt, och inom en radie på fem kilometer ligger fyra kyrkor: 
Fröslunda, Härkebärga, Långtora och Biskopskulla. Vi besökte den senare som visade sig 
vara öppen med levande ljus på alla bänkrader. Mycket stämningsfullt!  

Kyrkan är byggd på 1100-talet och tornet är uppfört omkring år 1200. Vid kyrkan finns även 
ett museum över jansoniterna eller Bishop hill-rörelsen. En bonde, Erik Jansson, föddes 1808. 
Han ansåg att Gud hade korat honom till profet, och redan i ungdomsåren startade han en 
väckelserörelse som fick stor anslutning i Uppland, Hälsingland, Gästrikland och även 
Dalarna.



 

 

Vid kyrkan finns även ett museum över jansoniterna eller Bishop hill-rörelsen. En bonde, Erik 
Jansson, föddes 1808. Han ansåg att Gud hade korat honom till profet, och redan i 
ungdomsåren startade han en väckelserörelse som fick stor anslutning i Uppland, Hälsingland, 
Gästrikland oc även Dalarna. Ganska snart kom man i konflikt med Svenska kyrkan och 
därmed även den världsliga makten. År 1846 utvandrade den första guppen till USA och 
byggde en egen koloni, Bishop Hill, på prärien ca 25 mil SV Chicago. Ca 1500 jansoniter 
lämnade Sverige mellan åren 1846-1854. Rörelsen var faktiskt pionjärer när det gällde den 
stora immigrationen till USA. 

Efter dessa historiska begivenheter fortsatte färden till Alsta trädgård för kaffe, kaka, 
konstutställning och vackra växter innan det blev tid att åka hem till Bålsta. Utflykten är ett 
led i SPF Håbos försök att aktivera SPF-medlemmar över sommarmånaderna när ingen annan 
verksamhet pågår. 
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