
     21 augusti 2017 

Inbjudan till en Nordupplandsresa. 
 

Välkomna att resa med Vattenfallsveteranerna till Jularbomuseet i Tegelsmora och Nostalgimuseet i 

Strömsberg den 6 september 2017.  

Vi utgår från Roslagsgatan UKK kl. 8.45 samt Media Markts parkering på Bolandsgata kl. 9.00 

och åter i Uppsala kl. 16.30 

Vi kommer först att besöka Jularbos museum I Morka-
la. Vid museet kommer vi att få information om de folk-
kära dragspelarna 
och orkesterledarna 
Kalle och Ebbe Jular-
bos historia samtidigt 
som deltagarna bjuds 

på kaffe med smörgås.  
Från pojkrum till etablerat museum Ett välbesökt utflyktsmål är nu väl förankrat på den Uppländska 
kartan och besökarna kommer från hela landet. Även utländska gäster finns i gästboken. 
Calle Jularbo har fått eget hus i den miljö han trivdes i och ofta gästade nämligen spelmansbygderna i 
norra Uppland där spelmännen som Erik Sahlström, Viksta Lasse, Åkerby pojkarna m.m. verkade. Den 
vänskapliga kontakten som förenade dessa spelmän är fortfarande omtalad och alla dansbanor som 
Jularbo gästade där man fortfarande efter alla dessa år pratar minnen från den tid det begav 
sig. Jularbo har gjort ett djupt avtryck i den uppländska myllan och musiken den lever kvar och är efter-
frågad och älskad. 
 

Därefter bär det av till Ös-

terby där äter vi lunch på 

den berömda Österbybruks 

herrgård och Restaurang Gammel Tammen.  

Efter lunchen besöker vi Nostalgimuseet i Strömsberg 
med guidad visning av ägaren Bosse. Ända sen Bosse 
var liten har han haft svårt att kasta saker, men samlandet började väl på allvar på 60-talet. Men det 
behöver inte alltid vara negativt att vara en samlare. För tio år sen bestämde Bo och 
Margareta för att öppna museet för allmänheten. Innan dess hade samlingarna bara 
visats för vänner och bekanta. I samlingarna finns allt från knappar till bussar, bl a 
bilar, husvagnar, radioapparater, kakburkar och cyklar i alla dess slag. Något som 
ligger Bosse varmt om hjärtat är många av de leksaker som han har sparat ända 
sedan han själv var barn, som t ex mopetten som monterades på cyklar. En del sa-
ker som finns i t ex handelsboden, kommer från Bosses farbror och farfars handels-
bod i Forsa-Hälsingland. Här bjuds även deltagarna på kaffe med  
 

Antalet medlemmar som kan följa med är max 50 st 

Anmälan tidigast den 23 augusti 09:00 och senast den 30 augusti. 

Anmälan göres till  

Gunnar Årvik 070-6227682 

Dordie Löfberg 070-4044511 
 

 I samband med att du anmäler dig, ber vi dig sätta in 200 kr på Plusgirokonto:105 94 63-8 

Välkomna 

Styrelsen 

PS. Denna inbjudan kommer denna gång att skickas ut via mail och med brev till de medlemmar som ej har mai-

ladress. 
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