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Sedan vår presentation av Assurs By ute på Stäksön i augusti 
har följande hänt. Vi har arbetat vidare på en möjlig utformning 
aven etablering av Assurs by på Stäksön. Diskussioner med 
kommunen har också fortsatt och resulterat i att projektet� 
behandlats i kommunstyrelsen.� 

Vi skickar vår information som behandlar utgångspunkten 
för tänkt utformning av Assurs by. Dessutom en uppställning som 
i punktform beskriver grundförutsättningarna för en etablering 
och slutligen kommunstyrelsens ställningstagande. 

jag och Catharina Andersson (Kultur-och utbildningsnämdens 
ordförande i Upplands-Bro) vill hitta en tidpunkt då vi kan träffas 
för att se ifall Assurs By kan vara ett historiskt aktivitetscenter som 

passar in i det program som kulturhuvudstadsåret har tänkt sig. 

Med bästa hälsningar 

/12~// f:r#t//p#c?---~ 
Thore Isaksson 
Kultur 1743 

KULTUR 1743 
Postadress Sal1stigen 22. 19633 Kungsängen. Besöksadress Luntmakargalan 94. 

Telefon dagtid 08·61201 44. Fax 08·61222 70. Hemtelefon 08·581 71240. Mobil 010·677 03 35. Bankgiro 5906-0806. Postgiro 492 06 493. Prellmlnlr F·skall. Organisationsnummer: 47 1226.0159. 
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Ett historiskt aktivitetscenter 

med vikingatema. 
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Bakgrund
 
Intresset för historia har vuxit sig allt starkare under senare år. Historisk litteratur, både fakta 
och fiktion, säljer som aldrig förr och genom populärhistoriska böcker och tidskrifter får 
människor möjlighet att på ett lättillgängligt sätt tränga allt djupare in i sin historia och sina 
rötter. 

De svenska museernas projekt "Den Svenska Historien" 1993-94, drog en mycket stor 
publik och genom att de baltiska staterna och Ryssland har öppnats för turism västerifrån, 
vidgas också möjligheterna att se vår historia i ett allt bredare perspektiv. Vi har t ex börjat 
upptäcka äldre tiders transport- och handelsvägar och olika historiska samband på ett sätt som 
tidigare var omöjligt. Ett exempel är vikingabåten Aifurs resa från Sigtuna till Novgorod, samt 
utställningen "Vikingarnas Ryssland" på Sigtuna Museum under sommaren 1994. 

Den del av den nordiska historien som rönt det allra största intresset genom åren är vad 
vi i vardagslag kallar Vikingatid. Detta intresse har numera ökat även på kontinenten, bl a 
genom den stora vikingautställning som visats i Paris, Berlin och Köpenhamn. 

På senare tid har dessutom utgrävningar, t ex Sigtuna och Björkö-Birka, ökat intresset 
för vikingarnas hemvist i Norden. 

Vikingatemat har också tagits upp inom ramen för Europarådets arbete med Cultural 
Routes, som syftar till att belysa vårt gemensamma europeiska kulturarv. 

Stäksön • en resa i tiden. 
I närheten av Stäksön har många viktiga händelser i den svenska historien ägt rum.
 
Platsen är därför väl lämpad för lokalisering av ett historiskt upplevelsecenter, en fullskalig
 
vikingaby med namnet Assurs By.
 

Det stora intresset för att utnyttja vikingatemat i skilda sammanhang har skapat en grund 
för spridning av information om vår äldre historia. Projekt Assurs By ger nu en unik möjlighet 
att bredda denna spridning från förkristen tid fram till våra dagar. Detta dessutom i autentisk 
miljö. 

Det faktum att Stäksön har behållit sin kulturgeografiskt och kommunikationsmässigt 
centrala betydelse från äldre tid fram till idag, ger synnerligen goda förutsättningar för att på 
ön göra en "resa i tiden". 

Under vikingatiden fungerade ön som ett lås mitt i farleden genom Mälaren mot Sigtuna 
och Uppsala, helt nära Björkö-Birka och Adelsö. 

Denna farled trafikeras än idag och dessutom korsas ön av både järnväg och motorväg. 
Stockholm, Enköping, Västerås, Eskilstuna och Uppsala ligger inom en timmes resavstånd. 
Mälardalsbanan passerar över Stäksön och inom en inte allför avlägsen framtid får pendeltåget 
en ny station med större kapacitet bara några kilometer från området. 

Stäksöns närmaste omgivningar är översållade av fornlämningar av vilka en del är unika. 
Här finns många historiska platser som haft stor betydelse för oss, både lokalt och på 
riksplanet. Några exempel är Fornsigtuna, Rösaring med sin processionsväg och Håtuna. 

En resa på Stäksön är redan idag en resa i tiden. På öns ena sida finns Ryssgraven, ett 
intressant kanalprojekt från l700-talet som sägs ha fått sitt namn av att ryska krigsfångar 
använts som arbetskraft. I en del fall talas också om att det var här ryska vikingar tog sig ut 
efter att ha plundrat Sigtuna år 1187. 

På andra sidan ön går den gamla farleden förbi S:t Eriks borg, viktig i den maktkamp som 
föregick Gustav Vasas regim. Vid Dalkarlsbacken finns dessutom en unik plats när det gäller 
vår väghistoria och inte minst vår politiska historia, med anknytning till Dalupproret - "Stora 
Daldansen" - 1743. 
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Centrum i ett historiskt nätverk.
 
Slutsatsen av Stäksöns läge, dess historiska betydelse och dess omgivningar, är att ön erbjuder 
alla förutsättningar för att skapa ett genuint och attraktivt centrum med stor publik kapacitet 
och aktiviteter året runt för aktiva, kulturintresserade besökare. 

På norra delen av Stäksön finns därför planer på att anlägga en vikingaby med namnet 
Assurs By. Här kan vårt nordiska kulturarv levandegöras i en autentisk miljö, lätt åtkomlig för 
svenska såväl som internationella besökare. 

Assurs By binder, som en central punkt, samman flera andra kulturhistoriskt viktiga 
platser och händelser i ett starkt kulturhistoriskt nätverk. Följer vi exempelvis en av 
vikingarnas gamla segelleder genom Mälaren från saltsjön till Uppsala, stöter vi först på Björkö
Birka och passerar sedan Stäksön och platsen för Assurs By och Sigtuna Nyckelsten, för att 
sedan sikta Sigtuna och Fornsigtuna. Härifrån kan man sedan resa vidare mot Uppsala. 

Dessa platser, bland många andra, bildar ett nätverk av utgrävningar, museer och 
fornlämningar av stort intresse. Dessutom finns i den närmaste omgivningen många miljöer 
där intresserade och kunskapstörstande människor kan närma sig historien "på platsen där det 
hände", t ex i labyrinten vid Rösaring med sin unika processionsväg. 

Sten Tesch, chef för Sigtuna Museum, har uttalat att nätverket med Uppsala, Sigtuna, 
Björkö-Birka och Assurs By, har alla förutsättningar att bli en attraktion i världsklass för 
Stockholm med omnejd. 

Assurs By • nätverkets nav. 
Projektet Assurs By syftar till att anlägga en vikingatida by, utformad på ett historiskt tidstroget 
sätt, som kan fungera som ett levande aktivitescentrum. Här ska bl a finnas bostäder, 
djurhus, verkstäder och ett museum för aktuella exponeringar med anknytning till vår 
förkristna historia. 

Byn syftar också till att bli centrum i ett nätverk för kunskap och information om museer, 
samlingar och exponeringar på andra håll, både nationellt och internationellt. 

Då ett nyckelord för vikingabyn är aktivitet, är det också tanken att den ska ha en mer 
eller mindre bofast befolkning. Här ska t ex finnas smeder, träsnidare, båtbyggare, kammakare, 
garvare, repslagare, runstensmakare, skinnskräddare, gravörer, gjutare, snickare, vallpojkar, 
fiskare, jägare, handelsmän och många andra yrkesgrupper med anknytning till vikingatiden. 

I byn ska besökarna t ex kunna uppleva familjelivet, hur man lagade sin mat, hur de gamla 
redskapen användes och själva pröva på att delta i arbetet och bylivet. Tanken är att skapa en 
samverkan mellan besökarna och byborna för att på så vis göra Assurs By till platsen där man 
genom egna, direkta upplevelser "stiger in i" vår förkristna historia. 

Samtal med olika hantverkare har visat att det finns ett stort intresse för att bo och utföra 
sitt yrke på ett tidstroget sätt i Assurs By. 

Ett av de dominerande inslagen i Assurs By blir självfallet båtbyggeriet. Här får besökarna 
se hur vikingarna byggde sina fartyg och här kan man själv delta och lära sig verktygshantering 
och gamla byggmetoder. 

I anslutning till båtbyggeriet skapas också en uppläggningsplats för historiska båtar och 
fartyg som exempelvis vikingabåten Aifur och medeltidsbåten Krampmacken. 
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Assurs By består av tre huvuddelar.
 
Byns innersta del kallas Assurs Gård. Här finns hövdingens långhus, några bostadshus och 
hantverkshus, som allt omgärdas aven vall med pallissad. Utanför Assurs Gård anläggs 
successivt Assurs Marknadsplats och Assurs Härbärge. 

På Stäksön i Assurs By kommer att finnas behov av plats för försäljning av olika typer av 
produkter med anknytning till vikingatiden (t ex konsthantverk). Därför uppförs utanför vallen 
till hövdingagården en marknadsplats med tidstrogna bodar och hus. 

Dessa byggnader hyrs ut till konsthantverkare, konstnärer och andra som idkar tillverk
ning och försäljning av kvalitetsprodukter som har med vikingatid att göra, t ex runstenar, 
smycken, kläder mm. 

Utanför marknadsplatsen, som även den omgärdas aven pallissad, uppförs ett härbärge 
för gäster som vill övernatta i närheten av Assurs By. I härbärget iordningställs också bostad 
för byfogden och här kommer även att finnas möjligheter till konferenser och andra aktiviteter 
för olika typer av företag och organisationer. 

Uppförande; tre etapper. 

Etapp 1 
Assurs Gård 

Etapp 2 
Assurs Marknadsplats 

Etapp 3 
Assurs Härbärge 

1. Första etappen innebär uppförandet av den inre gården - hövdingens gård - med en central 
hallbyggnad på 280 m 2 på en platå. Från Platån leder bryggor ner till vattnet och båtarna. 
I etappen uppförs också ca 10 bostadshus om 35 m2, samt ett liknande hus som ständigt är 
under byggnad för att visa olika byggmetoder. Till detta kommer tre byggnader som ska nyttjas 
som kokhus, smedja respektive gjuteri. I etappen ingår även en varvsbyggnad på ca 200 m2, 
ytterligare bryggor och vall med pallissad samt portal. 

2. Andra etappen omfattar Assurs marknadsplats och byggandet av 10 st hantverkshus på ca 
20 m 2, samt en hallbyggnad på ca 250 m 2. Direkt utanför pallissaden och på var sin sida om 
entren uppförs också två stycken byggnader på respektive 160 m 2 som ska inrymma dels ett 
informationscentrum för besökarna, dels museilokaler för lämpliga exponeringar. 

3. Tredje etappen omfattar Assurs Härbärge som uppförs i området närmast järnvägen. 

Assurs By kommer att uppföras som en ekoby baserad på kretsloppstänkande. 
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Ekonomi.
 
Projektet finansieras med hjälp av sponsormedel. Tanken är att de olika delarna av projektet 
realiseras i samarbete med de huvudmän och sponsorer som avtalar om medverkan. 

En organisation för marknadsföring skapas och en stiftelse (eller ett bolag) håller samman 
och driver projektet framåt. I projektet ska kulturhistorisk expertis, bygg- och anläggnings
tekniker samt marknadsförare med ansvar för sponsorkontakter ingå. 

Upplands-Bro kommun förväntas ta fram de planmässiga förutsättningarna för projektet. 
När projektorganisationen skapats ska arbetet med detaljplaner och finansiering löpa 

parallellt, med sikte på igångsättning av projekteringsarbetet under februari 1996. 
Markreservationer, arrendekontrakt och andra formella förutsättningar bör kunna vara 

avklarade senast under våren 1996, varför byggstart för första etappen planeras ske under 
eftersommaren 1996. Den första etappen samt inrättande av vissa försäljningsutrymmen och 
anslutande kommunikationer beräknas kunna stå klar till sommaren 1997. 

Kommunikationer. 
Då svenskarna är ett båtåkande och seglande folk iordningställs angöringsplats för fritidsbåtar 
i anslutning till en brygga som är avsedd för de reguljära fartyg som trafikerar leden till Sigtuna, 
Skokloster och Uppsala. Bryggan anläggs på den sida av Stäksön som vetter mot farleden 
genom Stäket. På motsatta sidan anläggs en brygga för en båtpendel mellan Ryssgraven och 
Assurs by. 

I samband med utbyggnaden av järnvägen i Kungsängen bör också den pir som det finns 
tankar om vid Kungsängens båtklubb förverkligas. Piren skulle då kunna användas som gäst
och ångbåtsbrygga i nätverket och kan med fördel byggas av massorna från den planerade 
omläggningen av järnvägen. 

För att ytterligare underlätta för besökarna att ta sig fram till byn planeras en vägburen 
pendel med "minitåg på gummihjul" mellan Kungsängens station och Assurs by. Pendeln är till 
en början tänkt att gå längs gamla enköpingsvägen för att plocka upp passagerare vid olika 
parkeringsplatser längs vägen. 

En av fördelarna med en sådan lösning är att man slipper stora parkeringsytor i direkt 
anslutning till området och kan därigenom hålla anläggningen historiskt homogen. Pendel
trafiken kan även enkelt utökas till ]ärfällasidan om så önskas. 

Under den tid järnvägstrafiken kommer att gå på befintligt spår kan en bro behövas över 
spåret. Förhoppningen är att en sådan kan tillhandahållas av ingenjörstrupperna. 
När järnvägen får sin nya sträckning öppnas nya möjligheter till transporter. 
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Uppförande ; tre etapper.
 

Etapp 2 
Assurs Marknadsplats 

med halIbyggnadikonferens, hantverkshus, 
museihus och informatlonshus/entr6. 

Etapp 1 

Assurs Gård 
med bostadshus, kokhus, 

smedja, gjuteri 
och varvsbyggnad. 

Etapp 3 
Assurs Härbärge 

med övernattningsmöjlIgheter 
EJ - VA/ELför besökare och konferensgister. 
• -EL 

.~lLlllTTIIII'~ 
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Stockholm 95 09 25 

Grundförutsättningar för etablerande av� 
ASSURS BY.� 

1.� 
Förhandsbesked om bygglov från Upplands-Bro kommun.� 

2.� 
Preliminär uppgörelse med markägaren.� 

3.� 
Medverkan i utformningen från Länsmuseet� 

och/eller Historiska museet för nå hög historisk kvalitet.� 

4.� 
En förprojektering av markanläggningar och byggnader som� 
beskriver möjliga lösningar beräknade investeringsbehov och� 

tidsplaner.� 

5.� 
Analys av projektets marknadsförutsättningar och beräkningar� 

som visar på rintlig långsiktig ekonomisk utveckling.� 

6.� 
Parter som har möjlighet att gå in som delägare genom� 

att tillskjuta eget kapital, medverka som sponsorer och/eller� 
ge krediter.� 

7.� 
Att Assurs by kan vara etablerad till Stockholms� 

kulturhuvudstadår 1998 och vikingautställningen på� 
Historiska museet samma år.� 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll  95-7 
Dag/tid   95-12-06/19.30 
 

Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt H. Dahlgren, Jan-Christer Strahlert,  
   Thore Isaksson, Börje Sandén. 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll justerades  
3 - Ekonomi 
Patriotiska sällskapet har gett UKF 15000:- för arbetet med "Journal/ Ny Journal uti 
Hushållningen 1776 - 1813, sedan Gudrun och Börje visat materialet för sällskapets 
sekreterare.  
   Digital bandspelare inköpt. Kostnaden ca 10 000:- delas med sångkvartetten Bro d'River 
Boys. 
   Frågan om inköp av videokamera för dokumentation diskuterades; Thore lovade undersöka 
omständigheterna. 
   Kostnader för reparation av LaserJet II D väntar. 
   Kostnader för mindre laserskrivare LaserJet 5L tillkommer. 
   Konton och kassa ca 67 000:-  Enskildheterna framgår av saldolistan. 
 
4 - Bok och tidskriftsutgivning 
Utdelning inför julen av reklam för våra böcker i Kungsängen. Verkställs av Curt och Jan-
Christer. Börje skriver ut materialet. Ca hälften av de delvis förtryckta inbetalningskorten 
tidigare utdelade i Bro/Låssa-området, Sylta. 
   Bok3 - Inköpt av Armémuseum, Skogs- och Lantbruksakademien, Alf Schedin, en släkting 
till huvudpersonen i dalupproret 1743. Jan Helmer Gustavsson, Runverket, har lovat att stöta 
på Historisk Tidskrift om den utlovade recensionen av bok3. 
   Bok4 - särtryck med John Krafts (Landskrona) artiklar om Aske tas fram, avsedda för 
författaren och Margareta von Essen, bägge över 80 år, samt Håtuna Håbo-Tibble 
hembygdsförening (beställare av ett stort antal ex). Tomasz har levererat 7 bilder, som lagts in 
i utgåvan. 
   Framställningen av boken om Hedniska kultförbund (John Kraft, Västerås) tas troligen om 
hand av Historiska museet. 
   Aschaneusboken utnyttjas flitigt av Runverket enl Helmer Gustavsson, som ombetts 
kontakta Göran Strömbäck härom. 
   Kultur & Historia.  Kulturförvaltningen har köpt 50 ex av K & H. 
Börje har diskuterat inköp av K & H för kommunens räkning med kommundirektören. 
   Beslöts att Börje deltager i SHF seminarium om utgivning av hembygdslitteratur på Sånga-
Säby 17-18/2 1996. 
 
5 - Projekt 
Kartering och arkeologisk undersökning av fornborgen vid Draget planeras under ledning av 
Michael Olausson, Raä. Börje hämtar polygonpunkter från Håbo kommun. Börje vidtalar 
Torbjörn Bergman, mätningskontoret i Upplands-Bro, med begäran om hjälp med apparatur.  
   Arkeologidagen, sista söndagen i augusti, arrangeras av UKF. Se också 
Programverksamheten. 
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   Stiftelsen Kompetens- och Kunskapsutveckling hade inbjudit Börje till möte med Anders 
Gillner, ansvarig för KK- stiftelsens Skol- och museiprojektet, varvid projektet demonstrerades 
liksom dess utläggning på Internet. Anders föreslår att UKF försöker komma med via 
Upplands-Bro gymnasiet. 
   Stordia i färg av häradskartorna från 1860 beställda. Fri dispositionsrätt för 
mångfaldigande. 
   Övertagande av Kulturförvaltningens arbete med material kring Granhammar; 
korrespondens kring bl a Lantingshausen ställd till förfogande av familjen Leijonhufvud. 
Kopierad. 
   Hushållsjournalerna. Patriotiska sällskapet har  - utan begäran från oss - tilldelat oss 
15000:- för arbetet. Skickat utdrag ur pärmen med materialet till Göran Samuelsson, som 
vidarebefordrat det till bibliotekarien vid Skogs- och Lantbruksakademien, Stockholm.  
   Demonstration av materialet 95-11-24 för Lars Ljungdal vid akademien utmynnade i ett 
samarbetsprojekt med syfte att göra databasen komplett. UKF får låna hem saknade artiklar. 
Artiklarna kodas enligt bibliotekets nomenklatur efter anvisningar av Eva Tullberg. 
Slutresultatet avses bli tryckt i KSLA:s publikation och databasen fogas till LIBRIS. 
 
6 - Hembygdens år 1996 
Diskuterades vad UKF skulle kunna göra under det stundande "Hembygdsåret". 
- upprop/publicera vårt program i Mälarposten - ev Metro. 
- kontakta medialinjen för framtagning av film om Upplands-Bro. 
- upprop för insamling av bilder - filmer; samtidigt en dokumentation för arkivet. 
- Curt och Börje skriver text till upprop. 
- föreslogs att UKF inköper egen videokamera för dokumentation av eget arbete och 
kommunens historia, Thore undersöker val av utrustning. 
- materialet kan - tillsammans med annat - användas vid vårt eget "Öppet hus", 
"Framtidsmässan" och länsförbundets hembygdsdag på Riddarholmen. Se nedan. 
 
7 - Upplands-Bro 2020 - Agenda 21-mässan april 1996 v 17 - Storstad och land 
"ett nytt hembygdsprojekt" 
Projektet är en vetenskaplig studie som genomförs av Lantbruksuniversitetet i Alnarp med 
Upplands-Bro som representant för storstadsförorterna. Det är en del i det s.k. Agenda 21-
arbetet (dagordningen för 21:a århundradet), där UKF genom Börje Sandén deltar i delstudien 
Hembygd och miljö - kan sägas vara en aktualisering av Hembygdsprojektet från 1977-80.  
   Det material som vi tar fram till vårt "Öppet hus" kan med fördel användas vid en tänkt 
mässa i sporthallen i slutet av april, vid vilken kommunen/mässledningen förväntar sig ett 
deltagande från hembygdsrörelsen. 
 
8 - "Öppet hus" 
Det förefaller som om allmänhetens intresse för att deltaga i föreläsningar är i avtagande. Vi 
hade endast 19 åhörare vid senaste föredraget; ett par intressanta föredrag i Bro 
hembygdsförening lockade bara 5-6 deltagare. En annan form att pröva vore ett föreningsmöte 
där UKF:s interna verksamhet presenterades. Hittills har UKF mest visat sig utåt i föredrag, 
exkursioner och studiebesök på arkiv. Det verkliga studie- och forskningsarbetet kommer 
sällan till konkret uttryck. Beslöts att anordna ett medlemsmöte, till vilket olika projektgrupper 
inbjuds att visa sitt gjorda och pågående arbete. Olika aktiviteter diskuterades såsom: 
Elsa och Lars Bergström tolkar gamla handskrifter - visar gamla handstilar - jordeboken 1720 
Tomasz illustrerar hembygdsböcker - visar en boks tillkomst 
Gudrun demonstrerar Hushållsjournalerna, sockenstämmoprotokoll 
Agneta arbetar med Provinsialläkarstationens tillkomst (mitten av 1800-talet) 
- Ådö-materialet - Brogårdsmaterialet 
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Kaj berättar om jordeböckerna - medeltida orter 
Gurli demonstrerar registrering av bandinspelningar - bandspelare 
Bengt visar fattigvård och fattigstugor/Fornminnesregistret 
Curt - Almarestäket: video - dykningar; Thore - Assurs by; Jan-Christer - släktforskning 
Håkan - framtidens kommunikationsteknik; Videofilmning - Börjes inspelningar 
Ruben - Skolans historia; Kjell Stensson - herrgårdar och adelssläkter i Upplands-Bro 
Börje visar databaserna - på dator och i pärmar - Svenngårdska samlingen - Brogård 
- Ortnamnsarkivet - jordeboksregistret - visar lantmäterikartor 
Samaras film; Kerstin Holmer - Bokutställning - äv Aschaneusboken. 
Skärmutställningar - kartor över gårdar i Upplands-Bro:Tranbygge, Telgeby, Ebbes kartor 
- kartor över Norden - Olaus Magnus, flera varianter. Övriga gamla kartor 
Litteratur och tidskrifter: - Tidskriftserierserier som UKF pren. på  
 
9 - Assurs by 
Thore rapporterade om möte med kommunen 30/10 varvid bestämdes att denna skulle ta 
kontakt med länsstyrelsen. Ännu hade inget hänt. Diskussion har ägt rum med ägaren Seth om 
olika arrendeförfaranden. Det finns vissa intresserade sponsorer. Mats Pettersson, musiker 
med anknytning till Håbo/Skokloster har kontaktats. Projektet har beskrivits mycket positivt i 
tidskriften Vision - för svensk förnyelse, som vänder sig till företagare i landet. 
 
10 - Studiecirkel i tillagning av historiska maträtter 
Beslöts spinna vidare på temat historiska maträtter genom att anordna en studiecirkel med vår 
medlem Kristina Steen som handledare. Föreslogs tre träffar med mat från skilda perioder 
samt avslutning i form av en festmåltid med inbjudna gäster. Idén ansågs så värdefull att vi 
denna termin gör arrangemanget i mindre skala för att vid ett senare tillfälle försöka få fram en 
lokal med historisk anknytning, varvid vi samtidigt kan lägga in många andra inslag som 
förknippas med en viss tidsperiod. Denna gång gör vi "festmåltiden" i Broskolan och bjuder in 
så många personer som vi kan ta emot. 
 
11 - Rapporter  
Besvarat Fritidskontorets enkät om föreningar i kommunen. 
   Sammanträde med Arkeologisektionen inom Länsförbundet. Delar av vårt vårprogram 
annonseras liksom tidigare i sektionens medlemsinformation. 
   Makarna Bergström har tolkat tre handskrifter från 1600-talet åt Hafvenstein, Ekerö 
Besvarat länsförbundets fråga angående vårt medlemsantal,  211. 
   Rapport från föreningsträff kring Agenda 21, i vilken ingår Lantbruksuniversietets i Alnarp 
projekt Storstad och Land. UKF deltar genom Börje i delstudien Hembygd och miljö. 
   En stiftelse har bildats för att rädda gamla sjökrogen Tärnsund. Initiativtagare är Lars 
Karngård, med hjälp av Lars Henriksson, Riksantikvarieämbetet. 
   Samrådsgruppens möte i Kungsängen 95-11-29 
   Ett 10-tal nyskrivna sidor om Almarestäket inlagda i "Vår Historia" i Accipiter. (lokal BBS 
vid Broskolan) 
   Länsmuseets skyltar vid Dalkarlsbacken är nu åtgärdade. 
   Felaktigheter om Rösaring i Länsmuseets information på Internet är påtalade; skall rättas. 
 
12 - Diverse beslut under mötet 
- Ledungen skickas till Curt, Jan-Christer, Bengt och Thore 
 
13 - Datorutrustning - o.dyl 
Windows 95, Visual dBase och nätverk installerat.  
Moderkort utbytt, varefter diskettstationen åter fungerar Hardisken omformaterad. 
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LaserJet II D utslagen, fuser utbytt, kablar skall bytas. 
Lånad LaserJet 5L har inte fullt fungerande drivrutin. 
Internet anslutning diskuterades - se Projekt. 
 
14 - Programverksamhet 
95-11-08;  Bord Duka Dig. Maud Ekblad med 8 historiska rätter. 
95-11-26;  Herrgårdskonsert på Lennartsnäs med Johan Westre: Chopins samtlig valser. 
 
15 - Konsultationer - intervjuer 
Skickat material om Kummelvik, Aspvik, Lennartsnäs, Ålsta till Bertil Wallin, Skärholmen 
Inköpt litteratur för bibliotekets räkning; vill få hjälp med fortsatt bevakning av 
hembygdslitteratur. 
Inspelad intervju för Närradions kulturhörna om UKF och kommunens historia 
Gun Björkman har fått material om runstenar i Håtuna Håbå-Tibble 
Möte med Anna Norberg, kulturförvaltningen, planer för sommarens turistverksamhet 
Kontrolläsning av ny vandringsbroschy över Lennartsnäs 
 
16 - Föredrag - guidningar 
Vasakronan AB - Tammsvik/Mälargården 95-10-26 
(LMEricson - Låssa kyrka 95-10-29)  
Friluftsfrämjandet - Hällkana 95-11-19 
Vasakronan AB - Rösaring 95-11-30 
 
17 - Korrespondenser - kontakter 
Brev/fax in 
Heather Robertson - Rösaring, astroarkeologi; Leif Strand - om UKF-Närradion; Ebbe v. Huth 
Smith - Danska brigaden; David Damell 
Brev/fax ut 
Heather Robertson - uppgifter/teorier om Rösaring; Lennart Leijonhufvud; Lars Ljunggren - 
Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek; Ingmar Jansson, arkeologiska inst vid Sthlms 
univeristet; David Damell, Örebro; Lars Henriksson, Raä; Patriotiska Sällskapet - tackbrev 
Telefon 
Heather Robertson - tankar om Rösaring; Åsa Lundström, Länsmuseet; rektor Göran 
Johanssons uppfattning om kommunens agerande i frågan om bok0; Lars Ljunggren - 
Lantbruksakademien; Wallenberginstitutet - bygdens historia 
Nästa styrelsemöte:  ons. 10 januari kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. Bro 
 
Börje Sandén   Curt H Dahlgren 
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19 
UKF- Styrelse onsd 6 dec sept kl 19.30, Målarv. 

PM - sammanträde 95-7 
95-12-06 Utskrift 95-12-06 

Ekonomi 
Patriotiska sällskapet - 15 000:
Bandspelare - delad kostnad med BDB ca 5000 + 5000 
Skrivare 

Att diskutera/Angelägnare ärenden 
Utskrift av Julklapps erbjudande??? 
Närradion - Leif Strands brev - Diskuterat saken med Brofalk. 
Michael Olausson - uppmätning - arkeologisk undersökning av fornborgen vid Draget 

BöIje hämtar polygonpunkter; dito värden från Håbo kommun 
BöIje vidtalar Torbjörn Bergman, mätningskontoret, för hjälp med geodimeter 

Arkeologidagen 
tre planerade föredrag + exkursion i augusti 

SHF 
Vad gör vi åt hembygdens år 1996? (se tips i folder) 
Riksförbundets handlingsprogram. 
Hembygdsåret - Nils Holgerson 
UKF:s deltagande på Riddarholmen lörd l juni 1996 - demo av verksamheten - ev 
föredrag 

Upplands-Bro 2020 - Agenda 21-mässan i april 96 - Storstad och land 
ett "hembygdsprojekt" 
Vad gör UKF? Hembygdsrörelsen? 

Föredrag - möten 
marknaden mättad? - endast knappt 20 på Bord Duka Dig - hembygdsföreningen 
endast 5, resp 6 åhörare 
möte kring IT - ev. UKF:s tekniska resurser; demo av databaser? 
föreningsmöte med våra projekt? 
inbjudan från SHF till konferens för utgivare av hembygdsböcker - Sånga-Säby. 

Ledungen för 1996 - Vilka? . 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling - Rapport från BöIjes besÖk på KTH 
95-12-06 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
( Dator 

Windows 95, Visual dBase, nätverk installerat 
Ej fungerande diskettstation - Moderkort utbytt på garantilserviceavtal 
Skrivaren utslagen 
sammankomst kring dBASE - Visual dBASE 
möte kring Internet - Tele2 

aktuellt med Internetabonnemang. 50:- mån genom Telia? SvD 95-12-04. Vad 
innehåll??? 
Möte med datoransvarig för Skol- och museiprojekt vid SKK, Anders Gillner. 
95-12-06 
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Beställt stordia i fårg av Häradskartorna 1860 för Bro och Håbo härader 
- Fri dispositionrätt för mångfaldigande 
Kraemer - Uppsala läns hushållningssällskap - vägar - skogsvårdslagstiftning 

Överta kulturförvaltningens arbete med material om och från släkten Lantingshausen 
kopierat historiska handlingar 
brevkontakt med Lennart Leijonhufvud 

Hushållsjournalerna 
Patriotiska Sällskapet har - utan begäran från oss - tilldelat oss 15000: - för arbetet med 
Hushållsjournalerna 
Skickat utdrag ur pärmen med Hushållsjournalerna till Göran Samuelsson för yidare 
befordran till Lantbruksuniversitetet 
Lars Ljungdal, Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek; demonstration av 
Hushållsjournalerna, 95-11-24, har mynnat ut i ett samarbetsprojekt med syfte att göra 
inventeringenen och databasen komplett. Slutresultatet avses att utges i tryck av KSLA 
och databasen fogas till LffiRIS 

Länsmuseets skyltar
 
Dalkarlsbacken - nu åtgärdade
 
Rösaring - felen påtalade
 

Samrådsgruppens möte i Kungsängen 95-11-29
 
Accipiter - "Vår historia"
 

nyskrivna sidor om Almarestäket. 6 +. 4 sidor
 
Att rapportera 

Fått ett antal hist. handlingar om Lantingshausen av Anna Norberg 
Besvarat Fritidskontorets enkät om föreningar i kommunen 
Sammanträde med Arkeologisektionen i Länsförbundet 
UKF/makarna Bergström har tolkat tre handskrifter från 1600-talet åt HatVenstein, 
Stenhamra 
Besvarat länsförbundets fråga om antalet medlemmar. 211 medlemmar 
Rapport från föreningsträffkring Agenda 211Storstad & land, 95-12-05 
Tärnsundsprojektet 

Bokutgivning 
K&H 

Kulturförvaltningen köper 50 ex ~ ~/j IfCc "{ t/ /Iu.r
bok3 - if 

Alf Schedin, släkting till huvudpersonen i dalupproret har beställt boken 
beställning från Armemuseum 
Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek har köpt 
Helmer Gustavsson har lovat stöta på Hist. Tidskrifts redaktör angående Clareus' 
recension 

bok4
 
vi måste inför julen göra ett särstryck av Krafts artiklar om Aske:
 
- till författaren (över 80) och Margareta von Essen (över 90)
 
- Tomasz - 7 bilder levererade
 

Hedniska kultförbund 
troligen tas projektet om hand av Historiska museet 

Aschaneusboken - Helmer Gustavsson, runverket, är förtjust i boken, utnyttjar den. Ombedd 
kontakta Strömbäck. 

-Programverksamhet 
95-11-08; Bord duka dig; 8 historiska matbord; Maud Ekblad 
95-11-26; Herrgårdskonsert på Lennartsnäs med Johan Westre: Chopins samtliga valser. 
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· . 

Diskuterat fortsatta program kring mat med Kristina Steen, Bro 
tre kursdagar Broskolan med medeltid - stormaktstid - upplysningstid för 12 deltagar 
"bankett" - förslagsvis i gymnasiets restaturangskola i Dagcentralen Kungsängen 

Konsultationer - intervjuer 
Skickat material om Kummelvik, Aspvik, Lennartsnäs, Ålsta till Bertil Wallin, Skärholmen 
Överlämnat böcker inköpta för bibliotekets räkn. Vill få hjälp med fortsatt bevakning av 
hembygdslitteratur 
Inspelad intervju för Kulturhörnan om UKF och vår historia 
Gun Björkman har fått material om runstenarna i Håtuna-Håbo-Tibble 
möte med Anna Norberg på kulturförvaltningen 95-11-16 
Möte med Anna Norberg 7 dec för planering av sommarens turistverksamhet 
Möte med Vuxenskolan om samarbete med planering/föredrag 
kontroll av ny vandringsbroschyr över Lennartsnäs 

Föredrag - guidningar 
Verkställda
 

Vasakronan AB - TammsvikiMälargården 95-10-26
 
(LMEricson - Låssa kyrka 95-10-29)
 
Friluftsfrämjandet - Hällkana 95-11-19
 
Vasakronan AB - Rösaring 95-11-30
 

Kommande 
KorrespondenserlKontakter 

Brev/fax in
 
Heather Robertson - Rösaring, astroarkeologi
 
Heather Robertson - dito
 
Leif Strand - om UKF-Närradion
 
Ebbe v. Huth Smith - Danska brigaden
 
David Damell
 

Brev/fax ut 
Heather Robertson - uppgifter/teorier om Rösaring 
Lennart LeijonhufVud 
Lars Ljunggren - Skogs- och Lantbruksakademiens bibliotek 
Ingmar Jansson, arkeologiska inst vid Sthtms univeristet 
David Damell, Örebro 
Lars Henriksson, Raä 
Patriotiska Sällskapet - tackbrev 

telefon 
Heather Robertson - tankar om Rösaring 
Asa Lundström, Länsmuseet 
rektor Göran Johanssons uppfattning om kommunens agerande i frågan om bokO 
Lars Ljunggren - Lantbruksakademien 
Wallenberginstitutet - bygdens historia 

Diskuterat
 
Övrigt
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 96-1 
Dag/tid  96-01-10/19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore Isaksson 
  Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Avtal med Kulturnämnden om arbetsuppgifter för UKF under 1996. 
Tomasz Pydzik har fått 2000:- som delbetalning för illustrationer till bok4. 
Kostnader vid föredrag: 20:-normalt;  vid inhyrda föredragshållare 40:-. 
Föreningspaket för Girokonto - Datasvar. 
 
Häradskartorna  1860 
Färgseparering av diafilmerna från Lantmäteriverket i Gävle kostar c:a 4000:-/st om de görs i full 
storlek. Dessutom c:a 4000 för tryckning i några hundra ex. 
   Thore undersöker kostnader hos det grafiska företag som han samarbetar med. 
 
Projekt 
Fornborgen vid Draget - Mätningskontorets chef Torbjörn Bergman har gett ett muntligt löfte att 
ställa upp med apparatur och personal vid karteringen av fornborgen vid Draget; kartering i april 
och grävning i sommar under ledning och på initiativ av Michael Olausson. 
Rösaring - På initiativ av UKF har berörda parter kallats till möte den 20 febr för att ta ställning 
till hur återupptagna arkeologiska undersökningar skall planeras. Se bifogad lista. 
Pedagogiskt program för skolorna - På initiativ av kulturnämnden kommer Börje Sandén att 
genomföra 9 lektioner och 9 exkursioner för elever på olika stadier i Bro-Tjusta. Projektet betalas 
av Kultur- och fritidskontoret med 11 000:-. Se bilagt avtal. 
Guidade cykel- och vandringsturer sommaren 1996 - Kommunen står för kostnader upp till 
10000:- fördelade på 500:-/3 timmar och 1000:-/6 timmar. 
Vandringsbroschyrer - UKF ombesörjer färdigställandet av en broschyr om Lennartsnäshalvön 
(enl manus av ALU:aren Lennart Andersson). 2000 ex och minst 10 teckningar = 10000:-. 
   Ytterligare en vandringsbroschyr c:a 5000:-, alternativt pedagogoskt arbete bland gymnasie 
och/eller KOM VUX-elever. 
Svenngårdska samlingen - Gudrun Sandén har gjort sammandrag av texterna i ett antal av 
Svenngårds pärmar och Börje Sandén har lagt in dem på adekvat ställe i databasen Svenngårdska 
samlingen. 
- Domböcker från 1602 - 1698; 1726 - 1778. 
- Sockenstämmoprotokoll för Näs 1762 - 1809. 
- Handlingar kring Stäkets bro och färja 1759 - 1862. 
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- Dokumentation med videokamera - Beslöts att undersöka möjligheterna att inköpa en 
videokamera av god klass. UKF saknar dokumentation av såväl den egna verksamheten som 
kommunens sevärdheter och historia. Thore åtog sig att undersöka kameramarknaden. Önskemål 
om allväderskamera och färg i sökaren. 
 
Idéer - visoner 
- att ta fram en portfölj med Upplands-Bro bilder och kartor; diskutera saken i förväg med 
kommunen; Curt talar med Sven-Inge och Sparbanken om stöd för idén; även vykort, brickor. 
- ”Öppet hus” - UKF:s arbete i projektgrupper kommer nästan aldrig fram. Börje föreslog ett slags 
öppet hus, där de olika grupperna kunde presentera sin verksamhet. Se bilagda förslag. 
Curt skaffar fram OH-platta för datordemonstrationen. 
 
Projekt Assurs by 
Thore rapporterade om projektet. Han har träffat Fischer; bokat ett möte med henne och 
kommunrepresentanter. Brev har utgått till dem som fick information om byn för något år sedan. 
Nye VD i Sveriges Rese- och Turistråd är mycket intresserad av projektet. (ersättare för Next Stop 
Sweden). Bibbi Andersson har skrivit till länsstyrelsen för att få loss regionala pengar. Framtidens 
kultur med över 1 miljard är tänkbar intressent, EU-pengar är en möjlig utväg. 
Förslogs ett ”frukostmöte” med Dan Carlsson och kommunens representanter. 
 
Hembygdsförbundets årsmöte 
Mötet äger rum i Järfalla detta år. Beslöts att UKF deltar med några medlemmar. 
 
Rapporter 
- UKF:s Medlemsinformation (från 1987)-finns komplett i pärmar på biblioteken i Kungsängen 
och Bro till tjänst för medlemmar och övriga intresserade. 
- UKF deltog 95-12-09/10 med försäljning av böcker vid Julmarknaden i Stora Ekeby. Gudrun 
och Börje. 
- UKF deltog 95-12-med försäljning av böcker vid Julmarknaden i Bro Centrum, Curt, Kerstin 
Holmer, Gudrun, Börje. 
- UKF uppvaktade Curt Dahlgren och Anna Norberg när de mottog kommunens kulturpris. 
- Tackbrev till Patriotiska sällskapet för bidraget på 15000:- för Hushållningsjournalerna. 
- Fotograferat midvintersolståndet vid Rösaring för Roslund/Robertssons räkning. 
- Medlemsinfo 96-1 framställt och tryckt i 380 ex. 
- Närradion har sänt ett flertal program i sin Kulturhörna om kommunens historia och UKF:s 
verksamhet. 
- Jan-Christer rapporterade att Genealogiska föreningen flyttat till Sabbatsbergområdet. 
- Bengt berättade att Hembygdsförbundets årsmöte förläggs till Järfälla. 
 
Bokutgivning 
- Bok3 levererad till Aftonbladet, Armémuseums bibliotek. 
- Gåvoexemplar till av bok2 och bok3 begärt av Nordiska museet. 
- 300 ex deponerade hos Vretmaskin AB. 
- Särtryck av bok4 levererat till John Kraft (författare), Margareta von Essen, Håtuna-Håbo-Tibble 
hembygdsförening. 
- Börje föreslog att bok5 skall ha kommunikationer som tema, och att den blir ett samarbetsprojekt 
med andra kommuner norr om Stockholm. Saken har diskuterats med Karl-Erik Mörk och Gunnar 
Olsson i Uppsala. Möte planeras under februari. 
 
 
Dator 
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- Laserskrivaren utslagen. Curt har lyckats låna skrivare på HP tills vi får vår egen beställda. Till 
stora skrivaren har nyligen införskaffats reservdelar och kolkassetter för drygt 3000:-, varför vi 
satsar på att kunna få igång den på nytt. 
- Tidsnöd för utskrivning av Kulturnämndens vandringsbroschyr, varför Curt ordnat utskrift på 
HP. 
- Ordbehandlingsprogrammet AmiPro fungerar inte tillfreddställande under Windows95, trots ny 
drivrutin. Vi prövar MS-Word. 
- Windows95 Plus med bl a diskkomprimering och systemagent installerat. 
- På tal om redigeringen av bandintervjuer nämner Curt att han inom kort får tillgång till CD-
brännare för framtagning av begränsat antal CD-skivor. 
- Curt och Börje försöker att få ett sammanträffande med Gymnasiets nya dator-folk för ev 
samarbete med inriktning på skolornas Internetsatsning. Börje har diskuterat saken med rektorn 
Per-Åke Ljungqvist. 
 
Programverksamhet 
Onsdagar: 
96-01-24; Ur UKF:s bildarkiv - nya och gamla färdvägar till lands. Börje 
96-01-29; Kurs i tillagning av historiska maträtter 4 måndagar. Broskolan ställer upp. Ledare 
Kristina Steen. 
96-02-14; Bland torpare och fattighjon. Bengt Borkeby. Med exempel från Järfälla och Upplands-
Bro. 
96-02-28; ”Öppet hus”. UKF:s sektioner visar sin verksamhet 
TEMA Fornsigtuna: Arekologiska undersökningar i Upplands-Bro 
96-03-13; Det äldsta Ryssland och Ruriks borg. Ingmar Jansson, Stockholms universitet 
96-03-27; Arkeologiska undersökningarna i Fornsigtuna 1984- 1988. Bilder - amatörarkeologerna 
96-04-10; Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro 1981-1988. David Damell m.fl. 
96-04-14; Herrgårdskonsert på Lennartsnäs: ”Igor Stravinsky i ord och ton”. Kjell-Inge 
Stevensson. 
06-08-25; Arkeologidagen; Fornsigtuna - 3 guidade visningar. 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Anna Norberg, sommarens turistaktiviteter, avtal om UKF:s engagemang. 
- Elever vid Ekhammarsskolan om arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro. 
- Tobias Gredenman, gymnasiet, matrl om Rövargrottan - Fridegårdsgrottan. 
- Andreas Johansson, Göteborgs universitet, hålvägarna och Draget, fick vårt mtrl. 
 
Föredrag - guidningar 
- 95-12-07; Wallenberginstitutet,  25 pers, Låssa kyrka, musik med bygdens historia. 
- 95-12-10; Upplands Väsby hembygdsförening, UKF och prov på Upplands-Bros historia. 
- 95-12-11; guidning vid Granhammar, Tärnsundsgruppen, Lars Henriksson, Raä; Karngård. 
 
Nästa styrelsemöte: onsd 7 febr kl 19.30 hos Börje. Målarvägen 19. Bro. 
 
 
 
 
Börje Sandén   Curt H Dahlgren 
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PM 96-1 

10 jan 1996, kl 19.30,  Målarvägen 19 
96-01-10 Utskrift  12/28/07 

 

Ekonomi 
Avtal med Kulturnämnden om arbetsuppgifter för UKF under 1996. 
Tomasz Pydzik har fått 2000:- som delbetalning för illustrationer till bok4. 
Kostnader vid föredrag: 20:- normalt; inhyrda föreläsare: 40:-? 
Föreningspaket - Girokonto - Datasvar 
Dator - skrivare: SE NEDAN 

Att diskutera/Angelägnare ärenden 
Upptryckning av Häradskartor 1860 - en dyr historia 
UKF:s ev anslutning till Gymnasiets Internet - Rektorn Per-Åke Ljungqvist positiv 
Mätningskontoret ställer upp för kartering av Dragets fornborg, enligt Torbjörn Bergman (ch) 
uppmätning i april;  grävning under sommaren. 
Organiseringen av Rösaringsundersökningarna 
UKF kallar till möte tisd 23 jan kl 10.00 med Peter Bratt, David Damell, Erik Åström 
Arkeologisektionen, Upplands-Bro Fornforskning,  
Pedagogiskt program för skolorna - initiativ av kulturnämnden 
Medlemsinfo och protokoll på biblioteken i UKF:s pärmar. 

Verkställt 
Lämnat stordia av Häradskartor till Tomasz 
Julmarknad vid Stora Ekeby, guidning 2 dagar, 95-12-09/10, försäljning, Gudrun, Börje 
Julmarknad i Bro Centrum, Gudrun, Börje, Curt, Kerstin Holmer 
Uppvaktat Curt och Anna, när de tog emot årets kulturstipendium 
Fotograferat midvintersolståndet vid Rösaring 95-12-23, för Heather Robertsons räkning 
Gudrun klar med pärmar ur Svenngårdska; sockenstämmor, domböcker, Stäkets färja,  
Medlemsinfo 96-1 - trassel och lång tid att skriva ut - varje sida för sig. 
Tackbrev till Patriotiska Sällskapet 

Att rapportera 

Dator 
låneskrivare - svårt att konfigurera för Windows95, drivrutin behövs/måste utökas med fler 
disketter 
Laserjet II D, helt utslagen, ny fuzer, kablar skall sättas in (svårt) 
Curt har ordnat lånad LaserJet 5L 
Tidsnöd för utskrift av Brovandringar; Curt tryckte på HP, då våran inte fungerade 
Ny version av Amipro - hjälpte inte för LaserJet 5L, Curt undersöker 
nyinstallation av Win95 efter haveriet - nätverket delvis återställt 
installerat Windows95 Plus med diskkomprimering och systemagent 
tidsödande procedur vid utskrivning av Medlemsinfo 1996-1.  
   Skärmbilden överensstämmer inte med utskriften. 
Göran Strömbäck 96 år 
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Projekt 
Svenngårdska samlingen 
Sammanfattning av domböcker 1600-talt, 1700-tal; även inlagda i databas 
Sammanfattning av sockenstämmoprotokoll; även inlagda i databas 
Sammanfattning av matrl kring Stäkets Bro och färja: även inlagda i databas 
Sammanfattning av Stäket-mtrl; under inläggning i databas 
Annat 
UKF väl repr i Närradion under hösten 

Bokutgivning 

bok3 
Lev. till Aftonbladets bibliotek 
Lev till Armémuseums bibliotek 
Nordiska museet vill ha gåvoexemplar av bok2, bok3 
300 ex arkiverade hos Vretmaskin, 95-12-21 
bok4 
Särtryck lev till John Kraft, Margareta von Essen, Thore Zander 

Programverksamhet 
Ur Forskningsinstitutets bildarkiv - Nya och gamla färdvägar till lands. Börje presenterar, 96-
01-24 
Historiska matlagning 4 måndagar med början 29 jan, Broskolan ställer upp. 
Herrgårdskonsert på Lennartsnäs i mars; Kjell-Inge Stevensson, Stranvinsky i ord och ton 
Bengt Borkeby föredrag om fattigvården - med exempel bl a från Upplands-Bro, 96-02-14 
UKF:s verksamhet presenteras: Bro bibliotek 96-02-28 
Fornsigtuna I: Ingmar Janson, univers. Arkeologi i Ryssland, 96-03-13 
Fornsigtuna II:  utgrävningar 1984-88; presentation av amatörerna; bilder; 96-03-27 
Fornsigtuna III: David Damell berättar om tolkningen av grävresultaten 96-04-10 

Konsultationer - intervjuer 
Anna Norberg, 95-12-08, sommarens aktiviteter 
Elever vid Ekhammarskolan om arkeologiska undersökningar  
Anna Norberg, 95-12-22, avtal tecknades för UKF:s engagemang 1996 
Tobias Gredenman, gymnasiet, mtrl om Rövargrottan, Fridegårdsgrottan 
Andreas Johansson - Göteborgs universitet; hade läst Pop. Ark. om Draget/hålvägarna. Fick mtrl 
därom 

Föredrag - guidningar  

Verkställda 
Wallenberginstitutet,  25 pers, Låssa kyrka 95-12-07 
Upplands-Väsby hembygdsföreningar. 95-12-10 
Tärnsundsgruppen; Granhammar 95-12-11; Lars Henriksson, Raä, Karngård 

Korrespondenser/Kontakter  

Brev in 
Göran Samuelsson - Lantmäteriet i Gävle 
Sjöscouterna - föredrag - Lars Axelsson 
David Damell 
Movium - boken om Ystad 
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Sigtuna museum - MEDDELANDEN OCH RAPPORTER nr 1 
Armémuseum, Leif Törnqvist 
Nordiska museet - bok2, bok3 
Kristina Steen - ang föredragen 
Brev ut 
John Kraft, Landskrona 
Göran Samuelsson, Lantmäteriet, Hushållsjournalerna 
Telefon 
Lennart Leijonhuvud - brevsamling ang Granhammar 
Agneta Allerstav om "Öppet hus" 
Rösaring 
David Damell 
Erik Åsbrink 
Kerstin Bjelkeman 
Karl-Erik Mörk 
Peter Bratt 

Diskuterat 
Bengt Borkeby får mtrl från sockenstämmoprotokoll ur Svenngårdska samlingen 

Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

Styrelseprotokoll 96-2 
Dagltid 96-02-07119.30 
Plats hos Börje Sandén 

Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, 
Börje Sandén 

Mötets öppnande 
Föregående mötes protokoll 
Ekonomi 
Den ekonomiska stallningens enskildheter framgår av saldolistan. 

