
 

 

SPF- några ord inför sommaren 

 

Stocksbro Bystuga torsdag den 24 maj. Varmt ute 

lite svalare inomhus. Borden dukade fint som 

vanligt. 

Det är Lena Ernstsson som vandrat i sin trädgård 

och smyckat borden med buketter av förgätmigej 

och löjtnantshjärta. Blommorna passar utmärkt till 

dagens tema.  

Vi ska ta oss tillbaka i historien. Vad hade våra 

förfäder för sig. Folk från Dalarna har under 

århundraden satt sina spår i vårt lands historia. 

Claes-Göran Bergström med rötter i Rättvik för 

oss in i 1700-talets bondeuppror.  

1743 skakades vårt land i sina grundvalar. 

Bondetåget hade nått Stockholm efter lång  

marschväg och stora uppoffringar. På vägen till 

huvudstaden hade även en samling skett utanför 

kyrkan i Skedvi, alltså här hos oss. 

Bönderna hade krav på inflytande och på att kungen 

skulle agera kraftfullare. Krav som avfärdades och 

misstolkades efter flera försök att få gehör för 

allmogens krav. De mötte en maktfullkomlig överhet  

med riksråd och adeln i spetsen. Militären dödade 



144 av männen i bondetåget, fängslade tusentals 

bönder och avrättade sex av ledarna. 

C-G Bergstrand berättade på ett intressant och 

mycket engagerat sätt om mänskor som deltog, om 

platser som vi än i dag kan förknippa med armén, 

gamla regementen och övningsplatser. 

Boken som Bergstrand skrivit om bönders kamp för 

frihet och inflytande under åren 1741-1743 är 

lättläst och spännande. Man nästan känner lukten 

från dåtidens marsch med usla möjligheter att 

sköta sin hygien. 

Flera av oss köpte boken och vår förening kommer 

att överlämna ett ex då vårt nya fina bibliotek 

invigs. Så: låna den gärna! 

Kvar av årets försommarprogram är ett par 

promenader. Kontakta Ulf Torsell 0225 40430 

eller 070-376 67 63 så får du besked om 

promenaderna. 

För några dagar sedan gjordes ett besök i 

Grängesberg och nostalgimuseét,  bra och 

intresseväckande. 

30 augusti möts vi på Hembygdsgården för att 

fråga ut våra politiker i kommunen hur de ser på 

frågor som berör oss. Tex service och boende. 

En resa på Göta Kanal, en dagsutflykt, håller Inger 

Henriks i för vår del 070-571 3318. 



Höstens program kommer i brevlådan. Redan nu kan 

sägas att vi bl.a. planerar en resa till F17, 

flygflottiljen i Söderman.     

Väl mött i höst och en trevlig sommar önskar vi i  

 

SPF Seniorerna Stora Skedvi 

 

 

styrelsen. 