Kultur- och fritidskontoret har utfardat nya bidragsbestämmelser. Vid 3 tillfallen under året 
kan bidrag beviljas for projekt av olika slag. 

Curt skriver ansökan om projektbidrag for video dokumentation av lanthandeln i Bro, 
kommande arkeologiska utgrävningar, dokumentation av sevärdheter och fornminnen m.m. 
innefattande också redigeringsutrustning. 

God videokamera inköpt - 14795:-. 
Ny laserskrivare inköpt 4347:- tillkommer kostnad for utökat minne i skrivaren. 

Arsmöte 
Arsmötet bestämdes till onsdagen 17 april, då vi hoppas kunna visa videoinspelningar. 

"Öppet hus" 
1 Se bilagda förteckning över tänkbara inslag 

Klara for deltagande: Elsa och Lars Bergström visar tolkning av gamla handskrifter; Ruben 
Lindberg visar arbetet med bok2 - Skolans historia; Agneta Allerstav demonstrerar arbetet med 
Adö gårdsarkiv; Gudrun Sanden visar arbetet med Hushållsjoumalerna och Svenngårdska 
samlingen; Jan-Christer demonstrerar slakt och hembygdsforskning i dator; Curt visar nya 

, videoapparaturen och Staket undersöhingarna; Bengt Borkeby visar sitt arbete med senaste 
boken; Thore redogör for Assurprojektet. Börje visar UKF:s databaser. 

Det använda materialet kan sedan i tillämpliga delar användas vid den av Agenda 21- 
kommittén planerade framtidsmassan i slutet av april; vissa delar också vid vårt deltagande i 
länsförbundets arrangemang på Riddarholmen 1 juni. 

H 

Rösaring - utgrävningar 
På UKF:s initiativ kommer ett möte att hållas 20 juni med ansvariga instanser for att planera 
återupptagandet av arkeologiska undersökningarna vid Rösaring. Huvudpersoner vid mötet ar 
David Dame11 och Peter Bratt, som bagge lovat att komma till mötet. 
Övriga kallade framgår av till protokollet bifogade kallelsebrev. 

NAU - det nordiska förbundet for amatörarkeologi - har uttalat en önskan att få förlägga 
1998 års gravning till Sverige; man ar intresserad av en utgrävning vid Rösaring. Det finns 
utgrävningsobjekt vid Rösaring for flera år. NAU har önskemål att inbjuda den europeiska 
motsvarigheten 
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Kulturhuvudstadsåret 
Vikingar kommer att bli temat for historiska museets engagemang. 
Malardalsrådet har inte fått pengar fiån landstinget beträffande dess satsning på en stor 
manifestation vid Rösaring med musik och procession. Man söker andra medel. 

Projekt - arbetsuppgifter 
IT - Informationstekniken 
Börje har upprättat kontakt med gymnasieskolans rektor angående det projekt som skolan ar 
involverad i inom stiftelsen Kunskaps- och Kompetensutveckling. UKF:s material ar intressant 
i detta sammanhang enligt Anders Gillner som leder stiftelsens datorprojekt. 

Curt och Börje deltar vid det utlovade mötet med den nya datorlararen vid gymnasiet 
Lennart Bjurdell 

Börje berättade om en kontakt med Dan-Erik Tiwestam som arbetar med hternetfiågor 
inom LMEricsson, bl a ett rekommenderat program for automatlankning fiån valfritt 
grunddokument till WEB-sidor i Internet. 

Curt leder HP:s datorinträde på Internet med rent svensk information. Hans erfarenheter har 
kommer val till pass for UKF. 

Dokumentation med videokamera 
En stor del av varulagret i den gamla lanthandeln i Bro finns bevarat, dels i själva 
affarsbyggnaden, del i ett tre-vånings förrådshus. Ännu en tid finns möjlighet att dokumentera 
detta varulager. Har kan videokameran komma val till pass. Vi avser att göra detta tillsammans 
med Bro hembygdsförening. Det kan av flera skal bli svårt att ens ta hand om delar av lagret, 
och det ar inte lätt inte finna någon lokal for ändamålet. 

För att kunna utnyttja kameran fullt ut kravs en redigerinasutrustning. Vi undersöker om 
redigering kan göras digitalt i dator, vilket torde vara enklast. Med den inköpta kameran kan 
man filma mycket små objekt, och med redigeringsutrustning skulle vi kunna göra intressanta 
dokumentärer över olika förhållanden i kommunen, både samtidsskildringar och historiska 
tillbakablickar med inslag av stillbilder och kartor. Börje föreslog att en film bl a görs kring det 
material som han använde vid föredraget om gamla E 18. 

Svenngårdska samlingen 
Av samlingens ca 20 parmar med historiska handlingar kopplade till olika gårdar i Näs och 
Västra Ryd har nu 8 blivit genomgångna och försedda med sammanfattningar av innehållet. 
Dessa sammanfattningar ar också inlagda i databasen med Svenngårds samling av historiska 
handlingar. Denna ar i sin tur knuten till UKF:s sökprogram, som innefattar aven 
fritextsökning. 

Genomgångna ar bl a sockenstämmor for Näs 1762- 1 809; två parmar med domböcker 1600- 
talet och 1700-talet; reduktionshandlingar for Almarestaket; gårdshandlingar for Tibble-Tuna- 
Uppsylta; Aspvik-Asker; Stakets bro och farja. Arbetet med återstående parmar fortsätter. 

Kommunikationshistoria 
Karl-Erik Mörk har framfört tanken att vår kommande bok om kommunikationshistoria skulle 
kunna utvidgas till att omfatta flera kommuner med motsvarande vaghistoria norr om 
Stockholm. Ett förberedande möte mellan Börje, Karl-Erik och Gunnar Olsson ar utsatt till 96- 
02-08. 
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Samarbetsprojekt med Kultur- och fritidskontoret 
Turism i Upplands-Bro under sommaren. Börje åtar sig inom ramen för ett avtal att medverka 
som guide vid planerade buss- och båtturer till bl a Håtunaleken. Vidare planeras ett antal 
cykelturer under sommaren. 

Börje leder ett antal historiska lektioner och utflykter med anknytning till kommunens 
historia, framför allt narhistoria. Dessa arrangemang görs i LTKF:s namn. 

Rapporter 
Hemkänsla och miljö - Börje deltar regelbundet i arbetet, som närmast syftar till en s.k. 
Framtidsmassa 2020 i slutet av april, då man förväntar sig att hembygdsrörelsen deltar på olika 
satt. 
Arkeologisektionen inom länsförbundet - UKF:s program med arkeologisk inriktning 
presenteras i sektionens medlemsblad Spadbladet. Dessa programpunkter förläggs därför till 
Kungsangens Dagcentral (nara pendeltågsstationen). 
Dator - Ny laserskrivare inköpt och installerad. Den måste kompletteras med extra minne för 
att klara utskrifter med ramar och bilder. Den gamla skrivaren med inbyggd dubbelsidig utskrift 
försöker vi reparera; investering på drygt 3000:- finns i reservdelar och kolpatroner. För att 
kunna utnyttja Windows95 måste gamla datorns processor uppgraderas. 

r Göran Strömbäck - Gudrun och Börje bevistade Göran Strömbacks jordfastning i Fresta kyrka. 
Vid det efterföljande samkvämet blev mycket talat om hans livsverk - Aschneusboken. 
Revygrupp bildad i Bro UKF har möjlighet att dokumentera verksamheten med sin 
videokamera. 
Göran Dahlbäck har utnämnts till professor i Medeltidshistoria vid Stockholms universitet. 
Kaj Janzon återgår till historiska institutionen och återupptager sitt doktorandarbete, som ar av 
intresse för Upplands-Bro. 
Kulturvårdsliknande kurser på naturbruksgymnasiet Sabyholm planeras och kontakt har tagits 
med UKF betraffande studiematerial. 
Riksantikvarieämbetet arbetar med skyltar för Tuna by på Lennartsnashalvön. Gerhard Flinck 
hör av sig till UKF betraffande dokumentärt material. 
Scandiadagen - Göra Kungsangen attraktivare för ungdom. Försäkringsbolaget Scandia har 
tagit detta initiativ rapporterar Jan-Christer. 
GF, Genealogiska föreningen flyttar till Sabbatsbergsvagen 18, Stockholm 

v Länsförbundets årsmöte hålls i Jarfalla Gyrnnasieums aula 30 mars 
Marknadsföring av hembygdsböcker. Bengt föreslår att Börje tar upp denna fråga vid 
studiedagen om att Skriva och ge ut hembygdsböcker. 

I Programverksamheten 
96-01-24. Föreläsningen Ur UKF:s arkiv lockade 9 deltagare till Bro bibliotek. 
Det förefaller som om intresset för föredrag ar i avtagande. Satsningen på historiska maträtter ar 
ett försök att ge vår verksamhet en annan inriktning. Musikverksamheten på herrgårdar ar ett 
publikdragande arrangemang. 
96-06-15 arrangerar UKF tillsammans med kulturföreningen Daphne en bussresa "I Linnes 
anda" som avslutas med besök på Olle Hedins katussamling i Botanikum i Uppsala. 
Historiska maträtter. Kursen fulltecknad med 12 deltagare 

Vid protokolle - y \?ase- 
Curt H Dahlgren 
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Kallelse 
UKF- Styrelse onsd 7 febr kl 19.30, Målarv. 19 
PM -96-2 - sammanträde 96-2 
96-02-07 Utskrift  (96-01-29) 96-02-07 
 
Ekonomi 
Nya bidragsregler från Kulturnämnden 
Videokamera inköpt ca 14795:- 
ny laserskrivare 4347: (tillkommer utökat minne) 
(Industrikopia 5010:- av kulturnämndens pengar) 
 
Att diskutera/Angelägnare ärenden 
Nya bidragsregler från kulturnämnden: Projekt och Objekt 

Videokameran, DAT-bandspelaren, bandinköp?? 
Årsmötet 
 
UKF som värd/initiativtagare till mötet om Rösaring 

Vilka deltager från styrelsen? tisd 20 febr kl 10.00 
UKF:s Öppet hus-dag - se bilaga 

Mässan i slutet av april 
Riddarholmen 1 juni 
Gymnasiet och skolor förväntas deltaga, liksom hembygdsföreningarna 
Skulle en demo av Internet vara något att visa för allmänheten? 

Kulturhuvudstadsåret 
TEMA:  vikingar: även på historiska museet 
SHF/Forum till Rösaring 

 
Videofilmning av lanthandeln - 3 våningar i magasinet 
Fler programpunkter under våren? 
Sjunkande deltagarantal vid föreläsningar 
Stort deltagarantal vid kursen på Sånga-Säby -  
Att ge ut hembygdsböcker 
 
Projekt - arbetsområden 

IT 
Kontakt med Gymnasiet -Ny datalärare Lennart Bjurdell ”inköpt från Järfälla”. Per-
Åke förmedlar kontakten snarast. 
Kontakt med Dan-Erik Tiwestam, LMEricson  
Cyberleaf - automatlänkning  i valfritt grunddokument (Internet-hjälpmedel) 
Video 

Filmning av gamla E18 - med inlägg av äldre bilder  
Historia och utflykter för skolorna i Upplands-Bro 

- Broskolan, åk 6 
- Finnstaskolan, åk 3 

UKF:s engagemang i sommarens turistsatsning tillsammans med Kultur och 
fritid 

Cykelturer föreslagna 
Guide vid buss/båtturer till Håtunaleken 
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Verkställt - allmänna angelägenheter 
Sammanträde med ”Hemkänsla och miljö”: mässan i april 
Dator Stora laserskrivaren  - investering finns i 3 tonerkassetter, ny fuzer: c:a 3000:- 
Nya skrivaren installerad - utökat minne behövs - skriver endast 2 sidor i minuten 
(Word)- liggande format: 4 sidor på 3 minuter!!! 
386:s processor måste uppgraderas för Windows 95 

Projekt 
Rösaring 
Kallelse till mötet 20 febr hos Kerstin Bjelkeman 
Peter Bratt, David Damell har lovat ställa upp. 
bok5 - kommunikationshistoria 
kallelse till möte med Karl-Erik Mörk, Gunnar Olsson, 8 febr kl 13.00 i  Bro; se 

nedan 
Svenngårdska samlingen 
Gudrun klar med pärmarna:  
Sockenstämmor 1762-1809, Stäkets bro och färja domböcker 1600-talet, 1700-talet; 
Reduktionshandl, Almarestäket, Tibble gästgivargård/Tuna/Uppsylta, Aspvik - Asker 
Börje har lagt in allt i databasen för Svenngårdska samlingen 

Assurs by 
 
Att rapportera 
Bokutgivning Möte för bildande av revygrupp i Bro, för stärkande av hemkänslan 
videofilmning - dokumentation av (först) 16 mars 
UKF:s program  för arkeologi presenteras i Arkeologisektionens "Spadbladet" 
bok5 
Kommunikationshistoria, samarbetsprojekt med kommuner norr om Stockholm: 
planeringsmöte 96-02-08 
Vallentuna (Långhundraleden), Upplands Väsby (Uppsalavägen) (Täby? Roslagsvägen) 
Järfälla 
Upplands-Bro, Ekerö 
Gudrun och Börje nedlade blombukett vid Göran Strömbäcks bår 
Göran Dahlbäck är nu professor i medeltidshistoria -  
Kaj Janzon återupptager nu sitt doktorandarbete där.  
Bra kontakt för UKF 
Anna Norberg fyller 50 år i morgon 
 
Programverksamhet 
96-01-24: Föreläsningen Ur UKF:s bildarkiv lockad 9 deltagare till Bro bibliotek 
96-01-29: Historiska maträtter: 11 deltagare; startade 28 januari 
Bussresa ”I Linnés anda” till bl a Olle Hedins katussamling i Botanikum i Uppsla, även 
besök vid Linnés Hammarby och Linné-trädgården. Resan sker i samarbete med 
kulturföreningen Daphne och Bro hembygdsförening 
 
Konsultationer - intervjuer 
Gerhard Flinck, RAÄ, håller på med skyltar för Tuna ödeby. Han hör av sig när han besöker 
platsen. UKF har intressant material. Kände inte till vår kulturhistoriska karta 
Anna Norberg om problem vid järnvägsdragningen 
Kulturvårdsliknande kurser kommer att startas vid Säbyholmsskolan. UKF har intressant 
material härför - jämte lektioner - Margareta Servinger 
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Föredrag - guidningar  
96-01-20; nationell scoutledarträff i Kungsängen - Bygdens historia i korthet 
 
Korrespondenser/Kontakter  
Brev/fax in 
Viking network 
Brev/fax ut 
Kallelse till Rösaringsmötet 
Tiwestam - LMEricson 
Mälarposten om matkursen 
förslag på cykelutfärder, till Anna Norberg 
 
telefon 
Diskuterat 
Övrigt 
 
Börje 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll 96-3 
Dag/tid  96-03-21/19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert,  Börje Sandén 
 
Mötets öppnande 
Föregående mötes protokoll 
Ekonomi 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan 
Curt begär anslag från kommunen enligt nya bestämmelserna 
 
Årsmöte 
Curt talar med AnnSophi Hedin om styrelseuppdrag. Bengt undersöker möjligheten att finna 
kanditat från Järfälla. Börje har lämnat räkenskaperna till revisorerna. 
Efter förhandlingarna: Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg? Korta inlägg med olika aspekter på 
detta tema presenteras av Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Gudrun Sandén. 
 
Dokumentation med videokamera 
Beslöts att försöka finna någon medlem som kunde vara intresserad av att med vår videokamera 
dokumentera såväl UKF:s inre arbete som kommunens historia och sevärdheter. Börje skriver om 
detta i kommande medlemsinformation. 
 
Framtidsmässan 2020 
Ukf blir en av ca 75 anmälda föreningar, företag, kommunala förvaltningar som deltar i 
Framtidsmässan i Ekhammarskolan 26-27 april. Hembygdsrörelsen disponerar fonden i matsalen. 
Plats vikt för Assurprojektet. Curt ordnar visning av UKF på internet. Börje lämnar över material 
som redan finns i Accipiter. 
 
Länsförbundets årsmöte i Järfälla 
UKF:s representanter Curt, Börje, Bengt och Jan-Christer. Utställning av UKF:s och Bengts 
böcker och skrifter. 
 
Projektverksamheten 
Rösaring:  
Mötet 20 febr med berörda instanser ledde till bildandet av en projektgrupp bestående av Erik 
Åström och Peter Bratt från länsmuseet, Börje Sandén från UKF och repr från Stockholms läns 
arkeologisektion. Projektet syftar till att belysa Rösaringsområdet så utförligt som möjligt,  
således inte bara processionsvägen, labyrinten och gravrösena. Arbetet uppdelas på flera moment  
1/ inventering av befintligt material i kartor och handlingar 2/ studium av terrängen  3/ kartering 
av hela området  4/ ev fosfatkartering. Dessa moment kan ge underlag för beslut om 
återupptagandet av arkeologiska undersökningar. 
     Erik Åström framförde förslag om ett ”Forskningsprogram för Upplands-Bro” och att Raä bör 
intresseras för projektet. Kerstin Bjelkeman framförde idén om ”Storföretag i kulturens tjänst”.  
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     Sveriges Hembygdsförbund representerades vid mötet av Gunilla Lindberg och Karl-Erik 
Mörk. SHF hade för avsikt att inbjuda den europeiska amatörarkeolog-organisationen FORUM att 
hålla sin årliga kongress - ”generalensemble” - i Stockholm 1998 och ville helst få till stånd beslut 
om ett grävläger vid Rösaring sommaren 1998. Detta ansåg sig länsmuseet inte kunna garantera. 
Rösaring är dock värt ett besök 1998 även om inte grävningar pågår just då. Beslöts att Börje 
ställer diabilder till Karl-Eriks förfogande vid det förestående besöket hos FORUM i Bryssel. Till 
detta möte medfördes UKF:s engelskspråkiga folder om Rösaring, framtagen för detta ändamål. 
Heather Robertson vid Stockholms universitet har anlitats som språkrådgivare. 
     Vid ett första möte mellan länsmuseet och Börje 96-03-08 presenterades UKF:s material kring 
Rösaring hämtat från lantmäterikartor, jordeböcker, Det Medeltida Sverige, ortnamnskorten m.m. 
Därmed ansågs tiden vara mogen för nästa steg, vilket sker 16 april, då platsen besöks av Peter 
Bratt, Rolf Rydén från Raä och Börje Sandén. Tillsammans med arrendatorn på Stora Ekeby 
Anders Sjö inspekteras då området. Resultatet av denna blir avgörande för, hur nästa steg skall 
genomföras. 
 
Fornborgen vid Draget 
Undersökningen av fornborgen vid Draget har framskridit så långt att tidsplan för kartering och 
undersökning fastställts. Projektet genomföres av Raä/UV-Stockholm i samarbete med Upplands-
Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut och Stockholms läns Hembygdsförbund. Karteringen 
genomförs av Michael Olausson, Börje Sandén och kommunens mätningskontor under ledning av 
Torbjörn Bergman. Hela mätkontorets personal besöker platsen under Börjes ledning 96-04-16. 
Karteringen bekostas av kommunen. Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning betalar Olaussons 
resor och utlägg. Sammanfattning av projektplanen finns i medlemsinfo 96:2, hela 
projektbeskrivningen bifogas detta protokoll. Kartering görs 22-24/4, undersökningen 6-8/5; 11-
12/5; 16-19(20)/5. 
     Förutsättningarna för grävningen har sänts till 149 medlemmar i länsförbundets 
arkeologisektion, varvid tillfredsställande antal grävare anmält sig, 15-16 st. Handlingar i ärendet 
har gått till markägaren Håbo Häradsallmänning, kommunen, länsstyrelsen och länsförbundet. 
 
Kommunikationshistoria norr om Stockholm 
För bok5 har vi diskuterat temat kommunikationer genom Upplands-Bro genom tiderna. När detta 
blev känt utanför kommunen uppkom frågan om vi kunde driva ett samarbetsprojekt mellan 
flertalet kommuner norr om Stockholm, som alla har intressant kommunikationshistoria. Ett första 
sonderande möte har hållits med Karl-Erik Mörk, Vallentuna, och Gunnar Ohlsson, Husby-
långhundra, varvid beslöts att arbeta vidare med frågeställningarna samt fråga mellanliggande 
hembygdsföreningar/kommuner om de vill vara med. Tänkbara kommuner är i första hand Ekerö, 
Håbo, Järfälla, Upplands Väsby, Täby, Vallentuna, Österåker.  
     Ett gemensamt projekt av detta slag skulle kunna bli en förnämlig manifestation inom 
hembygdsrörelsen. Det omfattande materialet kan dock knappast inrymmas och publiceras under 
vår bokseries namn Vad hände egentligen? Börje föreslår att vi arbetar med vårt egen material på 
liknande sätt som i tidigare böcker och under samma titel. Delar av det skulle sedan med fördel 
kunna ingå i den gemensamma boken. 
 
Bok4 - Historia kring Håtunaleken och socknarna Håtuna och Håbo-Tibble  
På grund av tidsbrist har Börje inte blivit klar med temadelen Historia kring Håtunaleken. Ca 150 
sidor av boken i övrigt är dock klara i manuskript och drygt 100 är utformade och de flesta 
bilderna är tecknade av Tomasz Pydzik. John Krafts 35 kapitel om sin uppväxttid på Aske är nu 
även korrekturlästa av författaren och rättade.  
 
Pärmarna i Svenngårdska samlingen 
Tio-talet pärmar (av drygt 20) med gårdshandlingar är genomgångna av Gudrun Sandén. Alla 
handlingar är återgivna på modern svenska i sammanfattad form, eller i sin helhet. Utskrifterna är 
insatta i början av varje pärm. De finns också i UKF:s hembygdssamling. Varje handling är 
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dessutom lagrad i UKF:s databas Svenngårdska samlingen, där de snabbt kan genomsökas med 
s.k. fri textsökning. 
 
Hushållsjournalerna 
Projektet med Patriotiska Sällskapets Hushållsjournaler är slutfört vad beträffar det material som 
vi har tillgång till i kommunen. Patriotiska Sällskapet är intresserat av att hela materialet blir 
genomgånget och kommer därför att låna ut restarande böcker så snart vi blir klara med de 
Svenngårdska pärmarna. Det tidigare diskuterade projektet med Lantbruksakademien har inställts 
eftersom akademien inte fått de anslag som den räknat med för inläggning av hushållsjournalerna 
dess stora biblioteksdatabas. 
 
Sveriges hembygdsförbunds projekt med digitala läntmäterikartor 
UKF erbjuds att redan från början komma med i ett nyligen inlett projekt, där hembygdsrörelsen 
med stöd av Riksantikvarieämbetet skall få lära sig att  följa odlingslandskapets utveckling med 
hjälp av lantmäterikartor. Med datorteknik kan man göra historiska överlägg till den aktuella 
ekonomiska kartan. Börje har sammanträffat med projektledaren och sett prov på lantmäterikartor 
framtagna med färgscanner och sedan utskrivna på papper. 
 
Uppdragsverksamhet 
Naturbruksgymnasiet Säbyholmsskolan startar kurs i Natur och landskapsvård. Lärarna har tagit 
del av UKF:s kart- och dokumentsamlingar, varefter Börje engagerats för inledande lektioner om 
kartor och handlingar för elevernas studium av den egna skolans bakgrund. 
 
Skolprojektet - närhistoria 
Kulturnämnden betalar UKF för 9 dubbel-lektioner och lika många exkursioner i de 4 skolorna i 
Bro samt Tjustaskolan. Det är närhistorien som eleverna får ta del av; varje elev får med sig hem 
det vandringshäfte som Kultur och Fritid tagit fram och UKF redigerat och som beskriver Bro-
området.  
 
Vandra i Upplands-Bro 
UKF har åtagit sig att redigera, illustrera och trycka ett ALU-arbete med ett häfte för cykel- och 
vandringsleder på Lennartsnäshalvön. 
 
Programverksamheten 
- Matlagningskursen avslutad 96-02-19; 4 träffar; 12 deltagare 
- Bengt Borkebys föredrag om fattigvårdens historia, 96-02-14 
- ”Öppet hus” - UKF:s interna arbete demonstrerat i Bro bibliotek 96-02-28 
- Ingmar Janssons föredrag om Fornsigtuna-Ryssland-Ruriks borg, 96-03-13 
- Bussresan till Linnés Uppsala planerad 
- medlemmen Siv Johnsson har föreslagit att UKF ordnar studiebesök på Biskops-Arnö 
 
Rapporter 
- Anna Norberg har uppvaktats på 50 års dagen med blommor och UKF-mtrl om Tibble. 
- Extra utskick har sänts till vissa nyckelpersoner och till skolor och vissa organisationer. 
- Gudrun och Börje har varit inbjudna till Humanistiska Forskningsrådet för information om 
Internet, Vi erbjuds hjälp vid upprättandet av hemsidor. 
- Curt meddelade att han inom kort har möjlighet att hjälpa UKF med praktiskt arbete när vi blir 
klara att ta itu med Internet; målsättning att ha något klart till Framtidsmässan 26-27 april. 
- Börje har deltagit i SHF:s 2-dagarskurs om utgivande av hembygdsböcker. 
- Intressant kontakt med gruppen Lokalhistorisk forskning vid Göteborgs universitet. 
- Christina Steen och Thorbjörn Andersson, ALU-anställda i Agenda 21, vill genomföra 
vandringar kring temat natur, miljö och kultur. 

314



- Vid senaste mötet i kommunens MOVIUM-projket framgick att ca 75 föreningar, förvaltningar 
och företag anmält sitt intresse för deltagande i Framtidsmässan. 
 
Idér - visioner 
Curt föreslog att vi måste blåsa liv i diskussionen om vad Granhammars slott skall kunna 
användas till. Börje hänvisade till att det finns en grupp utanför UKF som har idéer om detta. Den 
består av Lars Henriksson, Raä, och konstnären Lars Karngård. Gruppen arbetar konkret med 
sjökrogen Tärnsund och vill införliva Granhammar i det sammanhanget. 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Gamla Uppsala hembygdsförening har kontaktat UKF för att få upplysning om hur vi arbetar. 
UKF-mtrl har översänts. 
- Anders Eduard, gymnasiets medialinje, har fått låna intervjuband om 30-talet- 
- Dan Carlsson, lärare vid Broskolan 
- två lärare från Säbyholmsskolan för lokal information 
- elev vid Säbyholmskolan 
 
Föredrag - guidningar 
- Föredrag om UKF för ABF-Bålsta/PRO-Bålsta 96-02-25 
- Föredrag om Upplands-Bro; PRO-Bro; 96-03-14 
- Lektioner på Broskolan 96-02-15; 96-02-22; 96-03-07 
- Lektioner på Säbyholmsskolan 96-03-07 
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 

 
 
 
Börje Sandén    Curt Dahlgren  
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UKF - styrelsemöte torsd 21 mars, hos Börje kl 19.30 
PM 96-3 Utskrift 96-04-04 vers. per 96-03-21 

Ekonomi 
Anslagsäskande enl. nya bestämmelserna 

Att diskuterii Angelägnare ärenden 
bokslut, deklaration 
årsmöte, val av ledamoter, program 
UKF:s medverkan i Framtidsmässan ca 75 deltagare 
UKF:s representanter vid länsförbundets årsmötet i Järfalla 
Raäroch Riksförbundets erbjudande om kurser kring lantmäterikartor 

Projekt - arbetsområden 
Sammantr med repr för Långhundraleden - gemensam publikation om 
vägar - (bok5) 
Rösaring:_ 
- stormöte 20 februari hos Bjelkeman 
- inventering, planering tillsammans med Peter Bratt, 96-03-08 
- besiktning tillsammans med Rolf Rydkn, Raä, Peter Bratt 96-04-16 
sammanträde med Niklas SHF, digitala kartor 96-03-08 
Fornborgen vid Draget: tidsplan för kartering och undersökning. 
- visning för matningskontoret 96-04-03 
- s ta r txapr i l  med kartering - -  - 
- Stiftelsen betalar Olaussons resor och utlägg 
- 149 brev till länets amatörarkeologer 
- handlingar till: kommunen, länsstyrelsen, länsförbundet 
- 14 anmälda kl 16.20 
Korrektur-rättning av John Krafts uppsatser - bok4 
Svenngårds samlingen - 10 pärmar genomgångna, 
- register, - lagda i databas 
Skolprojektet 

lektioner genomförda i Broskolan 
schemalagda för Härnevi, Finnsta, Tjusta 
2 extra bussturer bokade 

Sabyholmsprojektet, kurs i Natur och landskapsvård 
information för lärare 

verkställt 

lektioner med elever 
Hans Brofalk, gamla kartor, samarbete med kommunen 
- Riksförbundets projekt med digitala kartor 
Fortsatt samarbete med Patriotiska sällskapet om hushållsjournalerna; vi 
får låna hem resterande böcker. 
UKF: s engagemang i kulturnämndens "Vandra i Upplands-Bro" 

allmänna angelägenheter 
Mötet om Rösaring 20 febr 
- Arbetsgrupp - länsmuseet, UKF 
- Engelsk språkig folder om Rösaring - avsedd för Forum/Bryssel 
- Heather Robertson från univers. behjälplig 

- Klart med Forums.. "generalensemble" i Stockholm 1998 
Extra utskick om "Oppet hus" till nyckelpersoner och orglskolor 
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Gudrun och Börje inbjudna till Humanistiska forskningsrådet för 
information om Internet, vi erbjuds hjälp (Augrell) 
sammanträde i MOVIUM 96-03-06 

Att rapportera ' 
Anna Norberg uppvaktat på 50 års dagen 
Börje deltagit i SHF kurs om utgivande av hembygdsböcker 
UKF kontaktat ang. sin organisation av Gamla Uppsala hembygdsförening 
Intressant kontakt med gruppen Lokalhistorisk forskning vid Gbg univers. 
Dito Bo Carlsson, Skövde; kände oss sedan Medborgarhuset 1995 
Christina Steen, Thorbjörn Afidersson, ALU-anställda i Agenda 21, vill 
genomföy vandringar kring natur och kultur, klädda i medeltida dräkter, 

Programverksamhet 
Matlagningskursen avslutad 96-02- 19 
Borkebys föredrag 96-02-14 
Öppet hus genomfört 96-02-28 
Ingmar Janssons föredrag om Fornsigtuna-Ryssland 96-03-13 
Siv Johnsson föreslog utfardlexkursion till Biskops-Arnö 
Exkuqsion Olle Hedins katussamling i Botanikum; Linnes Hammarby 
Linneträdgarden 
- buss 11-12 tim 3500:- 3 guider 1500:- entrkr 500:- BDB 1500:- 
- 43 pass. nettopris 162:-; hur stor vinstlbuffert? 

Konsultationer - intervjuer 
Anders Eduard, medialinjen, 30-talet, intervjuband till låns 
Dan Carlsson, Bro skolan. 
2 lärare från Säbyholmsskolan 96-02-2 1 
Elev vid Säbyholmsskolan 

Föredrag - guidningar 
Föredrag om UKF för ABF-Bålsta/PRO-Bålsta 96-02-25 
Föredrag om Upplands-Bro, PRO-Bro 96-03-14 
Lektioner Broskolan 96-02- 15, 2 st 
Lektioner Broskolan 96-02-22. 2 st 

v 
Lektioner Broskolan 96-03-07, 2 st 
Lektioner Säbyholmsskolan 96-03-07 

Korrespondens - viktigare 
,Brev/faxltele in 

Maud Ekblad - föredrag om Rösaring 
C Gösta Magnusson - kritisk till undersökningar nu vid Rösaring 

Lars Ljunggren, Skogs- och Lantbruksakademien, Husliallsjournalerna 
Kristina Smedberg, länsförbundet, om vår medverkan på Riddarholmen 
Mats Hägglöf, Bro. UKF-info 
Projektplanen för Draget 

Brevlfaxltele ut 
Brev till RAA med förfrågan om Arkeoligdagen 1996 
UKF-mtrl till nya medlem Lars Karngård; TärnsundlGranhammar 
sönneriind, Patriotiska Sällskapet, fortsättning med Hushållsjournalerna 
Ingmar Jansson, välkomnad till föredraget 
Gunilla Lindberg, SLH 
Olausson har fått karta med höjdkurvor 
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Einar Johannson, Bålsta, info 
Leif Strand, Närradion, info 
Peter Bratt, Rösarings-info 
Christina Aronsson, Gamla Uppsala hembygdsförening 

' 

Info till arkeologisektionens medlemmar, 149 
fax: länsstyrelsen, förbundsstyrelsen, kommunen . 

Övrigt 
Viss UKF-mtrl till Seija Ullgren fvb till sonen, Varbergs Museum 
Infonhation om .senaste nytt om Rösaring på Bro hemb. för. årsmöte 
Ulla-Britt Palmblad, gymnasiet, Greklands historia 

318



 

Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

  
Styrelseprotokoll 96:4 

 Dag/tid  96-05-14/19.30 
 Plats  hos Börje Sandén 
 
 Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
 Mötets öppnande 

Föregående mötes protokoll 
Ekonomi 
Ca 1000:- i överskott på matlagningskursen 
Curt begär projektanslag från kommunen för redigeringsutrustning. 
Beslöts att säga upp serviceavtalet på gamla datorn. 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan. 
 
Svenngårdska samlingen 
UKF föreslår Kultur & Fritid att säkerhetskopiering av Svenngårdska samlingens arkivalier görs, 
i första hand de 16 pärmar som nu fått register och en sammanfattning av varje handling. Vi 
anhåller att få föredra och demonstrera arbetet för 
bibliotekspersonalen/kulturförvaltning/nämndledamöter. 
 
Programverksamheten 
- Börje föreslog en föredragsserie kring våra grannkommuner. Redan klart att Olle Törnberg, 
tidigare järnhandlare i Bro, sedan länge verksam i Enköping, berättar om Doktor Vesterlund och 
Enköping. Bengt undersöker möjligheterna om han själv eller någon annan (ev Tomas Lundén) 
kan berätta om Järfälla. Börje försöker få någon från Sigtuna att ställa upp.  
- Curt erbjuder sig att tala om den nya synen på människans utveckling, som den moderna DNA-
forskning kommit fram till.  
- Vi diskuterade om man kunde anordna någon form av seminarium kring 1900-tals musik. 
Sophie hade vissa förslag med anknytning till Lars-Erik och Yvonne Rosell. Vi tog också upp 
frågan om en ”mat-fest” på Lennartsnäs. 
- Välbesökta Fornsigtuna-föredrag; ca 30, 40, 50 deltagare. 
- Förslag att Anders Carlsson, arkeolog,  håller föredrag om Fornsigtuna i ett större 
Mälarperspektiv. 
- Undersöka om Eva och Jörgen Martinsson, Säbyholm, är intresserade av att medverka med ett 
program om antikviteter. 
- Fråga Agnete Hjort om hon vill hålla föredrag om sin bok om Sigtuna. 
 
Projektverksamheten 
Fornborgen vid Draget 
- Karteringen verkställd av kommunens bägge mätgrupper. 
- Grävningen påbörjad - 5 dagar av beräknade 10. 
- Kvartärgeologisk undersökning på Lillsjön kompletterar, 96-04-18. 
- Projektledaren Michael Olausson, har fått 25 000:- av Vitterhetsakademien för sin avhandling 
om fornborgar. 
- Olaussons begär pengar från Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning för 3-4 C14-dateringar. 
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Rösringsprojektet 
Området inspekterades av projektledaren Peter Bratt, inventeraren Rolf Rydén från 
Riksantikvarieämbetet, arrendatorn Anders Sjö och Börje Sandén, UKF;  96-04-16. 
Rolf Rydén blev mycket intresserad och skall försöka utverka arbetstid för en större inventering 
och eventuell kartering. 
 
Att läsa lantmäterikartor 
- Rekognoscering av Börje och Niklas Cserhalmi, Riksförbundet, vid Säbyholm; 96-04-30. 
- Teorilektion i Klara huset, ca 8 deltagare från Upplands-Bro, 96-05-02. 
- Fältvandring med kartöverlägg från 1782 vid Säbyholm under ledning av Niklas Cserhalmi, ca 
20 personer 96-05-08. 
 
Assurprojektet 
- Thore har haft flera möten med kommunrepresentanter, Dan Carlsson med fl. 
- Möte vid Stäket med bl a Ulf-Erik Hagberg och Trotzig från ämbetet 96-05-22. 
 
Videodokumentationen 
Bosse Karlberg har åtagit sig att hjälpa till med dokumentation av UKF:s verksamhet och ev 
projekt. Han har en egen enklare redigeringsutrustning, dock utan möjlighet att lägga in tal. 
Curt har filmat Lennartsnäskonserten. 
Börje har filmat arkeologiska undersökningen vid Draget, kvartärgeologiska undersökningen vid 
Lillsjön och ravinerna norr om fornborgen vid Draget. 
Bosse deltog vid Bro hembygdsförenings runstensinventering 96-04-23. 
 
Vad hände egentligen? del 4 
Diskuterades om det skulle vara möjligt att under hösten ge ut en begränsad upplaga av det 
material som är färdigt. Tema-delen är inte klar (ingen tid över för Börje hittills under året). 
Pengar för tryckning räcker inte. Vi undersöker möjligheterna. 
 
Uppdragsverksamheten 
Säbyholmsskolan 
I kursen Natur och landskapsvård har Börje hållit lektioner om lantmäterikartor, jordeböcker, 
fornminnesregister och lokalhistoria. Gudrun har tolkat kartbeskrivning för storskifteskartan 
1782. Det färdiga materialet har eleverna ställt ut i Bro bibliotek. 
 
Skolprojektet - Närhistoria 
Lektioner och cykelturer (9 + 9) vid skolorna i Bro/Tjusta genomförs enligt planerna. Hittills 
genomförda: se Föredrag/guidningar nedan. 
 
Musiksällskapet 
Levererat adressetiketter 
 
Konsultationer - intervjuer - rekognosceringar 
- Börje intervjuad av Maria Nordström, MOVIUM - om UKF:s verksamhet. 
- Anders Sjö har iakttagit fruktträd nära Saltvik. 
- Rekognosering vid Sjöherrgård; ruddammar? 
- Fotograferat terasser vid Leran. 
- Skylt för Tuna ödeby - diskussion med Gösta af Ugglas. 
- Börje intervjuad av medialinjen vid Upplands-Brogymnasiet - Rösaring, 96-04-29. 
- Rekognoscering med Niklas Cserhalmi vid Säbyholm - 7 timmar 96-04-30. 
- Anna Norberg; turistprogrammet/turistfrågor, 96-05-14. 
Föredrag - guidningar - ej UKF:s - ej Turistprogrammet 
- Lektioner 2 x 80 min, Härneviskolan 96-04-09. 
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- Visning av Rösaring för 5 amerikaner (Rotary-gäster) 96-04-11. 
- Lektioner 2 x 40 min; Finnstaskolan 96-04-15. 
- Guidning Rösaring, Ericson Components, 96-04-15. 
- Fornborgen visades för Mätkontorets personal, 96-04-16. 
- Cykeltur Finnstaskolan 96-04-24. 
- Silf Utbildning AB, Lejondal 96-04-25. 
- Övergrans pastorat. Gemensam historia för Håbo och Upplands-Bro 96-04-26. 
- Busstur, mässan 96-04-27. 
- Cykeltur, Finnstaskolan 96-04-29. 
- Lektion, Tjustaskolan 96-05-02. 
- Cykeltur, Härneviskolan, 96-05-13. 
- Lektion, Råbyskolan 96-05-13. 
 
Rapporter - genomförda aktiviteter 
Framtidsmässan 2020 
Magnus Strahlert hade lagt upp ett stort antal hemsidor på Internet. Sidorna representerade 
många olika texttyper. Fina färgbilder var inlagda. UKF tackar Magnus för ett tidsödande och 
skickligt genomfört arbete, som kan ligga till grund för vår vidare utveckling av hemsidorna.  
Internetadress: http://www.algonet.se/~ukforsk. E-mail: ukforsk@algonet.se 
Curt, Jan-Christer, Magnus, Gudrun, Thore och Börje deltog. Även vid några av seminarierna. 
 
Rapporter - övriga 
- UKF avser medverka vid Bygdens dag på Riddarholmen; marknadsstånd, föredrag av Börje. 
- UKF har fått erbjudande att medverka vid Företagarföreningen och kommunens särskilda 
Upplands-Bro dag på Hantverkstorget under Vattenfestivalen. 
- En busstur genomförd under Framtidsmässan. 
- SLH har anställt särskild medhjälpare för Bygdens dag på Riddarholmen. 
- NAU får inte till stånd grävläger vare sig i Norge eller Danmark; vill gärna få hjälpa till vid 
Rösaring. 
- Positiv kontakt med Lejondals kursgård; föredrag och sålda böcker. 
- Rekognoscering på Lennartsnäshalvön; studerat drumliner (läsidesmoräner). 
- Vuxenskolans Christina Hendrics vill gärna se någon form av samarbete med UKF angående 
aktiviteter i Järfälla. Exempelvis kurser i arkeologi. 
- Christopher von Warnstedt intresserad av att rec Aschaneusboken (bilägger den vid nästa 
utskick) och hålla föredrag. 
- Curt uppvaktad på 50-årsdagen med Nils-Erik Landells bok Stockholms gamla kartor. 
- Curt deltagit vid samrådsmötet i Håtunagården 96-05-08. 
- UKF representerades vid Hembygdsförbundets årsmöte av Curt, Bengt, Jan-Christer, Börje. 
 
 
Vid protokollet    Justerare 
 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren, ordf 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

 Styrelseprotokoll 96-5   
 Dag/tid  96-08-28/19.30 
 Plats  hos Börje Sandén 
 
 Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore  

  Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
 Mötets öppnande 

Föregående mötes protokoll justerades 
Ekonomi 
- En översikt av vissa ekonomiska dispositioner 1995-96 hade bilagts kallelsen. Den upptar 
inkomster under perioden och vissa större ekonomiska investeringar/utgifter. Se bilaga.  
- För 1995 fick UKF ett bidrag från kommunen på 10 000:-.  
- För 1996 har UKF i förskott mottagit medel för uppdragsverksamhet åt Kultur- och 
fritidskontoret: bl a ombesörja tryckningen av två häften Vandra i Upplands-Bro; betalning för 
skolprojektet, dvs lektioner och cykelutfärder för 9 klasser i Bro-området; ersättning för 
sommarens turistprogram, dvs guidning vid 5 heldagsturer och 10 halvdagsturer; vissa 
redigeringsuppdrag.  
- Viktig inkomstkälla är medlemsavgifter, ersättning för guidningar/föredrag och Patriotiska 
sällskapets bidrag för arbetet med Hushållningsjournalerna.  
- Bokförsäljning har gått sämre under 1996 - färdigställande av Fjärde boken skulle troligen 
stimulera en försäljning även av de tidigare. 
- Överskottet vid offentliga arrangemang är inte obetydligt. 
- Under perioden har modern dator och bättre skrivare inköpts, liksom DAT-bandspelare och 
högklassig videokamera. 
Den aktuella ekonomiska ställningen framgår av bilagda Saldolista. 
 
Redigeringsutrustning 
UKF hade i enlighet med nya bestämmelserna angående projektbidrag begärt anslag från 
kommunen för inköp av redigeringsutrustning till vår videokamera (och digitala bandspelare). 
Svaret från nämnden blev att utrustningen borde vara kompatibel med gymnasiets utrustning. 
Curt har undersökt saken och arbetar vidare med problemet. 
 
Scanner 
När vi nu ligger ute med Hemsida på Internet har behovet av en färgscanner blivit påtagligt. Vår 
scanner är en svart/vit av äldre årgång, som inte har särskilt bra upplösning. Curt undersöker 
möjligheterna att förvärva ett demo-exemplar i bra skick för ca halva priset. Inom någon månad 
tror han att vi kan ha en sådan. 
 
Bokutgivningen 
Vi har inte tillräckligt med pengar för att till nyåret bekosta tryckningen av bok 4. Dessutom är 
ännu inte alla kapitel i färdiga manus, framför allt tema-delen om Håtunaleken. Ca 100 sidor är 
klara och åtskilliga illustrationer finns med i det provtryck som sänts till bl a en av författarna, 
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John Kraft, Landskrona. Curt begär en preliminär offert från Författares Bokmaskin för 
uppskattningsvis 250 sidor och ett antal illustrationer i svart/vita teckningar. 
     Kultur- och fritidsförvaltningen har nu i åtskilliga år arbetat med att få fram medel för en ny, 
bearbetad och utökad upplaga av hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro (senast diskuterad 
1994-09-13). Boken hade då länge varit slutsåld och efterfrågad. Första upplagan (Börje Sandén, 
1984) skrevs i ett äldre datorsystem, som inte utan vidare låtit sig konverteras till dagens system. 
Börje har gjort disketterna användbara genom att återställa de ursprungliga styckemarkeringarna 
och således manuellt tagit bort återstående ”hårda” radslut. Genom denna manöver har också alla 
tryckfel eliminerats, som uppkom när boken 1984 av tryckeriet skrevs in i dess dator från en 
otydlig pappersutskrift i stället för att använda de noggrant korrekturlästa disketterna. 
     Styrelsen ansåg att UKF borde kunna åtaga sig att ombesörja tryckningen under förutsättning 
att vi kunde få disponera de kommunala anslag som lär finnas undansatta, eller avses bli 
framtagna, för boken. En utgivning torde snart ha betalt sig själv och skulle bli ett mycket 
värdefullt bidrag från kommunens sida till UKF:s verksamhet, allra helst som den 1984 utlovade 
royaltyn för boken ställs till UKF:s förfogande. 
     Curt tar kontakt även i denna fråga med Författares Bokmaskin  för tryckning av närmare 400 
sidor. 
 
Projektverksamheten 
Fornborgen vid Draget. 
Under 11 dagar genomfördes en framgångsrik undersökning utförligt beskriven i 
Medlemsinfo96-3. Helsida av Gert Stertman i Mälarposten. Fornborgen var ingen 
försvarsanläggning, och den är betydligt äldre än vad man traditionellt hävdat; fynd från 
stenåldersplats, de första inom Upplands-Bro. Fortsättning aviserad till hösten av grävledaren 
Michael Olausson. 
 
Rösaring. 
Mycket intressant projektbeskrivning (24 A4-sidor) presenterad av Peter Bratt. Uppläggning av 
projektet vid möte mellan Rolf Rydén, Raä, Peter Bratt, länsmuseet och Börje Sandén, UKF. 
Inventering påbörjad med deltagare från Länsförbundets arkeologisektion. Sex heldagar hittills 
avverkade. Projektet som helhet beskrivet i Medlemsinfo96-3. 
 
Assur-projektet 
Till ett möte på Historiska museet 96-05-08 hade Ulf-Erik Hagberg kallat Assurs by, Fornåker 
och Björkö-Birka. Bl a sades från museets sida att Assurs by har en given roll i det planerade 
vikingamuseum som kommer att uppföras invid Historiska museet. En vädjan riktades till 
representanten för Upplands-Bro kommun att kommunen borde vara mer aktiv i sin roll. 
     Deltagarna inbjöds till en guidad tur till platsen för Assurs by 96-05-22. Kommunen stod för 
lunchen denna dag. Därefter besöktes Rösaring och den nyligen undersökta fornborgen vid 
Draget. Deltagare var bl a Dan Carlsson, Viking Network, Gustav Trotzig, Raä och Lars G 
Holmblad, Historiska museet. Man framförde bl a den  synpunkten att projektet borde 
sammankopplas med aktiviteter -  något som varit den ledande tanken hela tiden i projektet. 
Thore arbetar vidare i det avseendet. 
 
Videodokumentation. 
Bosse Karlberg är huvudansvarig för videokamera. Han har en enkel kopieringsutrustning för 
viss redigering, som dock inte tillåter inläggning av ljud, vilket är en stor nackdel. Följande är 
filmat: Lennartsnäskonserten, utgrävningarna vid Draget, fornminnesområdet Stora Ekeby - 
Leran, fältvandringen vid Säbyholm, runstensbesiktningen med Bro Hembygdsförening, 
Bygdens dag på Riddarholmen, fyra cykelturer.  
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     Filmen från Bygdens dag på Riddarholmen har överlämnats i nedklippt skick till 
Länsförbundet, som också fått mottaga Gudruns Sandéns bildväv med motiv kring Nils 
Holgerssonåret. 

Svenngårdska samlingens arkivalier. 
16 pärmar med gårdshandlingar nu genomgångna av Gudrun Sandén.. Pärmarna har försetts med 
försättsblad och innehållsförteckning. Därefter följer samtliga handlingar  i längre och kortare 
sammanfattningar. Dubbletter/koncept till originalhandlingar har placerats i särskild pärm. 
Innehållsförteckningarna sammanförs dessutom till en egen handling.  
     Sammanfattningarna är inlagda i Svenngårdska samlingens databas. Denna är i sin tur 
kopplad till övriga gårdsarkiv, till alla UKF:s samlingar och register och även till alla 
studieanteckningar kring objekt i Upplands-Bro.  

Hushållningsjournalerna. 
Patriotiska Sällskapet har lånat ut de 10 första böckerna (1776-1784) till UKF, så att Gudrun 
Sandén kan göra sammanfattningar även av de artiklar som finns i de saknade exemplaren i 
Håbo-Tibbles arkiv. Samlingarna sträcker sig fram till 1813, då Lantbruksakademien bildas och 
tar över verksamheten. 

Hemsidan på Internet 
På hemsidan finns inte bara presentationen av UKF och aktuellt program. Intressant historiskt 
och arkeologiskt material inom vårt intresseområde visas.  
     Med hjälp av ”länkade” ord kan man efter önskemål gå vidare till annan/utökad information. 
Det urval av kulturaktiviteter inom Upplands-Bro, som finns på första sidan i medlemsinfo96-4 
finns också på hemsidan. Från UKF:s hemsida kan man ”klicka” sig vidare till särskilt utvalda 
organisationer, museer m.m. Direktlänk finns t e till Sigtuna museums rapporter om Aifurs färd 
genom Ryssland.  
     Informationen på hemsidan är mestadels rikligare än i våra utskick, framför allt är den 
aktuellare. Nyheter kan läggas in med omedelbar verkan. 
     Motsvarande och äldre information finns sedan ett år i ett annat databassystem, Accipiter, 
knutet till Broskolan och skoldatanätet. 
     Under sommaren har kommunens turistprogram visats. Kommunen har ännu ingen egen 
Hemsida.      
     Vår Internetadress kommer att finnas med i kommande telefonkatalog. 
     Styrelsen beslöt att ersätta Magnus Strahlert med ett tusen kronor för det värdefulla 
igångsättningsarbetet med vår hemsida. 

Uppdragsverksamheten 
Skolprogrammet är avslutat 
Lektioner Broskolan 96-02-15, 2 st 
Lektioner Broskolan 96-02-22. 2 st 
Lektioner Broskolan 96-03-07, 2 st 
Lektioner 2 x 40 min, Härneviskolan, åk4,  96-04-09 
Lektioner 2 x 40 min, Härneviskolan, åk5, 96-04-09 
Lektioner 2 x 40 min; Finnstaskolan, Karlsson,  96-04-15 
Lektioner 2 x 40 min; Finnstaskolan, Lennerman, 96-04-17 
Cykeltur Finnstaskolan 96-04-24 
Cykeltur, Finnstaskolan 96-04-29 
Lektion, Tjustaskolan 96-05-02 
Cykeltur, Härneviskolan, 96-05-13 
Lektion, Råbyskolan 96-05-13 
Cykeltur, Härneviskolan, 96-05-21 
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Cykeltur, Broskolan, Lendell, 96-05-29 
Cykeltur, Broskolan, Annie,96-05-30  

Kultur och fritid/UKF - turistprogrammet 
Båt-/bussturer/cykel/vandring 
96-06-23; Fornsigtuna - båt 
96-06-29; busstur i kommunen; Håtunaleken 
96-07-13; Fornsigtuna - båt 
96-07-20; cykel; Bro - Håbo-Tibble m fl 
96-07-21; cykel; Lejondal m fl 
96-07-25: (båt) buss till Rösaring/Säbyholm 
96-07-30; cykel; Önsta 
96-07-31; cykel; Köpenhamn - Paris - Rom - dammar 
96-08-01; cykel; Brogårdsområdet 
96-08-12; cykel; Lennartsnäshalvön 
96-08-13; cykel; Kungsängen - Lejondal 
96-08-15; vandring; Ryssgraven - Dalkarlsbacken 
96-08-16; cykel; Kungäsngen - Västra Ryd Granhammar - m fl 
96-08-17: cykel; Kungsängen - Örnäs - Sanda m fl 
96-08-20; båtfärd; Stäket-Sigtuna 
 
Utbildning av turistinformatörer - slutförd;  
40 lektioner-/guidningstimmar. 
96-05-28, 13-15, intro 
96-05-29, 13-16, Kungsängen 
96-05-30, 13-16, Ryssgraven Dalkarlsbacken 
96-05-31, 9-12, Buss till Aspvik, promenad 
96-06-03, 13-16, Almarestäket (skjutsade i egen bil) 
96-06-04, 9-10.30, lektion. Sjölander, Mörk, Gripenstedt 
96-06-05, Heldag, minibuss, Rösaring, Draget, hålvägar 
96-06-06, Heldag, minibuss, Lennartsnäs, Lejondal, Tjusta, Aske, Fornsigtuna 
96-06-17, avlsutning 
 
Vandra i Upplands-Bro 
Verkställt redigering och tryckning av 2000 ex av Lennartsnäs-häftet. 
 
Föredrag/guidningar - Organisationer/föreningar 
- Busstur med Finnsta åk 3, 96-05-15 
- Guidning vid utgrävningarna, 3 ggr, ca 100 pers 
- Assurs by 96-05-22 - Dan Carlsson, Trotzig m. fl 
- Guidning Rösaring med Härneviskolan 96-05-28 
- Guidning Granhammar, Stiftelsen Tärnsund 
- Studiedag med lärarna vid Bromma gymnasium, 96-08-19 

Programverksamheten 
Linné-resan; först avbeställd buss på grund av lågt deltagande. Medlemmen Hasse Ljung ordnar 
buss och ställer upp gratis som chaufför. Totalt 35 betalande, 7 från Daphne; fint väder, mycket 
bra guidning av intendenten Karin Martinsson.  
Arkeologidagen flyttad till 1 sept, - Slettengrens vidtalade, Affischer framtagna och 
uppsatta/distribuerade 
Höstens program 
- Konsert med Stevensson på Lennartsnäs, Schumann. 96-09-08 
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- Järfälla från Stäket och Barkarby; Kennerstedt-Bornhall, Bengt Borkeby - 96-09-25 
- Olle Törnberg berättar om doktor Westerlund och Enköping, 96-10-23 
- Curt: Genesis - Noa - Nutidsmänniskan, 96-11-20. 
- Jens Tellefsen: 3 föreläsningar kring astro-arkeologi 
        1. Stonehenge, 96-10-09;  
        2. Newgrange, 96-11-06;  
        3. Megalitgravarna i Falköpingsområdet, 96-12-04. 
 
Rapporter 
- UKF deltog i Framtidsmässan 2020 i Upplands-Bro, dels vid vissa seminarier, dels med en 
monter, där vi visade vårt arbete. Såsom rapporterades i förra protokollet kunde vi med Magnus 
Strahlerts hjälp etablera oss på Internet. 
- UKF deltog på olika sätt vid Hembygdens dag på Riddarholmen. Bokförsäljning och 
demonstration av vårt arbete. Gudruns bildväv med motiv från Nils Holgerssontemat visades och 
besågs av såväl ”Selma Lagerlöf” som ”Nils”.  Bildväven har överlämnats som gåva till 
Länsförbundet. Bosse Karlberg gjorde en mycket bra videoinspelning av dagen. En nedbantad 
kopia har överlämnats till Länsförbundet. Börje Sandén höll föredrag i Gamla riksdagshuset på 
Riddarholmen på temat Händelser kring Riddarholmen i lokalhistoriskt perspektiv. Från Bro 
medverkade också sångkvartetten Bro d’River Boys. Inte stor publikanslutning. Folk var mest 
samlade kring de kommersiella stånden på Birger Jarls Torg. Deltagare från UKF under dagen 
var Curt, Jan-Christer, Kerstin Holmer, Bosse Karlberg och Gudrun och Börje Sandén. 
- UKF-matrial fanns med vid kommunens monter på Hantverkstorget 5 aug under 
Vattenfestivalen. Bro d’River Boys medverkade vid två tillfällen. 
- Vår tidning Kultur & Historia (och viss UKF-mtrl) överlämnades av Gudrun och Börje till 
LMEricsson-museet i Nordmark i Värmskog (Lars Magnus Ericssons födelsegård) med 
anledning av den 100-åriga artikeln om telefonen och förutsägelsen om bärbara telefoner. 
- Kompletterande uppgifter om vår bokutgivning har lämnats till Länsförbundets bokkatalog. 
- Rekognscering av balanserande flyttblocket mitt emot Signhildsberg. 
- Riksförbundets kurs ”Odlingslandskapet - ett hembygdens rum” som inleddes i våras med en 
fältvandring med överläggskartor vid Säbyholm i Låssa, fortsätter nu med en exkursion till 
Björkö lörd 96-09-14. Medlemmar i UKF deltager. 
 
- Bengt Borkeby berättade om Järfällas förestående ”Kulturnatt”. Ett mycket omfattande 
kulturutbud från 11.00 till 01.00. Medverkande även från omgivande kommuner. (Upplands-Bro, 
Håbo).  
- Bengt redogjorde för ”Järfällaresan - en interaktiv resa i tid och rum”. Ett multimediaprogram 
för dator med Järfällas historia, natur och samhällen. Det kommer att finnas tillgängligt på 
huvudbiblioteket. Projektet presenteras första gången under Järfälla Kulturnatt 31 aug 1996. 
- Thore rapporterade att han deltagit i ett möte med Ekhammarskolan, där man vill använda 
Assurprojektet som arbetsmaterial i en satsning på IT-utbildning; att lära eleverna att söka sig 
fram till kunskap via dator/internet. 
- Thore berättade om ett kommande möte med Iréne och Johan Set om viss disposition av mark 
på Stäksön. En PM i ärendet överlämnades till ledamöterna. 
- Med anledning av vägverkets förslag om stor rast- och informationsplats någonstans i 
Upplands-Bro, hade Thore lämnat ett förslag till kommunen på utformningen av argument till 
förmån för Stäketalternativet. Hans förslag hade i alla väsentliga delar antagits av kommunen i 
dess remiss till vägverket. 
- Thore meddelade att han mottagit ”Assurs badkar”, ett objekt i serie funktionella repliker av 
redskap, möbler och husgeråd från vikingatiden, som skall lanseras under samlingsnamnet 
”Assur”; Assurs stol, Assurs långbord m fl. Han förhandlar om en utställning av sådana 
produkter i Kungsängen. 
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- Thores engagemang som producent av en påkostad bok om vikingatiden ger honom mycket 
värdefull kunskap och många kontakter som är till fromma för Assur-projektet och därmed även 
för UKF. Genom bokprojektet får Thore tillgång till bl a tidsenligt framställda kläder och 
föremål, som direkt kan komma till nytta i andra sammanhang. Han framhåller att mycket av 
hans verksamhet sker med UKF som bakgrund. Börje tackade Thore för hans marknadsföring av 
UKF på många olika plan.  
- Curt rapporterade om arbete med studierna kring African Exodus, som skall ligga till grund för 
hans föredrag senare i höst. Jan-Christer lovade att förse honom med litteratur om 
klimatförändringar genom tiderna. Han berättade också om sitt studiebesök vid den 
uppmärksammade Trelleborgen i Skåne, liksom frågor kring skeppsfynden i Vällinge 
(Foteviken). Curt kommer att guida Folkdanslaget vid utfärd till Sigtuna. Han fick låna boken 
Myten om Stockholms grundläggning, där mycket av Sigtunas äldsta historia presenteras av 
Hans Beskow på ett okonventionellt sätt. 
- Jan-Christer rapporterade om en seglats längs kung Valdemars segelled. 
- Jan-Christer medverkar kommande helg vid Släktforskardagar i Växsjö, varvid han 
marknadsför UKF  med bl a våra tryckta beskrivningar och kopia av Mälarpostens artikel, där 
UKF får en bra beskrivning. 
 
Övriga diskuterade frågor - förslag - beslut 
- Bengt Borkeby aktualiserade Studieförbundets tidigare idé om utbildning av guider för Järfälla 
och Upplands-Bro. Bengt kontaktar Jane på Studieförbundet. 
- Vi bör få med vår E-mail adress och Internetadress i kommunguiden. 
- Sophie Hedin undersöker om Olle Hedin har gamla fotografier som lämpar sig för utgivning 
som vykort, vilket skulle kunna bli en inkomstförstärkning för UKF. 
- Sophie lovade också skissa på utformningen av en T-shirt (med långa ärmar) som UKF skulle 
kunna sälja.  
- Jan-Christer återupplivade förslaget om tablett/grafiskt blad med våra häradskartor. Thore 
lämnar våra stordia till Curt för scanning till datafil. 
- Thore föreslog att vi börjar skissa på en vägbok med kommunens historia att kunna presentera 
för vägverket. 

Konsultationer - intervjuer - sammanträden 
- sammantr hos Curt; Granhammarprojektet 
- sammantr med Anna Norberg 96-05-20, turistprogrammet m.m. 
- ALU-ABF Richard Lewis 96-05-22 
- MOVIUM, avslutning 96-06-03 
- Möte med Gösta af Ugglas, Anna Norberg, Börje i Tuna ödeby, 96-06-19 
- Länsmuseet, Bratt, Rydén, planering av Rösaringsprojektet. 96-06-11 
- Hägerstens hembygdsförening/Medborgarskolan i Stockholm, Biesheuvel 
- Skogssällskapet - fornminnen på Öråkers mark 
- Färgbilder utlånade för tidningen Brofestivalen (Vattenfestivalen) 
 
Nästa styrelsemöte äger rum onsd 2 okt kl 19.30, Målarvägen 19. Bro 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Börje Sandén    Curt Dahlgren 
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Kallelse Styrelsemöte onsd 96-08-28, Målarvägen 19, 19.30 

PM 96-5 Utskrift 96-08-28 
Ekonomi 

Ännu ingen räkning från Algonet - installationen ej betald l 
Se bifogad översikt 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Service-avtal för nya skrivaren 
inköp av fårgscanner 
*** Redigeringsutrustning för videon?! _ 
*** Samrådsmöte onsd 18 sept - Stiftelsen ansvarar 

Projekt - arbetsområden ' 
Grävningen vid Draget - slutförd, mycket framgångsrik, nyheter 
- Tidningsartikel: helsida i Mälarposten 
- Fortsättning följer i höst 
Rösaringsprojektet 
- Projektbeskrivning presenterad av Peter Bratt 
- Sammanträde Länsmuseet, Raä, UKF: Bratt, Ryden, Börje 
- Fältvandringar (heldagar): amatörarkeologer i Stockholms län 

96-06-18 
96-06-20 
96-07-11 
96-07-15 ' 
96-08-0? 
96-08-21 

Videodokumentation
 
- Lennartsnäskonserten
 
- Utgrävningar vid Draget
 
- Fornminnesområdet Stora Ekeby - Leran
 
- Fältvandringen vid Säbyholm
 
- Runstenarna
 
- Riddarholmen. Bygdens dag
 
- Cykelturer, 4
 
Svenngårdska samlingens arkivalier
 
- 16 pärmar klara
 
- Alla inlagda i databas - med fritextsökning
 
Hushållnings-journalerna
 
- Patriotiska Sällskapet har lämnat ut de 10 första årgångarna för 

komplettering av saknade artiklar
 
Odlingslandskapet - Ett hembygdens rum
 
- *** studiebesök på Björkö lörd. 14 sept
 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
Framtidsmässan 2020 
Hembygdens dag på Riddarholmen 
- Bokförsäljnin$ - infonnation 
- Gudruns bildväv visades 
- Böljes föredrag i Gamla riksdagshuset 
- Bro d'River Boys framträdande i Wrangelska palatset, Gamla riksdagshuset 
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- Bosse Karlberg filmade. Bra film. Redigerad version lämnad till 
Hembygdsförbundet. 
- Curt, Jan-Christer, Kerstin Holmer, Bosse, Gudrun och Börje deltog 
UKF-mtrl och böcker i kulturförvaltningens stånd vid Vattenfestivalen 
K&H lämnat på LMEricsson museet i Värmskog 
Uppgifter för länsförbundets bokkatalog insända. 

Uppdragsverksamhet 
Skolprojektet genomfört, 9 klasser; dubbellektioner, cykelexkursioner 
Utbildning av turistinformatörer - slutförd; 40 lektiona-/guidningstimmar. 

96-05-28, 13-15, intro 
96-05-29, 13-16, Kungsängen 
96-05-30, 13-16, Ryssgraven Dalkarlsbacken 
96-05-31, 9-12, Buss till Aspvik, promenad 
96-06-03, 13-16, Almarestäket (skjutsade i egen bil) 
96-06-04,9-10.30, lektion. Sjölander, Mörk, Gripenstedt 
96-06-05, Heldag, minibuss, Rösaring, Draget, hålvägar 
06-06-06, Heldag, minibuss, Lennartsnäs, Lejondal, Tjusta, 
Aske, Fornsigtuna 

Vandringsskrift om Lennartsnäshalvön 
- Scannern alltför dålig - bilderna måste klistars in 
- Tryckt 2000 ex - 4250:- betalt 

UKFlKulturförvaltningens turistarrangemang 
Båt-/bussturer/cykel 

96-06-23; Fornsigtuna - båt 
96-06-29; busstur i kommunen; Håtunaleken 
96-07-13; Fornsigtuna - båt 
96-07-20; cykel; Bro - Håbo-Tibble m fl 
96-07-21; cykel; Lejondal m fl 
96-07-25: (båt) buss till Rösaring/Säbyholm 
96-07-30; cykel; Önsta 
96-07-31; cykel; Köpenhamn - Paris - Rom - dammar 
96-08-12; cykel; Lennartsnäshalvön 
96-08-13; cykel; Kungsängen - Lejondal 
96-08-15; vandring; Ryssgraven - :qalkarlsbacken 
96-08-J..6; cykel; Kungäsngen - Västra Ryd Granhammar - m fl 
96-08-J7: cykel; Kungsängen - Örnäs - Sanda m fl 
96-08-20; båtfård; Stäket-Sigtuna 

Att rapportera 
Internet - hemsida. uppdateras successivt 
- Kommunens turistprogram 
- fler nya länkar 
- *** Kulturkalender i urval - länkar till UKF:s information 
- *** lJKF:s Internetadress kommer att finnas i nästa telefonkatalog (gratis!) 
*** Rekognoscering - balanserande stenblocket mitt emot Signhildsberg 

Programverksamhet 
Linne-resan; först avbeställd buss på grund av lågt deltagande 

Medlemmen Hasse Ljung ordnar buss och ställer upp gratis som chaufför. 332



totalt 35 betalande, 7 från Daphne; fint väder, mycket bra guidn av 
intendenten Karin Martinsson. 

Arkeologidagen flyttad till 1 sept 
- Slettengrens vidtalade 
- *** Affischer framtagna och uppsatta/distribuerade 
Höstens program 
- Konsert med Stevensson på Lennartsnäs, Schumann. 96-09-08 
- *** Järfälla från Stäket och Barkarby; Kennerstedt-Bornhall, Bengt 
Borkeby - 96-09-25 
- Olle Tömberg berättar om doktor Vesterlund och Enköping, 96-10-23 
- Curt: Genesis - Noa - Nutidsmänniskan 
- Jens Tellefsen: 3 föreläsningar kring astro-arkeologi 

1. Stonehenge, 96-10-09; 
2. Newgrange, 96-11-06; 
3. Megalitgravarna i Falköpingsområdet, 96-12-04. 

Konsultationer - intervjuer - sammanträden 
- sammantr hos Curt Granhammarprojektet 
- sammantr med Anna Norberg 96-05-20, turistprogrammaet m.m. 
- ALV-ABF Richard Lewis 96-05-22 
- MOVIUM, avslutning 96-06-03 
- Möte med Gösta afVgglas, Anna Norberg, Börje i Tuna ödeby, 96-06-19 
- Länsmuseet, Bratt, Ryden, planering av Rösaringsprojektet. 96-06-11 
- Hägerstens hembygdsföreninglMedborgarskolan i Stockholm, Biesheuvel 
- Skogssällskapet - fornminnen på Öråkers mark 
- *** Färgbilder utlånade för tidningen Brofestivalen (Vattenfestivalen) 

Föredrag - guidningar; ej UKFlKulturförvaltningens turistprogram 
- Busstur med Finnsta åk 3, 96-05-15 
- Guidning vid utgrävningarna, 3 ggr, ca 100 pers 
- Cykeltur med Råbyskolan 96-05-21 - Hermansson 
- Assurs by 96-05-22 - Dan Carlsson, Trotzig m. fl 
- Cykeltur med Härneviskolan 96-05-24 ) 
- Guidning Rösaring med Härneviskolan 96-05-28 
- Cykeltur Broskolan 96-05-29 - Lengdell 
- Cykeltur Broskolan 96-05-30 - Annie 
- Guidning Granhammar, Stiftelsen Tärnsund 
- Studiedag med Bromma gymnasium, 96-08-19 

Brev/faxltele in - urval 
- Peter Bratt: projektbeskrivning Rösaring 
- Niklas Björnhagen - angående märkliga stenblock (signalstenar) 
- Kjell-Inge: program för Lennartsnäs konserten 
- Brev från Göran Dahlbäck - Medeltidsseminariet 

Brev/fax/tele ut - urval 
- Heather Robertson, bilder och broschyr, vidare till Kurt Roslund 
- Rösarings-broschyr till Paul Devereux, OK 
- Anders Thorström, Krigsarkivet, UKF-mtrl 
- Lars Wahlström, Upplands Väsby, art om Draget (fått Runsa-mtrl) 
- Arkeologisektionen ang. Rösaringsprojektet 
- Wegreus, Il, UKF-mtrl inkl K&H, lämnat i vakten 
- Bromma gymnasium, Uppl-Bro-mtrl/UKF-mtrl~_ 
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- Rotary, 15 K&H, lämnade på Lindhagaberg 
- UKF-mtrl, art. om Hedin till Botanikum 
- Uppgifter till kommunens kalendarium 

Övrigt 
UKF fick bra publicitet i kommunens tidning om Vattenfestivalen 
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Ekonomiska dispositioner 1995 - 1996 - En översikt� 
(ej förbrukningsvaror, porton, telefon o dyl) 

Inkomster - efter avdrag för omkostnader 
Medlemsavgifter 
1995 214 
1996 234 1996-08-18 

16050:
17550: summa 33 600:

Kommunalt bidrag 1995 10000: summa 10000:

Uppdragsverksamhet 
Skolprojektet - Närhistoria 1996 (1995) 
Turistprogrammet 1996 
Kultur & fritidskontoret - redigering 1995 
Kultur & fritidskontoret - redigering 1996 
Föredrag/guidningar 1995 - Börje 
Föredrag/guidningar ]996-08-18 - Börje 
Överskott (= redigering av skrift) 
Patriotiska Sällskapet 1995 

9000:
10000:

1300:
740:

17600:
12600:
2000:

15000: summa 67 570:

3500:
4000:

Försäljning (inkomster efter avdrag för omkostnader) 
Böcker 1995 
- hårda pärmar 70 ex 
- illustrationer av bok 4; 
Dito ]996-08- ]8 
Kultur & Historia ]994 - ]996-08-] 8 
- Kostnad 37500; intäkter 44352:

31106:

5630:
6852: summa 43 588:

Överskott vid arrangemang 
- Föredrag: 5350:- - 2800: 1995 
- Föredrag: 3910:- - 2000: 1996 
- Konserter: 1995-1996 
- Studiebesök/exkursioner 1995-] 996 

2800:
1910:
620:

5099: summa 10429:

Vissa utgifter - investeringar 
Dator- hård och mjukvaror, underhåll 
]995 (bl a Pentium, nätverk) 
]996 (bl skrivare) 

57087:
7772: summa 64 859:

Video, DAT-spelare, band, 1995-1996-08-18 22736: summa 22736:

Tidskrifter - Litteratur 
]995 
]996 

9349:
3362: summa 12 711:

Medlemsavgifter (Hembygdsförb och övriga) 
]995 
]996 

] ]00:
4751: summa 5 851:

Börje Sanden 1996-08-] 8 
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Kortsiktigt inför sommaren 1997-1998. 

Att under två veckor arrendera Norra delen av Stäksön� 
dvs. den mark som Assurs by är tänkt att ligga på.� 
Ä ven RyssgravenIvattnet fram till Assurs by.� 
För att utveckla iden och att hinna med att informera� 
de inblandade.� 
Markägaren, viking network, museer, föreningar, hantverkare,� 
kommunenInärkommuner, turistorganisationer, kulturhuvudstadsåret,� 
myndigheter, press-radio-tv, lokaltrafiken och internationella vikinga�
projekt och museer.� 

Resultatet efter de första årets två veckor ska ligga till grund för� ... 
ett beslut om att satsa i större skala på samma tema, på samma plats och tid, men 
med en intenationell inriktning under 1998. 

1.� Ersättning till Markägaren.� 

Fast summa.� 

Alt. intäktsrelaterad ersättning + fast� 

Intäktsrelaterad ersättning� 

Garanti "ersättning"� 

2.� Återställande av mark. före och efter. 

3.� Logistik frågor "sophantering, mat, bajamajor, parkering, lokaltrafik. båt trafik. Säkerhet. 

-� 4. Personal i första från kommunen. Vi har diskutioner med kommunen om detta.� 

5.� Finansiering se punkt 4. Dessutom kommer vi att jobba mot sponsorer inom kommunen 
och närkommuner. 

6.� Bank/f"örsäkringar kontakter kommer att tas under hösten 1996. 

7.� Specialisterlkonsulter se punkt 6. 

8.� Övrigt vi behöver dessutom hjälp från privatpersoner med historikt intresse i saken. 
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Dagordning inför mötet med Irene och Joahan Seth. 

Assurs by idag. Nuläges information och vad vi vill göra fram till� 
Kulturhuvudstadsåret 1998.� 

Möte med Historiska museet. Onsdagen den 8 maj, kallade historiska museets� 
Ulf Erik Hagberg: Assurs by, Fornåker och Björkö-Birka för att få en status� 
över de tre olika projekten.� 
Varje projekt fick göra en kort presentation och beskriva nuläget för historiska.� " . 

Därefter berättade Ulf E H om att historiska museet ska bygga ett vikingamuseum� 
under jord utanför entren till höger sett inifrån museet.� 
Ulf riktade en vädjan till U-B k representant att kommunen borde vara mer aktiv� 
i sin roll. Och han sade också att Assurs by om det förverkligas har sin givna roll� 
i det nya vikingamuseet.� 
I samband med informationsmötet så inbjöd Assurs by de personer från Historiskamuseet,� 
Landstinget,Viking Network att få en guidad tur ut till Assurs by den 22 maj.� 
Förmiddan fram till lunch Assurs by. Frågor, synpunkter utveckling avAssurs by diskuterades.� 
Lunch där kommunen var värd intogs på Lindhagabergs värdshus. Dagen avslutades med� 
en guidad rundtur till Fornborgen vid draget och låssa, med rösaring och processionsvägen.� 
Summering: Både Dan carlsson och Gustaf Trotzig hade synpunkter på att man borde� 
göra något mer än bara en vikingaby. Dan drog paralleler med Medeltidsveckan på Visby,� 
och Gustaf saknade spelen. Det var slutsatser som vi själva hade tänkt på tidigare men inte� 
presenterat för historikerna.� 
Avslut: Assurs by måste bli mer publikt för att fånga in turisternalbesöksnäringen än tidigare.� 

Vår ide. Att skapa en spel och marknadplats som skall ligga till grund för Assurs by.� 
Spelen är tänkt att återkomma årligen och vara i fem dagar.� 
Spelen är tänkt att vara lagspel i forntida idrotter. Där man väljer ut åtta lag i två grupper� 
som under fem dagar möter varandra. Den stora finalen blir den sista dagen med dragkamp.� 
Ettan och tvån går vidare till final och spelen avslutas med en roddtävling från Ryssgraven� 
till Assurs by. Det segrande laget får en inteckning i Assurs sten.� 

Spelen avslutas: På kvällen blir det ett stort vikingagästabud där det segrande laget och andra� 
prominenta gäster avnjuter en gästabudsmåltid med dryck.� 

MarknadsplaWaktiviteter: Under veckan kommer det att pågå en vikingamarknad , där� 
det bästa hantverkarna kommer få en inbjudan att medverka. Boendet håller dom med själva� 
dvs en Tältstad kommer att byggas upp. Vi är redan igång med ett fåtal representanter� 
alt från träsnideri, kläder, skinn, runstensmakare, mat, smycken, drama, musik.� 
Den inramning som dom representerar kommer att ge projektet den tyngd som krävs.� 
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UKF 
Styrelse protokoll 
Dagltid 
Plats 

96-6 
96-10-02/19.30 
hos Börje Sandén 

Närvarande: 
Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Sophie Hedin, Thore 
Isaksson, Börje Sanden 

Mötets öppnande 
Föregående protokoll justeras 

Ekonomi 
- UKF har erhållit 5000: - från Studieförbundet Vuxenskolan, avseende även 
förra året. 
- inköpt strömförsörjningsenhet för datorerna 1842: 50 
- anslag från kulturnämnden för betalning av båtresa till Signhildsberg på 
Arkeologidagen 5600: - 
- fargscanner; ännu ej betald 
- Curt arbetar vidare med redigeringsutrustningen för videokameran - för 
närvarande osäker kostnad 
- Magnus Strahlert har fått viss ersättning för arbetet med hemsidan 
Kassa och konton ca 93000:- 
Den aktuella ekonomiska ställningen framgår av saldolistan. 

Diskussion - idéer 
- Utformningen av T-shirtltröja. Sophie arbetar vidare. 
- Framtagning av vykort med gamla motiv. 
- Framtagning av grafiska blad för försäljning 
- Gemensam utbildning av guider för Järfälla och Upplands-Bro. 
Studieförbundet Vuxenskolan står för pedagogiska utbildningen. UKF svarar för 
innehållet i kursen vad avser Upplands-Bro. Blivande guider åker med SL- 
bussarna. Musik på tågenistationen. 
- Curt föreslog att vi lägger upp en "manus-bank" ur vilken fakta kan hämtas 
för olika objekt. 
- Föredragsserie om 1900-tals musik. Aktuell person Lars-Erik Rose11 och hans 
opera. Lokal Skogakyrkan - 
- Spansk musik. Flamenco - teckningar - diabilder. Spanska föreningar 
kontaktas. 
- UKF fyller 10 år 1997 - Jubileumsarrangemang. Egen monter på biblioteken. 
Rubrik: Forskning. 
- Olle Hedins dikter och bilder. Kan UKF ge ut en bok? Vykort? 
- Föreslogs att Curt och Börje begär att få träffa exempelvis nya 
kommundirektören Guy Mahlwiker och nya näringslivssekreteraren Björn 
Lindbergsson för att berätta om hembygdsutvecklingen i kommunen; bl a 
länsmuseets och riksantikvarieämbetets arkeologiska projekt. Liksom 
verksamheten inom UKF, hembygdsföreningarna, Stiftelsen, Kulturbojen och UMS. 
- Undersöka vad som händer med Svenngårdska samlingen om biblioteket i 
Kungsängen skall flyttas till skolan. 
- Granhammarsfrågan. En intresseförening för Granhammar skulle kunna bli en 
paraplyorganisation som kunde begära pengar från Stiftelsen Framtidens kultur. 
- Tegelbruket. Utnyttjas för teatergrupper. 

Projekt 
Rösaring - Inventering i enligt med länsmuseets forskningsprojekt (Peter 
Bratt) gjord under sommaren med hjälp av frivilliga från Hembygdsförbundets 
Arkeologisektion och intresserade från kommunen u-nder ledning av Rolf Rydén 
från Raä. 8 heldagar. Hela Låssahalvön utom sydligaste delen. 

Kartering av östra delen av gravfaltet vid Stora Ekeby. Deltagare från 
Arkeologisektionen under ledning av Rolf Rydén. 4 dagar. 

Kostnadskalkyl framtagen av Lansmuseet för arkeologisk undersökning 
sommaren 1997. Totalt 57 400: -. Overlämnad till Stiftelsen Upplands-Bro 338



Fornforskning för vidare åtgärder 

Fornborgen vid Draget. 
- Exkursion 96-09-22. Annu inga dateringar erhållna. Ca 20 deltog. Grävningar 
återupptas med Arkeologisektionen 12-1 31 10, 19-20110, 26-271 10. 

Kulturism 
Thore rapporterar. Mälardalsrådet intresserat av kommunens turistiska 
möjligheter. Staffan Ström och Anna Norberg diskuterar. 

Tar fram publikation. Natur - Kultur - Historia. Beskrivs såväl från 
landsida som sjösida. Bok på 300 sidor. 50 000:- ger 1000 böcker till varje 
kommun. Går nu ut till kommunenrna för beställning. En jätteinformation. 

Assur 
Thore föredrar Assurprojektet på Historiska museet 10 oktober. Han håller på 
med ett dubbelvikt blad av Kultur & Historia med senaste information om Assurs 
by. En intervju med Ulf Erik Hagberg ingår. Den skall vara klar till 10 okt. 
Thore har fått medhåll från landstinget i sitt arbete för Assurs by. 

Uppdragsverksamhet 
Curt har guidat Folkdansgillet i Sigtuna 
Förslag från Komvux om guideutbildning av arbetslösa. Ännu inga konkreta 
detaljer. 

Programverksamheten 
- Arkeologidagen vid Fornsigtuna-Signhildsberg 96-09-01. Ca 100 personer vid 3 
rundvandringar. Guider var Gunilla Stenström och Börje Sanden. 
- Konserten på Lennartsnas med program kring Schumann sammanställt av Kjell- 
Inge Stevensson; dålig anslutning. UKF hade inga ekonomiska åtaganden. Tog 
endast emot förhandsinbetalningar. 
- Tema - grannkommuner. Bengt Borkeby (medhjälparen hade förhinder) berättade 
om Järfälla kommun. 

Verkställt 
Framfört förslaget att kommunens vandringsbroschyrer bör exponeras bättre i 
Kungsängens bibliotek. 

Rapporter 
- Våra böcker och Bengt Borkebys lämnade till Bokshopen på Historiska museet. 
- Sveriges Hembygdsförbunds kurs i samarbete med Riksantikvarieämbetet har 
börjat med studiebesök på Björkö. 8 deltagare från Upplands-Bro. 
- utvärdering av Hembygdens Dag på Riddarholmen. Enkät besvarad. 
- Vår Internetadress kommer att finnas i lokalkatalogen Din Del. 
- Våra föreläsningar anmälda till kalendrarna i SVD och DN; dessutom till 
Stockholm This Week. Stockholm Information Service 

Konsultationer - externa diskussioner - sammanträden 
- Nils-Erik Landell har fått upplysningar om Stäket med anledning av att han 
guidar på Görväln under Kulturhusens dag. 
- Anna Norberg om framtida turistprogram 
- Richard Högberg och Jens Teleffsen 

Externa föredrag - guidningar 
- Föredrag om kommunen. Dagcentret på Fjärilsstigen, 96-09-18, ca 15. 
- Håtuna kyrka. 690-års jubileum av Håtunaleken, ca 100 
- Gällövsta - kommumhistoria - byggnadsföretag 96-10-01. ca 30 

Nästa styrelsemöte äger rum ons. 13 nov kl 19.30,Målarvägen 19.Bro 

Vid protokollet 
Bpyq Sanden r Justeras 

Curt Dahlgren 

'-\P 
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/ Kallelse onsd 96-10-02 
Styrelsemöte - Målarvägen 19. 19.30 
PM 96-56 Utskrift 96-10-02 
Ekonomi' 

*** Mottagit 5000:- från Vuxenskolan 
Beställt strömförsörjningsenhet till datorn 
*** - mottagit
*** - 5600:- i anslag från kulturnämnden för betalning av båtresa 

Att diskutera / Angelägnare ärenden / Nya ärenden 

Uppföljning av tidigare beslut 
Färgscanner beställd - *** mottagen 
Redigeringsutrustning för video 
Nya upplagan av Hembygdsboken 
- prel. kostnadsberäkning hos Författares Bokmaskin 
T-shirt/tröja 
Framtagning av vykort med gamla motiv 
Vår Internet-adress i Kommunguiden ------;;.... 
Häradskartorna scannas för användning till grafiskt blad/tablett 
Diabilder - Thore 
Gemensam utbildning av guider för Järfålla och Upplands-Bro 
- Curts förslag om uppläggning av manus-bank 

Projekt - arbetsområden 
Rösaring 
- inventering 96-09-04 
- Kostnadskalkyl för grävningen 1997 vid möte med Bratt-Ryden 
- kartering påbörjad - *** avslutas denna vecka 
Fornborgen vid Draget 
- Exkursion 96-09-22 
- återupptagna grävningar planerade till oktober 
- *** 12-13110: 19-20110; 26-27110 . 
Förslag från KomVux om guide-utbildning av arbetslösa 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
Utvärdering av Hembygdens dag, - besvarat enkät. 
pengar sända till Magnus Strahlert 
Affischer till Järfållas bibliotek (Bengt) 

Uppdragsverksamhet 
Att rapportera 

Curt har guidat Folkdanslaget i Sigtuna (i lJKF:s namn) 
Lämnat våra böcker (jämte Bengts) till Historiska museet bokshop-. 
Kursen att läsa landskapsbilden har börjat - 8 från Upplands-Bro ' 

Programverksamhet ' 
Arkeologidagen Fornsigtuna - 96-09-01, ca 100 vid 3 visningar 
Konserten på Lennartsnäs 96-09-08 - dålig anslutning . 
*** Föreläsning Järfälla. Bengt Borkeby 
*** Anmält Tellefsens föredrag till SvD:s; DN:s kalendrar 
och de 2 sista till SIS: Stockholm This Week 

Konsultationer - intervjuer 
Nils-Erik LandelI - upplysningar om Stäket, K&H,VKF-mtrl 

~~ . 
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Sammanfört Richard Högberg (Kåttorp) och Jens Tellefsen 
Anna Norberg om framtida turistprogram 

*** 
Föredrag - guidningar 

Arkeologidagen, 3 guidningar, summa 100 deltagare 96-09-01 
Föredrag om kommunen, Dagcentret på Fjärilsstigen 96-09-18 
Exku!"§!QIl till Fornborgen vid Draget; 15-tal;96~-22 
Håtuna kyrka - Håtunaleken 690 år; ca 100; 96-09-29 
Gällöfsta - kommunhistoria - byggnadsföretag; ca 30; 96-10-01 

Korrespondens - viktigare 
Brev/fax in 
Brev/fax ut 
Telefon 

~. Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
 
 

 Styrelseprotokoll 96:7 (inkl uppföljningsmöte 96-11-20) 
 Dag/tid  96-11-13/19.30 
 Plats  hos Börje Sandén 
 

Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, JanChrister Strahlert, Thore 
  Isaksson, Håkan Norelius, Sophie Hedin, Börje Sandén 

 
 1 - Mötets öppnande 

2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi - se även aktuell saldolista 
- Mottagit 9000:- i anslag från Kultur & fritid 
- Curt redogjorde för teknisk utrustning och kostnader för en redigeringsutrustning för ljud 
och bild som skulle vara kompatibel med gymnasiets videoutrustning. Det finns demo-
utrustning att studera. Kortplats och annan datorutrustning/bandspelare c:a 10000:- 
Tillkommer särskild hårddisk c:a 10000:- Håkan Norelius lovade ställa en 133 Mhz dator med 
stor hårddisk till förfogande tills vidare.  
- Beslöts att inköpa färgskrivare genom Curts förbindelse med HP. 
- Även möjligheterna att förvärva en modern fax för vanligt papper; även användbar som 
kopiator diskuterades mot bakgrund av att vår nuvarande kopiator blivit så dyr i drift: 2295:- 
för tonerkassett med ca 3000 utskrifter. 
- Gudrun och Börje deltager i ett heldagsseminarium kring ”Det svenska jordbrukets historia i 
fem band” anordnat av Lantbruksakademien. Kostnad 2 x 300:- = 600:- 
- Inköp av licensierad Netscape, Gold 3, med editor och uppgraderingar under ett år. 
 
4 - Diskussion - idéer 
1997 har UKF funnits i 10 år. Extra mötestid fastställdes till 96-11-20 för diskussion kring 
utformningen av vårt program under detta år. En utställning kring projekt och intern 
verksamhet under förslagsvis 2 dagar i samband med seminarier med inbjudna talare, som 
tidigare medverkat hos oss. En mindre utställning i Bro bibliotekets skyltfönster är också ett 
bra inslag. Ulf Svensson, som deltog vid det extra mötet ställde sig positiv till att intervjua ett 
antal föreläsare om Upplands-Bro och UKF.  Mer diskussion vid kommande styrelsemöte. 
Vid detta tillfälle kan planerade T-shirts/tröjor komma till bra användning. Sophie undersöker 
om vi skulle kunna ge ut ett urval av Olle Hedins otryckta dikter; dessa skulle med fördel 
kunna kompletteras med Olles fotografier. 
     Bengt Borkeby berättade om Järfällas satsning inför Kulurhuvudstadsåret. 50 milj. 
disponeras av staden; lika mycket till övriga landet. Räknas vi till staden eller landet? Bengt 
hade deltagit i Järfällas studiebeök i Köpenhamn, förra årets kulturhuvudstad, för att samla 
erfarenheter. Här aktualiseras den förut diskuterade frågan om gemensam utbildning med 
Järfälla beträffande guidningskurser och information för lärare. Beträffande arkeologi har vi 
Peter Bratt som gemensam nämnare. Vi fick prover på Järfällas turisthäften med Kulturstigar. 
     Vid det extra mötet presenterade Thore för oss Ulf Svensson, frilansande journalist, som är 
intresserad av UKF:s projekt och verksamhet. Ulf samarbetar med Thore i olika sammanhang. 
      Arbetet på Assurs by fortsätter;  möten med banverket, markägaren och kommunen 
fortsätter. Thore har nu knutits till kommunens turistprogram (med arvode). Närmast planeras 
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idrottstävlingar i fornnordisk stil att genomföras på Stäksön nästa sommar. En idé med vykort 
av den typ som man har på Gotland framfördes av Thore. 
 
5 - Projekt - arbetsområden 
Häradskartorna 1860.  
Det försök som Curt gjort att framställa scannade kartor på papper genom att använda de 
stordiakartor, som vi köpt av Kartverket var inte lyckade. Thore lovade att undersöka 
möjligheterna att  göra färgkopior av UKF:s originalkarta över Håbo härad på en färgkopiator 
som han har tillgång till. Vi får också låna en originalkarta över Bro härad av 
kulturförvaltningen. Vid uppföljningsmötet kunde Thore framvisa mycket bra resultat. 
Beslöts att framställa ett större antal som kunde säljas vid den julmarknad i Brohuset som 
UKF kommer att deltaga vid, då även Brolimpan och andra UKF-produkter kommer att 
säljas. 
Bok 4.  
Offert gällande 304 sidor, 1000 ex, 135 gr papper, hårda pärmar, trådbunden, 40 teckningar, 
15 foton; totalt 105 625:- + 10 % 
Arkeologiska undersökningen av fornborgen vid Draget.  
Grävning 3 helger under oktober, sammanlagt 7 dagar. Nya fynd, bl a slaggrester från 
järnframställning. Upp till 23 deltagare från länets amatörarkeologer deltog. 60-70 åhörare vid 
visningen sista lördagen. (Börje Sandén, Ingrid Karlmar). Utförligare beskrivning finns i 
Medlemsinformation 4-5. 
Husby-projektet 
Peter Bratt, länsmuseet, håller på med en projektbeskrivning över Husby-Brogård-Härnevi; 
ett avhandlingsarbete motsvarande Rösaringsprojektet. UKF:s material har ställts till 
förfogande; ca 100 färgdiabilder av lantmäterikartor över Bro socken jämte utskrifter från 
våra databaser. 
Lanthandeln i Bro 
Tomasz Pydzik har fått ALU-anställning hos kulturförvaltningen med möjlighet att hjälpa 
UKF med uppfotografering och dokumentation av de bevarade föremålen i affärs- och 
förrådsbyggnaderna.  
 
6 - Rapporter 
- Samrådsgruppen har utvecklats till en diskussions- och påtryckargrupp . Den består numera 
av de 3 hembygdsföreningarna, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning, Stiftelsen Tärnsund, 
Kulturbojen och UKF samt repr för kulturförvaltningen och nämnden. 
- Börje rapporterade från möte med Arrangörsgruppen, ett nytt forum som tillkommit på 
kulturförvaltningens initiativ. Gällde särskilt verksamheten inför Kulturhuvudstadsåret 1998. 
- Börje har skrivit till Ortnamnssällskapet angående märkliga uppgifter i Namnspalten 
angående Stäket, bl a att farleden endast är segelbar vid högvatten. 
- Kjell Stensson börjar bli klar med sin sammanställning av släkthistoria för våra herrgårdar. 
- Gudruns bildväv med Nils Holgerson sitter i sammanträdesrummet för Sveriges 
Hembygdsförbund/Stockholms läns hembygdsförbund. 
- Sammanträde med Arkeologisektionen; Finnsta Naturbruksgymnasium 
- Seminarium på Historiska museet 96-10-10; Thore och Börje 
- Kurs om Odlingslandksapet; SHF/Raä; 8 deltagare från Upplands-Bro 
- Sammanträde med MOVIUM, delstudien Hembygd och Miljö; Upplands-Bro 
- Samrådsgruppens ordinarie sammanträde;  
 sammanträde kring Tätorp;  
 kring Frötunamagasinet. - ytterligare ett sammanträde 
- Ruben Lindbergs bok med ca 75 vykort från Upplands-Bro är nu klar 
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7 - Programverksamhet 
- Jens Tellefsens föredrag om Stonehenge 96-10-09 
- Olle Törnbergs föredrag om Westerlund/Enköping. 96-11-23. Fick bok3. 
- Jens Tellefsens föredrag om Newgrange 96-11-06 
 
8 - Konsultationer - externa diskussioner - intervjuer 
- Elisabet Stränger/Telia; info till telefonkatalogen Din del 
- Karl-Erik Mörk; Eva de la Gardie och potatisen 
- Ulf Svensson; UKF och Dalupproret 
- Margit Tiberg, STF; ang guidning i vår 
- Finn Hultgren, Sigtuna, Vikingahuset i Lofoten 
- Alfred Blomquist, 80, rapport om lerkruka med pärlor från E-18-bygget på 1930-talet 
- Peter Bratt, Rolf Rydén; diskussion om Rösaringsprojektet 
 
 
9 - Externa föredrag - guidningar 
- Skeppsholmens folkhögskola (Klarahuset) Dalupproret 1743; 96-10-07 
- Kommunalpolitiker från Ekerö; Ekbacken Låssa 96-10-12 
- ABF; Historien om Villa Skoga/Oscar Sjölander, 96-10-16 
- Soldathemmens förbundskongress, Granhammar. Översikt. 96-10-18 
- Dito bussrundtur. Två bussar. Gudrun och Börje. 96-10-19 
- PRO - Bro. Dagcentralen. 96-10-24 
- Amatörarkeologerna; Hålvägarna vid Draget. 96-10-27 
- SPF-Kallhäll. Stäkets historia m.m.  96-10-29 
- Socialdemokraterna. Historia kring Villa Skoga/Oscar Sjölander. 96-11-05 
 
10 - Övrigt 
- Bengt Borkeby uppvaktad på 60-årsdagen; bokgåva; Gudrun, Börje, Jan-Christer 
- Tackbrev från Paul Devereux, USA, för info om Rösaring 
- Tackbrev från Soldathemsförbundet 
- Tackbrev från Jan-Christer och Bengt för uppvaktningen från UKF 
- Tidningsurklipp om utgrävningen vid Draget till Olausson, Bratt, arkeologisektionen 
- Tidningsartikel med Herman Lindqvists stöd för vikingamuseum i Stockholm 
- Kulturdepartementets information om Kulturhuvudstadsåret 1998 
 
Nästa sammanträde: onsd 8 januari 1997, kl 19.30.  Målarvägen 19. Bro 
 
 
Vid protokollet   Ordförande 
 
 
 
 
 
Börje Sandén    Curt Dahlgren 

 344



v 

r 

UKF Styrelsemöte 
onsd 13 nov kl 19.30; Målarvägen 19 
PM96-7 utskrift 1996-11-13 

Ekonomi
 
- mottagit 9000:- i anslag från kulturnämnden
 
*** Färgkassett för kopiatorn kostar 2 295:
en höjning sedan 1995 från 1 695; Kopiatorn har slutat tillverkas.
 

Att diskutera / Angelägnare ärenden / Nya ärenden 
Åtskilliga problem med datorn *** mest akuta lösta nu 
Utskrift av våra broschyrer behöver göras - (tora skrivaren) 
All säkerhetskopiering måste göras manuellt 
- Samrådsgruppen som påtryckargrupp 
- exempel på scannad karta från diabild 
- Rapport från höstens utgrävning vid Draget 
*** Gudrun och Börje önskar delta i seminarium kring "Det svenska jordbrukets historia i 
fem band" 
*** Ortnamnssällskapets "Namnspalten - Stäket och Härnevi 
*** Program inför kulturhuvudstadsåret - Rapport från dagens möte med Arrangörsgruppen 
*** UKF blir 10 år 1997 

Uppföljning av tidigare beslut
 
- aktuellt med redigeringsutrustningen, se nedan lanthandeln i Bro
 
åtskilligt inspelat, färdig för redigering
 
- T-shirt
 
- Häradskartorna
 

Projekt - arbetsområden 
- bok4; offert gällande 304 sid, 1000 ex; 135 gr papper, hårda pärmar, trådbunden, 40 
teckningar, 15 foton; totalt inkl moms 105 625 + 10 % 
- Fornborgen vid Draget. Grävning 3 helger under oktober, nya fynd, upp till 23 amatörer 
deltog vid ett och samma tillfälle, 60-70 åhörare 
- Nytt projekt på gång från Peter Bratt: inventering av Husby-Brogård-Härnevi. Projekt 
motsvarande Rösaring; ca 100 dia-kartor utlånade; fick vårt databasmaterial 
- Pydzik får ALU-anställning hos Kulturnämnden; kan börja uppfotograferingen av 
lanthandeln i Bro 
*** Kjell Stenssons projekt - släkthistoria för våra herrgårdar 

Verkställt
 
- affischer till föredragsserierna
 
- annonsering i SvD - Kalendern
 
- annonsering i Stockholm This Week
 
- aImonsering i Det händer i Upplands-Bro
 
- fax om aktiviteter till MP
 
Datorfrågor
 
- Inköpt licensierad Netscape, Gold3 med editor och uppgraderingar
 
- *** IJohan och Curt Dahlgren arbetar med datorproblemen
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Uppdragsverksamhet 

I 
- Upplands-Bros projekt Vågen för arbetslösa, Ove Johansson. Biskops-Arnö -96-11-22. 

r • 
Rapporter 

I _ Kjell Stensson börjar bli klar med sin sammanställning av släkthistoria för våra herrgårdar 
- Gudruns bildväv med Nils Holgerson sitter i sammanträdesrummet (Sveriges 
Hembygdsförbund/Stockholms läns hembygdsförbund) 
- Sammanträde med Arkeologisektionen; Finnsta Naturbruksgymnasieum 
- Seminarium på Historiska museet 96-10-10; Thore och Börje 
- Kurs om Odlingslandksapet; SHF/Raä; 8 deltagare från Upplands-Bro 
- Sammanträde med MOVIUM, delstudien Hembygd och Miljö 
- Bengt Borkeby uppvaktad på 60-årsdagen; bokgåva; Gudrun, Börje, Jan-Christer 
- Samrådsgruppens ordinarie sammanträde; 

sammanträde kring Tätorp; 
kring Frötunamagasinet. - ytterligare ett sammanträde 

~~ - Ruben Lindbergs bok med ca 75 vykort från Upplands-Bro är nu klar 

Programverksamhet 
- Jens Tellefsens föredrag om Stonehenge 96-10-09 
- Olle Törnbergs föredrag om Westerlund/Enköping. Fick bok3. 
*** Jens Tellefsens föredrag om Newgrange 

Konsultationer - externa diskussioner - sammanträden 
- Stränger; info till Din del. 
- Karl Erik Mörk: Eva de la Gardie 
- Ulf Svensson; UKF, Dalupproret 
- Anna Norberg har haft sammanträde med bussbolag som vill anordna bussresor 
- Margit Tiberg, STF, ang guidning i vår 
- Finn Hultgren, Sigtuna, Vikingahuset i Lofoten 
- Alfred Blomquist, drygt 80, rapporterade om lerkruka med pärlor från E-18 bygget på 1930
talet; pärlorna nu försvunna; ej rapporterade till Raä 
*** sammanträde med Peter Bratt och Rolf Ryden (Raä) om Rösaring 

Externa föredrag - guidningar 1 
- Dalupprorer 1743; Skeppsholmens folkhögskola (Klarahuset) 96-10-07 
- Kommunalpolitiker från Ekerö; Ekbacken Låssa 96-10
- Historien om Villa Skoga/Oscar Sjölander. 96-10-16 
- Föredrag Soldathemmens förbundskongress, Granhammar. 96-10-18 
- Bussrundtur, dito. två bussar; Gudrun och Börje. 96-10-19 
- PRO - Bro. 96-10-24 
- Hålvägarna vid Draget; amatörarkeologerna och Michael Olausson, 96-10-27 
- SPF - Kallhäll. Stäkets historia m.m. 96-10-29 
- Socialdemokraterna. Historia kring Villa skoga, 96-11-05 

Övrigt 
- Tackbrev från Paul Devereux, USA, för info om Rösaring 
- Tackbrev från Soldathemsförbundet 
- Tidningsurklipp om Draget till Bratt, Olausson, Arkeologisektionen 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

 Styrelseprotokoll 97:1 
 Dag/tid  97-01-08/19.30 
 Plats  hos Börje Sandén 
 
 Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore  

  Isaksson, Håkan Norelius, Börje Sandén 
 1 - Mötets öppnande 

2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- 244 medlemmar har betalt årsavgift 1996: 18 300:- 
- bok1, 17,  3030:-, bok2, 10, 1450:-, bok3, 30, 5130:-, Aschaneus 2, 440:-,  K&H, 77,  2844:- (ej 
julförsälning på biblioteken inräknad). Häradskartor 21 . 
- Behållning från entréer vid föredrag/exkursioner: 4490:- konserter: 320.50, Linnéresan 700:-, 
Historiska maträtter 1200:- Hantverk 310:-  Uppdragsverksamhet 31.200:-   
Anslag Studieförbundet Vuxenskolan 5000:- Anslag Kultur & fritid 9000:- 
- 500:- har lämnats till Johan Dahlgren för hans arbete med ominstallationen av Windows95 
 
4 - UKF blir 10 år 1997 
- Många förslag presenterades. Beslöts att hålla extra möte kring denna fråga torsd. 22 jan kl 19.30 
hos Bengt Borkeby, Snövitsvägen 28 Kallhäll. Inför 10-års jubileet tar vi fram en ny logotype för 
UKF både avseende brevpapper o. dyl. samt Web-sidan. Sophie arbetar med Ekhammarsfiguren. T-
shirt/tröja. Thore är rådgivare.  Ulf Svensson är beredd att ställa upp med en beskrivning av UKF 
och/eller dess verksamhet. ”Vad hände egentligen i UKF?”. Ev. finns sponsor för tryckningen (enl. 
Ulf). 
 
5 - Assurprojektet 
- Dan Carlsson ställer upp som expert vid planeringen av Assurspelen 1997. Han ser till hela 
Mälardalen som ett synnerligen intressant område. Carlson erbjuder sig att göra en analys om 
förutsättningarna. Beträffande Upplands-Bros del visar kommundirektören Guy Mahlviker mycket 
stort intresse. Diskussion pågår om arrendet för marken på Stäksön under några veckor; själva 
spelen förslagsvis 5-6-7- sept, alternativ plats är Låssa. Thore har också kontaktats av OS-
planerarna kring idén med idrottsliga vikingaspel. Bertil Wahlqvist  har kommit med en ny bok i 
ämnet. Thore lånar Maja Hagermans bok Spåren av kungens män. 
     Thore rapporterade att de vikingavykort som han varit med om att ta fram för Gotlands räkning 
nu trycks i 60 000 ex 
 
6 - Kopior av Assurstenen för försäljning 
Jan-Christer har förhandlat med Lars Pamp, firma Parmex, Hallandsg. 4 217 63 Malmö, om priser 
för framtagning av en kopia ca 1,5 dem stor av Assurstenen. 35:- + moms för en upplaga av 250 ex 
= 8750:- .  Vi fotograferar och mäter upp stenen för att få ett säkert underlag för framtagningen.  
Thore gör en ritning i skala 1:1. Vi framställer en trycksak kring Assurstenen i synnerhet och 
runstenar i Upplands-Bro i allmänhet. Jan-Christer fortsätter kontakten med tillverkaren. 
 
7 - Häradskartorna 1860 
Thore har nu tagit fram ett ganska stort antal häradskartor även för Håbo härad. Ett antal lämnade 
till Söders bokhandel och biblioteken i Bro och Kungsängen. Jan-Christer  tog med för försäljning  
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8 - Upplands-Bro offensiven. 
Thore har fått uppdrag av näringslivssamordnaren Björn Lindbergsson att formulera idéerna kring 
”Upplands-Bro offensiven”.  I frågor om bygdens historia arbetar Thore för att UKF skall få bli 
remissorgan. Thore rapporterade om projektet Mälarstrand (Bibbi Andersson), om planer på 
båtbrygga, (”ångbåtstrafiken”) för turisttrafik på sommaren.. Slutredigering görs kommande 
måndag. 
     I vissa frågor bör samordning ske mellan närliggande kommuner. Bengt aktualiserar förhållandet 
i Järfälla. Samordningen kan exempelvis gälla gemensam form på skyltningen av sevärdheter. 
     En faktabok (inkl studiehandledning) om arkeologi i Stockholms län är under framtagande, här 
finns dock inte Rösaring med. Men vårt projekt har ännu inte resulterat i regelrätta grävningar. 
Provgrävning planeras till sommaren 1997. 
     Bengt berättade om Järfällas satsning inför kulturhuvudstadsåret 1998, med utställning i Järfälla 
i samband med arkeologiska undersökningen i Kalfshälla; utbildning av guider. En tjänst som 
kulturarvspedagog inrättas redan 1997. 
 
9- Kulturhuvudstadsåret - Rösaring 
Hembygdsförbundets engagemang för FORUMs besök vid Rösaring i samband med dess kongress i 
Stockholm 1998 ligger nu hos riksförbundets arkeologisektion under ledning av Leif Ahlberg, 
Nordhallands hembygdsförening. 
18 jan hålls ett möte på Raä som uppföljning av ett möte i riksdagshuset i höstas, då 
kulturhuvudstadsårets innehåll diskuterades. Arbetsnamnet är ”Vikingatid i Mälardalen” 
 
10 - Programverksamhet 
- Curts föredrag om Människans utvecklingshistoria. 4-sidig dokumentation bilades info96-5 
- Tema grannkommuner: Fredrik Styrfält: Sigtuna förr och nu. 97-01-20. Birgitta Östlund: Biskops-
Arnö och Håbo kommun. Studiebesök med konsert i Gotiska salen 97-93-05. 
- Tema arkeo-astronomi: Jens Tellefsen, Knowth och Dowth, Forntida gravhögar på Irland. 
Almarestäket, ett medeltida frälsegods, Sigurd Rahmqvist. 
- Förslag att anlita Curt Roslund, Gbg universitet för föredrag om astronomiska aspekter på 
Rösaring, enligt rapport från European Association of Archeologists, Riga 25-26 sept. Han är villig 
att komma om han får tågresa och övernattningskostnad. Tammsvik ställer om med hotellrum.  
- Förslag från Karl-Erik Mörk att inbjuda astronomen Göran Henriksson att tala om sina teorier 
kring hällristningarna och deras samband med himlafenomen nyligen presenterade i Populär 
arkeologi. Beslöts att höra med honom på vilka villkor han kan/vill ställa upp. Svårt att finna tid för 
detta, men det bör göras medan saken är aktuell. 
- Karl-Erik Hjalmarsson, Lidingö, hade ringt Karl-Erik med anledning av det motstånd som hans 
idéer kring Viby kloster hade rönt hos länsantikvarien och Sten Tesch.  
     Kanske det vore  UKF en uppgift för UKF att låta honom komma till tals här, utanför Sigtuna. 
- Curt åtager sig att hålla föredrag om Hagermans bok Spår av kungens män. Ev på årsmötet? 
 
11 - Rapporter 
- Börje rapporterade från heldagsseminariet kring 5-bandsverket om Sveriges agrarhistoria hållet på  
Lantbruksakademien. Samtal med Maths Isacsson om Frötunamagasinet, med Birgitta Eriksson om 
principalatsfrågan, aktuell i bok3 om Dalupproret., med akademiens sekreterare Lars Ljunggren om 
möjligheterna att lägga in Hushållningsjournalerna på  UKF:s  Web-sidor  
- Medlemsinfo96-5, 10 A4-sidor, har utsänts i ca 400 ex. Där finns ett urval av kulturprogram i 
Upplands-Bro. Som bilaga medföljde Curts dokumentation av hans föredrag om Människans 
utvecklingshistoria.  
- Nya böcker lämnade till biblioteken och Söders bokhandel 
- Karl-Erik Mörk har rapporterat om arkeologi och vikingaaktiviteter i Gamla Uppsala: stor 
hallbyggnad utgrävd av universitetet; ett bostadsområde på en forntida myr norr om kyrkan funnet; 
replik av forntida inomskärsbåt byggs vid Fyrisån. 
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- Karl-Erik berättade också om utställningen av ryska vikingafynd från sekelskiftet i Örebro (Per 
Hansson). Anses som tecken på kolonisation från Mälardalen. Likadana fynd har gjorts i 
Örebrotrakten.  
- Slottskonsert på Lejondal med Bro d’River Boys, den första på ca 20 år. Intresse för upprepning 
från nya ägaren. 
- Särtryck av John Krafts uppsatser skickat till John Kraft, Landskrona. 
 
12 - Dator 
- Stora skrivaren reparerad. Felet var en lös dold kabel. 
- Ominstallation av operativsystemet 
- Backup-enheten åter i funktion 
- Håkan har lånat ut en dator, 133 Mhz, installerat nätverket och nya Netscape 
- Ny utformning av hemsidan med ramar 
- UKF närstående organisationer presenterade 
- Problem på Algonet gjorde att vi fick nytt lösenord. 
 
13 - Beslut 
- UKF sänder representanter till Hembygdsförbundets årsmöte 22 mars. 
- Bygd och Natur anmäls för 4 ledamöter 
 
14 - Konsultationer - externa diskussioner - intervjuer 
Maria Persson, arkeologistuderande, har fått våra rapporter inom arkeologin. 
Leif Hilleshöj, Bålsta, rapport om stensättning, 96-11-23 
Rune Söderberg, upplysningar om Köpenhamn, Ådö. 96-11-26 
 
15 - Externa föredrag - guidningar 
Miljö-gruppen inom Vågen, ett kommunalt projekt för arbetslösa, Rösaring 96-11-15 
Vågen - hela projektet med 40-tal deltagare. Föredrag om Upplands-Bro 96-11-22 
Håtunagården/Frötunamagasinet.  Något om Håtunabygdens historia. Om samtal med Maths 
Isacson;  hushållningsjournalerna från Håbo-Tibble 
 
16 - Korrespondens - viktigare 
Brev/fax/tele in 
Vuxenskolan, Bandhagen, ang. Föredrag för SPF om arkeologi 
Brev/fax/tele ut 
Alf Åberg 
Lars Nilsson 
John Kraft, Landskrona: provtryck 100 sidor 
Heather Robertson, projektbeskrivning av sedd för Curt Roslund 
Leif Ahlberg, Nordhallands hembygdsförening/SHF:s arkeologisektion - Rösaring-mtrl 

17 - Övrigt 
- Mottagit John Krafts flora för Landskrona 
- Jan-Christer har fått stipendium från Brandstodsbolaget för sin forskning. 
- Släkthistoriskt Forum länkar UKF till sin hemsida på Internet 
- Jan-Christer håller föredrag i sin hembygd om bebyggelseutvecklingen i Sverige. 
 
Extra sammanträde hos Bengt Borkeby torsd 23 januari. 19.30, Snövitvägen 28, Kallhäll 
Nästa ordinarie sammanträde hos Börje onsd 5 febr kl 19.30 
 
Vid protokollet      Justeras 
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UKF - styrelsemöte onsd 8 jan 1997,  
Målarvägen 19. Bro 
PM 97-1        Utskrift  Fel! Okänt växelargument. 
 
 

Ekonomi 
- 244 medlemmar har betalt årsavgift 1996: 18 300:- 
- bok1, 17,  3030:-, bok2, 10, 1450:-, bok3, 30, 5130:-, Aschaneus 2, 440:-,  K&H, 77,  2844:- 
(ej julförsälning på biblioteken inräknad). Häradskartor 21 . 
- Behållning från entréer vid föredrag/exkursioner: 4490:- konserter: 320.50, Linnéresan 700:-
, Historiska maträtter 1200:- Hantverk 310:-  Uppdragsverksamhet 31.200:-   

 

Anslag Studieförbundet Vuxenskolan 5000:- Anslag Kultur & fritid 9000:- 
- 500:- har lämnats till Johan Dahlgren för hans arbete med ominstallationen av Windows95 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- UKF:s fortsatta profilering och marknadsföring. Logo, brevpapper, visitkort, Hemsida m.m. 
- Hembygdsförbundets engagemang för Forums besök vid Stockholm/Rösaring ligger nu hos 
riksförbundets arkeologigrupp under ledning av Leif Ahlberg, Nordhallands 
hembygdsförening. Vi bör kanske göra en insats för att stimulera till förnyad aktivitet.  
*** Möte 18 jan på Raä, efter möte på riksdagshuset i höstas är arbetsnamnet ”Vikingatid i 
Mälardalen”.  
- Herman Lindqvists föredrag om Stora daldansen - tolkning av ordet ”obekvämt” (Tibble) 
- ABC om Upplands-Bro kommun på Internet; även Internetworlds uppgifter. 
- Hur kan vi lägga in databaser på våra hemsidor? 
***   Astronom Kurt Roslund intresserad av att hålla föredrag om Processionsvägen 
         mot tågbiljett och övernattningskostnad 
***   Jan-Christers förslag om modeller av runstenar 
***   Karl-Erik Mörks förslag att anlita astronomen Göran Henriksson för föredrag om 
hällristningar-stjärnbilder (senaste numret av Pop.ark) 
***   Karl-Erik Hjalmarssons idéer om platsen för Viby kloster - ett föredrag som inte kan 
hållas i Sigtuna hembygdsförening!! 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- UKF 10 år 1997 
 
Projekt - arbetsområden 
- Rapport från Riksantikvarieämbetet om sommarens inventeringsarbete 9 dagar. 
- Rapport från heldagsseminarium på Lantbruksakademien. Birgitta Eriksson, Maths Isacson, 
Michael Olausson, Lars Ljunggren. Frohnert och Gustavsson junior. 
***  Kartor 1860 - Thores arbete 
***  Särtryck av bok4 till John Kraft - Någon att ”korrekturläsa” en sista gång 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Utgivning av Medlemsinfo 96-5 (10 sidor), upplaga 420, där ett urval av Kulturprogram i 
Upplands-Bro presenteras. 
- Våra böcker slut i Söders bokhandel och biblioteken, nya lämnade. 
 
Verkställt - datorfrågor 
- Stora skrivaren reparerad - felet: en dold, lös kabel ! 
- Ominstallation av operativsystemet. 
- Problemen med scannern lösta. *** (måste slås på före datorn!!!) 
- Backupenheten fungerar igen. *** (fel elkabel till Colorado) 

350



- Håkan har lånat ut en dator, installerat nätverket, installerat nya Netscape. 
- Ny utformning av hemsidan, såväl skärmlayout som uppläggning. 
***  UKF närstående organisationer presenterade 
- Problem på Algonet (Internet-servern) gjorde att vid fick några dagars avbrott och ett nytt 
lösenord.. 
 
Att rapportera 
- Samrådsgruppen: Tätorps skola, Frötunamagasinet; ett flertal sammanträden och möten. 
Möte med traktens bönder för att samla in sponsorpengar för att rädda ”jordbruksmuseet” i 
Frötunamagasinet.  
- Karl-Erik Mörk: Arkeologi och vikingaaktiviteter vid Gamla Uppsala: stor hallbyggnad 
utgrävd av universitetet; ett bostadsområde på en forntida myr norr om kyrkan funnet. Replik 
av en forntida inomskärsbåt byggs vid Fyrisån.  
     Märklig utställning av ryska vikingafynd från sekelskiftet i Örebro (Per Hansson). 
Likadana fynd har gjorts i Örebrotrakten. Anses som tecken på kolonisation från 
Mälarområdet. Utställningen introducerades av Ingemar Jansson i TV. 
- Slottskonsert på Lejondal - den första efter ca 25 år. Intresse för upprepning från ägaren. 
 
Programverksamhet 
Genomförda  
Curts föredrag om Människans utvecklingshistoria. 4-sidig dokumentation bilades 
Medlemsinfo 96-5. Kommer även att läggas in på internet. 
 
Kommande 
- Tema grannkommuner:  
   Sigtuna förr och nu. Fredrik Styrfält.  
   Biskops-Arnö. Birgitta Östlund, studiebesök/konsert i Gotiska salen 
- Tema astro-arkeolgi:  
   Jens Tellefsen, Knowth och Dowth. Forntida gravhögar på Irland 
- Almare-stäket, ett medeltida frälsegods. Sigurd Rahmqvist 
 
Förslag: 
Curt Roslund. Processionsvägen i ett arkeo-astronomiskt sammanhang 
Göran Henriksson. Hällristningar och stjärnbilder 
 
Konsultationer - externa diskussioner - intervjuer 
Maria Persson, arkeologistuderande, har fått våra rapporter inom arkeologin. 
Leif Hilleshöj, Bålsta, rapport om stensättning, 96-11-23 
Rune Söderberg, upplysningar om Köpenhamn, Ådö. 96-11-26 
 
Externa föredrag - guidningar 
Miljö-gruppen inom Vågen, ett kommunalt projekt för arbetslösa, Rösaring 96-11-15 
Vågen - hela projektet med 40-tal deltagare. Föredrag om Upplands-Bro 96-11-22 
Håtunagården/Frötunamagasinet.  Något om Håtunabygdens historia. Om samtal med Maths 
Isacson;  hushållningsjournalerna från Håbo-Tibble 
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Korrespondens - viktigare 
Brev/fax/tele in 
Vuxenskolan, Bandhagen, ang. Föredrag för SPF om arkeologi 
 
Brev/fax/tele ut 
Alf Åberg 
Lars Nilsson 
*** John Kraft, Landskrona: provtryck 100 sidor 
*** Heather Robertson, projektbeskrivning av sedd för Curt Roslund 
*** Leif Ahlberg, Nordhallands hembygdsförening/SHF:s arkeologisektion - Rösaring-mtrl 

Övrigt 
Mottagit John Krafts flora för Landskrona 
 
 
 
Börje Sandén 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

 
 Styrelseprotokoll 97:2 
 Dag/tid  97-01-23/19.30 - extra styrelsemöte 
 Plats  hos Bengt Borkeby 
 Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore  

  Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
 1 - Mötets öppnande 

2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Färgskrivare inköpt - med tillbehör 
 
4 - Årsmötet 
- 9 april. Sophie kontaktar Lars-Erik Rosell för ett ev musikprogram/föredrag 
 
5 Logotype 
- Sophie bearbetar förslaget till logotype och redovisar nästa möte 5 febr 
 
6 - 10-års jubileet 
- Thore föreslår tema ”Kulturhistoria”. Thore lämnade förslag på uppläggning/marknadsföring 
av UKF - i stil med det förslag han gjort för Historiska museet. Thore vill att UKF skall få 
exponera sin verksamhet på Historiska museet. 
- Förslag att inbjuda föredragshållare att spekulera kring delar av vår historia: Fornsigtuna, 
Rösaring, Stäket, fornborgarna   
- Förslag att UKF arrangerar något på lokal i Stockholm - i stil med vår konsert på Hallwylska 
för några år sedan. 
- Frågan om ungdomsprogram/ungdomsverksamhet togs upp till diskussion. Satsning på 
moderna medier skulle kunna locka. 
 
7 - Rösaring 
Börje berättade om Curt Roslunds m.fl. rapport från European Association of Archaeologists i 
Riga  25-29 sept 1996, där solens, månens och regnbågens ev samband med processionsvägen 
presenteras. Roslund arbetar med ett kompletterande moment kring Frös-dyrkan. Vi har hans 
godkännande att lägga rapporten på vår hemsida.  
     Klart med föredrag av såväl Roslund som John Kraft tisd 22 april i Dagcentralen i Bro 
centrum. Vi står för tågbiljett ca 1000:- och Tammsvik sponsrar med hotellrum. 
 
8 - Assur 
Thore rapporterade att en ”Mini-Assursby” ställs ut på Historiska museet från 4 febr. ingående i 
en utställning ursprungligen avsedd för Nacka Gymnasium. 
     UKF begär projektanslag 30 000:- hos kommunen för att arrendera marken på Stäksön under 
3 veckor i samband med Assurspelen 5-6-7/ 9 1997. Marknad med hantverkaremedverkan skall 
anordnas.  
     Kommunen är nu aktivt involverad i projektet. Ansvarar för städningen efteråt bl a.  
     Thores koncept intresserar OS-arrangörerna, för vilka han gör en föredragning 27 januari. 
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9 - Turism i Upplands-Bro 
- Thore är numera konsult åt kommunen när det gäller framtida turistsatsning. Man talar mycket 
om Kungsängsstrand, där konkreta planer finns för anläggning av båtbrygga. Denna ligger nära 
pendeltågsstation och parkeringsplats och här kan båt gå till bl a Birka, Sigtuna, Fornsigtuna, 
Svartsjö slott, Skokloster. Kommunen skulle gärna se att ett hotell uppförs (det finns inga andra 
hotell i kommunen än kursgårdarna, och de ligger inte centralt till). 
     Man försöker också få till stånd turistpaket, som kan säljas till arrangörer. 
     Anna Norberg har visat Rösaring för en turistansvarig person i Stockholm. Denne hade inte 
känt till platsen och blev - som i så många liknande fall - helt betagen av platsen, och vill göra 
något åt den. 
 
10 - Dalupproret 1743 
- Mycket positivt svar från Alf Åberg på Börjes brev om Tibbledokumentet. Han stöder åsikterna 
och menar att ”upproret” mera liknar ett försök till förhandling kring frågor såsom allmänhetens 
tillgång till riksdagsprotokollen (offentlighetsprincipen) och riksdagsmännens ansvar inför sina 
väljare, således verkligen storpolitiska frågor och ej lokal kverulans över höga skatter, dyrtid och 
hungersnöd, som man hittills alltid brukar framhålla.  
     ”Och därmed är det inte längre tal om en daldans eller ett uppror utan en medveten strävan av 
ett välordnat bondeuppbåd att få tala med överheten om viktiga frågor som siktar framåt. Det 
skall bli roligt att se hur Dina forskningar utfaller.” 
 
11 - Annonsering i Ledungen 
- UKF bör ta emot erbjudandet att för 500:- få annonsera sina böcker i Ledungen. Thore hjälper 
till med layout och formulering 
 
12 - Dator 
- Curt skaffar upplysning om rullgardinsmenyer för HTML (Internetspråket) 
 
13 - Rapporter 
- Nya inbetalningskort i löpande bana beställda 
- Datorprogram för postgirohantering beställt 
- Affischer för våra aktiviteter gjorda och uppsatta 
- I arkeologisektionens (länsförbundet) verksamhetsberättelse rapporteras UKF för 6 
föreläsningar och UKF:s engagemang i arkeologiska undersökningarna vid Draget och 
Rösaringsprojektet (specialinventering och kartering) 
- Bengt rapporterade om vissa planer som Järfälla har för användningen av det område i Stäket 
som friläggs när järnvägsspåren läggs i tunnel; bl a den s.k. ”Stäketfläcken” 
- John Kraft, Landskrona, beredd bidraga med kostnader för ett ev särtryck av hans del i bok4. 
 
Nästa ordinarie sammanträde hos Börje Sandén onsd 5 febr kl 19.30 
 
 
 
Vid protokollet    Justeras 
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Kallelse       STYREL
U
 
F - styrelsemöte toOrsd 23 
J7-2 Utskrift 97-03-04 
Ekonomi 
- Inköp av fårgskrivare 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Annonsering (50 % rabatter) erbjuds i Ledungen 
- Alf Åbergs svar ang Dalupproret 
- Verksamhetsberättelse från Arkeologisektionen 
- Årsmöte, dag måste bestämmas 
- Curt Roslunds m fl rapport från European Association of Archeologists, Riga 1996 
- Föredrag av Curt Roslund och John Kraft tisd. 22 april 
- Tillsättande av länsmuseiombud. Inbjudan till diskussion lörd 15 febr. 
- Uppläggning av lO-års jubileet 
- Nya logotypen 
- Ändrade förutsättningar för FORUMs besök i Stockholm 1998, studiebesöket vid 
Rösaring 
Peter Bratt får 30 000:- från Berit Wallenbergs stiftelse för Rösaring - hoppas på Bjelkman 
för resten. UKF förmedlar kontakten 
Giro/Guide, Giro/tele 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Redigeringsutrustning för video 
Projekt - arbetsområden 
- SHF:s kurs kring odlingslandskapet - överläggskartor till ekonomiska 
-John Kraft, Landskrona, är beredd hjälpa till med egna medel om det blir ett särtryck av 
hans uppsatser i bok4. 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- affischer gjorda och uppsatta 
- nytryck av inbetalningskort 
- övergår successivt till postgirot som huvudkonto 
Verkställt - datorfrågor 
Uppdragsverksamhet 
Att rapportera 
- möte kring Frötunamagasinet sönd 16 febr 
- Michael Olaussons har nu fått 12000:- + 10000:- från Stiftelsen. Rapport lämnas på UV 
19 febr 
- Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrstam har fått från Stiftelesen för inventering av 
hällristninar i Håtuna och Håbo-Tibble. Preliminär rapport lämnas för publ på vår hemsida 
Programverksamhet 
Konsultationer - intervjuer 
- Ekhammarsko1an åk 9 - angående runstenar i Upplands-Bro 
Föredrag - guidningar 
Korrespondens - viktigare 
Brev/fax/tele in 
Eva Brylla vill ha våra böcker till Ortnamnsarkivets bibliotek 
- Alf Åberg 
- Leif Ahlberg, Nordhallands hembygdsförening/Riksförbundets arkeologisektion 
Brev/fax/tele ut 355
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Böcker levererade till Ortnamnsarkivet 
Stockholmsguiden 
Curt Roslund 
Damell 
John Kraft 
Övrigt 
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UPI'lANVS- BRO� 
KUL11JRH ISl'ORISKA� 

FORSKNlNGSINSllTUr 

Handläggare Börje Sanden Bro 1997-01-23 

Prof. Alf Åbcrg 
Gyllenstiernsgatan 8� 

115 26 Stockholm� 

Alf Åberg 

Några tankar kring Dalupproret 1743. 
Med tanke på ditt intresse för "Stora daldansen" tar jag mig friheten att åtcr fora sakcn på 
tal. Jag har väntat på att den recension av vår bok, som skrevs för Hl' av dåvarande 
rcdaktionssekreteraren Anders Clan~us mistan omcdelbart cftcr publiceringen, skulle komma 
i tryck. Så har inte skett, Om det beror på byte av red. sekr ett par gångcr och byte av 
ansvarig utgivarc eller av någon annan anledning vet jag ej 

Utgångspunkten för mina funderingar kring händelsen är ju det som allmogeledarna skrev 
ner vid sitt uppchåll i Kungsängen (l'ibble gästgivargård), Jag tycker fOl1farande att våra 
historiker bör ta hänsyn till de sex punkter, som ledningen då ansåg lämpliga att fasta på 
papper Här några kommentarer kring dessa. 

l dcn sista punkten uttrycker man inte bara en önskan att få träfTa kungen tor att 
muntligen betyga sin undersåtliga vördnad; det väsentliga är att man uttryckligen framhåller 
att man cHcr forhandlingarna har en självklar avsikt att vända hemåt igen "innan Atlågandet 
skicr". 

Jag tycker att man överhuvudtaget bör kunna visa tilltro de motiveringar som kommer till 

uttryck i just detta dokument. Det har ju tillkommit under synnerligen pressade förhållanden, 
och man har inte haft tid att lägga sofistikerade taktiska och politiska aspekter på sitt 
handlande. Här har man spontant uttryckt de viktigaste orsakerna till marschen 

Jag har i al1ikeln i vår skrift Kultur & Historia (dec. 1994) framhållit att 3e punkten faktiskt 
forebådar olTentlighetsprincipen, cttersom man ville få veta vilka beslut som ledde fram till 
krigsforklaringcn, bcslut som var att rinna i sekrcta utskOtlens protokoll Frågorna om hur 
krigsforklaringen gått till hade allmogen ställt redan tore Tibble-dokumentel Undcrdånigst 
Memorial och Ilorsaml Memorial i mars 1743 Mycket intressant ar att denna fråga tas upp i 
forsta punktcn i protokollct från förhandlingarna. I konceptet uttrycks det ännu tydligare: 
"anhålles att Hans Maj t i nåder behagade anbefalla Sekreta Utskottet att nu strax publicera 

1738 års sekreta protokoll om ratta orsakerna till krigets begynnelse", Det ar således inte 
bara mossornas klagomål over hattarnas bristfalliga ekonomiska redogörelser, som är 
orsakcn till all offcntlighetsprincipen formuleras 1766-67, vilket oftast brukar framhållas. 

En anl1al1 sak ar l11arklig i diskussionen kring allmogens motiv tilll11arschen man har bedömt 
dct som graverande tOr demonstranterna att de begärde att danska kronprinsen skulle bli 
tronfoljarc Men detta var ju inte bara demonstranternas krav beslutet var sanktionerat i 

U(,PLAN DS-III{O h: II LTI'I{IIISTOIOsh:,\ E-Iu:..il: ukfuI"Skl'_"aIClmd.s(' 

FOI{Sh:N INCSI i\STITI'T I""''''"'! -11L'llIsi.la: hll p://\n\w.al~'"h·I.'t'/-111;.1'",.,1;. 

()rg,lllllllllr~r XI 121)1)· ,IXIH) C~~.I.~'1~~ ]jjg~~1 Z"'_~!.:;.!L!! 
(Jrdi l'UI1 II i);,1r I!'J ,'II (illll111h.'1~ltg,-·n X ox·5X l 7fJ 2...1"

I')" n Id ,~( ;S,\'\I( il,,' 

hm.:sL[llKlar~. lJOI]~ Salld~1l .\ Itrlan "g~1I I ') OH-~H2 -40 515 27 5X ')~ - ~ 
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riksdagcn - visserligcn som cn cftcrgift mot den marscherande allmogcn (Kravct 
censurerades som bckant i regeringens tryckta bcrättelse). Alla historicböcker, som jag läst, 
framhåller att allmogcns krav på den danska kronprinsen som tronföljare, var det 
allvarligaste kravct M l:: N friigan blev ju avtord från dagordningcn genom förhandlingarna 
~~ juni, då allmogens rcprescntantcr accepterade valct av Adolf' Fredrik Kravct finns intc 
mcd i någon av dc la punkter, som man framlOrde till Kungl Maj l 

Varför beskylls den demonstrerande allmogcn för denna sak iinnu idag') Min tro är att det 
var (är')) alltför känsligt att diskutera de verkliga avsikterna bakom demonstranternas krav. 
Deras krav i tronföljdsfrågan var bra att skylla på, när man behövdc ha ctt motiv för att 
försvara det våldsamma angreppet på norrmalmstorg. 

Idag är kanske den intrcssantaste punkten i Tibblc-dokumentet dcn som ytterst handlar om 
principalatsJaran. l punkt 5 motiverar man varför man inte tänker stoppa marschcn vid 
Stäket utan fortsatta ända fram till Norrtull Det sker därlar att deras tarhandlare med 
regering/riksdag skall ha så kort väg som möjligt att rådpläga med allmogcn" då bcrörde 
FulJmaktigc hafwa så mycket Kårtare wäg och bättre lägenhet, att med Allmogcn rådpläga, 
uti the omständigheter hwaröfwer Allmogen will blifwa hörd "Michael Roberts 
framhållcr i sin bok om Frihetstiden i Sverige att principalatsfrågan först kom till uttryck 
bland svcnsk allmoge på I740-talet. Om det är på det visct, så är allmogens framträdande på 
scenen en verkligt intressant företeelse 

Frågan äger ju aktualitct i vår tid, när Europa går mot en allt större gcmcnskap. Vi vill 
helt naturligt att våra representantcr i dc alleuropciska organcn skall föra svenska intresscns 
talan Motsvarande tankar på I740-talet framställdcs av samtiden så, alt riksdagsmannen 
skullc förlora sin suvcränitet, om de skulIc tvingas ta hänsyn till hClnlnaopiniollens åsikter 

Natlllnalcncyk lopcd 111 

Jag framhöll i boken att Dal upproret 1743 inte fanns med under bokstavcn [) Dct kOIll 
mycket riktigt en artikel under bokstaven S, som jag bcfarade Sista Illcningcn i Illin bok 
t<'>rmuieradcs sålunda 'Del kall dock vara vär! al/lägga märke lill 011 dall/fJfJrorel 17-13 i 

ell I/IJpslag\Verk av del/o slag kOli/mer al/ beskrivas Ullder ell.!()rklellallde - om dock vallligt 

- ullryck. " NEs artikcl inleds med orden: "slora daldallsen, vederlag!!1l mell lill sill 

I/r.\fJl'/ll/g avslkl/igll/!!dsäl/allde bel/älll/lIl/g fJa ell hOlldeufJpror som /llgickji'ol/ Dalarlla 

17-13, ",er korrl!kl bel/ämlll dal"jJI)/'(Jrel 17-13. " Äntligen cn tungt vägande upprättelse för 
manniskorna bakom marschen till Stockholm 

l övrigt tinner Illan dc vanliga värderingarna - som jag tycker kall diskuteras; att allmogen 
krävde att danska kronprinsen skullc valjas tilltronfoljare, att det var 45UU del110nstralller 
som begav sig iväg, trots att det uppenbarligcn var många Iler Ingenting nämllS om kravcn 
att fa veta orsakcn till det olyckliga krigct. Man nämner inte att andra landskap deltog i 
protcsten - avcn upplänningar och vllstlllanlänningar var ju represcnterade vid 
förhandlingarna och Illänga var på vag Illot Stockholm. Man fär också veta att 
"upprOrSlm1l1l1en \lagrade att lämna stadcn", en ti'åga som verkligen kan cliskuteras. 

l3eträtrandc frågan 0111 velll som bÖljadc sjalva striden komlncr NE med ctt värdcfullt 
tillrättaläggande upprorsmännen "utsattcs t<''1r beskjutning, som kravde 1ll<'1nga dödsotTer" 

Det tinns fler ti·ågor kring "Stora daldansen" som kan vara värda alt granska .lag har här 
bcgransat mig till sadana som har relation till TlbbJc-dokuI1H'lltl:t 

l Medlcl1lsinl<'mnation 965 tar jag upp frågan om Dalupproret på sid 6-7 

Med en torhoppning 0111 en god och fröjdefull jul och gott nytt år 
halsar 

... 
. I 

, .- / ~ . / 
\ { t • {, c. --~ 
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Stockholm den 8 januari 1997 

Börje Sanden 

Målarvägen 19 

197 30 BRO 

Broder, 

Tack för Ditt långa, utredande brev om Dalupproret 1743, som 

verkligen tål att tänka på. Jag tror att Du är på rätt väg~när 

Du menar att detta "uppror" mera liknar ett försök till för

handling. Själv har jag fäst mig vid utrustningen av det stora 

uppbådet. Fast moderna vapen fanns lätt tillgänglig vid Dalre. 

gementet, valde det stora uppbådet att bära ålderdomliga vapen, 

som inte var användbara i någon öppen strid. 

Lägg därtill tidens intresse för utklädnad och teater, och jag 

tror mig se en marscherande skara dalaIImage som ville anknyta 

till D~larnas hundraåriga storhetstid på l400-talet under Engel

brekt och Sturarna.De var vana att vinna genklang hos andra bonde 

menigheterIoch också denna gå~ slöt sig oc~så bl a uPPlänningar~a 

till dem. 

Man ville alltså inte slåss utan diskutera och förhandla med de 

ledande herrana och därför tågade man rakt in i Stockholm. Det va 
f 

en fo~rme som tågade in i staden. Av dödslistorna kan man se att 

husbönderna och deras knektar och drängar dog tillsammans. 

Jag tror att Du har rätt att dalabönderna var mera intresserade 

av de storpolitiska frågorna - av riksdagens protokoll och riks

dagsmännens ansvar för sina väljare. 

Och därmed är det inte längre talarn en daldans eller ett uppror 
a._ 

utan en medveten strävan fett välordnat bondeuppbåd att få tala 

med överheten om viktiga frågor som siktar framåt. 

Det skall bli roligt att se hur Dina forskningar utfaller. 

Ett gott nytt år av glädje och forskning 
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IJI-I-I.ANltS·IIIUt KUI.TIJIlIIISTOIlISKA FORSKNINGSINSTIYIJT 

t':urt l( Dahlgren TelefoD 08/581 70245 
GIiauIoe~igeD8 lUobil 0708/442248� 
19633 KUNGSÄNGEN� 

1997-01-30 

Bibbi Andersson 

Upplands-Bro Kommun 
19681 KUNGSÄJ'l"GEN 

Ansökan om projektbidrag till Assurspelen 5-7 september 1997 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) firar i maj 1997 tioårsjubileum. Detta 
kommer vi att markera med några större aktiviteter under året. Ett av dessa är Assurspelen som 
planeras äga rum i böljan på september på den plats på norra Stäksön där Assurs by i en framtid 
avses anläggas. Projektet leds av Thore Isaksson Kultur 1743 (Kultur 1743 är som juridisk person 
ansvarig för projektet) som till sin hjälp har en arbetsgrupp med följande sammansättning: 

Dan Carlsson, Viking Network, Visby 
Lars G Holmblad, Historiska Museet, Stockholm 
Curt H Dahlgren, UKF, Kungsängen 
Jan Jonsson, kontaktperson för Vikingaföreningar i Norden 
Ulf Svensson, Massmediakontakter 

Spelen är tänkt som en generalrepetition inför Assurspelen under kulturhuvudstadsåret 1998. Tanken 
är att spelen ska vara ett årligt återkommande evenemang även efter 1998. Vikingaföreningar bjuds 
in för att tävla i vikingatida lekar (sporter). Spelen ska 1998 vara internationella, men under 1997 
sätts ambitionen något lägre. Vi planerar i år i första hand för deltagande av svenska lag. 

-
Marken arrenderas under tre veckor för att möjliggöra skapandet aven tidsenlig miljö kring spelen. 
Hantverkare ska finnas på plats för att visa hur hantverket gick till för tusen år sedan. Alster kommer 
också att säljas till hugade besökare. I samband med Assurspelen planerar UKF att erbjuda 
guidningar vid Almare-Stäket, vägmuseet och Ryssgraven m fler kringarrangemang. 

Spelen avses att finansieras till en del med sponsonnedel, men en grundplåt på 30 000 kr vore 
önskvärt att få finansierad med ett kommunalt anslag så att projektstarten kan ske redan i februari. 
Det är vår bedömning att Assurspelen är ett evenemang som kan turistmässigt sätta Upplands-Bro på 
kartan med alla de spinoff-effekter det kan ge. 

Med vänlig hälsning� 
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut� 

~~ 
Cu~HDahl~ 
ordförande 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
 
Styrelseprotokoll 97:3 
Dag/tid  97-02-05/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore  Isaksson, 

Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Projektpengar för redigeringsutrustning begärs hos Bildningsnämnden - Curt ansvarig. 
- Projektpengar för Assurspelen skall förmedlas och begäras av UKF 
- UKF bidrager med 1000:- till räddningsaktionen för Frötunamagasinet 
- Utökning av abonnemanget på Algonet från 4 MB till 10 MB, merkostnad 15:-/månad 
 
4 - Projekt 
- I SHF:s kurs Odlingslandskapet (Landskapsarvet) deltager 8 personer från Uppland-Bro. 
Överläggskartor inom Upplands-Bro görs för Tuna by, Berga by, Brunna by, Prästgården i V. 
Ryd och Härnevi by. Motsvarande karta över Säbyholm är redan framtagen och använd vid 
fältvandring förra hösten. Markägaren för Tuna by, Gösta af Ugglas har låtit röja inom bytomtens 
område. Kommunen har beställt text till upplysningstavla över Tuna by hos Raä. Texten 
diskuteras med UKF och kulturnämnden. 
     Arkeologiska grävningen vid Draget. Projektledaren har fått 12000:- + 10000:- från Stiftelsen 
Upplands-Bro Fornsforskning. Rapport kommer att lämnas till grävdeltagarna 19 febr. 
    Assurspelen 
Thore presenterade en modell för uppläggningen av arbetet med Assurspelen. Deltagande av ett 
antal hantverkare klart 
    Historiska Museet 
Uppläggningen av programmet för dagarna på Historiska museet diskuterades 
 
5 - Årsmötet 
Årsmöte hålls i Kungsängens bibliotek 10 april kl 19.00. Efter mötet redogör Curt för de 
tankegånger som Maja Hagerman presenterar i sin uppmärksammade bok Spår av kungens män. 
 
6 - SLH:s årsmöte i Nacka 
- Bengt och Börje deltog från UKF (Gudrun repr. Bro hembygdsförening) 
- höjning av föreningarnas medlemskap i hembygdsförbundet aktualiserar en höjning av UKF:s 
medlemsavgift - ev till 80:-  
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7 - 10-års jubileet 
Utformningen av diskuterades. Konkretare idéer om att få presentera Upplands-Bro genom UKF 
vid 1-2 dagar på Historiska Museet. Thore har god kontakt med Ulf Erik Hagberg; Thore ordnar 
sammanträffande med arbetsutskottet. Förslag att ta fram ny Logotype för UKF 
 
8 -  Programverksamheten 
Tema Grannkommuner - Fredrik Styrfält Sigtuna ovan jord. Mycket bra, 13 åhörare 
Arkeo-astronomi. Tellefsen. 12 februari 
 Förslag: Studiebesök på Stadsarkivet: Dagmar Tullberg en bra guide 
Lars-Erik Rosell. Musikprogram till hösten 
 
 
9 - Att rapportera 
Skålgropar - Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrstam har fått 5000:- för inventering av 
skålgropar i Håtunaområdet från Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. 
Möte kring aktionen för räddandet av Frötunamagasinet sönd 16, febr 
Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrstam har fått pengar från Stiftelsen för inventering av 
skålgropar i Håtunaområdet 
Bandintervjuer skall verkställas av Ängeskog / af Ugglas med Knud Nielsen, Tuna 
Assurstenen uppmätt och fotograferad – för beställning hos Pamp 
 
10 - UKF:s Internetsida 
Samtliga ortnamn i Upplands-Bro finns nu på hemsidan 
 Nytt medlemsnummer utges med kallelse till årsmötet 
Nordiska museet och Ortnamnsarkivet i Uppsala har fått de önskade böckerna ur vår utgivning 
 
11 -  Konsultationer 
kartor över Tuna by lämnade till Gösta af Ugglas 
Ekhammarskolan – runstenar i Upplands-Bro 
Hagnässkolan – Ortnamn i Upplands-Bro 
 
12 - Föredrag – guidningar 
SPF-Bro/Kungsängen.  Egypten 
 
För en del övriga handlagda ärenden; se PM-Kallelse med samma nummer 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 
UKF - styrelsemöte onsd 5 febr 19.30, Målarvägen 19, Bro 
PM 97-3 Utskrift 97-03-04 

Ekonomi 
- Projektpengar för redigeringsutrustningen begärs hos bildningsnämnden 
- Projektpengar för Assur 
- frågan om bidrag till räddningsaktionen för Frötunamagasinet 
- snart aktuellt med utökning av MB på Algonet 
Att diskutera I Angelägnare ärenden 
- Tillsättande av länsmuseiombud. Inbjudan till diskussion lörd 15 febr. 
- Uppläggning. av lO-års jubileet 
- Nya logotypen 
- Ändrade förutsättningar för FORUMs besök i Stockholm 1998, studiebesöket vid 
Rösaring 
Peter Bratt får 30 000:- från Berit Wallenbergs stiftelse för Rösaring - hoppas på Stiftelsen 
Upplands-Bro Fornforskning (Bjelkeman) för resten. UKF förmedlar kontakten 
Har postgirohandlingar kommit till Curt? 

Uppföljning av tidigare beslut 
- Redigeringsutrustning för video 
- logon - T-shirt/tröja 

Projekt - arbetsområden 
- SHF:s kurs kring odlingslandskapet - överläggskartor till ekonomiska 
- Tuna gamla bytomt - kartor till af Ugglas 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Lämnat önskade böcker (alla) till Nordiska museets bibliotek - alla utom bok 1 
- sänt önskade böcker till Ortnamnsarkivet i Uppsala - alla utom bok 1 

Verkställt - datorfrågor 
- Ortnamn upplagda på hemsidan 

Uppdragsverksamhet 
- kartor över Tuna by till Gösta af Ugglas 

Medlemsinformation 
- Nytt nummer före mars! 
- Kallelse till årsmötet 

Att rapportera 
- möte kring Frötunamagasinet sönd ]6 febr 
- Michael Olaussons har nu fått 12000:- + 10000:- från Stiftelsen. Rapport lämnas på UV 
19 febr 
- Sven-Gunnar Broström och Kenneth lhrstam har fått från Stiftelesen för inventering av 
hällristninar i Håtuna och Håbo-Tibble. Preliminär rapport lämnas för publ på vår hemsida 
- Sven Beckmans brev 1969 - upplysningar 
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- Bandintervjuer med Knud Nielsen (ÄngeskogIGösta af Ugglas) 
- Assurstenen uppmätt och fotograferad - för beställningen hos Pamp 

Programverksamhet 
Tema grannkommuner: Styrfålt Sigtuna ovan jord. Mycket bra 13 deltagare 
Tellefsen: arkeo-astronomi, onsd 12 febr 
Biskops-Arnö. Birgitta Östlund och konsert i Gotiska salen, onsd 5 mars 
Förslag: studiebesök på Stadsarkivet: Dagmar Tullberg en bra guide. 

Konsultationer - intervjuer 
- Ekhammarskolan åk 9 - angående runstenar i Upplands-Bro 
- Hagnässkolan - angående Ortnamn i Upplands-Bro 
- Gösta af Ugglas, Lennartsnäs - Tuna by - gärdsgårdars längd 2,3 mil 

"'=:::/
')

Föredrag - guidningar 
SPF-Upplands-Bro - Egypten 

Korrespondens - viktigare 
Brevlfaxltele in 
Ängeskog lämnar Upplands-Bro upplysningar en gång givna av Sven Beckman 
Curt Roslund om sitt besök här 22 april 
David DamelI - om Roslunds uppsats - vill komma 22 april 
Heather - förslag till engelsk text för Roslunds rapport 
Brevlfaxltele ut 
Contrast - offert på Läkarstämmas besök på Rösaring 
Färdplan för Hägerstens hembygdsförenings heldagsbesök 
Roslunds hotellrum på Tammsvik 22 april 
Heather Robertson - Cult site till Lund 
Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:4 
Dag/tid  97-03-11/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby,  Thore Isaksson, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
30 000:- anlänt från kommunen, för hyra av marken för Assurspelen 
Saldolistan visar ytterligare 84 000:- 
 
4 - Projekt 
Dragetutgrävningen. Michael Olausson rapporterar att jordvallen är Mälardalens äldsta 
vallanläggning. Den var ej tidigare känd av forskningen. Vi har visat den ett flertal gånger under 
de senaste åren, särskilt vid Arkeologidagen 1994. 
     Rösaring. Slutliga rapporten om de astronomiska aspekterna presenteras på vår hemsida. 
(rapporten ännu ej publicerad i vetenskaplig tidskrift). 
     Länsmuseets fortsatta utgrävningar nedanför Rösaring beräknas ske veckan efter midsommar. 
     Historiska museet. Möte med Ulf-Erik Hagberg/Historiska museet ägde rum 97-03-11. Klart 
att UKF får disponera lokaler på museet för vårt 10-års jubileum. Vårt projekt kan bli en modell 
för ett framtida samarbete mellan riks- och lokalplan. En skiss till program presenterades. Mer 
detaljerat program visas vid nästa möte på Historiska museet 97-05-12. Diskuterades: tröja med 
logotype, mynt med Ekhammarsfiguren, ny design på brevpapper. Ett 12-månaders program skall 
planeras. Försäljning av Ekhammarsfiguren. Musikgruppen från Håtunaleken deltar. 
     Thore ordnar möte med Kommundirektören m. fl. för diskussion kring såväl Assurspelen som 
evenemanget på Historiska museet, 
     Assurprojektet. Thore/Kultur 1743 har fått 40 000:- från landstinget för samverkansfrågor 
kring  bl a vattenvägar. Konferens i slutet av sommaren då UKF kommer att bli inbjudet. 
Ytterligare en ångbåtsbrygga skall uppföras, byggprojekt i gymnasieskolan. Idrottsföreningar 
skall kontaktas. Olika förslag av transporter till norra Stäksön finns. Båtar/färjor från 
Ryssgravsviken, Mahlviker undersöker möjligheterna att få pendeltåg att stanna vid provisorisk 
perrong. Janne Johnsson vid Hist. Mus. Ansvarar för kontakter med hantverkare i Norden och 
utanför. Olika tänkbara idrottsgrenar diskuterades. Åtta idrottsklubbar skall kontaktas. 
 
5 - Årsmöten 
UKF:s årsmöte flyttas till torsd 97-04-11. Kungsängens bibliotek. Curt håller anförande. 
Bengt och Börje representerar UKF vid Länsförbundets årsmöte 
 
6 - Verkställt 
Börje har sammanträffat med Peter Bratt, Rolf Rydén och arkeologisektionens ordf. för planering 
av arkeologiska undersökningen vid Stora Ekeby 
affischering av våra kommande aktiviteter 
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7 - Verkställt - dator 
Nya hemsidor med våra runstenar (kommentarer, bilder, karta). Spontan positiv reaktion från 
Helmer Gustavsson, chef för runverket. Positiv reaktion från Humanistiska forskningsrådet 
Omstrukturering av våra filer på Algonets server. Vi börjar få många filer nu. 
MS Publisher installerat – bekvämt program för framtagning av publikationer 
 
8 - Uppdragsverksamhet 
adressetiketter till Upplands-Bro Musiksällskap 
 
9 - Programverksamhet 
Tema arkeoastronomi. Tellefsens föredrag 97-02-12 
Tema grannkommuner – Besök på Biskops-Arnö 97-03-05. Mycket intressant föredragning av 
rektor Birgitta Östlund. 
Föreningsmötet i Bro bibliotek 97-03-19 
 
10 - Rapporter 
Folkdanslaget vill ha plats på vår hemsida 
Bengt rapporterade om ett antal bouppteckningar från Järfälla. 
Hembygdsförbundets konferens om Bilden i hembygdslitteraturen har ställts in 
Våra hemsidor har demonstrerats vid rektorskonferenser kring Internet 
Musikalen Beowulf i Kallhäll annonseras på vår hemsida 
UKF har fått färgkopior av förarbetet till 1860 års ekonomiska kartor genom Ylva Othzén på 
länsstyrelsens Miljövårdsenhet. 
Kjell Stenssons manus om herrgårdarna och dess bebyggare bör komma till trycket. Han ställer 
upp med föredrag på föreningsmötet 19 mars. 
Börje har informerat produktionschefen för Radio Västmanland om UKF och Mälardalens äldsta 
vallanläggning 
Faxat mtrl om Draget och Rösaring till Mälarposten, Anna Norberg och Bibbi Andersson.  
 
11 - Konsultationer – intervjuer 
Ulf Svensson här 97-02-06 – information om UKF 
Broskolan, historia kring andra världskriget 
Visat digitaliserade kartor för mätningskontoret 
Släktforskningsfrågor från Nils Lavén 
Pia Silins, Säbyholm, ang omhändertagande av Husby 
Besvarat mail om Brogård 
 
12 - Föredrag – guidningar 
Thore har hållit föredrag inom projektet Vågen i Bro, som bl a syftar till utbildning av guider. 
Amatörarkeologi, föredrag för Högdalen/Vuxenskolan 97-02-14 
Föredrag på Lions Bro om vallanläggningen 
 
För en del övriga handlagda ärenden; se PM-Kallelse 
 
Vid protokollet      Justeras 

      Curt Dahlgren 
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PM - Kallelse 

UKF - styrelsemöte tisd 11 mars 19.30 hos Börje, Målarvägen 19 

PM 97-4 Utskrift 97-05-03 

Ekonomi 
- 3O000: - anlänt från kommunen
 

- Saldolistan ytterligare 84 000:

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- årsmötet måste flyttas till torsd 10 april biblioteket i Kungsängen 
- SLH: s årsmöte i Nacka 97-03-22 - Börje och Bengt anmälda 
- Rapport från Michael Olausson - Mälardalens äldsta vallkonstruktion 
- Rapport om processionsvägen ur astronomisk synvinkel 
- Börje anmäld till konferens om Bilden i hembygdslitteraturen - äv Internet -(inställd) 
- Våra hemsidor demonstreras vid rektorskonferens kring Internet 
- Beowulf - musikal i Kallhäll, premiär 14 mars 
- intressant kontakt med Miljövårdsenheten på länsstyrelsen (Ylva Othzen) 

- Kjell Stenssons manus, 184 A4, bör komma till trycket. Ställer upp 19 mars 
- informerat produktionschefen för Radio Västmanland om bl a Mälardalens äldsta 
vallkonstruktion 
- utgivning av medlemsinfo måste ske denna vecka - föreningsmöte 91-03-19 

Uppföljning av tidigare beslut 

Projekt - arbetsområden 
- Draget - Michael rapporter att jordvallen är Mälardalens äldsta vallanläggning! 

Se Hemsidan. Rapport kommer i medlemsinfo 
- Rösaring: Den slutliga rapporten om de astronomiska aspekterna finns på Hemsidan 
- Utgrävningarna beräknas ske veckan efter midsommar 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- faxat material om Draget och Rösaring till Gert Stertman
 
- meddelat Anna Norberg Mälardalens äldsta vallanläggning
 
- dito till Bibbi (deltog vid Biskops-Arnö)
 

,-j	 - Assurstenen uppmätt och fotograferad 
- affischer om föreningsmötet uppsatta - Bro och Kungsängen 

- affischer till Broskolan 

Assur 
- möte med Ulf-Erik Hagberg 97-03-11
 
- Assurspelen - Thore rapporterar
 

Internet 
- UKF som demo vid rektorskonferens om Internet - ElvingssonlFinnsta 

- Informerat rektor på Broskolan, som skulle tipsa om UKF vid IT-konferens 
- UBG-repr mycket intresserad 
- nya hemsidor: runstenar (med kommentarer/karta) arkeologi kring Stäket, ortnamn 
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t	 - omstrukturering av våra filer på Algonet genomförd 97-03-03 
- inbjudan från länsförbundet att demonstrera Hemsidor och databaser 
- Rapporterna från Roslund och Olausson 
- Torsten Augrell, Humanistiska forskningsrådet, berömde Internetsidorna 

Verkställt - datorfrågor 
- MS Publisher installerat 

Uppdragsverksamhet 
- adressetiketter år UMS 

Att rapportera 
- Hans Brofalk ny ordförande i Bro hembygdsförening
 

- nya skålgropar registrerade vid Killinge, Kvarnnibble
 

Programverksamhet 
- Tellefsens fördrag om arkeoastronomi 97-02-12 
- Tema grannkommuner - Biskops-Arnö 97-03-05 - 13 betalande - mycket intressant 
föredragning av Birgitta Östlund 
- Föreningsmöte Bro bibliotek: 97-03-19 
- 97-06-05: Exkursion till nyupptäckta skålgropar i Håtunabygden - Sven-Gunnar Brogren 

Konsultationer - intervjuer 
- Ulf Svensson här - information om UKF 97-02-06
 
- Broskolan - Raoul Wallenberg
 
- Visat digitaliserade kartor för mätningskontoret
 
- "Bosse" svar på mail om Brogård
 

- Nils Laven, släktforskarfrågor
 
- Pia Silins, ang omhändertagande av Husby
 

Föredrag - guidningar 
Högdalen/Vuxenskolan: Amatörarkeologi; 97-02-14
 

Lions Bro, 97-02-10. Vallanläggningen
 

Brev/faxJtele/e-post: in
 
- rapport från Curt Roslund- Tackbrev från Nordiska museets bibliotek
 
- Tackbrev Eva Brylla - Ortnamnsarkivet
 
- Heather Robertson: Tacitus och Rösaring
 
- Torsten Augrell: humanistiska forskningsrådet - uppskattande mail om hemsidan
 
- Henry Niiranen - ALU i Järfålla
 

Brev/faxJtele/e-post: ut
 
- Kalendarieraedaktionerna DN, SvD
 
- Stertman
 
- SHF
- tackbrev och information om UKF till Länsstyrelsens kulturmiljöenhet
 
- fax till Lokaltidningen om felaktigheter kring UKF:s arr.
 
- fax till rektorskollegium kring internet användning i skolan
 
- ansökan om Posten Kundkort
 

Övrigt 368



Styrelseprotokoll 97:5 
Dag/tid  97-05-28/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby,  Thore Isaksson, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 – Ekonomi 
- delutbetalning av 15000:- har gjorts för Tomasz Pydziks arbete med illustrationerna till bok4, 

som avsevärt utökats i antal inför det nya formatet A5 i den nya serien Folklivsskildringar. 
Han har förra året fått 4000:- Han utbeder sig totalt 50 000:- för hela arbetet inbegripet 
utplacering av bilderna på rätt ställe. Beslöts att han får totalt 30000:- nu och därefter 10:- per 
försåld bok upp till summan 50 000:- 

- Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning ställer inte upp med pengar för Rolf Rydéns (RAÄ) 
resor och traktamenten vid Länsmuseets arkeologiska undersökningarna kommande sommar. 
Den anser att de 30 000:- som anslagits skall omfatta även denna kostnad. Kostnaden 
beräknas bli ca 3500:- När undersökningen budgetplanerades fanns inte denna kostnad med, 
eftersom RAÄ förra året stod för Rydéns resor. Så är inte fallet i år. För att inte äventyra den 
planerade undersökningen beslöts att UKF går in med dessa pengar. Överskottet från 
Roslund/Krafts föredrag är i stort sett samma summa eftersom Tammsvik betalade 
hotellkostnader och Kraft inte tog någon ersättning alls. 

- 244 medlemmar har hittills betalt sin årsavgift. 
 
4 - Arbetsutskottets sammanträden: 
Ett flertal möten har hållits med au som förberedelse för Assurspelen och UKF/Upplands-Bro 
dagen på Historiska museet.  97-02-13??,  97-03-11(Hagberg), 97-03-25, 97-04-02, 97-04-15, 97-
04-24(kommundirektören) 97-04-29, 97-05-07, 97-05-12(Ulf Erik Hagberg), 97-05-14 
(kommundir).  
- Curt och Thore sammanställer material att presentera för Ulf Erik Hagberg 
- utformningen av nya logotypen och T-shirt, kostnad ca 40:- kan säljas för ca 65. 
- programinslag under dagarna på Historiska museet 
- Möte med Ulf Erik Hagberg 97-03-11 och 97-05-12 
- Guy Mahlviker, kommundirektören, 97-04-24 och 97-05-14 
- Ulf Svensson, journalist som skall skriva om UKF, besökte Börje; fick sammanställningar av 
UKF:s verksamhet; fick våra böcker, inkl Aschaneusboken; demo av UKF:s pärmar och 
databaser med sökning m.m. 
- Bokslutet behandlades 
 
5 - Historiska museet 
- Historisk show planeras. Curt svarar för textframtagning. Kortteater med sammanbindande 

text. Curts son håller i denna del och får hjälp av en sång- och spexgrupp från Chalmers. Curt 
lämnade förslag till synopsis. Bro d’Driver Boys medverkar med medeltida sång och 
Bellman, ev. något avslutande. 

Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 
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- Två föreställningar på fredagen är sålda till Upplands-Bro kommun. Lördagsföreställningen 
köps av Rotaryföreningarna i Upplands-Bro och Järfälla. Järfälla hembygdsförening kommer 
att subventionera medlemmarnas kostnad. Priset för föreställningen blir 190:- 

 
6 - Assurspelen 
- Arbetsgrupper tillsatta. God hjälp får Thore av Bengt Kjellberg, nyligen pensionerad från 

Svea Livgarde. Tävlingsdräkter framtagna. Tävlande lag är vidtalade. Transportproblemen 
anses lösta med insats från Svea Livgarde. Thore arbetar vidare med frågorna under 
sommaren. 

 
7 – Arkeologi 
Arkeologiska utgrävningen vid Stora Ekeby/Rösaring.  
- Planering av vårens och sommarens aktiviteter hos Peter Bratt 97-03-18; deltagare Rolf 

Rydén, Raä, Ingrid Karlmar Amatörarkeologerna, Börje för UKF. 
-  Länsantikvarien beviljar inte grävningstillstånd i åkermark för Länsmuseet! Pengar finns från 

Berit Wallenbergs stiftelse och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning.   Amatörarkeologer 
inbokade; länsantikvarien har känt till planerna i över ett år. Börje har haft ett flertal samtal 
kring problemet med David Damell, Rolf Rydén, Peter Bratt, Gösta Magnusson 
(länsantikvarie), Ingrid Karlmar,  Prenzlau 

Arkeologiska utgrävningen vid Draget.  
- Resultatet av förra årets dateringsprover presenterade av Michael Olausson vid möte på Raä 

för 20-talet amatörarkeologer. Bl a konstaterade Michael att jordvallen utanför den tidigare 
kända fornborgen är den äldsta vallanläggningen i Mälardalen; byggd ca 2000 f. Kr. således 
från övergången mellan stenålder och bronsålder (kopparstenålder). 

- Fortsatta undersökningar har skett under 4 dagar från Krist. Himmelsf. Dag 8 - 11 maj. 
Guidade visningar 97-05-10 kl 10.00 och 13.00.  Grävningarna för tillfället avslutade. 

- Postat tidningsurklipp från undersökningen till Olausson, Karlmar 
 
8 - Landskapsarvet - (Odlingslandskapet) 
- Sveriges hembygdsförbunds pilotkurs har bytt namn som ett resultat av samarbetet med 

Naturskyddsföreningen. 
- Avsikten med pilotkursen är att årets grupp anordnar studiecirklar i ämnet. 
- UKF har fått konceptkartan till 1860 års ekonomiska karta, skala 1:20000 genom 

länsstyrelsens Ylva Othzén. 
- Fältvandring bl a i Tuna och Berga på Lennartsnäshalvön 
- Lämnat OH-mtrl för Tuna by till Gösta af Ugglas - beställning även från Anna Norberg 
 
9 - Böcker 
- Söders Bokhandel säljer våra böcker vid marknadsdagar i Bro Centrum 6-7 juni. Han vill ha 

häradskartor att sälja. 
- Försök har gjorts med ”Print on demand.” Nytt format A5 för bokserie Folklivsberättelser. 

Särtryck ur kommande bok4. Provtryck visades. 
- Ytterligare en uppsats från John Kraft, Landskrona. 
- Tomasz bilder till bok4/Folklivsberättelser på utställning i Bro bibliotek - Se helsida i 

Mälarposten 
 
10 - UKF:s program 
- Exkursionen till skålgropar skjuten på framtiden - kompletterande undersökningar under 

sommaren. 

 

- Historisk forskning i Upplands-Bro. Medverkande: Kjell Stensson, Eva Axlund, Thore, 
Gudrun, Börje, Curt; 97-03-19 
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- Roslund/Krafts föredrag 97-04-22 - Börje guidat DN:s fotograf till Rösaring, lämnat 
faktaupplysningar till DN:s journalist. E-post till fotografen Sam Stadener och kulturchefen 
Lewenhagen. 

- UKF:s Vandringen till Ryssgraven - Dalkarlsbacken 97-05-24 
- Cykel - vandring - buss. 8 tillfällen under sommaren. Samarbete med kommunen 
 
11 - Video - Bosse Karlberg 
- Biskops-Arnö mötet 
- Sigurd Rahmqvists föredrag 
- Roslunds/Krafts föredrag filmad 
- Utgrävningarna vid Draget 
- videofilmen från Rösaring 1982 finns på utgången bandtyp (Sven Ohlsson, Karlstad) 
  
12 - Bandade intervjuer 
- Carl-Gunnar Jansson hit med band av modern, hustru till första kommunalkamrern. Scannat 

bilder ur boken Uppsala län i porträtt och bild. 
- Ingrid Johnsson intervjuad om Bro 1931 och framåt 
- Gudrun har börjat med sammanfattningar av våra ca 100 kassettband med intervjuer 
 
13 - Verkställt 
- Affischer till föredragen 
- Medlemsinfo 1997-1, lämnat utskick direkt i lådan i Bro och vissa skolor 
- Postgirot har fått kassörens adress 
- brev/fax till DN och SvD angående såväl annonser som reportage om Curt Roslunds föredrag 
- första inventering av lanthandeln i Bro - Tomasz har viss arbetstid för detta. Seja Ullgren 

dokumenterar. 
- Brev till Göran Henriksson om föredrag kring hällristningar och astronomi 
- Arkeologidagen (Draget) anmäld till Länsmuseet, Ledungen och Det händer 
- Tack till Curt Roslund - fick bok3. Svar från Ungern med hälsning från Emilia Pazstor 
- Info97-2 framställt 
 
14 - Rapporter 
- UKF representerad av Curt, Bengt och Börje vid Bildningsnämndens presentation 97-03-25 

av besparingarna i kommande budgeten. Curt höll anförande. 
- Länsförbundets datagrupp hit torsd 24 april ca kl 14.00, Börje och Curt från UKF 
- Leif Bonér och Tammsvik sponsrar med 2 övernattningar för Curt Roslund med hustru. 
- UKF:s tack för sponsringen offentligt framfört genom Mälarposten  
- Börje anlitas konsultativt av arbetsgruppen Låssa2000 för att bidraga med textinnehåll. 

Broschyr och affisch.  
- Peter Bratt har utnyttjat våra lantmäterikartor, ortnamnskort och jordeboksuppgifter i sitt nya 

forskningsprojekt om Husby-Härnevi 
- Kursen om Bilder i hembygdslitteraturen, som Börje anmälts till, har inställts; för få 

deltagare. 
- Hans Brofalk är ny ordförande i Bro hembygdsförening efter Axel Karlsson 
- Fått Helen Anderssons C-uppsats om Kristendomens genombrott - en studie av runstenarna i 

Upplands-Bro. (lämplig för våra Internetsidor) Hon är intresserad av en arbetsgrupp kring 
Lantingshausenska arkivet. 

- Avslutande möte i MOVIUM-projektet, Storstad och land (UKF) 97-05-21 
- Seja Ullgren Bro, vill hjälpa till med lanthandeln 
- 60 häradskartor framtagna hos kommunen 15:- + moms 
- fått låna Stertmans negativ från Dragetundersökningarna 
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- Börje: utbildning av turistinformatörer sker på Tammsvik 97-06-12 
 
15 - Dator - hemsidor 
- Nytt datorprogram för Hushållningsjournalerna 
- ”Print on demand”; prov verkställt för tryckning av bok i A5 i begränsad upplaga på vår egen 

laserskrivare för trådbindning och pärm 
- Dan Mattson (jordstrålning) och Tore Gannholm länkar UKF till sina hemsidor 
- DN-artikeln om Roslund/Krafts föredrag finns på DNet, med länk till UKF 
- Länk från UKF till DNet 
 
16 - Föredrag - guidningar 
- Vuxenskolan i Högdalen; Amatörarkeologi och att kunna se historien i landskapet, 97-02-14 
- Lions i Bro; Amatörarkeologi och lokalhistorisk forskning. 97-03-10 
- Vallentuna hembygdsförening; Daldansen - ett lokalhistoriskt forskningsprojekt; 97-03-16 
- Sigtuna hembygdsförening; Färdvägar i forntiden. 97-03-20 
- Rotary Upplands-Bro; guidning av en grupp indier. Assurstenen, Rösaring; 97-04-09 
- PRO- Bro; Senaste nytt om arkeologi, Almarestäkets historia; 97-04-10 
- Låssa 2000; Rösaring - Leran; 97-04-18 
- STF - Sollentuna; Rösaring och konsert i Låssa kyrka; 97-04-26 
- Lektioner och utfärd, Iljansbodaskolan, Stäket, 97-05-14, 97-05-16 
- Lektion och utfärd, Bro närområde Härneviskolan 97-05-20 
- Utfärd/guidn Rösaring för skola från Sandviken 97-05-20 
- Guidn, Draget. tjänstemän i Järfälla 97-05-23 
- Guidn, Projektet Vågen, Finnsta (Biskops-Arnö) 97-05-29 
 
17 - Konsultationer - intervjuer - e-postfrågor 
- Gösta af Ugglas: Nils-Axel Mörner om jordstrålning vid Rösaring. 
- Ture Mattson, Järfälla, om bilder på Almare-Stäket, (Thersner) 
- Svante Ögren, Sigtunastiftelsens bibliotek, ang. Fornsigtuna/Fornsigtunaboken 
- Hans Höckenström, Bålsta, angående forskargrupp i Håbo, vill ha upplysningar om statarna. 
- Börje intervjuad av en mediagrupp från gymnasiet om runstenar i Upplands-Bro 97-04-28 
- Guidat Heather Robertson vid Draget och hålvägarna. 
- Bosse Larsson, Upplands Väsby, angående Hugo Sabels levnadsbeskrivning. 
- telefonsamtal med anledning av DN-artikeln 
- Kerstin Lundholm, Kungängen, tillvarataget tryck, föreslår bandintervju 
- Gudrun och Börje har intervjuat Ingrid Johnsson, (87), bagarhustru. 2 tim 
-  Tellefsen, angående regnbågen och Rösaring 
- Börje och Curt intervjuade om UKF av Närradion; Viktor Ragner 
- Börje intervjuad om UKF av Rigmor Tillema, Kulturgeografiska institutionen 
- Låssa 2000 - Skällsta krog 97-04-23, Stora Ekeby 97-05-26 
- Anita Dragelin om medeltida kläder 
- Anya på gymnasiet om folklivsskildringar 
- Arne Andersson, Sundbyberg, ang. Dalkarlsbacken 
 
 
Vid protokollet        Justeras 

       Curt Dahlgren 
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Kallelse 
UKF styrelsemöte onsd. 97-05-28 kl 19.30 hos Börje 
PM 97-5 
 
Arbetsutskottet sammanträden: 
Ett flertal möten har hållits med au som förberedelse för Assurspelen och UKF/Upplands-Bro 
dagen på Historiska museet.  97-02-13??,  97-03-11(Hagberg), 97-03-25, 97-04-02, 97-04-15, 97-
04-24 (kommundir) 97-04-29, 97-05-07, 97-05-12(Hagberg), 97-05-14 (kommundir).  
- Curt och Thore sammanställer material att presentera för Ulf Erik Hagberg 
- utformningen av nya logotypen och T-shirt, kostnad ca 40:- kan säljas för ca 65. 
- programinslag under dagarna på Historiska museet 
- Möte med Ulf Erik Hagberg 97-03-11 och 97-05-12 
- Guy Mahlviker, kommundirektören, 97-04-24 och 97-05-14 
- Ulf Svensson, journalist som skall skriva om UKF, besökte Börje; sammanställningar av UKF:s 
verksamhet; fick våra böcker, inkl Aschaneusboken; demo av UKF:s pärmar och databaser med 
sökning m.m. 
- Bokslutet behandlades 
 
Ekonomi 
- utbetalning av 15000:- som del i Tomasz Pydziks illustrationer av bok4 och Folklivsberättelser; 
tidigare har 4000:- utbetalts. Tomasz utbeder sig 50 000:- för hela arbetet, (ett 70-tal 
illustrationer). 
- Stiftelsen ställer inte upp med pengar för Rolf Rydéns resor och traktamenten; menar att denna 
kostnad skall ingå i den summa som Peter Bratt disponerar. När Bratt beräknade budgeten utgick 
han från att Rydén skulle få resor och traktamente från Raä på samma sätt som under 1996. 
Projektet bör inte stoppas/försenas av denna anledning, varför UKF tills vidare måste garantera 
en summa av ca 3000:- för ett 10-tal dagar. Vi skall ha i minnet att Raä betalar Rydéns hela lön 
för dessa dagar, varför projektet kommer undan väldigt billigt. En summa motsvarande kostnaden 
för Rydén fick vi in vid föredragen om Rösaring eftersom Tammsvik svarade för två 
övernattningar för Roslund och hustru och John Kraft inte ville ha någon ersättning alls. 
* - 248 medlemmar har betalt avg för 1997 
* - Thores kalkyl för Assurspelen 
* - Kostnaden för Historiedagarna 
* - Gösta af Ugglas föreslår att UKF begär pengar från Berit Wallenbergs stiftelse 
 
Aktuellt att diskutera 
- rapporter från au-sammanträdena 
- Hembygdsombud för kontakt med Länsmuseum/länsförbund. Se brev 
- artikel för Ledungen?! 
- Erbjudande från Telia - Gula sidorna - Rosa sidorna 
- Börjes medverkan vid nya turistkartan - sammanträden - ersättning till UKF? 
- Börjes medverkan vid framtagning av broschyr och affisch för Låssa 2000, ersättning? 
- Söders bokhandel säljer våra böcker på marknaden i Bro - nya kartor framtagna 
* - Videofilmen från Rösaring 1982 finns kvar i utgånget videoformat - konvertering? 
* - Omslaget till bok-A. Beslut måste fattas 
* - Samarbetskommittén, Curt 97-05-26 
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Arkeologi 
- Arkeologiska utgrävningen vid Stora Ekeby/Rösaring. Planering av vårens och sommarens 
aktiviteter hos Peter Bratt 97-03-18; deltagare Rolf Rydén, Raä, Ingrid Karlmar 
Amatörarkeologerna, Börje för UKF. 
* - Länsantikvarien beviljar inte grävningstillstånd i åkermark för Länsmuseet! Pengar finns från 
Berit Wallenbergs stiftelse och Upplands-Bro fornforskning.   Amatörarkeologer inbokade; 
länsantikvarien har känt till planerna i över ett år. 
Börje har haft ett flertal samtal kring problemet med David Damell, Rolf Rydén, Peter Bratt, 
Gösta Magnusson (länsantikvarie), Ingrid Karlmar, Prenzlau 
- Arkeologiska utgrävningen vid Draget. Resultatet av förra årets dateringsprover presenterade av 
Michael Olausson vid möte på Raä för 20-talet amatörarkeologer. Bl a konstaterade Michael att 
jordvallen utanför den tidigare kända fornborgen är den äldsta vallanläggningen i Mälardalen; 
byggd ca 2000 f. Kr. således från övergången mellan stenålder och bronsålder. 
    Fortsatta undersökningar sker under 4 dagar från Krist. Himf. Dag 8 - 11 maj. Guidade 
visningar 97-05-10 kl 10.00 och 13.00. Avslutat. 
* - Postat tidningsurklipp till Olausson, Karlmar 
 
Landskapsarvet - (Odlingslandskapet) 
- Sveriges hembygdsförbunds pilotkurs har bytt namn som ett resultat av samarbetet med 
Naturskyddsföreningen. 
- Avsikten med pilotkursen är att årets grupp anordnar studiecirklar i ämnet. 
- UKF har fått konceptkartan till 1860 års ekonomiska karta, skala 1:20000 genom länsstyrelsens 
Ylva Othzén. 
- Fältvandring bl a i Tuna och Berga på Lennartsnäshalvön 
* - Lämnat OH-mtrl för Tuna by till Gösta af Ugglas - beställning även från Anna 
 
Böcker 
- Söders bokhandel säljer våra böcker vid marknadsdagar i Bro Centrum 6-7 juni. Han vill ha 
häradskartor att sälja. 
- Försök med ”Print on demand.” Nytt format A5 för bokserie Folklivsberättelser. Särtryck ur 
kommande bok4. 
- ytterligare en uppsats från John Kraft, Landskrona. 
- Tomasz bilder till bok4/Folklivsberättelser på utställning i Bro bibliotek - Se helsida i 
Mälarposten 
 
Rapporter 
- UKF repr av Curt, Bengt och Börje vid Bildningsnämndens presentation 97-03-25 av 
besparingarna i kommande budgeten. Curt höll anförande. 
- Länsförbundets datagrupp hit torsd 24 april ca kl 14.00, Börje och Curt från UKF 
- Leif Bonér och Tammsvik sponsrar med 2 övernattningar för Curt roslund med hustru. 
- UKF:s tack för sponsringen offentligt framfört genom Mälarposten - ännu ej publicerat 
- Börje anlitas konsultativt av Låssa 2000 för att bidraga med textinnehåll. Broschyr och affisch.  
- Peter Bratt har utnyttjat våra lantmäterikartor, ortnamnskort och jordeboksuppgifter i sitt nya 
forskningsprojekt om Husby-Härnevi 
- Kursen om Bilder i hembygdslitteraturen, som Börje anmälts till, har inställts; för få deltagare. 
- Hans Brofalk är ny ordförande i Bro hembygdsförening efter Axel Karlsson 
- Fått Helen Anderssons C-uppsats om Kristendomens genombrott - en studie av runstenarna i 
Upplands-Bro. (lämplig för våra Internetsidor) Hon är intresserad av en arbetsgrupp kring 
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Lantingshausenska arkivet. 
- Hembygdskaveln - 6 sept - Högalid på Söder 
- Avslutande möte i MOVIUM-projektet, Storstad och land (UKF) 97-05-21 
- Seja Ullgren Bro, vill hjälpa till med lanthandeln 
* - 60 häradskartor framtagna hos kommunen 15:- + moms 
* - fått låna Stertmans negativ från Dragetundersökningarna 
* - Börje: utbildning av turistinformatörer sker på Tammsvik 97-06-12 
 
Dator - hemsidor 
- Nytt datorprogram för Hushållningsjournalerna 
- ”Print on demand”; prov verkställt för tryckning av bok i A5 i begränsad upplaga på vår egen 
laserskrivare för trådbindning och pärm 
- UKF:s hemsida demonstrerad på skolorna i Upplands-Bro 
- uppmuntrande e-post från Torsten Augrell om hemsidan 
- dito från Helmer Gustavsson, Runverket, ang inlägget om runstenarna i Upplands-Bro 
- dito Gunnar Ohlsson UNT 
- Dan Mattson (jordstrålning) och Tore Gannholm länkar UKF till sina hemsidor 
- DN-artikeln om Roslund/Krafts föredrag finns på DNet, med länk till UKF 
- Länk från UKF till DNet 
 
 
UKF:s program 
- Biskops-Arnö; tema grannkommuner och konsert på cembalo i Gotiska salen. 97-03-05 Birgitta 
Östlund höll bra föredrag. 
- Exkursionen till skålgropar skjuten på framtiden - kompletterande undersökningar under 
sommaren. 
- Historisk forskning i Upplands-Bro. Medverkande: Kjell Stensson, Eva Axlund, Thore, Gudrun, 
Börje, Curt.  
- Roslund/Krafts föredrag - Börje guidat DN:s fotograf till Rösaring, lämnat faktaupplysningar 
till DN:s journalist. E-post till fotografen Sam Stadener och kulturchefen Lewenhagen. 
* Vandringen till Ryssgraven - Dahlkarlsbacken 97-05-24 
* Cykel - vandring - buss - båt. 8 tillfällen under sommaren. Samarbete med kommunen 
 
Video - Bosse Karlberg 
- Biskops-Arnö mötet,  
 - Sigurd Rahmqvists föredrag 
- Roslunds/Krafts föredrag filmade, 
- Utgrävningarna vid Draget 
* - videofilmen från Rösaring 1982 finns på utgången bandtyp (Sven Ohlsson, Karlstad) 
  
Bandade intervjuer 
- Carl-Gunnar Jansson hit med band av modern, hustru till första kommunalkamrern. Scannat 
bilder ur boken Uppsala län i porträtt och bild. 
- Ingrid Johnsson intervjuad om Bro 1931 och framåt 
- Gudrun har börjat med sammanfattningar av våra ca 100 kassettband. 
 
Verkställt 
- Affischer till föredragen 
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- Medlemsinfo 1997-1, lämnat utskick direkt i lådan i Bro och vissa skolor 
- Postgirot har fått kassörens adress 
- brev/fax till DN och SvD angående såväl annonser som reportage om Curt Roslunds föredrag 
- första inventering av lanthandeln i Bro - Tomasz har viss arbetstid för detta. Seja Ullgren 
dokumenterar. 
- Brev till Göran Henriksson om fördrag kring hällristningar och astronomi 
- Arkeologidagen (Draget) anmäld till Länsmuseet, Ledungen och Det händer 
- Tack till Curt Roslund - fick bok3. Svar från Ungern med hälsning från Emilia Pazstor 
* Info97-2 framställt 
*  
Föredrag - guidningar 
- Vuxenskolan i Högdalen; Amatörarkeologi och att kunna se historien i landskapet, 97-02-14 
- Lions i Bro; Amatörarkeologi och lokalhistorisk forskning. 97-03-10 
- Vallentuna hembygdsförening; Daldansen - ett lokalhistoriskt forskningsprojekt; 97-03-16 
- Sigtuna hembygdsförening; Färdvägar i forntiden. 97-03-20 
- Rotary Upplands-Bro; guidning av en grupp indier. Assurstenen, Rösaring; 97-04-09 
- PRO- Bro; Senaste nytt om arkeologi, Almarestäkets historia; 97-04-10 
- Låssa 2000; Rösaring - Leran; 97-04-18 
- STF - Sollentuna; Rösaring och konsert i Låssa kyrka; 97-04-26 
- Lektioner och utfärd, Iljansbodaskolan, Stäket, 97-05-14, 97-05-16 
- Lektion och utfärd, Bro närområde Härneviskolan 97-05-20 
- Utfärd/guidn Rösaring för skola från Sandviken 97-05-20 
- Guidn, Draget. tjänstemän i Järfälla 97-05-23 
- Guidn, Projektet Vågen, Finnsta (Biskops-Arnö) 97-05-29 
 
Konsultationer - intervjuer - e-postfrågor 
- Sara Forslund, Broskolan. Sverige under 2:a världskriget. 97-02-20 
- Historia o Brogård till en Bosse 97-02-25 
- Pia Silins, Säbyholm, om Husby 
- Nils Lavén, Järfälla, ang. Källtorp, Berga by, 
- Gösta af Ugglas: Nils-Axel Mörner om jordstrålning vid Rösaring. 
- Ture Mattson, Järfälla, om bilder på Almare-Stäket, (Thersner) 
- Svante Ögren, Sigtunastiftelsens bibliotek, ang. Fornsigtuna/Forsnigtunaboken 
- Hans Höckenström, Bålsta, angående forskargrupp i Håbo, vill ha upplysningar om statarna. 
- Börje intervjuad av en mediagrupp från gymnasiet om runstenar i Upplands-Bro 97-04-28 
- Guidat Heather Robertson vid Draget och hålvägarna. 
- Bosse Larsson, Upplands Väsby, angående Hugo Sabels levnadsbeskrivning. 
- telefonsamtal med anledning av DN-artikeln 
- Kerstin Lundholm, Kungsängen, tillvarataget tryck, föreslår bandintervju 
- Gudrun och Börje har intervjuat Ingrid Johnsson, (87), bagarhustru. 2 tim 
- Tellefsen, angående regnbågen och Rösaring 
- Börje och Curt intervjuade om UKF av Närradion; Viktor Ragner 
- Börje intervjuad om UKF av Rigmor Tillema, Kulturgeografiska institutionen 
* Låssa 2000 - Skällsta krog 97-04-23, Stora Ekeby 97-05-26 
* Anita Dragelin om medeltida kläder 
* Anya på gymnasiet om folklivsskildringar 
* Arne Andersson, Sundbyberg, ang. Dalkarlsbacken 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:6 
Dag/Tid  97-08-13/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Avslag från kommunen på ansökan om pengar för videoredigering 
- 30000:- från kommunen för Assurspelen 
- avtalet med Johan Seth (markägare) i original - 20000:- utbetalade 
- deklarerat för UKF 
- ny laserskrivare inköpt. Klarar dubbelsidig utskrift upp till A3. Nu kan vi fullfölja vårt projekt 

"print on demand" 
- vårt beslutade bidrag till räddningsaktionen för Frötunamagasinet blev aldrig aktuellt att 

skicka; frågan löst på annat sätt 
 
4 - AU-sammanträde 
97-06-04. Curt presenterade synopsis för arrangemanget på Historiska museet, accepterat av 
kommundirektören. Kommunen har beställt 2 föreställningar på fredagen, Rotary i Upplands-Bro 
och Järfälla på lördagen. Föreställning för allmänheten på söndagen. 
     Thore presenterade arbetskonceptet för Assurspelen med protokollförda ansvarighetspersoner. 
 
5 - Assurs marknad - Assurspelen           
- Utskänkningstillstånd 3000:- 
- Försäkring för anslutningsbussar - Livgardet står för bussarna (Bengt Kjellberg) 
- Ny pressrelease - till TV, dagstidningar, Metro, Stockholm Information Service, Olympiska 

kommittén m fl. -   läggs ut på vår Internetsida 
- Samtliga idrottsgrenar planerade  
- Tävlingslag från Gotland, Skåne, Stockholm och kommunlag 
- Hantverkare kommer från Danmark, Island, Grönland, Stockholm, bor i egna tält 
- Vår Kristina Steen demonstrerar vikingatida maträtter 
- Grupp med forntida musikinstrument 
- Dramagrupp från Danmark - bl a "bärsärkagång" 
- Tre vikingafartyg lägger till vid platsen under dagarna, inkl Viking Plym från 1912 
- Livgardet ställer om med flera verkstadstält och fem 20-mannatält för gästerna 
- Kretsloppsverkstaden gör långbord, bänkar och en "pallissad" vid ingången 
- Cateringföretag står för grillat kött m.m. 
- Assurspelen presenterades av Thore vid Upplands-Brodagen under Vattenfestivalen 
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6 - Upplands-Brodagen på historiska museet 
- Svea Livgardes Musketerare medverkar 
- Manskör från Handelshögskolan i Göteborg står för sammanbindande musik 
- Manskvartetten Bro d´River Boys medverkar i olika scener 
- Bengt, Thore och Johan Dahlgren ansvarar för bild och ljud 
- Producent är Thore Isaksson 
- Manus Curt Dahlgren 
- Teatergruppen övar i aulan och Villa Skoga 
 
7 - Angelägna ärenden från kallelsen - punkter utanför kallelsen 
- Curt Roslund vill försöka förlägga den årliga kongressen för Europeiska föreningen för 

kulturell astronomi till Tammsvik 1998-01-04 
- Hembygdsbok tas fram av Bålsta bokhandel; medverkan önskas från Börje beträffande 

Draget och Rösaring 
- Närradion vill att vi gör en förinspelad presentation av UKF  
 
8 - Arkeologi 
- Undersökningarna vid Stora Ekeby, nedanför Rösaring, genomfördes veckan efter 

midsommar. Länsförbundets amatörarkeologer har fått omväxlande utbildning/erfarenhet: 
fosfatkartering, sökning med metalldetektor, kartering av gravar. Bl a hittas förut okända 
gravar från äldre järnålder 

- Kommunens mätkontor ställde upp med insättningspunkter för karteringen 
- Teknisk personal från Länsmuseet deltog 
 
9 - Föreläsningsprogram 
- Rune Edberg berättar om Ingegerd - Olof Skötkonungs dotter 
- Bengt ordnar studiebesöket vid Stadsarkivet 
- Klart att Göran Henriksson redogör för sina idéer om hällristningars samband med 

solförmörkelser och kometer 
- Herrgårdskonsert på Gällöfsta med Julens sånger och dikter. Bro d´River Boys 
 
10 - Rapporter 
- Engelskspråkiga foldern om Rösaring nu i fyrfärg. UKF har fått 500 ex som ersättning för 

framtagningen. 
- Gudrun och Börje har besökt Ekehagens forntidsby i Västergötland 
- 7 videoband om Rösaring från 1982 hämtade i Karlstad hos Sven Ohlsson. Samara har lovat 

stå för konvertering från det nu övergivna bandformatet 
- upplysningar lämnade till biblioteket om våra böcker; länsbiblioteket tar fram en CD med 

hembygdslitteratur 
- Börje och Gudrun besökte Österåker (Gudrun Vällfors och Heather Robertson), en kommun 

med aktiv hembygdsrörelse. Man har tagit över arvet efter Henning Loggert och Alfred 
Westerlund. Arbetsgruppen Långhundraleden vill komma på studiebesök till UKF/Upplands-
Bro 

- Sammanträde hos Lennström på Saltvik angående vandringslederna i Låssa 
- Fax ang. Tibble 19 juni till DN, SvD 
- Medlemsinfo nr 3 har utsänts 
 
11 - Konsultationer - intervjuer m.m. 
- Anita Olofsson och Kjell Westerberg VD på Gällöfsta, angående ett presentationsmaterial 
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och historisk dokumentation av Gällöfsta 
- Axel Karlsson har fått kopior över vadstället vid Broån; ursprungliga (?) platsen för 

Assurstenen. 
- Sten Planemo har möjlighet att konvertera videofilmerna från Rösaring 1982 
- Brev till Birgitta Onsell om mina möjligheter att guida hennes grupp vid Rösaring 
- Gert Ohlsson, kyrkoherde i Kungsängen, vill ha hjälp med hemsidor – återkommer 
- Kerstin Mossberg, Stockholm, har fått Rösaringsmtrl 
- Hjälpt Lars Axelsson, Post-IT, med färgbilder för Rösaringsbroschyren 
- Hans Söder – Bålsta bokhandel – informerad om Rövargrottan, som tydligen är okänd av 

hembygdsfolket i Bålsta. Fick STF-artikeln och Grottan, speleologernas tidskrift med 
beskrivningen av grottan 

- Vuxenskolan vill stå som arrangör av kurserna i Landskapsarvet – med bl a överläggskartor. 
Jane Wahlström skall komma hit på studiebesök. 

- 97-06-30. Bosse Larsson m fl från Upplands Väsby hembygdsförening här på studiebesök; de 
vill ha hjälp med framtagning av Hugo Sabels ”memoarer”. 

- 97-07-07. Jannet Eriksson, Kungsängen, fått uppgifter om Gräsholmen, bl köpekontrakt, 
hämtat ur vår databas. 

- I Thoresta golfklubbs tidning apostroferas Börjes historiska verksamhet 
- Emilie Lietha, arkeologistuderande, var här för information om lämpligt forskningsområde. 

Jag rekommenderade hålvägarna vid Draget, som hon blev mycket intresserad av 
 
12 - Föredrag – guidningar 
97-05-30. Guidning för NCC- Kistapersonalen vid Kungsängen – Ryssgraven – Dalkarlsbacken – 
Stäketbroarna. UKF debeterad 3000:- 
97-06-04. Guidning VVS-företaget Ahlsell vid Rösaring 
97-06-05. Guidning av personalen vid Järfälla socialförvaltning 
97-06-11. Guidning för den andra gruppen från Ahlsell 
97-06-12. Studiedag (heldag) på Tammsvik för Låssa-gruppen. Föredrag och guidning. 
97-06-12. Guidning för Skanska AB. Vid Rösaring.  UKF debeterad 1500:- 
97-06-13. Guidning. Norrgrindens förskola. Vandring med lokalhistoria i Bro 
97-06-15. Guidning. Stäkethistoria för Gunilla Seths vänner 
97-06-18. Telefonintervju i Närradion om Draget 
97-06-19. Föredrag på gräsmattan framför Tibble g:la gästgivargård. 20-tal nya åhörare. 
97-06-23. Föredrag för 30-tal personal på Tammsvik/Mälargården om den lokala historien 
97-06-24. Guidade autistiska patienter vid Rösaring. 
97-06-25. Guidade amatörarkeologer, som ej tidigare deltagit, vid Rösaring 
97-06-26. Föredrag vid NCC:s avslutningsfest/grillfest inför semestern. Lokalhistoria. 
97-06-26. Kort föredrag om ”Slaget på Mälaren” för 100-talet besökare på festplatsen vid 
Björknäsbadet. BDB sjöng. 
97-06-28. Busstur 3 tim, för 50 personer till Tuna ödeby, Husby-Bro/Assurstenen, Draget i 
anslutning till Håtunaleken 
97-07-02: Kulturcykling Lejondalssjön runt. 4 timmar 
97-07-04. Kulturcykling på Låssahalvön. 4 timmar 
97-07-07. Vandring Kungsängens station – Öråker – Tuna - Asker retur. 4 timmar 
 
Vid protokollet      Justeras 
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Kallelse – UKF: styrelsemöte onsd 13 aug kl 19.30 hos Börje 
PM97-6 - 97-08-05 
 
Ekonomi 
- Avslag från kommunen på ansökan om pengar för videoredigering 
- 30 000:- från kommunen för Assurspelen 
- avtalet med Seth (markägare) i original  -  pengar utbetalade 20 000:- 
- deklarerat för UKF 
- Engelskspråkiga foldern om Rösaring nu i fyrfärg. UKF har fått 500 ex, som ersättning för 

framtagningen 
- Ny laserskrivare inköpt. Klarar dubbelsidigt upp till A3. Nu kan vi fullfölja vårt projekt ”print 

on demand”. 
- Vårt bidrag för räddningsaktionen av Frötunamagasinet blev aldrig aktuellt att skicka; frågan 

löst på annat sätt 
 
Interna sammanträden 
97-06-04, Curt presenterade synopsis för arrangemanget på Historiska museet, accepterat av 
kommundirektören. Kommunen har beställt 2 föreställningar på fred, Rotary i Upplands-Bro och 
Järfälla på lörd. För allmänheten på söndagen. Thore presenterade arbetskonceptet för 
Assurspelen, protokollförda ansvarighetspersoner 
 
Verkställt bl. a. 
- Ekehagens forntidsby - se broschyrer 
- Hämtat 7 videoband i Karlstad med inspelningar bl a från Rösaringsgrävningen 1982 
- Samara ordnar konvertering genom Sony  
- lämnat uppgifter om våra böcker till biblioteket. Länsbiblioteket tar fram en CD med 

hembygdslitteratur 
- Börje och Gudrun besökte Österåker (Gudrun Vällfors, Heather Robertson), en kommun med 

aktivt hembygdsarbete. Man har nu tagit över arvet efter Henning Loggert och Alfred 
Vesterberg. Långhundraleden vill komma på studiebeök till UKF/Upplands-Bro. 

 
Att diskutera 
- ”Tack-brevsformat”/information på ett bättre papper med illustration, påminnelse om våra 10 

år 
- Curt Roslund vill försöka ordna årliga kongressen för Kulturell astronomi på Tammsvik 1998 
- Hembygdsbok tas fram av Bålsta bokhandel; önskar medverkan från Börje beträffande Draget 

och hålvägarna. 
- Viktor Ragner, Närradion vill gärna ha DAT-presentation av UKF inför höstens aktiviteter 
- Emilie Lietha, arkeologistuderande, här för information om lämpligt forksningsområde. Jag 

rekommenderad hålvägarna vid Draget, som hon blev mycket intresserad av. 
 
Arkeologi 
- Stora Ekeby / Rösaring, veckan efter midsommar. Verkställda. Länsförbundets 

amatörarkeologer har fått omväxlande utbildning omfattande: fosfatkartering, sökning med 
metalldetektor, kartering av gravar. Bl. a hittades gravar från äldre järnålder i utkanten av 
området. 
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- Kommunen (Lars Morat) ställde upp med imätningspunkter 
- Teknisk personal från länsmuseet deltog 
 
Assurspelen 
Thore har mycket att berätta om det intensiva – och framgångsrika – arbetet under sommaren. 
Några smakprov: tävlande lag klara, I1 ställer upp med tältstad, ordnar busstransporter till varje 
pendeltåg. Besök av ett par vikingabåtar.  
 
Historiska museet 
Curt kommer att redogöra för arbete med texten, samarbetet med den medverkan sånggruppen 
från Chalmers, m.m. 
 
Konsultationer – externa sammanträden - intervjuer  brev - e-postfrågor 
- Anita Olofsson / Kjell Vesterberg, VD Gällöfsta, angående framtagning av presentationsmtrl 

och historisk dokumentation 
- Axel Karlsson fått kopior av ek. kartan över vadstället vid Broån (Assurs sten) 
- Sammanträde hos Lennström, Saltvik ang. vandringslederna i Låssa 
- Sten Klanemo har möjlighet att konvertera videofilmerna från Rösaring 1982 
- Brev till Birgitta Onsell om mina möjligheter att guida hennes grupp vid Rösaring 
- Gert Ohlsson, kyrkoherde i Kungsängen, vill ha hjälp med hemsidor – återkommer 
- Kerstin Mossberg, Stockholm, har fått Rösaringsmtrl 
- Fax ang. Tibble 19 juni till DN, SvD 
- Hjälpt Lars Axelsson, Post-IT, med färgbilder för Rösaringsbroschyren 
- Hans Söder – Bålsta bokhandel – informerad om Rövargrottan, som tydligen är okänd av 

hembygdsfolket i Bålsta. Fick STF-artikeln och Grottan, speleologernas tidskrift med 
beskrivningen av grottan 

- Vuxenskolan vill stå som arrangör av kurserna i Landskapsarvet – med bl a överläggskartor. 
Jane Wahlström skall komma hit på studiebesök. 

- 97-06-30. Bosse Larsson m fl från Upplands Väsby hembygdsförening här på studiebesök; de 
vill ha hjälp med framtagning av Hugo Sabels ”memoarer”. 

- 97-07-07. Jannet Eriksson, Kungsängen, fått uppgifter om Gräsholmen, bl köpekontrakt, 
hämtat ur vår databas. 

- I Thoresta golfklubbs tidning apostroferas Börjes historiska verksamhet 
 
Föredrag – guidningar 
97-05-30. Guidning för NCC Kistapersonalen vid Kungsängen – Ryssgraven – Dalkarlsbacken – 
Stäketbroarna. UKF debeterat 3000:- 
97-06-04. Guidning VVS-företaget Ahlsell vid Rösaring 
97-06-05. Guidning av personalen vid Järfälla socialförvaltning 
97-06-11. Guidning för den andra gruppen från Ahlsell 
97-06-12. Studiedag (heldag) på Tammsvik för Låssa-gruppen. Föredrag och guidning. 
97-06-12. Guidning för Skanska AB. Vid Rösaring.  UKF debeterat 1500:- 
97-06-13. Guidning. Norrgrindens förskola. Vandring med lokalhistoria i Bro 
97-06-15. Guidning. Stäkethistoria för Gunilla Seths vänner 
97-06-18. Telefonintervju i Närradion om Draget 
97-06-19. Föredrag på gräsmattan framför Tibble g:a gästgivargård. 20-tal nya åhörare. 
97-06-23. Föredrag för 30-tal personal på Tammsvik/Mälargården om den lokala historien 
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97-06-24. Guidade autistiska patienter vid Rösaring. 
97-06-25. Guidade amatörarkeologer, som ej tidigare deltagit, vid Rösaring 
97-06-26. Föredrag vid NCC:s avslutsningsfest/grillfest inför semestern. Lokalhistoria. 
97-06-26. Kort föredrag om ”Slaget på Mälaren” för 100-talet besökare på festplatsen vid 
Björknäsbadet. BDB sjöng. 
97-06-28. Busstur 3 tim, för 50 personer till Tuna ödeby, Husby-Bro/Assurstenen, Draget i 
anslutning till Håtunaleken 
97-07-02: Kulturcykling Lejondalssjön runt. 4 timmar 
97-07-04. Kulturcykling på Låssahalvön. 4 timmar 
97-07-07. Vandring Kungsängens station – Öråker – Tuna - Asker retur. 4 timmar 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:7 
Dag/Tid  97-08-27/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore    
  Isaksson,  Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- 3000:- till kommunen för utskänkningstillstånd vid Assurspelen 
- 475:- till polisen för vägmärkning - 50 km begränsning 
 
4 - Angelägna ärenden på kallelsen 
- brevpapper med logotype 
- kuvert, akut behov inför nästa utskick 
 
5 - Assurspelen - Historiska museet 
- Uppföljning och kompletterande förberedelser  
- OS-kommittén har sänt material 
- Tilltänkt speaker har hoppat av - Curt och Thore tar över 
- Alla lagen har fått sina tider 
- Ragnsell ställer ut 4 bajamajor 
- 2 bussar till varje pendeltåg under Assurspelen 
- Sverigehuset säljer biljetter 
- Bilder till Resan Rom Rösaring tas fram. Jan-Christer - Bengt 
- Curt ordnar programblad 
- Börje sätter upp affischer i Bro och Kungsängen 
 
6 - Program för hösten 
- Arkeologidagen vid Draget sönd. 31 aug. Börje guidar 
- Stadsarkivet 97-10-08 kl 18.00 
- Göran Henrikssons föredrag sker 12 nov i Dagcentralen Bro 
- Rune Edbergs föredrag i Dagcentralen Kungsängen 97-10-22 
- UKF ställer upp vid Marknaden i Bro Centrum 97-08-30. Gudrun guide på busstur till 

Rösaring 
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7 - Rapporter 
- Microsoft svarar inte på problemet med bildhanteringen i MS Publisher 
- Börje porträtterats i Mälarposten 
 
8 - Guidningar 
97-08-13 Cykeltur Rösaring -  4 tim 
97-08-14 Gällöfstapersonalen vid Rösaring 
97-08-15 Vandring Kungsängen - Öråker Tuna ödeby,  4 tim 
97-08-16 Cykeltur Lejondalssjön runt.  4 tim 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
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PM 97-7 
97-08-27 
 
Ekonomi 
- 3000:- till kommunen för utskänkningstillstånd  
- 475:- till polisen för vägmärkning 
 
Logo-type 
- brevpapper 
- kuvert - akut behov, nästa utskick 1 okt. 
 
Föredrag / studiebesök 
- Stadsarkivet 8 okt 
- Göran  Henriksson, onsd 12 nov. "Astronomisk tolkning av hällristningar. 

Solförmörkelser, supernova och komet avbildade på svenska hällristningar" 
- Rune Edberg 
 
Info 97-3 utkommet 
 
Arkeologidagen, Draget sönd 31 aug 
- affischer på biblioteken i U-Bro och Håbo, bokhandeln 
 
Marknad i Bro Centrum, lörd 30 aug 
 
Får inget svar från Microsoft om Publisher 
 
Föredragningar 
- Thore 
- Curt 
 
UKF-mtrl vid Assurspelen - Hist. mus ?? 
 
Mälarposten - personligt porträtt 
 
Guidningar-föredrag 
97-08-13. Cykeltur Rösaring 
97-08-14. Gällöfstapersonalen - Rösaring. 
97-08-15. Vandring Kungsängen - Öråker - Tuna 
97-08-17. Cykel Lejondalssjön runt. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:8 
Dag/Tid  97-10-07/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Bo Karlberg, 
Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Ekonomiska ställningen framgår av saldolistan per 97-10-07 
 
4 - Angelägnare ärenden enligt kallelsen eller aktualiserade under mötet 
- Bengt och Bosse uppmärksammades med blommor för sina insatser vid Historiska museet 

och Assurspelen 
- Bosse invaldes på ledig plats i UKF:s styrelse. 
- tryckpapper, kuvert jämte brevpapper med logotype beställda av Thore 
- beslut att Börje skriver brev till kommunstyrelse och partiledare angående vikten av 

hänsynstagande till Svenngårdska samlingen vid ev flytt av kommunbiblioteket till gymnasiet 
- Curt och Thore hade förberett presentation av UKF och dess resurser vid ett möte 

tillsammans med företagarföreningen och kommunen. Även NCC var inbjudet. Kallelsen 
hade dock angivit fel dag. Mötet hade redan genomförts. Nytt möte 20 oktober. 

 
5 - Assurspelen - Historiska museet 
- vikingaflotta kommer till Stockholm under kulturhuvudstadsåret, diskuterades därför att 

tidigarelägga Assurspelen med en kavalkad av båtar vid Gröna udden; troligen uppkommer 
svårigheter att använda årets spelplats eftersom järnvägsbygget kommer igång under nästa år. 

- ingen vägskyltning ägde rum; vi begär återbetalning av kostnaden från polismyndigheten 
 
6 - Uppdragsverksamheten 
- inskrivning/tolkning av texten i 1820 års hembygdsbok beställd och bekostas av Kungsängens 

församling 
- nya turistkartan - Börje fackgranskar, ett flertal sammanträden 
 
7 - Bokutgivningen 
- 100 ex av Folklivsberättelser I beställda av Håtuna hemb.förening 
- MS Publisher fungerar inte enligt manualen; leveransen av Ventura försenad 
 
8 - Rapporter 
- Curt Roslund meddelar att det inte blir aktuellt med någon konferens i Upplands-Bro 1998 för 

Europeiska föreningen för kulturell astronomi. Han meddelar också att Paztors (Ungern) 
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doktorsavhandling om Stonehenge (med hänvisning till Rösaring) godkänts för framläggande 
- Foldern med information om UKF uppdaterad - ca 400 ex 
- Medlemsinfo 4 utsänt, ca 400 ex 
- Affischer om Arkeologidagen och Historiska museet uppsatta 
- Lennartsnäs med alla kulturskatter har försålts 
- UKF sålde produkter vid Brodagen i Bro centrum 30 aug, Gudrun och Börje 
- Canon-Toner kan förmås passa till vår kopiator - ca 800:- billigare 
 
9 - Konsultationer - intervjuer 
- landskapsarkitekt Annika Bokström, Lantbruksuniversitetet ; Ekhammarskolans skolgård 
- nya turistkartan, sammanträde 97-10-06 
- Inger Aker Granquist, frilansande journalist Enköpingsposten/Mälarposten 
- Magnus Persson, journalist SL/Metro 
- Vägverket; Rastplats Stäket: Dalkarlsbacken/Ryssgraven 
- Helen Andersson, mtrl för C-uppsats om Granhammar 
- Barbro Kilgren - utsmyckning av nya Servicehuset Kungsängen 
- ROMBUS Arkitekter/Sten Köhlberg - Fliesbergs planer 
- Håkan Ekstedt; Håbo scoutklubb, Rösaring 
- Jenny Lindberg, Järfälla hembygdsförening 
 
10 - Föredrag - guidningar 
- Preem/Hackholmssund. Guidning Rösaring, sålde bok 1-2-3 (97-08-30) 
- Arkeologidagen - Draget (97-08-31) 
- Skokloster Gille - Fornsigtuna (97-09-07) 
- Lillsjöskolans lärare (97-09-15) 
- Dagcentralen Fjärilsstigen - 40-tals Pop (97-09-17) 
- Vägverket. Daklkarlsbacken (97-09-19)  
- Kyrkobyggnadens dag, Kungsängen, Gudrun och Börje (97-09-21) 
- Solgården - samma program som på Fjärilsstigen (97-09-23) 
 
11 - Korrespondens - viktiga 
- Bergmästarämbetet i Falun;  Håtunagruvan 
- Ulla Gunnars - landskapsarkitekt; Vägverket 
- Mats Bergman - vägverket 
- Brev/tele från Curt Roslund 
- Anna Norberg/Kjell Nilsson:  Rösaring 
- Microsoft AB - ang Publisher 
- Lillemor Jönsson - program för Det händer 
- Design-IT: broschyr för marknadsföring av aktiviteter  
 
Vid protokollet      Justeras 
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UKF - styrelsemöte onsd  7 okt 1997. Hos Börje 19.30 
PM 97         Utskrift   -8

Ekonomi 
- Assurspelen 
     - Thore rapporterar 
- Resan Rom … 
     - Curt, Thore, Bengt rapporterar 
     - Lillemor Jönssons insats 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Logotype - visitkort - brevpapper - kuvert är slut 
- Brev till kommunstyrelsen ang. Svenngårdska samlingens behandling vid flytt av  
biblioteket till gymnasiet 
- MS Publisher(!!)  - Corelventura 7. 
- inköp av lämpligt tryckpapper 
- Företagarföreningen/Kommunen, inställt/kommande möte 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
 
Projekt - arbetsområden 
- bok a-5   
     - beställning av 100 ex från Zander 
- bok Öberg 1820: renskrift beställd av Gert Olsson 
- bandintervjuer: Gudrun klar med ca 40 
     - vi får låna hembygdsföreningens band (Kümmer) 
- bok4 
     - lägga in hela materialet om Håtuna grafitgruva 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- uppdaterade information om UKF - tryckt ca 400 ex 
- medlemsinfo 97-4; ca 400 utskick 
- affischer för Arkeologidagen, Historiska museet 
 
Verkställt - datorfrågor 
- Publisher fungerar inte som manualen säger 
- Corelventura - försenad leverans 
- Canon toner passar till vår kopiator 
 
Uppdragsverksamhet 
- Inskrivning av Öbergs hembygdsbok från 1820 - best. av Kungsängens församling 
- Nya turistkartan - sammanträden - förslag/korrektur 
 
Att rapportera 
- ingen konferens aktuell 1998 för Europeiska föreningen för kulturell astronomi 
- Bok från Raä 
- Curts rapport från Samrådsgruppen 
- Marknadsstånd i Bro Centrum, Gudrun och Börje 
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- Lennartsnäs - med alla kulturskatter - har försålts. Rättstvist 
- Curt Roslund. Pazstors doktorsavh om Stonehengde (Rösaring) godkänd för framläggande 
(troligen för jul) 
 
Programverksamhet 
- stadsarkivet - Bengt ansvarig 
- Edberg om Ingegerd Olofsdotter 
- Göran Henriksson  
         - bemöts i Pop. Ark även av Curt Roslund 
- Herrgårdskonsert på Gällöfsta, BDB:s julprogram 
 
Konsultationer - intervjuer 
- landskapsarkitekt Annika Bokström, Lantbruksuniversitetet ; Ekhammarskolans skolgård 
- nya turistkartan, sammanträde 97-10-06 
- Inger Aker Granquist, frilansande journalist Enköpingsposten/Mälarposten 
- Magnus Persson, journalist SL/Metro 
- Vägverket; Rastplats Stäket: Dalkarlsbacken/Ryssgraven 
- Helen Andersson, mtrl för C-uppsats om Granhammar 
- Barbro Kilgren - utsmyckning av nya Servicehuset Kungsängen 
- ROMBUS Arkitekter/Sten Köhlberg - Fliesbergs planer 
- Håkan Ekstedt; Håbo scoutklubb, Rösaring 
- Jenny Lindberg, Järfälla hembygdsförening 
 
Föredrag - guidningar 
- Preem/Hackholmssund. Guidning Rösaring, sålde bok 1-2-3 (97-08-30) 
- Arkeologidagen - Draget (97-08-31) 
- Skokloster Gille - Fornsigtuna (97-09-07) 
- Lillsjöskolans lärare (97-09-15) 
- Dagcentralen Fjärilsstigen - 40-tals Pop (97-09-17) 
- Vägverket. Daklkarlsbacken (97-09-19)  
- Kyrkobyggnadens dag, Kungsängen, Gudrun och Börje (97-09-21) 
- Solgården - samma program som på Fjärilsstigen (97-09-23) 
 
Korrespondens - viktiga 
- Bergmästarämbetet i Falun;  Håtunagruvan 
- Ulla Gunnars - landskapsarkitekt; Vägverket 
- Mats Bergman - vägverket 
- Brev/tele från Curt Roslund 
- Anna Norberg/Kjell Nilsson:  Rösaring 
- Microsoft AB - ang Publisher 
- Lillemor Jönsson - program för Det händer 
- Design-IT: broschyr för marknadsföring av aktiviteter  
 
Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:9 
Dag/Tid  97-11-04/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Ekonomiska ställningen per 97-11-04 framgår av saldolistan 
- inköp av arbetsminne för att kunna trycka "Print on demand"  
- Ventura Publisher 7.00 inhandlad  
 
Angelägnare ärenden eller frågor aktualiserade under mötet 
- Diskuterades vilka möjligheter som finns att göra våra databaser och vårt övriga material 

tillgängligt för allmänheten. En möjlig väg är Lotus Notes Domino. Börje deltager i ett 
heldagseminarium kring dessa frågor ordnat av Borland User Groups 

- Curt och Thore rapporterade om mötet med kommunens  och företagarföreningens 
representanter, och bl a UKF:s roll som "Think tank" 

 
Uppföljning av Assurspelen och Upplands-Brodagen på Historiska museet 
- Curt skall göra en skriftlig sammanfattning av erfarenheterna 
- Vi bör exempelvis ha billigare mat för barn vid kommande Assurspel 
- Ev kommer spelen att flyttas till augusti nästa år, då en vikingaflotta besöker Stockholm, som 

förhoppningsvis kunde lägga till vid Gröna udden i Kungsängen. En alt. spelplats skulle 
kunna vara vid biskopsborgen 

- Thore har också fört diskussioner med bl a Historiska museet om att Assurspelen skulle 
kunna förläggas till Djurgården i samband med vikingaflottans besök i Stockholm. Under alla 
förhållanden blir det svårt med kommunikationer ut till norra Stäksön medan nya 
järnvägsbygget pågår. 

 
Uppdragsverksamheten 
- bekräftelse på beställning av Öbergs hembygdsbok 1820, 2000:- inskriften verkställd 
- turistkartan - Anna Norberg - 97-10-21 ( 3 tim) 
- turistkartan - Lise / Mätkontoret - 97-10-28 
- turistkartan - hela projektgruppen - 97-11-03 
 

Rapporter 
- Aschaneusboken beställd via Hemsidan 
- Stertman gör Mälarposten på söndagskvällen - därför var han inte på Historiska museet 
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- rapport/rekogn av jättegryta i Upplands-Bro - Draget 
- 7 videokassetter från Rösaring 1982 överförda till Beta och VHS genom Samaras försorg 
- Lantbruksakademien har hört av sig om Hushållningsjournalerna - vill förvärva tryckta ex. 
lämnar kravspec 
- programmet för Hushållsjournalerna förbättrat - utskrifter lämnade till KSLAB 
- värdefullt samtal om UKF:s inre arbete med Nylund och Mahlviker 
- beställt boken Hembygd är framtidsbygd av projektgruppen Bergslagsgruppen; 
rapporten är en genomgång av hur hembygdsrörelsen arbetar för närvarande  
- UKF deltog med blomma vid Margareta von Essens begravning 
- rekognosering av nyanlagd badsjö i skogen norr om motorvägen 
- Friluftsfrämjandet (Stockholm) planerar en stort anlagd skridskotävling "Vikingarännet" 

mellan Uppsala och Stockholm med test första helgen i febr 1998. Börje berättade om 
kultursevärdheter längs sträckan vid båtfärd för arrangörer och repr för angränsande 
kommuner 

Programverksamhet 
- Stadsarkivet - Bengt Borkeby - 11 betalande 
- Rune Edbergs föredrag, 21 betalande, inget arvode 

Konsultationer - intervjuer 
- Guy Mahlviker, namnet "garn" 

Föredrag - guidningar 
- Vikingarännet - båttur med Enköping (1868)  97-10-13 
- PRO-Kungsängen 97-10-15 
- Håbo scoutkår, Rösaring 97-10-18 

Korrespondens - viktigare 
Brev/fax/tele in 
- Smarling, Colorado, USA 
- Jarl Stigzelius - Ålandshistoria 
- tack kort från familjen von Essen 

Brev/fax/tele ut 
- Populär Arkeologi - Birgitta Gustafsson - med UKF-mtrl/K&H m.m. 
- annonser om Edbergs föredrag till DN/SvD 
- Lantbruksakademien. Lars Ljunggren fått prov på utskrifter från databasen 
- matrl till Smarling via e-post, USA 
 
Vid protokollet       Justeras 
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Kallelse 

UKF - styrelsemöte tisd 97-11-04 

PM 97-9        Utskrift   

Ekonomi 
- inköp av arbetsminne för att kunna trycka "Print on demand" -verkställt 
- Ventura Publisher 7.00 inhandlad - verkställt 
- MS Publisher oanvändbar för vår form av Print on demand 
 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- SilverDalen Soft har nu ett billigare/enklare etikett program; 199:- 
- Silverdalens Super Print 5;  695:- 
- bästa sätt att göra våra databaser och vårt övriga material tillgängligt nu och i framtiden? 
 

Uppföljning av tidigare beslut 
- kuvert - papper - logotype 
 

Projekt - arbetsområden 
- bok4 - hela materialet kring Håtunagruvan bör ingå - (Internet-materialet) 
-  

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Brev ang. Svenngårdska samlingen till politker, tjänstemän, 15 st 
- begärt att återfå 450:- från Norrorts Polismästardistrikt - skyltning av Assurs marknad 
 

Verkställt - datorfrågor 
- Nytt moderkort från HP 97-10-10 
- Börje deltog i heldagsseminarium: Lotus Notes Domino och Objektorienterad 
programmering 
  

Uppdragsverksamhet 
- bekräftelse på beställning av Öbergs hembygdsbok 1820, 2000:- inskriften verkställd 
- turistkartan - Anna Norberg - 97-10-21 ( 3 tim) 
- turistkartan - Lise / Mätkontoret - 97-10-28 
- turistkartan - hela projektgruppen - 97-11-03 
- rekognosering av nyanlagd badsjö! 
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Att rapportera 
- Aschaneusboken beställd via Hemsidan 
- Stertman gör Mälarposten på söndagskvällen - därför var han inte Hist. museet 
- rapport/rekogn om jättegryta i Upplands-Bro - Draget 
- 7 videokassetter från Rösaring 1982 överförda till Beta och VHS genom Samaras försorg 
- Lantbruksakademien har hört av sig om Hushållningsjournalerna - vill förvärva tryckta ex. 
lämnar kravspec 
- programmet förbättrat - utskrifter lämnade till KSLAB 
- värdefullt samtal om UKF:s inre arbete med Nylund och Mahlviker 
- beställt boken Hembygd är framtidsbygd av projektgruppen Bergslagsgruppen 
rapporten är en genomgång av hur hembygdsrörelsen arbetar för närvarande  
- UKF deltog med blomma vid Margareta von Essens begravning 

Programverksamhet 
- Stadsarkivet - Bengt Borkeby - 11 betalande 
- Rune Edbergs föredrag, 21 betalande, inget arvode 

Konsultationer - intervjuer 
- Guy Mahlviker . namnet "garn" 

Föredrag - guidningar 
- Vikingarännet - båttur med Enköping (1868)  97-10-13 
- PRO-Kungsängen 97-10-15 
- Håbo scoutkår, Rösaring 97-10-18 

Korrespondens - viktigare 

Brev/fax/tele in 
- Smarling, Colorado, USA 
- Jarl Stigzelius - Ålandshistoria 
- tack kort från fam. Essen 

Brev/fax/tele ut 
- Populär Arkeologi - Birgitta Gustafsson - med UKF-mtrl/K&H m.m. 
- annonser om Edbergs föredrag till DN/SvD 
- Lantbruksak. Lars Ljunggren fått prov på utskrifter från databasen 
- matrl till Smarling, USA 

Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 97:10 
Dag/Tid  97-12-02/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Bo Karlberg, 
Börje Sandén. 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan per 97-12-02 
 
4 - Punkten angelägna ärenden i kallelsen 
- Hembygdsförbundets erbjudande att annonsera föreningars aktiviteter under 

kulturhuvudstadsåret 
- Sophie undersöker möjligheterna att ordna musikevenemang med Lars Rosell i Skogakyrkan 
- Beslöts att UKF ställer upp som värd för en paneldiskussion kring Göran Henrikssons idéer 

om hällristningars koppling till solförmörkelser och kometer. Bengt presenterade en PM om 
förutsättningar och uppläggning. Närmare ställningstagande kring detaljerna uppsköts till 
januarisammanträdet. Paneldiskussionen bör äga rum mars, senast i början av april. 

- Tänkbar programpunkt är våra sjökrogar, aktuell genom Tärnsund och Görväln. 
- Curt undersöker om Hans Furuhagen är tänkbar föredragshållare under året 
- Börje tar kontakt med Alf Åberg och Torkel Stålmarck, den senare med program kring 

Bellman på någon herrgård med musikillustrationer av Bro d´River Boys. 
- Curt skaffar HP SupportPack för nya skrivaren när garantitiden utgår. 
- Vi skall göra ett nytt försök att få fram den tidigare diskuterade modellen av Assurstenen, 

lämplig som gåva i olika sammanhang. Tillverkare Lars Pamp. 
 
5 - Möte med kommunrepresentanter 
Curt och Thore redogjorde för möten med kommunrepresentanter beträffande marknadsföring av 
Upplands-Bro och därmed också UKF, som står för ett visst mått av sakkunskap när det gäller 
bygdens historia. Ett tillfälle är att ta vara på är den stora golftävlingen Scandinavian Masters på 
PGA-banan i Kungsängen/Västra Ryd. 
      
6 - Projekt 
- UKF samarbetar med Bro hembygdsförening vid dokumentationen av den förra lanthandeln i 

Bro. UKF står för videodokumentation och viss registrering av böcker. 
- Folklivsberättelser.  AU-sammanträde 97-11-23. Bokbindning hos Eskil Barresjö, Nacka. 

med AU:s besök där 97-11-26. Tryckpapper, jämte brevpapper och kuvert beställda av Thore. 
Se utförligare nedan under rubriken Vårt nya tryckförfarande. 

- Börje ändrar bokens sidor så att en "läpp" skapas för att klara inbindningen av papper som 
gått genom laserskrivare; ordnar falsben för vikningen av de 11 häftena i varje bok. 
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- Originalbilden för omslaget lånad från kulturförvaltningen. Provutskrift lämnad till 
författaren och Thore Zander som beställt 100 ex. ISSN-nummer införskaffat. 

 
7 - Vårt nya tryckförfarande 
Lösningen tycks nu vara klar för tryckningen av serien Folklivsberättelser med vår egen metod 
för det s.k. Print on Demand. Varje enskild bok skrivs ut på vår nya laserskrivare. Den 
ursprungliga idén/principen har till slut visats sig fungera även med ett stort antal bilder (68 
stycken), sedan datorn fått ett avsevärt utökat internminne = arbetsminne (nu 88 Mb). Det först 
inköpta programmet MS Publisher kunde inte hantera bilder så som det tydligt utlovas i 
manualen. Efter uppgradering till version 7 av vårt tidigare använda program Ventura kunde 
idéerna förverkligas. Hela boken om 176  A5-sidor och 68 strecktecknade bilder kan skrivas ut på 
mindre än 10 min (reducerat till 4,5 min när detta protokoll skrivs!) med EN tangenttryckning. 
Sidorna kommer fram i sådan ordning att de elva 16-sidiga häftena kan bindas ihop på 
traditionellt sätt. 
 
8 - Uppdragsverksamheten 
- Öbergs hembygdsbok från 1820 renskriven och redigerad av Gudrun. Provutskrift (tre 16-

sidiga häften) levererade till Kungsängens församling, som betalar UKF 2000:- för arbetet. 
Nästa bok i tur att utges i vårt tryckförfarande 

- Granskning av texter till skyltarna till vandringslederna i Låssa ("Låssa 2000") 
 
9 - Program 
Bengt inledde och avslutade Göran Henrikssons nära 3 timmar långa och intressanta föreläsning 
om "Astronomisk tolkning av hällristningar - Solförmörkelser, supernova och komet avbildade på 
svenska hällristningar" 
 
10 - Rapporter 
- Studien Hembygd är framtidsbygd inköpt. Författad av Bergslagsgruppen på uppdrag av 

Sveriges Hembygdsförbund. 
- UKF har förvärvat framlidne Helge Norbergs historik över Västra Ryds konsumentförening 

1919 - 1960. 
- UKF har också studien Storstockholms sociala geografi framtagen av landstinget 
- Övertagit hembygdsmaterial från Axel Karlsson: Konrad Björkmans efterlämnade papper. 
- Vi har också fått en förnämlig bild- och textdokumentation av Negelstena herrgård, helt 

utplånad när Svea Livgarde etablerade sig på "Kungsängenfältet". 
- Vi har fått ytterligare intressant material från John Kraft, lämpligt att ta med i Vad hände 

egentligen 4. 
- Bosse har kopierat/redigerat videobanden från Rösaring 1982. Samara hade dessförinnan 

ombesörjt konverteringen till BETA och VHS utan kostnad för UKF (7 videokassetter) 
- Utbildningsradion Stig Ohlsson (Dalarna) är intresserad av Dalupproret 1743. Han förbereder 

ett skolprogram med våra synpunkter på ämnet. Han hade funnit dem på vår hemsida. Han 
köpte ett eget ex av boken. 

- Fem brev ned önskat historiskt material sända till Vägverkets projektgrupp, som arbetar med 
den kommande rastplatsen på Stäksön. Landskapsarkitekten och en annan central person i 
gruppen har fått motsvarande tidigare. Vårt förslag skulle "ge vägverket sin första 
kulturrastplats" eller "Vägverkets eget Skansen" enligt spontana reaktioner, när vi visade 
området tidigare i höstas. 

- Positiva reaktioner från fp, m och kds på vår skrivelse angående hänsynstagande till 
Svenngårdska samling vid en ev flytt av Kungsängens bibliotek till gymnasiet.  
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11 - Konsultationer - intervjuer 
- Levererat material till Gällöfsta för historik kring namnen på sammanträdesrummen 
- Fyra gymnasieelever har fått information för deras projekt kring Stora Ekeby/Rösaring 
- Siv Lindberg, runstensfadder för Grynnstastenen, angående upprustning av stenen vid 

Skråmsta. 
- Hugo Sabel angående Thoresta herrgårds huvudbyggnad som lär ha flyttats till Östergötland. 
- Catharina Anderson ang. ev nytt namn på Enköpingsbanken 
 
12 - Föredrag - Guidningar 
- Tjusta skolan, 3 lektioner för samtliga 110 elever, om skolans/bygdens historia.  4 bevarade 

skolhus, det äldsta från 1818. Skolinstruktion från 1814. Daghem från 1870-talet, 
Provinsialläkarstation 1864, Apotek 1874. Allt på privat initiativ av Sehmann på Aske. 

- Nordvästra sjukvårdsdistriktet. Föredrag och kortare guidning till Assurs sten och Ryssgraven 
- Dalkarlsbacken. 

 
14 - Nästa styrelsesammanträde tisd 13 januari kl 19.30 hos Börje 
 
Vid protokollet      Justeras 
 

Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 97-12-02 

PM 97-10          

Ekonomi 
-  

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Program för våren; ev annonsering i Hembygdsförbundets evenemangskalender 1998 
- Uppföljning av Göran Henrikssons föredrag - han är intresserad av att få möta sina 
belackare; inte skett sedan 1991; då mot Jonathan Lindström (Anders Karlsson handledare) 
- Har vi garanti/service på nya skrivaren. (inköp av extra toner!) 
- Backup stationen fungerar inte med långa filnamn. Hur utnyttjar man Windows 
Backupprogram? 
- Trots utökat minne låser sig nu "skrivbordet" - ombootning (3 minuter!) 
 

Uppföljning av tidigare beslut 
  

Projekt - arbetsområden 
- Lanthandeln i Bro - Bosse Karlberg, Börje, Gudrun, Seija Ullgren, Hans Brofalk 
-   

Verkställt - nya boken Folklivsskildringar 
- au-sammanträde sönd. 97-11-23 
- bokbinderifrågor, Eskil Barresjö, lösandet av bokomslaget 
- tryckpapper, brevpapper, kuvert 
- falsben  
- lånat originalbild av kulturförvaltningen 
- provtryck av omslag skickat till John Kraft 
- provtryck av texten till Thore Zander 
- ISSN-nummer införskaffat 
 

Verkställt - datorfrågor 
- Lösningen klar för tryckning av hela boken på knappa 10 minuter. Ursprungliga idén gick 
att förverkliga med det utökade minnet 
- hemsidan: Gösta Magnusson; DMS 
  

Uppdragsverksamhet 
- lämnat provutskrift av Öbergs hembygdsbok från 1820 till Kungsängens församling. Gudrun 
har renskrivit. Utskrift via nya förfarandet 
- granskning av texter till vandringslederna i Låssa. 
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Att rapportera 
- Studien Hembygd är framtidsbygd; Bergslagsgruppen/Sveriges Hembygdsförbund 
- Storstockholms sociala geografi 
- Västra Ryds konsumentförening 1919 -1960 - Helge Norberg 
- Utbildningsradion (Dalarna) Stig Ohlsson intresserad av Stora Daldansen enl bok3 
- Samarbetskommitténs möte 
- Positiva gensvar från fp och m beträffande brevet om Svenngårdska samlingen 
- 5 brev till vägverkets projektgrupp - 2 postade tidigare  
- Bild- och textdokumentation om Negelstena genom Stig Videklev 
- Bosse har kopierat Rösaringsfilmerna från 1982, dels för UKF, dels för Sven  Ohlsson, 
Karlstad, som lämnat ifrån sig orignalinspelningarna. Samara har ombesörjt konverteringen 
till Beta och VHS utan kostna för UKF. 
- fått några av Axel Karlssons/Konrad Björkmans efterlämnade papper 
- diverse nytt material från John Kraft 
  

Programverksamhet 
- Göran Henrikssons föredrag - Bengt inledde; DN närvarande 
-  

Konsultationer - intervjuer 
- levererat material till Gällöfsta för historik kring namnen på sammanträdesrummen 
- 4 Gymnasieelver med ett projekt kring Stora Ekeby 
- Siv Lindberg, runstensfadder för Grynnstastenen, ang. Skråmsta stenens upprustning 
- Hugo Sabel angående Thoresta hergårdsbyggnad 
- Catharina Andersson ang nytt namn på Enköpingsbanken 
- Kommunen tillsätter en referensgrupp för vardera tätorten inför den fördjupade 
översiktsplanen. Önskar min medverkan. 
 

Föredrag - guidningar 
- Tjustaskolan 97-11-12, 3 lektioner kring "skolmuseet" 
- Nordvästra sjukvårdsdistriktet - Assur och Dalkarlsbacken/Ryssgraven, UKF-mtrl 
 

Korrespondens - viktigare 

Brev/fax/tele in-  

Brev/fax/tele ut-  

Övrigt 
- Alf Åberg 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-1 
Dag/Tid  98-01-13/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Bo 
Karlberg,  Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Se Saldo 1997 
Sammanfattning 1997 
Intäkter 
Medl. Avg                                         21750:- 
Böcker,kartor,tidskr                          17205:- 
Uppdrag                                            35200:- 
Överskott: föredr, konserter m.m       3360:- 
Överskott Assur                                 2781:- 
Underskott Historiska museet          - 6591:- 
Kostnader 
Försäkr, kontor, band/film m.m         7884:- 
Tidskrifter - litteratur                         4535:- 
Avgifter hemb.förb, övr. fören           5252:- 
Utställningar, kurser                           3224:-  
Dator - hårdvara                                38507:- 
Dator - mjukvara                                 9116:- 
Algonet                                               2475:- 
Telia                                                   3550:- 
Porton                                                 5900:- 
 
Se Saldo 1998 
 
4 - Paneldiskussion kring Göran Henrikssons teser 
- Curt åtager sig uppdraget som samtalsledare och kontaktar berörda talare. Efter kontakter 
med Göran Henriksson och Curt Roslund samt efter råd från Gunnar Ohlsson beslöts att 
begränsa deltagarlistan till Curt Roslund och Jonathan Lindström förutom Göran Henriksson. 
- Bengt förhandsbokar lokaler för 3 tänkbara datum; vid mindre åhörarantal utnyttjas Villa 
Skoga, annars Skoga kyrkan. 
 
 
5 - Våren program i övrigt 
I samarbete med Bro hembygdsförening  
- tisd. 28 april, kl 19.00 Vandring i Gamla Bro. Hus och människor på 30- och 40-talen 
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- sönd. 10 maj, kl 14.00 Herrgårdskonsert på Brogård, Bellman me
Bro d'River Boys. Bengt föreslår repris på Görväln under hösten. 

d Torkel Stålmarck och 

tisd. 19 maj, kl 19. Fältvandring i arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby 

v. 
urt vidtalar Hasse Furuhagen angående föredrag inom för oss intressant område 

v 
surspel/marknad. Ev äger den rum på Djurgården/Galärvarvet. Avgörande möte 

unen 
er han möjliga åtgärder för en standardisering  av marknadsföringen av Upplands-Bro. 

öjer 2-3 år innan färdigt program finns framtaget av 

 programvaror. 

else för förfarandet till Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms 

tryckning i större format redan framtagna inklusive dubbelspaltade sidor och 
tografier 

lltför kraftigt rödstick. Nästan gång bör originalbild ställas till 
tryckeriets förfogande. 

 fått socialdemokratiska partiets historik i Upplands-Bro 1914-1984 av Axel 

en vid Tibble postgård 
k lbyn Tjusta - uppsats av Percy Säfström 

ljning av böcker, kartor, Brolimpan vid julmarknad i Bro centrum, Gudrun, Sophie, 

ljning dito vid Stora Ekeby julmarknad. Gudrun, Börje, 4 vandringar till Rösaring, 2 x 

Blomsteruppvaktning till Gällöfsta som tack för gästfriheten 

F) 
diskussion med Anna Norberg om ersättningsnivåer för guidningar åt bussbolag 

rskilt 

- 
 
Sophie undersöker möjligheterna till studiebesök i Skoklosters bibliotek. Harry Jär
C
 
6 - Assurprojektet m.m. 
- Thore förbereder förhandlingar med Historiska museet, kommunen m fl om utformningen a
1998 års As
30 januari. 
- Thore tog upp frågan om kommunens profilering. I sitt samarbete/uppdrag inom komm
s
 
7 - Kan vi dra ekonomisk nytta av vårt tryckförfarande? 
- Vi tycks vara ensamma om vår metod för Print on Demand 
- Curt menar att det dr
programtillverkarna. 
Vi skulle kunna offerera utbildning, ev ta fram ett paket med lämpliga
- Produktchef på HP köpte genast 5 böcker för HP:s marknadsföring 
- Börje har sänt redogör
läns hembygdsförbund 
- Börje demonstrerar förfarandet vid Upplands Fornminnesförenings Vinterting 1 feb. 
- Mallar för 
fo
 
8 - Kuskens pojke - Berättelser från Aske 
- Omslagsbilden har fått a

 
9 - Dokumentation 
- UKF har
Karlsson 
- Artikel ur filatelistisk tidskrift om postföring
- S o
-  
10 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Försä
Börje 
- Försä
7 tim. 
- 
 
11 - Uppdragsverksamhet 
- avslutande sammanträde med projektgruppen för nya turistkartan. (2000:- till UK
- 
 
 
12 - Rapporter 
- SL-annons i Metro - UKF nämns sä
UKF: Web-adress på Rosa sidorna  
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et i 
turvård i Upplands-Bro. Almarestäkets borgruin kallas fornborg uppe på en 

raget i boken Arkeologiska samtal. Rapporten om 

 uppvaktad på 50-årsdagen. Blomma och present. Curt, Gudrun, Sophie, Jan-Christer, 
örje 

tuell med ytterligare en bok 
ellmanskännare vid Bellmanssällskapets möte i Börssalen 

 

. Börje har lovat bidraga med information om sin 

Börje intervjuad av Per Danielsson inför artikel i en frireligiös veckotidning 

00-tal 
Föredrag för Attunda räddningstjänst angående namnet Attunda 

ästa styrelsesammanträde tisd 3 febr kl 19.30 hos Börje 

id protokollet     Justeras 

Börje Sandén      Curt Dahlgren 

- Kurs kring utgivande av hembygdsböcker 14-15 mars. Börje inbjuden att visa UKF:s metod 
- Uppmärksammat Naturgeografiska institutionen Vid Stockholms universitet på felaktigh
"Idéer om na
moränkulle 
- UKF i Tabula gratia för ortnamnsforskaren Lars Hellberg (80) 
- Mottagit Michael Olaussons artikel om D
utgrävningen finns ännu endast i manus. 
- Thore
B
 
13 - Programverksamhet 
- Herrgårdskonserten på Gällöfsta genomförd. Gällöfsta bjöd på allt. 
- Torkel Stålmarck kommer gärna och talar om Bellman - ak
B

14 - Konsultationer - intervjuer 
- Fackgranskat textförslagen till skyltar för vandringsleder kring Rösaring 
- Rättat ett antal felaktigheter om sevärdheter i SL:s kommande annons i Metro 
- Dokumentation av Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola på gång genom en nybildad 
intresseorganisation bland Gamla elever
verksamhet på skolan åren 1952-1963. 
- 
 
15 - Föredrag - guidningar 
- Härneviskolan - åk 4-5,   lektioner med lokalhistoria för 1500-16
- 
 
 
N
 
 
 
V
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Kallelse 

UKF - styrelsemöte tisd 13 januari 
PM 98-1        Utskrift  98-02-03 

Ekonomi 
- Se Saldo 1997 
- Sammanfattning 1997 
Intäkter 
Medl. Avg                                       21750:- 
Böcker,kartor,tidskr                         17205:- 
Uppdrag                                          35200:- 
Överskott: föredr, konserter m.m       3360:- 
Överskott Assur                                 2781:- 
Underskott Historiska museet          - 6591:- 
Kostnader 
Försäkr, kontor, band/film m.m         7884:- 
Tidskrifter - litteratur                         4535:- 
Avgifter hemb.förb, övr. fören           5252:- 
Utställningar, kurser                           3224:-  
Dator - hårdvara                               38507:- 
Dator - mjukvara                                9116:- 
Algonet                                              2475:- 
Telia                                                  3550:- 
Porton                                                5900:- 
- Nya boken:  
- leverade 335 från bokbinderiet 
total kostnad - kostnad per bok - (?)    preliminärt  ca 335 ex   framställda 
bokbindning           inkl. moms  10614:- 
papper                     ca 12:- bok ?? 
toner                        ca 13:- bok ?? 
omslag                     1000 ex + 1000 ex; inkl laminering   9281:- 
frakter                      ? 
Antal ex som ej ger inkomster 
- Pliktexemplar                            7 
- Författaren                                10 
- Illustratör                                   5 
- UKF                                           8              summa 30 
Beställda böcker 
- Håtuna Håbo-Tibble församlingars hembygdsförening     100 (?) 
- privata                                                                                    3 
- Aktuellt läge  Se Saldo 1998                                                 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Paneldiskussionen i mars kring Göran Henrikssons teser 
- Neutral samtalsledare - lokal - annonsering utanför lokalpressen - organisation 
Vårens publika program  
- Stålmarck om Bellman, ev sönd 19 april på Brogård 

402



- Studiebesök på Skoklosters bibliotek/arkiv ? 
- Föreläsningar ? 
- musik med Rosell 
Hur dra ekonomisk nytta av vårt tryckförfarande 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- logotype, brevpapper, kuvert 
 
Projekt - arbetsområden 
John Krafts bok 
- Lindbergsson vill att vi bilägger den nya broschyren om Aske 
- Tomasz värdefulla arbete med Layout - nödvändigt arbetssätt vid vår teknik 
- rutiner vid extern tryckning av omslag i framtiden; bl a färgbehandling, fontstorlek 
- modellen för utskrift av A5-böcker även applicerad för utskrift av  A4(=<) på A3-papper  
Fortsättningen på serien folklivsberättelser/hembygdsberättelser 
- Anna Norberg vill att vi använder mtrl ur kulturnämndens skriftserie Vi skriver i Upplands-
Bro som komplement  
- 1820 års hembygdsbok - Lantingshausens teckning får vi låna  
Bengts bok 
Förslag till presentation  för Hembygdsförbundet - Riksförbundet 
Gert Stertman intervjuar i morgon angående boken/tryckeriförfarandet 
Rösaring 
- Heather Robertson villig att översätta aktuell beskrivning till engelska (UKF bör ersätta 
ekonomiskt) 

Dokumentation 
- Fått socialdemokratiska partiets historik Upplands-Bro 1914-1984 av Axel Karlsson 
- Postföring 1858 vid Tibble Postgård utgör beviset för begreppet "löspostväska" 
- "Skolbyn Tjusta" Percy Säfströms dokumentation - lämplig för bok4 
 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Försäljning av böcker, kartor, Brolimpan vid julmarknad i Bro centrum, Gudrun, Sophie, 
Börje 
- Försäljning dito vid Stora Ekeby julmarknad. Gudrun, Börje, 4 vandringar till Rösaring, 2 x 
7 tim. 
- blomsteruppvaktning till Gällöfsta som tack för gästfriheten 
 

Verkställt - datorfrågor 
- skrivarens buffert med 20 MB aktiverad - förklaringen till den snabba utskriften, 4,5 
min/bok 
 

Uppdragsverksamhet 
- avslutande sammanträde med projektgruppen för nya turistkartan. (2000:- till UKF) 
- diskussion med Anna Norberg om ersättningsnivåer för guidningar åt bussbolag 
 
Att rapportera 
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- Visa SL-annons i Metro- UKF nämns särskilt 
- Visa UKF på Rosa sidorna - Web-adressen 
- Kurs kring utgivande av hembygdsböcker 14-15 mars. Börje inbjuden att visa UKF 
- Uppmärksammat Naturgeografiska inst. Vid Stockholms univ. på felaktighet i "Idéer om 
naturvård i Upplands-Bro. Almarestäket kallas fornborg uppe på en moränkulle 
- UKF i Tabula gratia för ortnamnsforskaren Lars Hellberg (80) 
- Mottagit Michael Olaussons artikel om Draget i boken Arkeologiska samtal. Rapporten om 
utgrävningen finns ännu endast i manus. 
- Thore uppvaktad på 50-årsdagen. Blomma och present. Curt, Gudrun, Sophie, Jan-Christer, 
Börje 
 
Programverksamhet 
Se ovan 
- Herrgårdskonserten på Gällöfsta genomförd. Gällöfsta bjöd på allt. 
- Torkel Stålmarck kommer gärna och talar om Bellman - aktuell med ytterligare en bok 
Bellmanskännare vid Bellmanssällskapets möte i Börssalen 
 

Konsultationer - intervjuer 
- Fackgranskat textförslagen till skyltar för vandringsleder kring Rösaring 
- Rättat ett antal felaktigheter om sevärdheter i SL:s kommande annons i Metro 
- Dokumentation av Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola på gång genom en nybildad 
intresseorganisation bland Gamla elever. Börje har lovat bidraga med information om sin 
verksamhet på skolan åren 1952-1963. 
- Börje intervjuad av Per Danielsson inför artikel i en frireligiös veckotidning 
 

Föredrag - guidningar 
- Härneviskolan - åk 4-5,   lektioner med lokalhistoria för 1500-1600-tal 
- Föredrag för Attunda räddningstjänst angående namnet Attunda 
 

Korrespondens - viktigare 

Brev/fax/tele in 

Brev/fax/tele ut 

Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll 1998-2 
Dag/Tid  98-02-03/19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Jan-Christer Strahlert,  
Bo Karlberg,  Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande;     
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår dagens saldobesked 
 
4 - Årsmöte 1998 
- Tid för årsmöte bestämdes till torsd 2 april. Lokal Kungsängens bibliotek kl 19.00.  
Curt Dahlgren talar över ämnet Vad berättar texten på Assurstenen? 
 
5 - Våren program  
- onsd 11 mars, kl 19.00. Dagcentralen i Bro. Från Bro till Bysans. Historisk tillbakablick 

på Assurs rötter. En dialog mellan Lars G. Holmblad, Historiska museet och Curt. Thore 
och Curt ansvariga. 

- lörd  18 april kl 12.30. Studiebesök på Skoklosters bibliotek. Sophie Hedin ansvarig. 
I samarbete med Bro hembygdsförening  
- tisd. 28 april, kl 19.00 Vandring i Gamla Bro. Hus och människor på 30- och 40-talen 
- sönd. 10 maj, kl 14.00 Herrgårdskonsert på Brogård, Bellman med Torkel Stålmarck och 
Bro d'River Boys.. 
- tisd 12 maj, kl 19.00. Villa Skoga. Seminarium kring tolkningen av hällristningar. Deltagare: 
Göran Henriksson, Curt Roslund, och Jonathan Lindström. Curt ansvarig. 
- tisd. 19 maj, kl 19. Fältvandring i arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby 
 
6 -  Assurprojektet m.m. 
Thore redogjorde för utvecklingen av arrangemangen på Djurgården - Galärvarvsområdet. 
Sedan förra mötet har Thore fått ett övergripande ansvar för "Vikingarna kommer". Bl a. 
beräknas ett antal vikingafartyg  komma till området 1-3 aug. Thore vill skapa ett nätverk för 
att få ut största möjliga effektivitet. Häri inbegripes också alla de olika hantverkare som skall 
deltaga.  
      Thore presenterade en modell för hur UKF kan vara med i form av en skärmutställning 
kring utgrävningsområdena vid Rösaring, Fornsigtuna, Draget, Stäket. Assurstenen i full 
storlek 
      Thore har ytterligare utvecklat samarbetet med Historiska museet. Såväl Ulf Erik Hagberg 
som Lars G Holmblad tycks helhjärtat stödja Thores projekt. 
 
7  - Print on demand 
- Pressrelease till SHF, SLH, Mälarposten, Barresjös bokbinderi, Stig Rydh, 

Lantbruksakademien 
- Artiklar införda i Mälarposten, editionerna Upplands-Bro, Håbo, Järfälla 
- Tidningsurklipp till Barresjö, John Kraft 
- Studiebesök av ett bokförlag som syssla r med print on demand 
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- Daniel Villa Lobos, Järfälla, är intresserad av tekniken för utgivning av Mäster Olof på 
spanska. 

- Börje har berättat om vårt tryckförfarande vid Upplands Fornminnesförbunds Vinterting 
under ordförandeskap av landshövdingen. 

- Vi bör använda särskilda laserpapper i fortsättningen, i varje fall skurna på andra ledden. 
- Mall för 2-spaltig bok större än A5 under utveckling 
 
8 - Datorfrågor 
- Sökmotorerna söker inte på hemsidor som har ramar på inledningsfilen (index.htm.) 

Ramarna borttagna 
- Uppgradering till nya Visual dBASE införskaffad.. 900.- 
 
9 - Projekt 
Forskningsprojektet Rösaring 
Troligen fortsatta grävningar med Peter Bratt i sommar  
 
10 - Uppdragsverksamhet 
 Nya turistkartan under slutredigering - Börje deltager 
 
11 - Rapporter 
-     Folkdansgillet vill få sitt program på vår hemsida. Går bra att lämna uppgifter 
- Lantingshausens tavla i Västra Ryds kyrka reproducerad i svart/vit och färg, ger inkomster 

för UKF 
- "Föredragsföreställningar - Gudinnebilder och glömda spår" på Hist. museet i februari 
- Kommunala pengar för ny upplaga av hembygdsboken har funnits under 1997, men inte 

utnyttjats; har överförts till 1998. 
- Bokantikvaria försöker skaffa originalkarta över Bro härad 1860. Dessa reproduktioner 

ger goda inkomster. 
- Börje deltager i referensgrupp för nya översiktsplanen - Scandiakonsult 
- Curt, Gudrun och Börje deltog vid Stadsmuseets invigning av Kulturhuvudstadsåret 
- Gudrun och Börje deltog vid Bibliotekets frukostmöte, där repr. för samtliga partier 

presenterade sina visioner om bibliotekens användning. Axel Karlsson redogjorde för 
bibliotekets historia. Tack från UKF för försäljningen av våra böcker. 

- Jan-Christer håller på att sätta upp en hemsida med sin forskning 
 
12 - Konsultationer - intervjuer 
- Gert Stertman här för intervju om Kuskens pojke - fel om utskriftshastigheten 
- Ola Gäverth, P4, fick upplysningar om vårt tryckförfarande. Även mycket intresserad av 

Dalupproret. Fick Kuskens pojke 
- John Majling har information om Almarestäket och ek. kartan från 1949 

 
13 - Föredrag - guidningar 
- Föredrag för ABF på Villa Skoga: Ryssgraven - Dalkarlsbacken - Dalupproret 
 
Nästa styrelsesammanträde tisd 9 mars kl 19.30 hos Börje 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén      Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 3 febr 1998 

PM 98-2        Utskrift   

Ekonomi 
- bokslut måste vara klart före 1 april - deklarationsdags 
- ingen räkning för papper och kuvert ännu 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Paneldiskussionen - samtal med Göran Henriksson om vilken dag? 
  AU med Bengt, Curt, Börje 98-01-18 
- Kurs för redaktörer i hembygdsrörelsen 14-15 mars - print on demand 
- Thores nyheter 
- Tid för årsmöte 

Projekt - arbetsområden 
Print on demand 
  - pressrelease till SHF, SLH, Mälarposten, bokbinderiet, Stig Rydh, KSLA 
  - artiklar i Mälarposten Bro - Järfälla - Bålsta 
  - tidningsurklipp till Barresjö och John Kraft 
  - studiebesök av bokförlag som arbetar med Print on demand (beröm för layout, även bok1) 
  - Daniel Villa Lobos - Mäster Olof på spanska 
  - Vintertinget i Upplands Fornminnesförening - Börje visar och berättar om print on demand  
  - laserpapper i fortsättningen - dessutom måste det skäras på andra ledden (Bertil) 
  - mall för 2-spaltig bok > A5 
Arkeologi vid Stora Ekeby 
  Möte med Peter Bratt om sommarens aktiviteter tisd 10 febr. Karlmar, Rydén, Sjö, Börje. 
Hushållningsjournalerna 
- KSLA (Lantbruksakademien) har fått upplysningar ur databasen inför en ny bibliografi 

Datorfrågor 
- Sökmotorer söker inte på hemsidor med ramar. Tagit bort vår ram. 
- uppgradering till nya Visual dBASE 7 ca 900:- 

Uppdragsverksamhet 
- Nya turistkartan i slutredigeringen 

Att rapportera  
- Lantingshausens tavla i Västra Ryd reproducerad - för försäljning av UKF 
- Börje - Referensgruppen för nya översiktsplanen - pilotprojekt för Scandia Konsult 
- Rösaring finns med i programbladet för Kulturhuvudstadsåret 
- "Föredragsföreställningar - Gudinnebilder och glömda spår" på Hist. Museet 14-15 febr. 
Tealogerna i samarb med Hist Museet. Utsällningen 8 mars- 31 maj 
- Kommunala pengar för ny upplaga av hembygdsboken har funnits under 1997 
- Bokantikvaria försöker skaffa fram originalkarta över Bro härad 1860 
- Curt, Gudrun och Börje deltog vid Stadsmuseets invigning av Kulturhuvudstadsåret 
- frukostmöte på Bro bibliotek. Samtliga partier presenterade sina visioner om bibliotekens 
användning. Axel Karlsson redogjorde för bibliotekens historia. Tack från UKF för 
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försäljningen av våra böcker 
- Arkeologiskt grävläger - NAU - önskas bli annonserat på hemsidan 

Programverksamhet 
- Paneldiskussion tidpunkt …… 
- Stadsvandring i Bro tisd 28 april i samarb med Bro hembygdsförening - Gudrun 
- Herrgårdskonsert Brogård med Bellman - Torkel Stålmarck 
- Fältvandring Stora Ekeby - Leran  i samarb med Bro Hembygdsförening - Börje 
-  föredrag ? 

Konsultationer - intervjuer 
- Gert Stertman här för intervju om Kuskens pojke - fel om utskriftshastigheten 
- Ola Gäverth, P4, om vårt print on demand, mycket intresserad även av Dalupproret. Fick 
Kuskens pojke 
- John Majling har information om Almarestäket och ek. kartan från 1949 

Föredrag - guidningar 
- Föredrag för ABF på Villa Skoga - Ryssgraven - Dalkarlsbacken, Dalupproret 

Brev/fax/tele ut 
Brev- mtrl till Torkel Stålmarck ang herrgårdskonserten 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-3 
Dag/Tid  98-03-09/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore    
  Isaksson, Bo Karlberg, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked.  
Beslöts att begära anslag från vår samarbetspartner Vuxenskolan för seminariet 
Curt Roslund kostar oss 1500:- för resa och hotell. 
Viss ersättning till Heather Robertson för översättning av Web-mtrl till engelska 
Curt beställer utökat minne till skrivaren 
 
4 - Årsmöte 1998 
Börje skriver förslag till verksamhetsberättelse, som sänds till ledamöterna för komplettering. 
I tur att avgå är Bengt Borkeby och Karl-Erik Mörk. Curt frågar Yvonne Frödin om hon vill ställa 
upp på den vakanta platsen som revisorssuppleant. 
 
5 - Projekt 
Kuskens pojke 
Värdefull publicitet i HP-Fokus och HP Kanalen om vår metod att trycka böcker. Börjes artikel 
om metoden kommer i nästa nummer av Ledungen. Curt lämnar kvarvarande ex till Börje 
Länsmuseets forskningsprojekt kring Rösaring 
- Förra årets undersökningar tycks visa att vi funnit en bronsgjutarverkstad 
- Nya undersökningar planerade till veckan efter midsommar 
Nytt projekt? Hembygdsboken 
- Kommunalrådet Inge Nylunds förslag att låta UKF stå som ansvarig för nya upplagan och 
revideringen av Det hände i Upplands-Bro. 
 
6 - Datorfrågor 
- Vi finns nu bra med på Alta Vista, sedan ramarna tagits bort på vår hemsida. 
- Uppgraderingsprogrammet för bandstationen fungerar inte 
 
7 - Uppdragsverksamheten 
Gällöfsta 
- utkast till informationsbroschyren för Gällöfsta klar 
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- studiebesök på ATA - inget intressant funnet 
Borkebys bok 
2-spaltig mall i storlek mellan A5 och A4 skapad. Tester verkar lovande hittills 
Kommunens turistkarta 
Utökat uppdrag för Börje - kulturhistorisk text på baksidan skall nu göras 
 
8 - Programverksamheten 
- Sophie Hedin har ordnat  allt för studiebesöket på Skoklosters bibliotek 
- Seminariet: Curt skriver inbjudan till institutioner, universiteten, Populär arkeologi, Nova i TV 
- Bengt förhandsbokar Skogakyrkan 
- Curt redogjorde för sin tolkning av texten på Assurstenen. Den presenteras på årsmötet. 
 
 9 -Thores vikingaprojekt 
- Thore är projektledare för Historiska museets engagemang i Vikingadelen av 
Kulturhuvudstadsårets program. Bland mycket annat funderar på att ordna båtturer till 
Kungsängen med guidade utfärder därifrån till sevärdheter i Upplands-Bro 
- Utrymme ges för marknadsföring av UKF på Djurgården under marknadsdagarna som han står 
för. 
 
10 - Rapporter 
Värdefull kontakt med Levi Petrusstiftelsen som skall öppna stor verksamhet på Lindormsnäs 
- Tack-kort från Börje med anledning av  70-års dagen 
- Bra uppsatser från Torsten Elg om livet i Bro på 20-talet 
- Levererat 15 reproduktioner av Lantingshausens tavla i olika storlekar till Kungsängens 
församling 
- 440 Medlemsinfo skrivna och tryckta, ca 400 utdelade och postade 
- NAU har fått plats på vår hemsida med annons om arkeologiläger i Danmark 1998. 
 
11 - Konsultationer - intervjuer - upplysningar - externa sammanträden 
- Börje intervjuad ( 4 tim) av Scandiakonsult angående tätortsbeskrivningen av Bro/Kungsängen 
- Jonathan Lindström, Länsmuseet, har fått material om Granhammarsmannen - "Sveriges svar på 
ismannen". Bl a tidningsurklipp från 1953. 
- Peter Bratt har fått överläggskarta - storskifte för Säbyholm 1782-84 
- Lena Hellgren, Sigtuna, ansvarig för vandringsleder/Pilgrimsleder kallar till möte 
- Alex Nilsson, Häggeby angående tryckning av verk kring skiftesreformerna 
 
12 - Föredrag - guidningar 
- Håbo kulturhistoriska förening - metodik, exempel från Stäket, Dalupproret 
- PRO-Bro, aktuellt inom hembygdsforskningen, populärmusik genom tiderna 
 
Nästa sammanträde tisd 8 april hos Börje kl 19.30 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt H Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte månd 9 mars 1998 

PM 98-3  

Ekonomi 
- Begära bidrag från vår samarbetspartner Studieförbundet Vuxenskolan? 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- seminariet - annonsering - kallelse till institutioner m.m. Video- och bandupptagning, 
Skogakyrkan? 
- Årsmötets praktiska detaljer - funktionärer 
- Curts nyheter - bl a Assurstenen, kommunvapnet 
- Thores nyheter 
- Heather beredd översätta ukf-information för Webben till engelska 
- Avtal mellan SHF och STIM 
- Nylunds initiativ för nyutgåva av hembygdsboken 

Projekt - arbetsområden 
Print on demand 
-     artiklar i HP-Fokus (slutanvändare, uppl. 25000) och HP Kanalen (återförsäljare)  
- artikel i Ledungen 
- Borkebys bok påbörjad 
- Har Curt kvar några böcker i sin låda? Jag har öppnat sista lådan. 
- Kuskens pojke till Anders Gillner. 
Forskningsprojektet Rösaring 
- Förra årets undersökningar tycks visa att det funnits en bronsgjutarverkstad från 

vikingatid vid Stora Ekeby 
- Fortsatta undersökningar veckan efter midsommar om önskade anslag blir beviljade 

Datorfrågor 
- Internet. Vi finns bra med på stora Alta Vistas, nästan inte alls på Svenska  
- Uppgraderingsprog för bandsationen godtas inte 
-  

Uppdragsverksamhet 
- första utkast till informationsbroschyr om Gällöfsta - avsedd för personalen 
- studiebesök på ATA ang. Gällöfsta (inget funnet!) 
- uppdrag att göra text till baksidan av turistkartan 
- Borkebys bok 

Att rapportera  
 - Värdefull kontakt med LP-stiftelsen som etablerar sig på Lindormsnäs 
- Forskningsprojektet Rösaring - Trolig bronsgjutarverkstad vid Stora Ekeby 
- Tack från Börje med anledning av 70-årsdagen 
- Bra uppsatser om Bro på 20-talet från Torsten Elg 
- Levererat 5 + 5 +5 reproduktioner av Lantingshausens teckning av Västra Ryds kyrka 
- 440 medlemsinfo tryckta 
- Medlemsinfo (program) till Furuhagen, Elisabeth Westin Berg, Skokloster 
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- NAU har fått plats på vår Internetsida  med annons om grävläger för amatörer i Danmark 
- SLH:s styrelseprotokoll. 

Programverksamhet 
- Sophie har ordnat kontakten med Skoklosters bibliotek 
- Curt har ordnat föredrag av Hans Furuhagen 
-  

Konsultationer - intervjuer - faktaupplysningar 
- Börje intervjuad (4 timmar) av Scandiakonsult angående tätortsbeskrivningen av Bro 
- Jonathan Lindström har fått material kring Granhammarsmannen - "Sveriges svar på 

ismannen". Bl tidningsurklipp 
- Peter Bratt har fått kartöverläggskarta - storskifte 1782-84 Säbyholm 
- Personer intresserade av Kuskens pojke 
- Lena Hellgren,  Sigtuna, ansvarig för vandringsleder/Pilgrimsleder vill ha mig med vid 

möte 98-03-10 
- Alex Nilsson, Häggeby. Ang. tryckning av verk kring skiftesreformerna 
-  

Föredrag - guidningar 
- Håbo Kulturhistoriska förening - metodik bl exempel Stäket, Dalupproret 
- PRO - Bro, aktuellt inom hembygdsforskningen, populärmusik genom tiderna 

Brev/fax/tele ut 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-4 
Dag/Tid  98-04-07/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, Thore    
  Isaksson, Bo Karlberg, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 – Konstituering 
Årsmötet hade beslutat om omval för 4 år av Bengt Borkeby och Karl-Erik Mörk. 
Till suppleant valdes Sophie Hedin 
Till revisorssuppleant valdes Yvonne Frödin 
Till att teckna firman var för sig valdes ordförande Curt H Dahlgren och kassör/sekreterare Börje 
Sandén. 
 
4 - Ekonomi 
Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked.  
Antal medlemmar hittills 213 17095:- 
Kuskens pojke   225 33730:- 
Reproduktioner       600:- 
UKF:s bidrag till samprojektet med Biskops-Arnö om Maja Hagermans föredrag 500:- 
 
5- Projekt 
Kuskens pojke 
Ny upplaga av Kuskens pojke måste göras, bara några få ex kvar 
Börje har rättat några smärre fel, boken klar för utskrift. 
Visat boken för DTP-föreningen (desktop med särskild inriktning på vårt layoutprogram 
Ventura). Snyggaste laserutskrivna boken! 
Peter Johansson, SHF, vill ha artikel om vår metod att trycka böcker i Bygd och Natur 
Länsmuseets forskningsprojekt kring Rösaring 
Problem har uppkommit beträffande årets anslag. Länsmuseet lämnade ansökan för sent till Berit 
Wallenbergs stiftelse. Vi får förlita oss på Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning 
Almarestäket-projektet 
Ett försök skall göras att återuppta undersökningarna vid Almarestäket. Som ett första steg 
förlägger vi årets Arkeologidag till Stäket, då Börje och Curt guidar vid två tillfällen. 
Lanthandeln i Bro 
Huvudansvaret för projektet har överlämnats till Bro hembygdsförening. UKF bidrager med viss 
dokumentation. Vi har fått låna fotoalbum med interiörbilder från 1936 då affären var 
moderniserad. Vi scannar bilderna och Tomasz Pydzik reproducerar traditionellt 
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Lantmäterikartorna 
Diskuterades möjligheterna till inköp av scanner för småbildsdia. Med en sådan kan många 
mycket intressanta bilder överföras till papper, bl a lantmäterikartorna. 
Bandintervjuerna 
31 kassettband lånade av Kulturnämnden; Gudrun fortsätter bearbetningen 
Granhammar 
Lantingshausens teckningar lämpade att illustrera Öbergs bok från 1820 
Gillbergs teckningar från Granhammar scannade. 1830-40-talet. 
Anna Norberg lovar att leta efter ett omfattande manus till boken om Universitetets 
dokumentation av Granhammar. Lämplig för utgivning av UKF. 
Engelska texter för hemsidan 
- Heather Robertson arbetar med en översättning av hemsidans Stäkettexter 
 
6 - Datorfrågor 
Börje och Bengt arbetar vidare med nya mallar för större bokformat 
Ytterligare 16 MB minne installerat i skrivaren 
Nytt password till Algonet erhållet 
 
7 - Uppdragsverksamheten 
Gällöfsta 
- Fortsatta arkivstudier – Riksarkivet 
Kommunens fritidskarta 
– Fortsatta sammanträden för Börjes del 
 
8 - Programverksamheten 
- 98-03-11, Från Rösaring till Rom. Lars G Holmblad och Curt H Dahlgren 
- 98-04-02, Curt redovisar sin studie av texten på Assurstenen 
- 98-04-18, studiebesöket på Skoklosters bibliotek 
- 98-04-28, vandring i Gamla Bro med Gudrun Sandén. Dokumenteras av Bosse 
- 98-05-10, herrgårdskonsert på Brogård, Torkel Stålmarck och Bro d’River Boys 
- 98-05-12, seminarium, arkeoastronomi. Roslund, Henriksson, Lindström 
 
 9 -Thores projekt 
- Thore sammanarbetar med Exportrådet informationsansvariga.  
- Han är starkt engagerad och projektledare i Historiska museets och Sjöfartsmuseets 
engagemang inom Kulturhuvudstadsåret projekt Båtkultur. Vikingarna kommer. 
- UKF erbjuds att ställa ut sin verksamhet på Galärvarvet, när ”Vikingarna kommer”. 
- Gudrun gör bildväv av den rekonstruerade Ekhammarsfiguren och Sophie gör skulptur. 
- Thore har fått veta att Vägverket nu önskar lägga den stora rastplatsen i närheten av Lejondal. 
 
10 - Rapporter 
- Bo Hedström skänker lantmäterikarta 1749 på väv över Västtibble 
- Gudrun, Bosse, Börje, Curt representerade UKF vid Länsförbundets årsmöte 
- Börje har deltagit vid RA:s presentationen av senaste Beståndsöversikten 
- lämnat rekvisita och ersättning till Lars G Holmblad på Historiska museet 
- ordnat övernatten hos Sjö för Heather Robertssons observationer vid Rösaring 
– kopierat två uppsättningar protokoll för placering i pärmar på biblioteken 
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11. Hembygdsförbundets informationskiosk på Norrmalmstorg sommaren 1998 
- Om Bro hembygdsförening ställer upp gör vi gemensam sak med dem. 
 
12 - Konsultationer - intervjuer - upplysningar - externa sammanträden 
- sammanträde kring Pilgrimsleden Stockholm – Birka – Draget – Vallbyvik – Sigtuna 
- sammanträde i kommunens Referensgrupp kring tätortsplaneringen 
- Christer Nilsson, Häggeby, angående kartöverlägg o dyl 
– sammanträde med Arkeologigruppen 
– Anette Tamm har fått material för artikel 
 
13 - Föredrag - guidningar 
- 98-03-12, Föredrag på Krägga, fondkommissionsföretag. Lokal- och rikshistoria. 
- 98-03-31, Säbyholms Naturbruks gymnasium. 4 lektioner landskapsvård 
 
Nästa sammanträde tisd 16 juni hos Börje kl 19.30 
 
 
Vid protokollet      Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt H Dahlgren 
sekr.        ordf. 
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UKF - styrelsemöte tisd 7 april, 1998 

PM 98-4         

Ekonomi 
Antal medlemmar hittills  213 - 17095:- 
Kuskens pojke,               225 - 33730:- 
Häradskartor                    16 - 
Reproduktioner                     -    600:-  
bok1                                 9 
bok2                                 2 
bok3                               14 
föredrag                                    3000:- (utestående ca 5000:-)  

Tomasz 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Styrelsens konstituering? 
- Samprojektet med Biskops-Arnö om Maja Hagermans besök 
– Studiebesöket på Skokloster 
-  Seminariet – var kan det annonseras? Förutom lokalt 
– praktiska arrangemang i samband med seminariet 
– arkeologidagen vid Almarestäket 
- informationsbod på Norrmalmstorg i sommar - dela med hembygdsföreningarna? 
- Börjes svar på Vägverkets rapport om kulturhistoriska värden längs vägarna i länet. 

Uppföljning av tidigare beslut 

Projekt – arbetsområden 
– Ny tryckning av Kuskens pojke måste göras – bara ca 5 ex kvar 
- Börje har rättat korrekturfel - boken klar för ny utskrift 
- Göra pappersbilder av våra många lantmäterikartor 
- Rösaring - trubbel med projektpengar 
- marinarkeologi vid Stäket - Arkeologidagen 
- lanthandeln, lånat fotoalbum av lanthandlarens dotter 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- lånat Gillbergs skissbok och scannat bilderna 
- lånat 31 kassettband från kulturnämnden 
- lämnat bokföringen till revisorn 
- lämnat rekvisita och ersättning till Lars G Holmblad 
- levererat / sålt Kuskens pojke på diverse ställen 
- faxat/betalt anmälan till SLH:s årsmöte 
- deltagit i presentation av RA:s beståndsöversikt. Värdefull kontakt: Birgit Conrad 
- ordnat övernattning åt Heather för tre dagars solobservationer (Rösaring) 
- skrivit verksamhetsberättelsen för 1997 - och postat 
- postat vissa inbjudningar till seminariet 
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- kopierat 2 uppsättningar av samtliga protokoll från 1987-1997 för placering i pärmar på 
biblioteken - återstår att göra verksamhetsberättelserna 

Verkställt - datorfrågor 
- Bengt här, arbeta med boken 
- nytt password till Algonet anskaffat 
- deltagit - DTP-föreningen. (Dator-Teknik-Poblicering). Disk/Visat Kuskens pojke 
- Ytterligare 16 MB minne installerat i skrivaren 

Uppdragsverksamhet 
- studium på Rikskarkivet - Gällöfsta 
- Lantingshausens teckningar av Granhammar 

Att rapportera 
- Heather arbetar med en översättning till engelska av websidan om Almarestäket 
- Lantmäterikarta 1749 på väv över Västtibble, gåva av Bo Hedström Upplands Väsby 
- manuset till Granhammarsboken - Anna lovar att leta efter det 
- Gudrun, Bosse, Börje, Curt representerade UKF vid SLH:s årsmöte 
- mottagit lantmäterikarta på väv. Bo Hedström, Västtibble 

Programverksamhet 
98-03-11  Från Rösaring till Bysans 
98-04-02 Årsmöte med Curts föredrag om tolkningen av Assurstenens text. 

Konsultationer - intervjuer - externa sammanträden 
- sammantr Turistkartan 98-03-10, Tibblehuset 
- sammantr Pilgrimsleden 98-03-10 S:t Pers prästgård 
- sammantr Referensgruppen 98-03-11 
- Upplands-Bro hus. Medlem i UKF - rundtur med buss för personalen Jan Elvström? 
- Christer Nilsson, Häggeby. Angående kartöverlägg o dyl. 
- Peter Johnasson, SHF, vill ha artikel om Kuskens pojke i Bygd o Natur 
- sammantr med Turistkartan 98-03-24 
- sammantr med Arkeologigruppen 
- Annette Tamm, fått material för artikel 
-  

 

Föredrag - guidningar 
- Föredrag på Krägga, lokalhistoria och rikshistoria. Fonkommissionsföretag 
- 4 lektioner för kursen Natur. och landskapsvård. Säbyholms naturbruksgymnasieum 

Korrespondens - viktigare 

Övrigt 

417



Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-5 
Dag/Tid  98-06-16/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked.  
- Beslöts att inköpa modern dator. Förra delvis ur funktion, över 3 år. Curt undersöker (ca 27 000:-) 
 
4 - Projekt - diskuterade ämnen 
Kuskens pojke 
- 310 inlagor lämnade till Torsten Barresjö för bindning 
- Layout förbättrad 
- HP har beställt 10 nya ex 
- Artikel om bokframställningen även i Bygd och Natur 
- Författaren John Kraft har avlidit - han visste att ny upplaga var på gång 
- UKF och Håtuna hembygdsförening har sänt gemensam bukett till begravningen 
 
Länsmuseets forskningsprojekt kring Rösaring 
- Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning ställer upp med pengar 
 
Almarestäket-projektet - Arkeologidagen 1998 
- Kjell-Ove Mattsson, som ansvarat för dykningarna ställer troligen upp vid Arkeologidagen 
 
Thores projekt 
- Lämnat UKF:s / Börjes skrivelse angående kulturplatser längs vägarna till Vägverkets Hans Rohde 
- Börje frågar Anna Norberg om hur kommunen har agerat i ärendet 
- Redogörelse för arrangemangen på Galärvarvet. Thore är ansvarig för delen "Vikingarna kommer" inom 
Kulturhuvudstadsårets projekt Båtkultur. UKF får utställningsplats tillsammans med Historiska- och 
Sjöhistoriska museerna. Gudruns väv, Sophies skulptur och Curts skrifter. "Vikingaflotta" anländer, även 
båt från USA, kommer att filmas. 
- Börje och Curt ansvarar för presentation av skyltar och foldrar att dela ut 
- Thore gör stor bild av Assurstenen 
- Att ta fram en anslagstavla till nya båthamnen, där UKF kan informera om kultur i bygden. Vi kan bl a 
använda kartan ur Kultur & Historia. 
 
Modellen av Assurstenen 
- Saken diskuterades, modellen utlovad till vikingaföreningen Akagarn, som vann förra årets Assursspel 
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Paraden i Kungsängen - Oscars tidevarv 
- Planerat datum 27 september - Mikaelsmäss 
- Curt föreslår att UKF samarbetar med företagarföreningen i projektet, till vilket knyts såväl Livgardets 
musketerare som Piparkåren. Börje vidtalar Carl Reuterskiöld på Brogård om användning av gårdens 
gamla vagnpark. Hästar kan troligen fås från Johan Set på Almarestäket. 
- projektet kan bli början till musik i våra herrgårdsparker 
- Curt nämner att det föreligger behov av en bok i ämnet från Svea Livgarde 
 
Lanthandeln i Bro 
- Interiörbilderna såväl scannade som reproducerade traditionellt 
 
Bandintervjuerna 
- Kulturnämnden bandade intervjuer sammanfattade och kopierade (31) 
- Gudrun har nu fått alla närradiointervjer från Gunvor Dahlström 
 
Kommunens logotype - Kommunens namn 
- Gudruns bildväv klar - Curt presenterar manus till skriften 
- Curts tolkning av Assurstenens text snart klar 
- Thore kollar bildernas äganderättsförhållanden med Historiska Museet 
- Bägge skall presenteras i UKF:s utställningsmonter på Galärvarvet 
- Sophie gör en skulptur motsvarande Gudruns bildväv 
 
Håtuna krönikebok 
- Handskrivet manus redigerat - lämnat till Håtuna kyrka 
   123 handskrivna foliosidor - 38 utskrivna A4. Gudrun och Börje 
 
Stationshuset i Bro 
- En framtida användning av stationshuset diskuterades. I vår strävan att finna en lokal för UKF:s 
verksamhet kan den vara ett alternativ. Curt och Thore diskuterar saken med kommundirektören. 
 
5 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Curt och Gudrun deltager i vårt samarbetsprojekt med Biskops-Arnö. Maja Hagerman 
- Börje deltog i PRO MEMORIAS årsmöte. Hämtade årsboken 
- Sammanträde med Låssa 2000 på Tammsvik 
- 98-04-20. Stads- och kommunhistoriska institutets seminarium "Städernas århundrade" 
- Bosse Karlberg har kopierat seminariefilmens tal till kassetter. 6 stycken 
 
6 - Verkställt - datorfrågor 
- 98-04-21. Deltog i hembygdsförbundets datorseminarium - Visade Kuskens pojke 
- Thore har beställt papper 
- Curt har beställt toner-kassetter 
- DTP-föreningens seminarium kring Print on Demand.  
 
 
7 - Uppdragsverksamheten 
 - framtaget material kring Gällöfsta överlämnat - mycket intressanta nyheter kring Rålambska arkivet 
- Adressetiketter till Musiksällskapet 
- Börje gör två vandringar och en busstur för Kulturnämnden under sommaren 
 
8 - Att rapportera 
- Börje rapporterade om Hembygdsförbundets Riksstämma i Ludvika, där Gudrun och Börje fick mottaga 
förbundets plaketter, efter förslag från Stockholms läns hembygdsförbund. 
- 98-04-26. Fotodokumenterade äldsta vägavsnittet vid Kungsängens station 
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- Ny chef för Studieförbundet Vuxenskolan - vill komma på studiebesök 
- 98-06-06. Börje deltager å kommunens vägnar vid uppvaktningen på slottet 
- 98-06-12. Gudrun och Börje mottager Riksförbundets plakett vid årsstämman i  
Lundvika 
 
9 - Programverksamhet 
- 98-04-18. Studiebesöket på Skoklosters bibliotek. Elisabeth Westin nu medlem 
- 98-05-10. Herrgårdskonserten på Brogård. Fullsatt. Stålmarck bra 
- 98-05-12. Seminariet lyckligt genomfört. Välbesökt. Ej upptaget av SvD och DN. Jonathan Lindström 
har hört av sig beträffande dokumentationen 
- 98-05-19. Fältvandringen vid Stora Ekeby, över 50 deltagare 
- 98-08-16. Gemensam arkeologidag fastställd. UKF visar Stäket kl 11 och 13 
 
 
10 - Konsultationer - intervjuer 
Lena Hellgren, Sigtuna, angående tilltänkta Pilgrimsvägen 
Förfrågan från Österåkers hembygdsförening om hjälp med trycksak 
98-04-08. Anna Norberg här för genomgång av texter till kartan 
98-04-29. Sammanträde kring texterna för kartan 
98-05-09. Referensgruppens sista sammanträde. Scandiakonsults ortsanalys avslutad 
Upplysningar till Heather inför hennes guidning i Stockholm 
98-05-14. Anna Norberg här, texterna till nya kommunkartan 
Program för fortsatt föreläsningsserie på ABF/Villa Skoga 
Nils Lavén. Frågor kring kronovaktarbostället på häradsallmänningen. 
Gotte Berggren här för konsultation om datoranvändning 
 
11 - Föredrag - guidningar 
98-04-16. Föredrag om Konsums historia på föreningens årsmöte 
98-04-25. Kyrkans dag. Börje guidade vid Assurs hög och sten 
98-04-28. Kvällsvandring i Bro. Gudrun Sandén, 30-tal deltagare 
98-05-06. Presentation/vandring av Pilgrimsled genom Upplands-Bro 
98-05-09. Busstur med Astma- och Allergiföreningen 
98-05-13. Upplands Väsby socialförvaltningen. Vandring Stora Ekeby - Rösaring 
98-95-13. Vårdpersonalen i Upplands-Bro. Busstur I 
98-05-16. Närradion. Ca 1 timme. Leif Strands planer ! 
98-05-24. Danmarks hembygdsförening. Bussrundtur. 
98-05-26. Montessori åk 1-3. Busstur I 
98-05-28. Vårdpersonalen i Upplands-Bro.  Busstur II 
98-06-02. Montessori åk 1-3. Busstur II 
98-06-02. Bygg- och Miljönämnden. Stora Ekeby - Rösaring 
98-06-04. Upplands-Bro hus personal, Busstur 
98-06-08. Ahlsellskolan. Tammsvik. Rösaring 
98-06-09. Idé-forum/handelskammaren i Västerås. Föredrag i Sigtuna för en handelsdelegation från 
Estland 
98-06-10. PRO Kungsängen. Föredrag/buss till Håtuna kyrka 
98-06-16. Guidning på Stäket för Konsultföretag (Vitae-gruppen) i Stockholm 
 
12 - Korrespondens - viktigare 
Brev/fax/tele in 
- Brev och bok från Mats G. Larsson, Lund 
- tele från Lars Elenborg. Skrivit boken "Svitjods Saga". Minst 10 "bomber" 
Brev/fax/tele ut 
- Tackkort till Stålmarck och Reuterskiöld 
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- brev och diskett till Sveriges hembygdsförbund - trycktekniken 
- Vägverksrapporten och protokoll till Bengt Borkeby och Karl-Erik Mörk 
- Brev till Barbro Ekblom ang. fotoalbumet om lanthandeln i Bro 
- Fax/Bok1 till Johan Rönnby, Södertörns högskola. Ev marinarkeologiska undersökningar vid 
Almarestäket. 
- Fax/beställning av nytryckt upplaga 
 
 
Nästa sammanträde tisd 18 augusti kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 
UKF - styrelsemöte tisd 16 juni 1998 hos Börje kl 19.30 
PM 98-5        Utskrift  98-06-08 
 
Ekonomi 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- arkeologidagen vid Almarestäket 
- UKF:s medverkan på Djurgården ? 
- Nytt från Thore 
- En midsommarnattsdröm på Görväln - UKF annonserar - fribiljetter 
- Föreningsdag i Bro - ABF 
- RAÄ - DMS: Kaj Janzon om nedmonteringen av Riksantikvarieämbetet 
- Mats G Larssons nya bok Svitjod 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
 
Projekt – arbetsområden 
Kuskens pojke 
- 10 nya böcker beställda av HP 
- Layout förbättrad - Problem med programmet 
- ny artikel publiceras i juni numret av Bygd och Natur 
- DTP-föreningens seminarium kring Print on Demand 
- Ny tryckning av Kuskens pojke – 310 lämnade till Barresjö 
- John Kraft har avlidit - särskilt reklam blad till Skåne vid leverens av nya böckerna 
- UKF och Håtuna hembygdsförening har sänt gemensam bukett till begravningen 
 
Thores projekt 
- UKF:s "remissmaterial" sänt till Hans Rode. Thore skrivit följebrev. 
- Thores möte med Ulf Hammarsköld 
Bandintervjuerna 
- Gunvor Dahlström har lämnat 17 närradiointervjuer - Gudrun sammanfattar 
- Kulturnämndens intervjuer genomgångna och sammanfattade 
Kommunens logotype 
- Gudrun klar med bildväven, efter Curts teckning 
Assurstenen 
- Curts tolkning snart klar 
Håtuna krönikebok 
- Handskrivet manus redigerat - lämnat till Håtuna kyrka 
   123 handskrivna foliosidor - 38 utskrivna A4 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Curt och Gudrun deltager i vårt samarbetsproejkt med Biskops-Arnö. Maja Hagerman 
- Börje deltog i PRO MEMORIAS årsmöte. Hämtade årsboken 
- Sammanträde med Låssa 2000 på Tammsvik 
- 98-04-20. Stads- och kommunhistoriska institutets seminarium "Städernas århundrade" 
- Bosse Karlberg har kopierat seminariefilmens tal till kassetter. 6 stycken 
 
Verkställt - datorfrågor 
- 98-04-21. Deltog i hembygdsförbundets datorseminarium - Visade Kuskens pojke 
- Thore har beställt papper 
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- Curt har beställt toner-kassetter 
- DTP-föreningens seminarium kring Print on Demand.  
 
Uppdragsverksamhet 
- framtaget material kring Gällöfsta överlämnat - mycket intressanta nyheter kring Rålambska 
arkivet 
- Adressetiketter till Musiksällskapet 
- Börje gör två vandringar och en busstur för Kulturnämnden under sommaren 

 

Att rapportera 
- 98-04-26. Fotodokumenterade äldsta vägavsnittet vid Kungsängens station 
- Ny chef för Studieförbundet Vuxenskolan - vill komma på studiebesök 
- 98-06-06. Börje deltager å kommunes vägnar vid uppvaktningen på slottet 
- 98-06-12. Gudrun och Börje mottager Riksförbundets plakett vid årsstämman i  
Lundvika 
 
Programverksamhet 
- 98-04-18. Studiebesöket på Skoklosters bibliotek. Elisabeth Westin nu medlem 
- 98-05-10. Herrgårdskonserten på Brogård. Fullsatt. Stålmarck bra 
- 98-05-12. Seminariet lyckligt genomfört. Välbesökt. Ej upptaget av SvD och DN. Johathan 
Linsdtröm har hört av sig beträffande dokumentationen 
- 98-05-19. Fältvandringen vid Stora Ekeby, över 50 deltagare 
- 98-08-16. Gemensam arkeologidag fastställd. UKF visar Stäket kl 11 och 13 

Konsultationer - intervjuer 
Lena Hellgren, Sigtuna, angående tilltänkta Pilgrimsvägen 
Förfrågan från Österåkers hemb.förening om hjälp med trycksak 
98-04-08. Anna Norberg här för genomgång av texter till kartan 
98-04-29. Sammanträde kring texterna för kartan 
98-05-09. Referensgruppens sista sammanträde. Scandiakonsults ortsanalys avslutad 
Upplysningar till Heather inför hennes guidning i Stockholm 
98-05-14. Anna Norberg här, texterna till nya kommunkartan 
Program för fortsatt föreläsningsserie på ABF/Villa Skoga 
Nils Lavén. Frågor kring kronovaktarbostället på häradsallmänningen. 
Gotte Berggren här för konsultation om datoranvändning 

Föredrag - guidningar 
98-04-16. Föredrag om Konsums historia på föreningens årsmöte 
98-04-25. Kyrkans dag. Börje guidade vid Assurs hög och sten 
98-04-28. Kvällsvandring i Bro. Gudrun Sandén, 30-tal deltagare 
98-05-06. Presentation/vandring av Pilgrimsled genom Upplands-Bro 
98-05-09. Busstur med Astma- och Allergiföreningen 
98-05-13. Upplands Väsby socialförvaltningen. Vandring Stora Ekeby - Rösaring 
98-95-13. Vårdpersonalen i Upplands-Bro. Busstur I 
98-05-16. Närradion. Ca 1 timme. Leif Strands planer ! 
98-05-24. Danmarks hembygdsförening. Bussrundtur. 
98-05-26. Montessori åk 1-3. Busstur I 
98-05-28. Vårdpersonalen i Upplands-Bro.  Busstur II 
98-06-02. Montessori åk 1-3. Busstur II 
98-06-02. Bygg- och Miljönämnden. Stora Ekeby - Rösaring 
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98-06-04. Upplands-Bro hus personal, Busstur 
98-06-08. Ahlsellskolan. Tammsvik. Rösaring 
98-06-09. Idé-forum/handelskammaren i Västerås. Föredrag i Sigtuna för en 
handelsdelegation från Estland 
98-06-10. PRO Kungsängen. Föredrag/buss till Håtuna kyrka 
98-06-16. Guidning på Stäket för Konsultföretag (Vitae-gruppen) i Stockholm 

 

Korrespondens - viktigare 
 
Brev/fax/tele in 
- Brev och bok från Mats G. Larsson, Lund 
- tele från Lars Elenborg. Skrivit boken "Svitjods Saga". Minst 10 "bomber" 

Brev/fax/tele ut 
- Tackkort till Stålmarck och Reutersköld 
- brev och diskett till Sveriges hembygdsförbund - trycktekniken 
- Vägverksrapporten och protokoll till Bengt Borkeby och Karl-Erik Mörk 
- Brev till Barbro Ekblom ang. fotoalbumet om lanthandeln i Bro 
- Fax/Bok1 till Johan Rönnby, Södertörns högskola. Ev marinarkeologiska undersökningar 
vid Almarestäket. 
- Fax/beställning av nytryckt upplaga 

Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-6 
Dag/Tid  98-08-18/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Bo Karlberg, 
Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked.  
 
4 - Projekt och Diskuterade ämnen 
Kuskens pojke 
- Ny upplaga framtagen 299 ex - 32:50 styck hos binderiet  
- artikel i Bygd & Natur (juli) - ett antal förfrågningar 
- gåva till Bosse på kommunens tryckeri 
- Avisens datorskribent har köpt boken 
- Enköpings Grafiska vill studera vår metod - studiebesök här inom kort 
- ett antal beställningar med anledning av artikeln i Bygd & Natur 
- ytterligare 10 ex till Claes Forsberg, HP 
 
Småskriftserie - presenterad på Galärvarvet 1-2 aug 
- Ortnamnet Upplands-Bro - Curt 
- Kommunens logotype - Curt 
- Konsten att flyga - Tidsbild från 1909 
 
UKF:s utställning på Galärvarvet - 1-2 aug 
- Gudruns bildväv - rekonstruerad förlaga till kommunens logotype i stort format på framträdande plats 
- Sophies skulptur med samma motiv  
- Framtagna skyltar för utställningen 
- Nytt presentationsmaterial för UKF 
- Presentation av UKF:s och kommunens folder med texterna till nya Turistkartan 
- Försäljning av UKF:s (ca 1640:-) och Kommunens böcker 
- Medverkande från UKF. Thore, Gudrun, Börje, Sophie, Bengt 
- Full sysselsättning med information om historia/arkeologi kl 10.30 - 18.00 bägge dagarna 
- Publikrekord för Galärvarvet  
- Flera tusen besåg UKF:s utställning - många hundra stannade för samtal 
- Museerna reagerad positivt på vår medverkan 
- Vi fick använda kommunens stora skylt med kommunnamnet 
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Bandintervjuerna 
- Även kommunens och närradions band genomgångna av Gudrun 
 
Idéer som diskuterades 
- Göra pappersbilder av våra många lantmäterikartor 
- småhäften inför julen: hur man gör julpynt, julkort med Assurs jul 
- runsten som bokstöd - Sophie gör en prototyp - gåva till föreläsare 
- häradskartor som brickor/underlägg 
- att ta fram en UKF-nål 
 
Paraden i Kungsängen 
- ej klartecken från alla tilltänkta medverkande 
- förslag att flytta till 3 okt 
 
Videoutrustningen 
- diskuterade inköp av riktad mikrofon och videobandspelare för redigering. Med SuperVHS kan vi 
samarbeta med gymnasiets utrustning. Inget beslut ännu om inköp 
 
Thore 
- Lars Morén, Wenngarn, satsar på kultur, Thore involverad 
- UKF som resurs för kommunen - Thore och Curt ordnar möte med kommundirektören 
 
3 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- UKF uppvaktade med blomsterupppsättning vid Stig Sundblads bår (Börje och Gudrun). 
Stig har varit vår revisor från början 
- Nyhetsbrev 98:2 till medlemmarna 
- Reklamblad lämnade till Bokhandeln i Bålsta 
 
4 - Verkställt - datorfrågor 
- Problem med skrivaren och huvuddatorn. Curt och Johan behjälpliga 
- SupportPack utgånget för datorn - garanti för skrivaren 
- Digital bandstation installerad - under längre tid har vi inte haft tillfredsställande Back up möjligheter 
- Switch behövs 
- nya datorn levereras först i mitten av november, 450 Mhz, 8 GB, beslöts investera i 2 x 128 MB 
arbetsminne 
 
5 - Uppdragsverksamhet 
Gällöfsta 
- Levererat till Gällöfsta inköpta antikvariska böcker och forskningsmaterialet (även på diskett) 
 
Kommunens karta 
- UKF tar inget betalt för framställningen av den tillfälliga broschyren (400 ex) med kartans text eftersom 
UKF står som medansvarig och även har texten på sin Internetsida 
- Börje lämnar räkning på arbetet och sammanträdestider 
 
6 - Att rapportera 
- 3:e årets utgrävning vid Stora Ekeby (Rösaring) genomförd (se Nyhetsbrevet) 
- Diskussioner med Ingemar Claesson om Lövsta - Curt och Börje 
- Naturhistoriska museet (och därmed Sverige) slutar med C14-analyser. Danmark. 
- Ölme hembygdsförening - ev komplettering av deras hembygdsbok 
- I Järfälla vill man ge ut en skrift med fornminnesinventeringen 
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7 - Programverksamhet 
- Hasse Furuhagen kan ställa upp 3-5 november 
- 98-09-13. Exkursion till Långbacken och grafitgruvan (med Håtun/Håbo-Tibble) 
- 98-09-23. Föredrag Offentlighetsprincipen - representativa demokratin och Dalupproret 1743. Börje 
- 98-10-21. Föredrag. Kommunens symbol. Curt 
 
8 - Konsultationer - intervjuer 
- Jonathan Lindström angående Granhammarsmannen - rekognosering planeras tillsammans med Börje 
 
9 - Föredrag - guidningar - ej inom UKF 
- 98-07-01. Vandring Kungsängen - Tuna, 10 personer. Börje 
- 98-07-06. Föredrag om kommunens historia på Datoteket (blev ingen ersättning) 
- 98-08-06. Vandring o Ryssgraven och Dalkarlsbacken. 11 personer. Börje 
- 98-08-15. Buss till Håtunaleken, guidning Broområdet - Stora Ekeby - Rösaring. Börje 
- 98-08-16. Arkeologidagen. Almarestäket 11 och 13. Curt och Börje 
 
10 - Brev/fax/tele ut 
- Kommunstyrelsen - tack för deltagandet i uppvaktningen på slottet 
- Sveriges Hembygdsförbund - tack för plaketter 
- Stockholms läns hembygdsförbund - dito 
- Jane Cederqvist. Info om UKF 
- Elisabeth Westin Berg. Skoklosters bibliotek. Studien kring Rålambska boksamlingarna i Upplands-Bro. 
- Lennart Wållström. Banverket. Tack för bok om Mälarbanan 
- Anders Claréus. Dalupproret och rec. för Historisk Tidskrift 
- Maths Isacsson, Uppsala universitet. Dalupproret 1743 
- Stig Hadenius,  Michael Roberts, principalatsläran 
- Örjan Hamrin. Dalarnas museum. Stora daldansen 
- Sten Tesch - angående Sigtuna 1187 och "esterna" 
 
 
 
 
Nästa sammanträde tisd 29  september  kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 
UKF - styrelsemöte tisd 18 aug 98 hos Börje 
PM 98-6        Utskrift 98-08-09 
Ekonomi 
- Hyra av transportbil 3 dagar - 2397:- 
- ny dator beställs av Curt i augusti 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Galärvarvet  
- UKF:s andel i Vikingarna kommer 
- utvärdering av Galärvarvet 1-2 aug 
- Thores summering 
"Paraden i Kungsängen" - Curt redogör. "Oscars tidevarv" 
Ny revisor efter Stig Sundblad 
Metod att dokumentera UKF:s databaser på bibliotekens datorer och Internet 
- Tore Gannholms program 
Hans Furuhagens föredrag i november - Curt kontaktar 

Uppföljning av tidigare beslut 
- beställning av ny dator 
 
Projekt – arbetsområden 
Kuskens pojke 
- Ny upplaga framtagen 299 ex - 32:- styck hos binderiet  
- artikel i Bygd & Natur (juli) - ett antal förfrågningar 
- gåva till Bosse på kommunens tryckeri 
- Avisens datorskribent har köpt boken 
- Enköpings Grafiska vill studera vår metod - studiebesök här inom kort 
- ett antal beställningar med anledning av artikeln i Bygd & Natur 
- Ölme hembygdsförening - ev komplettering av deras hembygdsbok 
Småskriftserie - presenterad på Galärvarvet 1-2 aug 
- Ortnamnet Upplands-Bro - Curt 
- Kommunens Logotype - Curt 
- Konsten att flyga - Tidsbild från 1909 
UKF:s utställning på Galärvarvet - 1-2 aug 
- Gudruns bildväv - rekonstruerad förlaga till kommunens logotype  
  i stort format på framträdande plats 
- Sophies skulptur med samma motiv  
- Framtagning av skyltar för utställningen 
- Nytt presentationsmaterial för UKF 
- Presentation av UKF:s och kommunens folder med texterna till nya Turistkartan 
- Försäljning av UKF:s (ca 1640:-) och Kommunens böcker 
- Medverkande från UKF. Thore, Gudrun, Börje, Sophie, Bengt 
- Full sysselsättning med information om historia/arkeologi kl 10.30 - 18.00 bägge dagarna 
- publikrekord för Galärvarvet  
- flera tusen besåg UKF:s utställning - många hundra stannade för samtal 
Bandintervjuerna 
- Även kommunens och närradions band genomgångna av Gudrun 
 Ny tryckning av Kuskens pojke – bara ca 5 ex kvar 
- Göra pappersbilder av våra många lantmäterikartor 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- UKF uppvaktade med blomsterupppsättning vid Stig Sundblads bår (Börje och Gudrun) Stig 
har varit vår revisor från början 428



- Nyhetsbrev 98:2 till medlemmarna 
Reklamblad lämnade till Bokhandeln i Bålsta 

Verkställt - datorfrågor 
Problem med skrivaren och huvuddatorn. Curt och Johan behjälpliga 
- SupportPack utgånget för datorn - garanti för skrivaren 
- Digital bandstation installerad - under längre tid har vi inte haft tillfredsställande Back up 
möjligheter 
- Switch behövs 

Uppdragsverksamhet 
Gällöfsta 
- Levererat inköpta antikvariska böcker och forskningsmaterialet (även på diskett) 
Kommunens karta 
- UKF tar inget betalt för framställningen av den tillfälliga broschyren (400 ex) med kartans text 
eftersom UKF står som medansvarig och även har texten på sin Internetsida 
- Börje lämnar räkning på arbetet och sammanträdestider 

Att rapportera 
- 3:e årets utgrväning vid Stora Ekeby (Rösaring) genomförd (se Nyhetsbrevet) 
- Diskussioner med Ingemar Claesson om Lövsta - Curt och Börje 
- Naturhistoriska museet (och därmed Sverige) slutar med C14-analyser. Danmark. 

Programverksamhet 
- 98-09-13. Exkursion till Långbacken och grafitgruvan (med Håtun/Håbo-Tibble) 
- 98-09-23. Föredrag Offentlighetsprincipen - representativa demokratin och Dalupproret 1743. 
Börje 
- 98-10-21. Föredrag. Kommunens symbol. Curt 

Konsultationer - intervjuer 
- Jonathan Lindström angående Granhammarsmannen - rekognosering 

Föredrag - guidningar 
- 98-07-01. Vandring Kungsängen - Tuna, 10 personer. Börje 
- 98-07-06. Föredrag om kommunens historia på Datoteket (blev ingen ersättning) 
- 98-08-06. Vandring o Ryssgraven och Dalkarlsbacken. 11 personer. Börje 
- 98-08-15. Buss till Håtunaleken, guidning Broområdet - Stora Ekeby - Rösaring. Börje 
- 98-08-16. Arkeologidagen. Almarestäket 11 och 13. Curt och Börje 

Brev/fax/tele ut 
- Kommunstyrelsen - tack för deltagandet i uppvaktningen på slottet 
- Sveriges Hembygdsförbund - tack för plaketter 
- Stockholms läns hembygdsförbund - dito 
- Jane Cederqvist. Info om UKF 
- Elisabeth Westin Berg. Skoklosters bibliotek. Studien kring Rålambska boksamlingarna i 
Upplands-Bro. 
- Lennart Wållström. Banverket. Tack för bok om Mälarbanan 
- Anders Claréus. Dalupproret och rec. för Historisk Tidskrift 
- Maths Isacsson, Uppsala universitet. Dalupproret 1743 
- Stig Hadenius,  Michael Roberts, principalatläran 
- Örjan Hamrin. Dalarnas museum. Stora daldansen 
- Sten Tesch - angående Sigtuna 1187 och "esterna" 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-7 
Dag/Tid  98-09-29/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked. 
- Avtal med kommunen om ny utgåva av hembygdsboken 
- Ansökan om bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse för UKF:s räkning - tryckning av bandintervjuer 
- Bidrag från Patriotiska Sällskapet 20 000:- 
- Gällöfsta projektet inbringade 10 000:- 
- Ny dator på avbetalning 350:- / mån, 450 Mhz, 64 + 128 + 128 MB, 8 GB, 32 CD AGP P Grafik 4 MB, 
19" skärm. Office 97, högtalare.  
 
4 - Projekt och Diskuterade ämnen  
Hembygdsboken - nya upplagan - bok0-2 
- Diskuterades förutsättningarna för den nya boken. 312 sidor + ca 50 ny 
Textbearbetning och tryckning skiljs åt 
- För bearbetning av texten och nyskrivning och förnyat bildmaterial 40 000:- 
- Vi kan sedan offerera tryckningen. Knappast troligt att den förväntade upplagan storlek skall tillåta 
utskrift på färglaserskrivare - troligen alltför lång tid per exemplar. 
 
Kommande lokal för UKF:s verksamhet 
- Efter samtal med kommundirektören kan ev lokaler kortsiktigt ställas till förfogande på Finnstastigen 50 
(?). På längre sikt tror kommunen på ett slags kulturhus i anslutning till gymnasiet. Svenngårdska 
samlingen och UKF:s samling bör lämpligen sammanföras. 
 
 Bandintervjuerna 
- Nu arbetar Gudrun med banden från Stockholms-Näs och Brofalks band från närradion 
 
 Paraden i Kungsängen 
- Föreslogs att den genomför i september (ev i maj) 
 
Bengts bok 
Textens layout i stort sett klar - bildbehandlingen beroende av datorminnet 
 
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
Dokumentation - utgivning av dokumenterat material - glasplåtar från 10-talet 
- utställd i Bro bibliotek 
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Rösaringsprojektet 
- Begäran om pengar hos Berit Wallenbergs stiftelse. Peter Bratt/Börje Sandén 
 
Hushållningsjournalerna 
- Metod för att överföra ett urval av databastexterna till layoutprogrammet Ventura framtagen 
 
Bandintervjuerna 
- Nu arbetar Gudrun med banden från Stockholms-Näs och Brofalks band från Närradion 
 
Videoutrustning 
- Bosse får uppdrag att ta in pris på bra mikrofon 
 
Affischer till aktiviteter 
- Thore tar fram modell i färg 
 
5 - Tryckmetoden 
- Karl Arne Ragnar angående tryckförfarandet 
- Enköpings Grafisk på studiebesök 
- Sten-Åke Carlsson, Tjusta vill utnyttja vår teknik 
- Mats Wiman, Skog, är intresserad av tryckmetoden för flera föreningars räkning 
 
6 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- 10 Kuskens pojke till Näs hembygdsförening  
- 10 Kuskens pojke  till  HP 
- fax om program till DN, SvD, Mälarposten, Lokaltidningen, Vuxenskolan 
- affischer till samtliga rektorer, till anslagstavlor i Bro och Kungsängen, biblioteken 
 
7 - Datorfrågor 
- Problem med skrivarfunktionen på datorerna 
- Beställning av ny dator av nöden 
 
8 - Uppdragsverksamhet 
- Gällöfstaprojektet - avslutat, 10 000:- 
- Kartprojektet med kommunen avslutat - Kartan utgiven 
 
9 - Att rapportera 
- Dan Carlssons föredrag om vikingatiden i Norrtälje - Thore - Gudrun och Börje 
- Bra högtalarläggning kan hyras av kommunen för 125:- 
- Fått Adolf Sehmanns levnadsbeskrivning (från 1870-talet, Aske) av släktingen Göran Lindholm 
- UKF har fått och inköpt ett antal av nya fritidskartan 
 
10 - Programverksamhet 
Program för våren 
- Studiebesök på Bolindermuseet i Kallhäll 
- tolkning av våra runstenar 
- ev exkursion kring temat geologi 
 
Fastställt program 
- 98-09-23 Börjes föredrag på Villa Skoga om offentlighetsprincipen m.m. i historiskt perspektiv med 
anknytning till Dalupproret 1743 
- 98-10-21 Föredrag på Villa Skoga. Curt om Kommunsymbol och ortnamnet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro Dagcentral. Rom och Germanien - ett ödesdigert möte. 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
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- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 
 
11 - Konsultationer - intervjuer 
- PressArt/Helén Tornblad har fått upplysningar om järnvägens tillkomst 
- Heather Robertson om Stäkets historia - engelska versionen 
 
12 - Föredrag - guidningar 
- 98-08-24 Ahlsell AB / Tammsvik; Rösaring 
- 98-08-31 Socialdepartementet med nordiska gäster. Rösaring 
- 98-09-01, Väsby Teknik;  Ryssgraven - Dalkarlsbacken 
- 98-09-06,  Skoklosters Gille.   Rösaring 
- 98-09-08.  Härneviskolan åk 4, cykeltur Bro-området 
- 98-09-09.  Härneviskolan åk 3, cykeltur Bro-området 
- 98-09-27   Busstur med Baptistförsamling från Östervåla 
- 98-09-28   Busstur med kommunanställda - heldag 
 
13 - Korrespondens 
- Svar från Banverket angående rätt år för järnvägens tillkomst 
- Göran Lindblom - släkting till Sehmann - skaparen av Aske, skolan, läkarstationen, daghemmet 
- John Jenkins, Lokaltidningen. Ny redaktör för Upplands-Bro 
- Lennart Wiechel lämnat prospekt om Håtunaleken för skolbruk 
 
 
  
 
 
 
 
 
Nästa sammanträde torsd 22  oktober  kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 

UKF - styrelsemöte tisd 29 sept -98 hos Börje 

PM 98-7        (Utskrift 98-09-20) 

Ekonomi 
- Avtal med kommunen om ny utgåva av hembygdsboken 
- Ansökan om bidrag från Berit Wallenbergs stiftelse för UKF:s räkning 
- Bidrag från Patriotiska Sällskapet 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Utställningstid för UKF i Bro bibliotek  v. 45-46 2 nov-14 nov 
- Curts och Thores möte med kommundirektören och Anna Norberg 
     - Hembygdsboken 
     - Lokalfrågan 

Uppföljning av tidigare beslut 
- Oscarsparaden 
- Redovisning av seminariet 

Projekt – arbetsområden 
Bengts bok 
Textens layout i stort sett klar - bildbehandlingen beroende av datorminnet 
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
Dokumentation - utgivning av dokumenterat material - glasplåtar från 10-talet 
- utställd i Bro bibliotek 
Rösaringsprojektet 
- Begäran om pengar hos Berit Wallenbergs stiftelse 
Hushållningsjournalerna 
- Metod för att överföra ett urval av databastexterna till layoutprogrammet Ventura 
Bandintervjuerna 
- Nu arbetar Gudrun med banden från Stockholms-Näs och Brofalks band från Närradion 

Tryckmetoden 
- Karl Arne Ragnar angående tryckförfarandet 
- Enköpings Grafisk på studiebesök 
- Sten-Åke Carlsson, Tjusta vill utnyttja vår teknik 
- Mats Wiman, Skog, är intresserad av tryckmetoden för flera föreningars räkning 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- 10 Kuskens pojke till Näs hembygdsförening  
- 10 Kuskens pojke  till  HP 
- fax om program till DN, SvD, Mälarposten, Lokaltidningen, Vuxenskolan 
- affischer till samtliga rektorer, till anslagstavlor i Bro och Kungsängen, biblioteken 
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Datorfrågor 
- Problem med skrivarfunktionen på datorerna 
- Beställning av ny dator 
 
Uppdragsverksamhet 
- Gällöfstaprojektet - avslutat, 10 000:- 
- Kartprojektet med kommunen avslutat - Kartan utgiven 

Att rapportera 
- Dan Carlssons föredrag om vikingatiden i Norrtälje 
- Bra högtalarläggning kan hyras av kommunen för 125:- 
- Fått Adolf Sehmanns levnadsbesrkivning (från 1870-talet, Aske) 
- UKF har fått och inköpt ett antal av nya fritidskartan 

Programverksamhet 
- 98-09-23 Börjes föredrag på Villa Skoga om offentlighetsprincipen m.m. i historiskt 
perspektiv med anknytning till Dalupproret 1743 
- 98-10-21 Föredrag på Villa Skoga. Curt om Kommunsymbol och ortnamnet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro Dagcentral. Rom och Germanien - ett ödesdigert 
möte. 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 

Konsultationer - intervjuer 
- PressArt/Helén Tornblad har fått upplysningar om järnvägens tillkomst 
- Heather Robertson om Stäkets historia - engelska versionen 
 
Föredrag - guidningar 
- 98-08-24 Ahlsell AB / Tammsvik; Rösaring 
- 98-08-31 Socialdepartementet med nordiska gäster. Rösaring 
- 98-09-01, Väsby Teknik;  Ryssgraven - Dalkarlsbacken 
- 98-09-06,  Skoklosters Gille.   Rösaring 
- 98-09-08.  Härneviskolan åk 4, cykeltur Bro-området 
- 98-09-09.  Härneviskolan åk 3, cykeltur Bro-området 
- 98-09-27   Busstur med Baptistförsamling från Östervåla 
- 98-09-28   Busstur med kommunanställda - heldag 

Korrespondens 
- Svar från Banverket angående rätt år för järnvägens tillkomst 
- Göran Lindblom - släkting till Sehmann - skaparen av Aske, skolan, läkarstationen, 
daghemmet 
- John Jenkins, Lokaltidningen. Ny redaktör för Upplands-Bro 
- Lennart Wiechel lämnat prospekt om Håtunaleken för skolbruk 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-8 
Dag/Tid  98-10-22/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Thore Isaksson, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Jan-Christer 
Strahlert, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked. 
- Begäran om anslag från Berit Wallenbergsstiftelse inlämnad 
 
4 - Projekt och Diskuterade ämnen  
UKF:s utställning på biblioteket i Bro - "10 år med UKF" 
Utställningsmaterialet läggs upp under 10 rubriker - se Röd pärm 
  1. Syfte: Bedriver forskning,  Sprider kunskap, Simulerar intresset, UKF:s hemsida på Internet 
  2. Historik 1987 - 1998 
  3. Föreläsningar för allmänheten - inbjudna föreläsare och egna 
      - Studiebesök, Exkursioner, Slotts- och herrgårdskonserter 
  4. Forskning: arkiv, ortnamn, runor, arkeologi, marinarkeologi - samlade i databaser 
      - Förteckning över projekt - genomförda och pågående 
  5. Bokutgivning: Almarestäket och Stockholms blodbad 1990, Skolans historia i Upplands-Bro 1992,  
      Dalupproret 1743 - "Stora daldansen" 1993, Herr Mårten i Borgby - Martin Aschaneus 1993 
      Kuskens pojke 1997, Ortnamnet Upplands-Bro 1998, Kommunvapnet 1998, Konsten att flyga (1909) 
  6. Samarbete - nätverk: Hembygdsföreningarna, Musiksällskapet, Kommunen, Länsmuseet, Sigtuna 
      museum, Historiska museet, Ortnamnsarkivet, Lantbruksakademien, Patriotiska Sällskapet,  
      Stockholms universitet, Riksantikvarieämbetet, Projektet Låssa 2000 
  7. Nytolkning av ortnamnet: texten på Assurstenen 
  8. Nytolkning av kommunens vapensköld: KungsOden 
  9. Jubileumsföreställning på Historiska museet: Resan Rom - Rösaring 
10. UKF:s utställning på Galärvarvet: kommunens vikingatida rötter 
 
Hembygdsboken - nya upplagan - bok0-2 
- Ärendet ligger på kommunens bord 
 
Bandintervjuerna 
- Banden från Stockholms-Näs är nu klara  
- Brofalks band från närradion under bearbetning 
- Gösta af Ugglas och Holger Ängeskog har intervjuat Knud Nielsen, fd jägare på Lennartsnäs 
  
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
- Glasplåtarnas tas om hand av Tomasz Pydzik som får betalt av kommunen  
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Rösaringsprojektet 
- Begäran om pengar hos Berit Wallenbergs stiftelse. Peter Bratt/Börje Sandén 
 
Granhammarsmannen 
 - Börje lämnar material - samtida tidningsartikel (ATA) till Jonathan Lindström 
 
Videoutrustning 
- Bosse får uppdrag att ta in pris på SuperVHS 
- diskuterades framtagning av kortfilm om UKF, när vi fått redigeringsutrustning 
 
Utbildningsprogrammet för kursgårdarna  
- Börje har återupptagit frågan med Tammsvik - Anders Wahlsten 
 
Dokumentationen av seminariet kring arkeoastronomi 
- Curt kontaktar berörda parter angående insändandet av manus 
 
Dalfolkets arbetsvandringar - nytt projekt under uppsegling 
- arkeologen Runar Tommila har kontaktat Börje 
- även koppling till Dalupproret 1743 
 
5 - Tryckmetoden 
- Conny Carlsson är intresserad för musikmuseets räkning 
- Bertil Sandén har lämnat prov på klammerhäftning-limbindning och enbart limbindning 
 
6 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- UKF har uppvaktat Johan Seth på 50-årsdagen - Kuskens pojke  
- affischer till bibliotek och anslagstavlor i Bro och Kungsängen 
- fax till DN, SvD, Jönsson, Vuxenskolan 
- Gudrun och Börje har städat och röjt i lanthandeln (40 mantimmar). Ledningen för projektet överlämnat 
till Bro hembygdsförening (Hans Brofalk) 
- lämnat material till Stertman för de kommande föredragen 
 
7 - Datorfrågor 
- scanner för diabilder i anslutning till HP-skrivaren för Lantmäterikartor m.m.  
- försenad datorleverans 
 
8 - Att rapportera 
- Börje deltog i Kulturbojens möte kring Bro stationshus. 3 representanter från Banverket 
- brev till Nylund-Malviker-Claesson-Videklev-Brofalk angående Bro som centralort i det historiska 
perspektivet 
- besökt Michael Olaussons grävning vid Hågahögen 
- stormöte i Låssagruppen - Thore och Börje 
 
9 - Programverksamhet 
- 98-09-23 Börjes föredrag på Villa Skoga om offentlighetsprincipen m.m. i historiskt perspektiv med 
anknytning till Dalupproret 1743 
- 98-10-21 Föredrag på Villa Skoga. Curt om Kommunsymbol och ortnamnet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro Dagcentral. Rom och Germanien - ett ödesdigert möte. 
- 98-11-02 / 11-14  Utställningen "10 år med UKF" 
- 98-11-21  Föreningsdag i Bro-huset. UKF säljer böcker - kartor 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
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- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 
 
10 - Konsultationer - intervjuer 
- Eliza Kajanus - Boplats Stockholm, guidad vid Rösaring - granskat artikel 
- Anna Norberg Lars Berggren, Rosenodlingarna 
- Arkeologen Runar Tommila, Garpenberg 
- Göran Lindholm angående Sehmann på Aske 
- Gunnar Lindberg - Näs hembygdsförening - fått bilder till almanackan 
 
11 - Föredrag - guidningar 
- 98-10-14. ABF - Kommunikationer i Upplands-Bro  
  
12 - Korrespondens 
Runar Tommila - Garpenberg 
Göran Lindblom, Halmstad - Angående Aske och Sehmann 
 
 
Nästa sammanträde onsd 11  november  kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 

UKF - styrelsemöte tord 22 okt -98 hos Börje 

PM 98-8        (Utskrift 98-10-16) 

Ekonomi 
- Begäran om anslag från Berit Wallenbergs stiftelse 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Utställning för UKF i Bro bibliotek  v. 45-46 2 nov-14 nov - Förberedelserna 
- Hembygdsboken ? 
- Furuhagens föredrag - affischer - kontakter - UKF:s arkiv-mtrl 
- samarbetskommitténs möte 12 okt på Klint? Får Curt kallelse 
- arkeologen Runar Tommila, Garpenberg om Dalarnas projekt kring dalkarlarnas 
arbetsvandringar kopplat till Dalupproret 1743 (Ulla Zetterberg) 
- kort videofilm ur Rösaringsmaterialet från 1982 
- Riksarkivets nya databas - Landskapshandlingar - länsräkenskaper 

Uppföljning av tidigare beslut 
- Redovisning av seminariet 
-  

Projekt – arbetsområden 
Bengts bok 
Textens layout i stort sett klar - bildbehandlingen beroende av datorminnet 
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
Glasplåtarna tas om hand av Pydzik - kulturnämnden betalar  
Granhammarsmannen - Jonathan Lindströms projekt 
 - Börje guidar på platsen - lämnar material 
 Bandintervjuerna 
- Banden från Stockholms-Näs klara,  
- Nu arbetar Gudrun  Brofalks band från Närradion 
- Gösta af Ugglas och Holger Ängeskog har intervjuat Knud Nielsen 
Utbildningsprogrammet för kursgårdarna 
- Börje har tagit upp saken med Tammsviks nya ledning 

Tryckmetoden 
- Conny Carlsson intresserad för musikmuseets räkning 
- Bertil Sandén har lämnat prov på klammerhäftning-limbindning och enbart limbindning 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- UKF har uppvaktat Johan Seth på 50-årsdagen - Kuskens pojke  
- affischer till bibliotek och anslagstavlor i Bro och Kungsängen 
- fax till DN, SvD, Jönsson, Vuxenskolan 
- Gudrun och Börje har städat och röjt i lanthandeln (40 mantimmar). Ledningen för projektet 
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överlämnat till Bro hembygdsförening (Hans Brofalk) 
- lämnat material till Stertman för de kommande föredragen 

Datorfrågor 
- scanner för diabilder i anslutning till HP-skrivaren Lantmäterikartor m.m.  
- försenad datorleverans 
 
Uppdragsverksamhet 

Att rapportera 
- Börje deltog i Kulturbojens möte kring Bro stationshus. 3 rep från Banverket 
- personligt brev till Nylund-Malviker-Claesson-Videklev-Brofalk  
- besökt Olaussons grävning vid Hågahögen 
- stormöte i Låssagruppen - Thore och Börje 

Programverksamhet 
- 98-09-23 Börjes föredrag på Villa Skoga om offentlighetsprincipen m.m. i historiskt 
perspektiv med anknytning till Dalupproret 1743 
- 98-10-21 Föredrag på Villa Skoga. Curt om Kommunsymbol och ortnamnet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro Dagcentral. Rom och Germanien - ett ödesdigert 
möte. 
- 98-11-02 / 11-14  Utställningen "10 år med UKF:s arkiv" 
- 98-11-21  Föreningsdag i Bro-huset. UKF säljer böcker - kartor 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Eliza Kajanus - Boplats Stockholm, guidad vid Rösaring - granskat artikel 
- Anna Norberg Lars Berggren, Rosenodlingarna 
- Arkeologen Runar Tommila, Garpenberg 
- Göran Lindholm angående Sehmann på Aske 
- Gunnar Lindberg - Näs hembygdsförening - fått bilder till almanackan 
 
Föredrag - guidningar 
- 98-10-14. ABF - Kommunikationer i Upplands-Bro  
-  

Korrespondens 
Runar Tommila - Garpenberg 
Göran Lindblom, Halmstad 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-9 
Dag/Tid  98-11-11/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Thore Isaksson, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked. 
- inköp av datamaterial och annan teknisk utrustning bör helst ske före årsskiftet 
 
4 - Projekt och Diskuterade ämnen  
UKF:s utställning på biblioteket i Bro - "10 år med UKF" 
- Utställningen uppställd enligt planen i förra protokollet 
 
Föreningsdagen i Brohuset 1998 
- Gudrun och Börje har deltagit vid planeringen av föreningsdagen 
- Thore byter av Börje i senare hälften av utställningstiden  
 
Bandintervjuerna 
- fått Ängeskogs utskrift jämte bandkopia vid intervju med Knud Nielsen 
- Bengt Kjellberg villig att ställa upp för intervju om Svea Livgarde 
  
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
- Margareta Nilsson skall kontaktas för identifiering av personer på bilderna 
- Börje har haft sammanträde med projektledaren Uno Stedman; tryckning av materialet planeras 
 
Skrivelse till Claes av Ugglas dödsbo angående Frölunda och Lennartsnäs gårdsarkiv  
- Börje utformar skrivelsen 
 
Forskarträffar 
- Bengt föreslår att UKF ställer sig som värd för ett forum där medlemmar och hembygdsintresserade 
personer inom ett större område än Upplands-Bro kan mötas och utbyta åsikter och erfarenheter. Syftet är 
att få till stånd regelbundna forskarträffar. Bengt skriver en programförklaring som vi tar med i nästa 
nyhetsbrev. 
 
Studiebesöket på Bolindermuseet 
- Bengt skriver text för den inbjudan som vi lämnar i nästa nyhetsbrev 
 
Kurs i runtolkning 
- Curt ställer upp som föreläsare och handledare i en kurs runtolkning med särskild inriktning på runstenar 
i vår närmaste omgivning. Programtablå och beskrivning lämnas i nästa nyhetsbrev 
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Thore 
- Vikingarännet planeras för fullt. Eftersom det kommer att passera genom Ryssgraven finns fina 
möjligheter att göra propaganda för kommunen. Här bör UKF finnas för information. 
- Thore arbetar nu med marknadsföring av Tammsviks kursgård. Lämnar förslag på vägskyltar 
- "Region Stockholm" håller på att bildas. Thore deltager i mötet. Bl a planeras en "resedatabas" 
(påminnande om STF:s väglappar på 1940-50-talen) 
 
Studiebesök på Överfors gård  
- Janne Jonsson och hans vikingahus, högst ett 20-tal kan tas emot. Demonstration av allehanda hantverk, 
förutom husbygget. 
 
Bengts bok 
- Bengt förhandlar med pappersföretag i Lunda om lämpligt papper, som även UKF kan utnyttja 
 
5 - Tryckmetoden 
- Bengt har gjort förslag till handledning 
 
6 - Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Info98-3 färdigställt och tryckt, lämnat i ett 25-tal lådor 
- lämnat alla småskrifterna på biblioteken 
- förvärvat 2 bankfackssektioner för UKF - eldsäkra, endast transportkostnad 
 
7 - Att rapportera 
- klart med nytryck av häradskartorna - 2 st A3 ark klistras samman. Kommunens tryckeri 
- UKF deltager med sitt namn i Samrådsgruppens skrivelse till kommunen om den ej effektuerade  
bevarandeplanen för äldre bebyggelse. Kommunstyrelsebeslut, som ej verkställts. 
 
8 - Programverksamhet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro. Rom och Germanien - ett ödesdigert möte. 
- 98-11-02 / 11-14  Utställningen "10 år med UKF" 
- 98-11-21  Föreningsdag i Bro-huset. UKF säljer böcker - kartor 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 
 
9 - Konsultationer - intervjuer 
- Runar Tommila, Trons Lasse angående dalaprojektet 
 
 
Nästa sammanträde onsd 16  december  kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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Kallelse 
UKF - styrelsemöte ons 11 nov -98 hos Börje 
PM 98-9        (Utskrift 98-11-04) 

Ekonomi 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Publika programmet för våren  
- Skrivelse till Claes af Ugglas dödsbo angående Frölundas och 
Lennartsnäs gårdsarkiv. Behandlas i tingsrätten nästa vecka. 
- Ersättare för Börje från ca 13.30 vid Föreningsdagen i Brohuset 
- förslag att vi demonstrerar vår hemsida på bibliotekets dator 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Avtalet med Anna Norberg/Hembygdsboken 
Projekt – arbetsområden 
Föreningen Gamla elever på Sunnerdahls Praktiska Ungdomsskola 
- Glasplåtarna framkallade - Margaretha Nilsson kontaktas för identifiering 
- Sammanträde med projektledaren Uno Stedman 
Bandintervjuerna 
- fått Ängeskogs utskrift jämte bandkopia 
- Bengt Kjellberg ställer upp för intervju om Svea Livgarde 
Tryckmetoden 
- Bengt har gjort förslag till handledning 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Info98-3 färdigställt och tryckt, lämnat i ett 25-tal lådor 
- Gudrun och Börje deltog i sammanträde om Föreningsdagen 
- lämnat alla småskrifterna på biblioteken 
- förvärvat 2 bankfackssektioner för UKF - eldsäkra, endast transportkostnad 
Datorfrågor 
- inköp av tonerkassetter (3?) 
- retur av gamla? 
Uppdragsverksamhet 
Att rapportera 
- klart med nytryck av häradskartorna 
- UKF deltager med sitt namn i Samrådsgruppens skrivelse till kommunen om den ej 
effektuerade  bevarandeplanen för äldre bebyggelse. Kommunstyrelsebeslut, som ej 
verkställts. 
Programverksamhet 
- 98-11-04. Hans Furuhagens föredrag i Bro Dagcentral. Rom och Germanien - ett ödesdigert 
möte. 
- 98-11-02 / 11-14  Utställningen "10 år med UKF:s arkiv" 
- 98-11-21  Föreningsdag i Bro-huset. UKF säljer böcker - kartor 
- 98-11-24. Börjes föredrag i Bro Dagcentral om fruktbarhetsdyrkan och Rösaring 
- 98-12-12/13. UKF säljer böcker och Brolimpan samt guidar vid Ekbys julmarknad 
Konsultationer - intervjuer 
- Runar Tommila, Trons Lasse ang. dalaprojektet 
Föredrag - guidningar 
Korrespondens 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut 

 
Styrelseprotokoll 1998-10 
Dag/Tid  98-12-16/ kl 19.30 
Plats   hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Thore Isaksson, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Börje 
Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Inköp av redigeringsutrustning för video ca 15 000:- 
- Börje inköper nya och i förekommande fall uppdaterade aktuella datorprogram 
- Curt undersöker omständigheter och priser på färgdiascanner 
 
4 - Projekt och Diskuterade ämnen  
Utställningen i Bro bibliotek 
- Kollision med efterföljande förening, som sade sig ha rätt att sätta upp sin utställning redan på 
lördagen. Byte skall ske på måndagen enligt vår uppgift. Ansvarig tjänsteman var på semester och 
kunde inte nås. För att inte ställa bibliotekspersonalen i förlägenhet tog vi ner vår utställning, som 
Ryttarföreningen redan börja plocka ner. 
- Beslöts att Börje skriver till Ryttarföreningens styrelse och påpekar vad som hänt och att saken blir 
behandlad i dess styrelse. 
 
Skrivelsen angående Clas af Ugglas arkiv 
Släktingarna mycket nöjda med att UKF begär att få ta hand om gårdsarkivet 
 
Vårens program fastställs 
Runologi: ons. 27 jan, 3 febr (obs), 24 febr, 10 mars, 24 mars 
Föredrag om Dalfolkets arbetsvandringar onsd 17 febr  
Jörgen Martinsson - Antikrundan, kåserar om konst och antikviteter, onsd 3 mars 
Bolinder,  17 mars 
Janne Jonsson  7 apr ? 
Forskarträff onsd 21 april ? 
Rösaring – ”Grand Tour” sönd 16 maj 
Janne (husbygge) onsd 5 maj 
 
Hemsidan lovordad i InternetWorld 
"En imponerande forskningsverksamhet bedrivs i Upplands-Bro …"  se vidare i nyhetsbrev 99-1 
- Curts artiklar bör ges sådan form att de kan läggas på hemsidan 
 
Kuskens pojke 
8 böcker till Håtuna hembygdsförening i utbyte mot lika många Det hände i Upplands-Bro 
 
 
  
Lantingshausens teckning av V- Ryds kyrka 
- Pastorsexpeditionen i Kungsängen; beställning av historik - fler bilder 
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Bengts bok 
- Bengt förhandlar med pappersföretag i Lunda om lämpligt papper, som även UKF kan utnyttja 
 
Granhammarsmannen 
- Jonathan Lindström väntar nu på resultatet av laboratorieundersökningarna, bl a maginnehållet 
 
Hushållningsjournalerna 
– samtliga lånade från Patr. Sällsk.  
- för korrektur – komplettering 
– samtliga illustrationer scannas 
– samtliga väderrapporter scannas 
– fick Staffan Högbergs historik över Patr. Sällsk. 
– Lantingshausen tillhörde stiftarna av Patr. Sällsk 
  
Bandintervjuerna 
– kompletterande/rättade uppgifter i Clas af Ugglas intervjuer 
 
Datorfrågor 
- Nya datorlagen - Bengt föredrar ärendet 
- HP:s färglaserskrivare -  HP kommer med den på fredag – 10 m kabel 
- Internetkapciteten utökad -  20 MB på servern 180:- kvartalet 
 
 Att rapportera 
- Mötet med Trons Lasse och Runar Tommila - dalmarschen 
- Rapport till Arkeologisektion (Börje) 
- Rapport från Samrådsgruppen (Curt) 
- Seminarium kring Ventura 8 (Börje) 
- Brohusets dag 98-11-21, brolimpor, böcker, kartor 
- Utställningen i Bro bibliotek – 10 års jubileum  
- utställningen sammanfattad i pärm   
- Två dagars försäljning vid Rösaring – netto ca 4000:- 2 guidningar 12-13 dec.  
   böcker, kartor, guidning, brolimpor 
- Rösaringsvideon från 1981-82 (Bosse) 
- Rösaring föremål för slagrutefolket i kommunen – studiecirkel på gång 
- Böcker lämnade i kommission i ”prylboden” f.d. Art Center 
- Småskrifter utlottade i Närradion (Leif Strand/Curt) 
- Beställt Svenska jordbrukets historia. 5 Band under flera år. Abonnemangspris 1650:- 
(2450:-) 
- Subskription Lena Petterson, Ortnamnssällskapet (150:-)  tabula gratie med UKF 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Jan Ohlsson – Gällöfsta – kopia av mitt material 
- Catrin Welander, gymnasieelev ang. Ryssgraven 
– Olle Löfgren . Åkersberga, intresserad av trycktekniken,  fått rikl. Med UKF-mtrl 
– Stockholms-Näs hemb.för. lånat bandintervjuer  återfått 
 
Föredrag - guidningar 
- Tammsvik – Comparo Consulting 98-11-21 (7 pers) 
- Tammsvik – ABB Atom (80 pers) – rikl. med UKF-mtrl till den ansvarige 
- Stora Ekeby/Rösaring.  Gruppen Låssa 2000. 
 
Brev/fax/tele in-  
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- Regeringskansliet – enkät om innehav av dokumentär film (Brogårdsfilmen) 
- Olle Löfgren, Åkersberga – angående UKF och tryckförfarandet 
- Medlemsblad Danmarks hembygdsförening 
- Medlemsblad Österåkers hembygdsförening 
- Opus från Olof Monthan med tack för nyhetsbrev 
 
 
 
Nästa sammanträde tisd 26  januari 1999  kl 19.30 hos Börje 
 
 
Vid protokollet              Justeras 
 
 
 
Börje Sandén       Curt Dahlgren 
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1        pm98-10.doc        08-01-01 

UKF - styrelsemöte onsd 16 dec 98 hos Börje 
PM 98-10        Utskrift 98-12-16 

Ekonomi 
– Inköp av mjukvara före årskiftet 
– scanner för småbildsdia 
– Supportpack för nya datorn? 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Utställningen i Bro bibliotek - Trubblet med Ryttarföreningen 
– Skrivelsen angående Clas af Ugglas arkiv 
– Vårens program skall fastställas 
    Runologi: ons. 27 jan, 3 febr (obs), 24 febr, 10 mars, 24 mars 
    Janne Runsten 7 apr ? 
    Bolinder,  17 mars 
    Föredrag om Dalamarsch-projektet onsd 17 febr 
    Rösaring – ”Grand Tour” sönd 16 maj 
    Bengt onsd 21 mars ? 
    Janne (husbygge) onsd 5 maj 
– Hemsidan lovordad i InternetWorld 
– Heather Robertsons engelska text ang. presentation av Stäket 
– Curts artiklar för hemsidan ? 
– Redovisningen av seminariet 28 maj 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
– Hembygdsboken - lägesrapport 
 
Projekt – arbetsområden 
Kuskens pojke 
– levererad till Smarling USA 
– flera böcker till Håtuna hembygdsförening i utbyte mot Det hände i Upplands-Bro 
Lantingshausens teckning av Västra Ryds kyrka 
– beställning av historik – fler ex är att vänta 
Häradskartorna 
– ca 40 Bro Härad, 20 Håbo härad för försäljning 
Hushållningsjournalerna 
– samtliga lånade från Patr. Sällsk.  
- för korrektur – komplettering 
– samtliga illustrationer scannas 
– samtliga väderrapporter scannas 
– fick Staffan Högbergs historik över Patr. Sällsk. 
– Lantingshausen tillhörde stiftarna av Patr. Sällsk 
Granhammarsmannen 
– Peter Bratt väntar på resultatet av laboratorieundersökningar, bl a maginnehållet 
 
Bandintervjuerna 
– kompletterande/rättade uppgifter i Clas af Ugglas intervjuer 
 
Datorfrågor 
– Supportpack? 
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2        pm98-10.doc        08-01-01 
 - Konfigurationen – för lite minne! – Kan inte gå ur med ctrl + alt + del!! (flertal gånger) 
– Nya datorlagen – Bengt föredrar ärendet 
– färglaserskrivaren kommer på fredag – 10 m kabel 
– 20 MB på servern 180:- kvartalet 
 
Uppdragsverksamhet 
Att rapportera 
– Mötet med Trons Lasse och Runar Tommila - dalmarschen 
– Rapport till Arkeologisektion (Börje) 
– Rapport från Samrådsgruppen (Curt) 
– Seminarium kring Ventura 8 (Börje) 
– Brohusets dag 98-11-21, brolimpor, böcker, kartor 
– Utställningen i Bro bibliotek – 10 års jubileum  
- utställningen sammanfattad i pärm   
- Två dagars försäljning vid Rösaring – netto ca 4000:- 2 guidningar 12-13 dec.  
   böcker, kartor, guidning, brolimpor 
– Rösaringsvideon från 1981-82 (Bosse) 
– Rösaring föremål för slagrutefolket i kommunen – studiecirkel på gång 
– Nya upplagan av Häradskartorna framtagna 100:- 
– Böcker lämnade i kommission i ”prylboden” f.d. Art Center 
– Småskrifter utlottade i Närradion (Leif Strand/Curt) 
– Beställt Svenska jordbrukets historia. 5 Band under flera år. Abonnemangspris 1650:- (2450:-) 
– Subskription Lena Petterson, Ortnamnssällskapet (150:-)  tabula gratie med UKF 
– Mottagit några kvarvarande Det hände i Upplands-Bro i utbyte mot Kuskens pojke 
 
Programverksamhet 
– 98-11-21 Utställningen på Brohusets dag 
– 98-11-25  Fruktbarhetsdyrkan  - Rösaring 
– April. Sigtuna Nyckelsten, Thorsätra, Signalstenarna, mormonernas hemvist 
   utfärd på skjutfältet i samarbete med Håtuna hemb.för  
- Utfärd även efter sommaren 
- sönd 16 maj. Heldag kring Rösaring – lång vandring (best. av intresserad) 
 
Konsultationer - intervjuer 
– Jan Ohlsson – Gällöfsta – kopia av mitt material 
– Catrin Welander, gymnasieelev ang. Ryssgraven 
– Olle Löfgren . Åkersberga, intresserad av trycktekniken,  fått rikl. Med UKF-mtrl 
– Stockholms-Näs hemb.för. lånat bandintervjuer  återfått 
 
Föredrag - guidningar 
– Tammsvik – Comparo Consulting 98-11-21 (7 pers) 
– Tammsvik – ABB Atom (80 pers) – rikl. med UKF-mtrl till den ansvarige 
– Stora Ekeby/Rösaring.  Gruppen Låssa 2000. 
 
Brev/fax/tele in-  
Regeringskansliet – enkät om innehav av dokumentär film (Brogårdsfilmen) 
Olle Löfgren, Åkersberga – angående UKF och tryckförfarandet 
Medlemsblad Danmarks hembygdsförening 
Medlemsblad Österåkers hembygdsförening 
Opus från Olof Monthan med tack för nyhetsbrev 
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Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 

Forskningsinstitut 
Grundat 1987 

Org.nummer 813200-3800 

Curt H Dahlgren 
Ordförande 

Glimmerstigen 8 

196 33 KUNGSÄNGEN 

Tel. 08-581 70245 

0708-44 22 48 

curt@mailbox.euromail.se 

Börje Sanden 

lnstitut::;chef 

Målarvägen 19 

19770 BRO 

Tel. 08-582 405 15 

T elesvar/Fax 08-582 413 55 

ukforsk@aigoneLse 

www.algoneLsel - ukforsk 

Pg 275894 - 4 

Bg 5418 - 2258 

Handläggare Börje Sanden Bro 1998-10-16 

Höstens återstående program 

Onsd. 21 okt. kl 19. Villa Skoga i Kungsängen (bakom Posten och Systemet). 
Kostnad 30:
Upplands-Bro - kommunen med vikingatida vapensymbol och namn 
Curt H Dahlgren presenterar sin studie av kommunvapnets historiska 
bakgrund och betydelse. En spännande symbol med över 2000-åriga rötter. 
Curt berättar även om sin nytolkning av den runstenstext som är upphovet till 
kommunens namn. Gudrun Sandens bildväv med den konstnärligt 
rekonstruerade figuren visas liksom Sophie Hedins statyett 
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan 

Onsd, 4 nov 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Pendeltåg - SI-buss 555 mot 
Råby. Entre 40:
Rom och Germanien - ett ödesdigert möte 
Radiomannen och historikern Hans ("Halte") Furuhagen berättar om de två 
kulturernas betydelse för varandra. I såväl böcker som radio- och TV-program 
har han på ett livfullt och åskådligt sätt lyft fram Roms roll i historien. Vi tar 
nu höra honom berätta om, hur Romarrikets expansion norrut stoppades av 
germanerna vid floderna Rehn-Mosel. Sedan följde några århundraden av 
ömsom samexistens och konfrontation innan det slutliga sammanbrottet 
inträffade under 400-talet.� 
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnad 40:-�

Onsd. 25 nov. kl 19.00 Dagcentralen i Bro Centrum, Pendeltåg - SL-buss 555� 
mot Råby. Entre. 30:
Rösaring - fruktbarhetsdyrkan och andra aspekter på den gamla 
kultplatsen. 
Redan på 1600-talet beskrevs Rösaring som en kultplats. Börje Sanden 
berättar om platsen, om ortnamn som förknippas med fruktbarhetskult och 
redogör för de senaste decenniernas forskningar kring Upplands största labyrint 
och de senaste årens spekulationer kring den unika processionsvägen. Bölje har 
följt utvecklingen sedan 1952. Ett kortare avsnitt aven professionell 
videoinspelning från utgrävningen av processionsvägen 1982 visas. Den har 
aldrig visats offentligt tidigare. 
Arr. UKF och Studieförbundet Vuxenskolan. Kostnad 30:

v. 45-46, 2-14 november UKF:s utställning i Bro bibliotek� 
10 år med Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut� 
Följ vår bygds historia speglad i UKF:s verksamhet.� 
Utställning i Bro biliotek: historisk forskning - arkeologiska undersökningar �
utflykter - föreläsningar - seminarier - exkursioner - studiebesök �
herrgårdskonserter - publika evenemang - historiska bildvävar �
bokutgivning - IT-anpassning.� 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelsemöte 99:1 
Dag/Tid  99-01-26 kl 19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Sophie Hedin, 
Thore Isaksson, Börje Sandén,  
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- redigeringsutrustningen betalad 16500:- 
- inköp av småbildsscanner och switsch skall göras 
- mjukvaror: Ventura 8, HomeSite 4, Sound Forge 4.5 Wordfinder, OCR update 
- nytt program inköps för postgirots GiroGuide 
- årsavgift till SLH 4144:- 296 medlemmar 
 
4 - Rutinärenden och rapporter 
- länsförbundets årsmöte äger rom 27 mars i Upplands Väsby 
- extra prenumeration av Bygd och Natur för Bengt och Bosse 
- nyhetsbrev 99-1 - 450 ex  
- vårt exemplar av Dybecks runinskrifter nu inbundet, Bertil Sandén 
- våra aktiviteter annonseras i Mälarutsikt, en varannan veckas tidskrift som 
delas ut på bl a pendeltågsstationerna 
- UKF ställer upp som arrangör av Arkeologidagen 1999 
- brev till Ryttarföreningen med anledning av att den berövat UKF 
utställningstid i Bro bibliotek genom att självsvåldigt plockat ned den i tron att 
deras egen utställningstid börjat. 
- brev till advokat Mörner angående Clas af Ugglas dödsbo, släktingar - och 
UKF - vill ta del av gårdsarkivet 
- avtal med kommunen om ny upplaga av Det hände i Upplands-Bro (1984) 
- John Krafts bok om hedniska kultförbund har ännu ej tryckts, osäker när det 
kan ske, för flera år sedan var det tänkt att UKF skulle ge ut boken, men 
Historiska museet gick emellan och sade sig vilja bekosta utgivningen 
- hittat en tidigare ej observerad gammal vägsträcka på Stäksön 
 
6 - Thore rapporterar 
- Thore redogör för planerna för Stockholms firande av milleniumskiftet, 
program om arkeologi, vikingatiden är central, Patrik Johansson är 
projektledare för Skidbladner, som åker till USA nästa år 
- rapporterar om Vikingarännet, där Kungsängen - Ryssgraven, Gröna udden 
blir en bra åskådarplats, och där kulturaktiviteter bör ordnas och UKF 
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engageras 
 
7 - Curt rapporterar 
- förbereder studiecirkeln om runskrift,  
- Nordiska rundatabasen på internet 
- Curt medverkar vid Bro hembygdsförenings runstensröjning 13 april 
- paraden i Oscar II-stil i Kungsängens centrum avgörs i nästa vecka, Svea 
Livgardes musketerare beredda att ställa upp 
 
8 - Bosse rapporterar 
- hur skall videoutrustningen hanteras? Handledningen på engelska,  Curt och 
Thore hjälper Bosse 
 
9 - Bengt rapporterar 
- länsmuseets bok om arkeologi i Järfälla, redigerad av Peter Bratt, skall 
användas i skolorna 
- planer för Bengts föreslagna forskarträff 
 
10 - Projekt - arbetsområden 
Bokframställningen - utvecklingsprojekt 
- åtskilliga experiment med färglaserskrivaren för att lära hanteringen 
 
Kuskens pojke 
- beställd av stadsarkivet 
- boken sänd till Lennart Bernadotte, Mainau, jämte det konfirmationsfotografi 
han tagit av John Kraft 
 
Hushållningsjournalerna 
- konverterade till filer användbara i såväl databas som i bokformat, brev till 
Patriotiska Sällskapet i ärendet, rapport till Lars Ljunggren vid 
Lantbruksakademins bibliotek 
 
Rösaringsprojektet - med länsmuseet 
- inga pengar från Berit Wallenbergs stiftelse detta år 
 
11 - Uppdragsverksamhet 
- historik över Tammsvik - förmedlat av Thore Isaksson - 1000:- 
 
12 - Datorfrågor 
- Börje deltagit i Ventura 8 seminarium (uppgradering Ventura 7) 
- Börje deltagit i Internetseminarium - SweBug 
 
13 - Programverksamhet 
- se färdigt program i nyhetsbrev 1999-1 
 
14 - Konsultationer - intervjuer 
- Ann-Charlotte Leire, Nyhamns läge angående Clas af Ugglas arkiv 
- Charlotte Löfstedt - intresserad av arkeologi 

450



- Mikael Eklund, Järfälla, angående Vad hände egentligen? I och UKF 
- Jenny Johansson, nybliven lärare på Hagnässkolan om kommunhistoria 
- Monica Wiberg, Mandelblomsstigen - lån av Upplands--litteratur för sons 
räkning 
- Sven Andersson, Bro - angående hans brohistorik 
- Solveig Grönstedt - angående dBASE-problem 
- Tore Littmarck, Vänge hembygdsförening - angående bokutgivning m.m. 
Gustav Axelsson, fd stationsmästare i Kungsängen - Tidtabeller för sista året 
före pendeltågstrafiken 
 
15 - Föredrag - guidningar 
- Hoechst Marion Roussel AB (Tammsvik) guidning vid Rösaring 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Börje Sandén   Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 26 jan hos Börje 

PM 99-1        Utskrift 99-01-23 
Ekonomi 
- Utrustning för redigering av video 16 500:- 
- Kvitto till bokföringen 
- Verifikation på 1600:- från Curt på utgift för Furuhagen 
- Dator - hårdvaror - kablar, switch, kretskort - småbildscanner 
- Dator - mjukvaror - Ventura 8 update, HomeSite 4, Sound Forge 4.5, Wordfinder, OCR update  
- Nytt GiroGuide program - med åtföljande problem - kravbrev för lokahyra! 
- årsavgift till SLH  4144:- 296 medlemmar 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
 - 1999 års Arkeologidag 
- Årsmötet 
- Länsförbundets årsmöte lörd 27 mars Upplands Väsby 
- Gratistidningen Utsikt Mälardalen - uppl 45 000 varannan vecka  

Uppföljning av tidigare beslut 
- "Paraden i Kungsängen" - Curt redogör. "Oscars tidevarv" 
- Uppföljningen av seminariet 

Projekt – arbetsområden 
Färgskrivaren  
- åtskilliga experiment 
Bengts bok 
Kuskens pojke 
- Lennart Bernadotte 
- beställd av Stadsarkivet 
Sunnerdahlsprojektet 
- kartor 1782, 1860 och 1909 till Uno Stedman 
Hushållningsjournalerna 
- filer för databasen och bokformatet 
- diskussion med Lars Ljunggren, Lantbruksakademien 
- brev till Patriotiska Sällskapet 
Bok0-2 (hembygdsboken) 
- bör kompletteras med en CD - webbläsare 
UKF:s arkiv 
- redigeras för CD - webbläsare 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Nyhetsbrev 99-1 - 450 ex - ca 100 utdelade 
- Dybecks Runinskrifter nu inbundna 
 
Verkställt - datorfrågor 
- Diverse problem vid installation av datorer och skrivare 
- Börje deltagit i Ventura 8 seminarium - DTP-föreningen 
- Börje deltagit vid Internet seminarium - SweBug 
 
Uppdragsverksamhet 
Tammsvik - historik 
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Att rapportera 
- brevet till Ryttarföreningen 
- brevet till Claes af Ugglas dödsbo/advokat Mörner  
- inga pengar från Berit Wallenbergs stiftelse till Ekeby i år 
- avtal med kommunen om nya hembygdsboken 
- John Krafts bok om kultplatser ej tryckt ännu - osäkert när 
- hittat en tidigare ej observerad gammal vägsträcka på Stäksön 

Programverksamhet 
- Vårens program organiserat - se info99-1 - lokaler bokade 

Konsultationer - intervjuer 
- Ann-Charlotte Leire Nyhamnsläge ang. Claes av Ugglas arkiv - Brev/tele/möte 
- Charlotte Löfstedt - arkeologi intresserad 
- Mikael Eklund, Järfälla - angående bok0 och UKF 
- Jenny Johansson, nybliven lärare på Hagnässkolan om kommunhistoria 
- Monica Wiberg, Mandelblomsstigen - lån av Upplands-litteratur 
- Sven Andersson, "byggherre" i Bro angående hans historik 
- Solvei Grönstedt - angående dBASE-problem 
- Tore Littmarck. Vänge hembygdsförening - bokutgivning m.m. 
- Gustav Axelsson, fd stins i Kungsängen. Tidtabeller från sista året före pendeltåget 

Föredrag - guidningar 
- Hoechst Marion Roussel AB 

Brev/fax/tele ut 
- Ann-Charlotte Leire - Claes af Ugglas arkiv 
- Stig Blomquist - PRO-Järfälla - 2 fulltecknade bussturer 
- Patriotiska Sällskapet 
- Claes Forsberg,  HP 
- Hans Furuhagen - Tack 
- Tore Littmarck, Vänge 
- John Jenkins - Lokaltidningen 
- Utsikt Mälardalen - UKF program och material 
- Fredrik Lundberg, Lidköping - UKF-mtrl 
- Michael Lundqvist, Solna, UKF-mtrl 
- Janne Jonsson - info99-1 -Välkommen 
 
Brev/fax/tele in  
- Danmarkshembygdsförening - årsskrift med redogörelse för exkursion till Rösaring 
- Lars Ljunggren Lantbruksakademins bibliotek 
- Gabriele Prenszlau - angående nyhetsbrev 
- Tammsvik - föredr 27 jan 
- Tammsvik - föredr 8 febr 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelsemöte 99:2 
Dag/Tid  99-03-02 kl 19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Sophie Hedin, Börje 
Sandén,  
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- anslag från Studieförbundet Vuxenskolan för 1997-98 - 10000:- 
- vi får i fortsättning 200:- för varje aktivitet 
 
4 - Årsmötet 
- Stig Sundblads suppleant vidtalas av Curt 
- förslag till verksamhetsberättelse lämnas vid nästa styrelsemöte 
 
5 - Rutinärenden och rapporter 
- skriftlig svar från Ryttarförening med ursäkt för att UKF gick miste om 
utställningen i Bro bibliotek under sista helgen av två inbokade 
- skrivelse till länsstyrelsen angående Stäketfläcken och järnvägsbrons framtid 
- Granhammarsmannen uppmärksammad i Bygd och Natur 
- skrivelse till Axel von Platen, ny ägare av Skällsta, angående borttagandet av 
rester från grafitgruvan 
- UKF:s material kring grafitgruvan till Lena Bergils, ny chef för länsmuseet 
- dito lämnat till Länsstyrelsen och Axel von Platen 
- skrivelse till Maud Ernberg, Raä, med anledning av Vikingarännet 
- samrådsgruppens möte med anledning av förstörelsen vid grafitgruvan 
- Anna Norberg vill profilera kommunen som "Rosenkommunen", (rondellen) 
 
6 - Sophie rapporterar 
- föreslår utgivande av en konstbok med Lorcadikter, s/v, Gunnel Boman, med 
vilken Sophie delar ateljé, en konstnärlig souvenir, Curt räknar på kostnaderna; 
diskuteras också en bok "Bro et hodierna" med gamla bilder från Bro, kanske 
Dagmar Åkerlind har en bild av gamla Gästgivargården  
 
7 - Curt rapporterar 
- 12 anmälningar till studiecirkeln om runskrift 
- Curt berättar på Rotary om kommunvapnet och Assurstenen 
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8 - Bosse rapporterar 
- behöver hjälp med installation av redigeringsutrustningen. Curt lovar hjälpa 
till, han har ännu inte kunnat arbeta med den 
 
9 - Bengt rapporterar 
- en bok med runstenar i Jakobsberg/Järfälla finns 
- intressant bouppteckning och vissa dokument under bearbetning 
 
10 - Projekt - arbetsområden 
Bokframställningen - utvecklingsprojekt 
- åtskilliga experiment med färglaserskrivaren för att lära hanteringen 
- prov har verkställts med utskrifter av diabilder i färg,  
- porgrammet för diabildscannern är ej praktiskt användbart 
- kontakt med Corel Ventura om problemet med Ventura 8 
 
Kuskens pojke 
- Finn Sandberg, prof. em i Uppsala ringde särskilt för att uttrycka sin 
uppskattning av boken 
 
Bengts bok 
- boken görs i s/v i Ventura 7, utskrift påbörjad 
 
Vad hände egentligen? Del 1 
- framtagning av hårda pärmar, boköverdraget kräver större papper än A3, 
försök att scanna omslaget i två delar, dubbel kostnad för lamineringen 
 
Rösaringsprojektet - med länsmuseet 
- inga anslag från Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning, pengarna i det 
närmast slut 
 
Sunnderdahlsprojektet 
- ansökan gjord om utlovat kommunalt anslag för kopiering av glasplåtarna, 
UKF har deponerat dem i kommunens arkiv 
 
Ortsbor berättar 
- Astrid Söderberg / af Ugglas har skrivit en uppsats om Lennartsnäs 
- Sven H Andersson skriver om Bro 
- 27 bandade intervjuer hämtade hos Pär Markgren 
- utskrifter utlånade till Gerd Brofalk inför hembygdsföreningens Brobok 
 
11 - Marinarkeologi 
- promemoria från Kjell-Ove Matsson om tänkbara åtgärder för Almarestäket 
 
12 - Datorfrågor 
- omformatering av hårdisken gjord med Curts och HP:s hjälp 
- återstår ominstallation av vissa program 
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13 - Programverksamhet 
- Rösaring - "grand tour" äger rum sönd 16 maj 
- Exkursion på skjutfältet i samarbete med Håtuna/Håbo Tibble 
hembygdsförening äger rum lörd 15 maj 
- Berggrens Rosenodlingar äger rum 4 maj, arrangemanget överlämnat till Bro 
hembygdsförening 
 
14 - Konsultationer - intervjuer 
- Jenny Lundström om sociala förhållanden, överlämnat till Bengt Borkeby 
- Ulla Myhr - lärare/arkitekt på Säbyholms naturbruksgymnasium 
 
15 - Föredrag - guidningar 
- Roslagsbostäder -(Tammsvik) guidning Rösaring 
 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Börje Sandén   Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 2 mars hos Börje 

PM 99-2        Utskrift 99-02- 

Ekonomi 
– Anslag från Studieförbundet Vuxenskolan – 10 000:- för 1997-98 
– kulturrapport till Vuxenskolan ger 200:- /föreläsning 
– bestämmelser för studiecirklar 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Föregående protokoll 
– årsmötet 
– länsförbundets årsmöte 27 mars i Upplands Väsby 
– Vuxenskolan (se ovan) 
– skrivelsen till länsstyrelsen om Stäketfläcken (se nedan) 
– ”vandalisering” vid grafitgruvan (se nedan) 
– Upplands-Bro – ”Rosenkommunen” Anna Norbergs projekt att profilera kommunen 

Uppföljning av tidigare beslut 
- "Paraden i Kungsängen" - Curt redogör. "Oscars tidevarv" 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 

Projekt – arbetsområden 
Färgskrivaren  
- prov har verkställts med utskrifter av diabilder (lantmäterikartor) 
– programmet för diabildsscannern är ej praktiskt användbart 
 
Tryckeriförfarandet 
– kontakt med ColorVentura om problemet med Ventura 8 
 
Bengts bok 
– slutversion för sv/vit i Ventura 7 
– utskrift påbörjad 

Kuskens pojke 
– Finn Sandberg. Prof emeritus – uppskattning av boken 
 
Sunnerdahlsprojektet 
– Ansökan om utlovat kommunalt anslag för kopiering av glasplåtarna 
 
Hushållningsjournalerna 
–  
Bok1  
- kostnad för laminering ca 5:- per ark 
- ihopklistring av omslag för laminering 
– 52 böcker ”funna” hos kommunen 
 
Bok0-2 (hembygdsboken) 
-  
UKF:s arkiv 
 
Ortsbor berättar 
– Astrid Söderberg /af Ugglas – skrivit uppsats om Lennartsnäs 
– Sven H Andersson – lånat ljudband – skriver om Bro 
– förteckningen 
– 27 band hämtade hos Pär Markgren 
– utskrifter lämnade till Gerd Brofalk – hembygdsföreningens projekt Bro 2000 
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– kontakt med Peter och Eva Axlund om intervjuer kring soldattorpen i Bro 
 
Stora Ekeby – Rösaring 
– inga anslag från stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning  
 
Marinarkeologi 
Promemoria från Kjell-Ove Matsson 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
Datorfrågor 
– omformatering av hårddisken 
– allt återställt – så vitt jag kan bedöma nu 
– Saknar nu Antivirusprogram 
– Backup på UKF4 och UKF2 – skilda backupstationer viktigt 
– allt återställt utom flatbäddsscannern 
– återstår installation av UKF3.s hårddisk 
- återstår installation av 5tums diskettstation 
– Curt har ägnat mycket tid åt datorproblemen 
 
Uppdragsverksamhet 
- Konsultation och lektioner i kulturminnesvård på Naturbruksgymnasiet 
- Träffa Upplands-Brobor på Norrgården 
 
Att rapportera 
– Skriftligt svar från Ryttarföreningen 
– Skrivelse till Länsstyrelsen – Stäketfläcken, järnvägsbron 
– Granhammarsmannen – artikel i Bygd och Natur 
– Skrivelse till Carl Axel von Platen – arrangemang kring grafitgruvan 
– UKF:s mtrl kring Grafitgruvan till Lena Bergils, ny chef på Länsmuseet 
– Dito lämnat till Länsstyrelsen och Axel von Platen 
– Jonathan Lindströms artikel om Granhammarsmannen i Bygd och Natur 
– skrivelse till Maud Ernberg Peterson med anl. Av Vikingarännet 
– Samrådsgruppens möte – bildarkiv; grafitgruvan;  
 
Programverksamhet 
– Grand tour – Rösaring – besök av Tellefsens grupp – sönd 16 maj 
   Anslag bör sättas upp i Sjös kaffé 
– Exkursionen till skjutfältet – bl a Nyckelstenen målas upp – lörd 15 maj, samling Tjusta skola 
– Berggrens rosenodlingar 4 maj (arrangemanget överlämnat till Bro hembygdsförening) 
Konsultationer - intervjuer 
– Jenny Lundström – överlämnat till Bengt 
– Ulla Myhr – landskapsarkitekt på Säbyholmsskolan 
 
Föredrag - guidningar 
– Roslagsbostäder – Tammsvik 
 
Brev/fax/tele ut 
– Tidningsurklipp till Trons och Tommila 
– brev till Jörgen Martinsson 
– 1860 års karta till Kåre Olsson, Kivik 
– CorelVentura angående problemen med version 8.0 
– brev till Axel von Platen 
– matrl kring gruvan till Lena Bergils, länsmuseet 
– fax till SvD och DN ang Jörgen Martinssons föredrag 
 
Brev/fax/tele in  
- Spånga hembygds- och Fornminnesgille till Upplands-Bro  
- Marie-Charlotte Leire. Tack. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelsemöte 99:3 
Dag/Tid  99-03-30 kl 19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Thore Isaksson, 
Sophie Hedin, Börje Sandén,  
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
4 - Årsmötet 
- årsmöte hålls 99-04-07 med Janne Jonsson som föredragshållare 
- klart med Lennart Stigle som ersättare för revisorn Stig Sundblad 
- revisionen klar - förslag till verksamhetsberättelse godkändes 
- deklarationen gjord 
- beställning av extra Bygd och Natur till styrelsemedlemmar 
- rapport till Vuxenskolan om antalet närvarande vid föredragen: Curt, 
Dalkarlsvandringen och Jörgen Martinsson 
 
5 - Rutinärenden och rapporter 
- Länsförbundets årsmöte 27 mars i Upplands Väsby 
- Vuxenskolans verksamhetsberättelse om UKF 
- Nyhetsbrev 2 
- kontakter/skrivelse till Axel von Platen angående förstörandet av grafitgruvan 
- Företagsfakta Håbo-Upplands-Bro lägger in UKF gratis i sin katalog 
- Bengt, Gudrun och Börje deltog vid länsförbundets årsmöte i Upplands Väsby 
- Göran Claesson, Sollentuna, har sänt ett uppmuntrande mail om UKF:s 
omfattande verksamhet med uppmaning till sin hemkommun att ta UKF som en 
"utmaning" 
- Jan-Christer Strahlert beställer CD-skivor: Svenska ortnamn, Svenskt 
biografiskt lexikon 
- Curts studiecirkel om runskrift avslutad 
- kommundirektören Guy Mahlviker slutar sin tjänst 
 
6 - Thore rapporterar 
- har engagerat Janne Jonsson att hålla föredrag om vikingarnas liv på årsmötet 
 
7 - Curt rapporterar 
- det tycks inte gå att få tillräcklig anslutning från bl a företagarföreningen i 
Kungsängen för paraden. Projektet skjuts på framtiden 
- Curt har inte fått kontakt med Göran Henricsson angående hans bidrag till 
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dokumentationen från höstens seminarium kring arkeoastronomi 
 
8 - Granhammarsmannen 
- Jonathan Lindström håller sitt föredrag 28 april i Skogakyrkan 
- hans ursprungsmanus till Bygd och Natur lägger vi upp på vår hemsida, jämte 
rapporten från 1959 
- klart med Historiska museet att vi får utnyttja bildmaterialet 
 
9 - Projekt - arbetsområden 
Bokframställningen - utvecklingsprojekt 
- vi behöver färdigt material för att testa olika utformningar av sidmallar  och 
utveckla olika arbetsformer inom programmet; vi kan då inte debitera rena 
arbetskostnader eftersom UKF fortfarande arbetar som ideell förening. De 
projekt vi går in är således ett led i utvecklingen av tekniken, som så 
småningom kan marknadsföras officiellt, kanske i samband med den påtänkta 
datormässan som HP vill ha oss med på, hit hör Håbo forskargrupps material, 
och material från Bro hembygdsförening samt Sophies konstbok 
 
Bengts bok 
- börjat förbereda färgversionen 
 
Hushållningsjournalerna 
- Scanningen snart klar av 36 x 12 = 432 vädertabeller 1779-1813 
- dito 91 + 20 ritningar och konstruktioner 
 
Rösaringsprojektet - med länsmuseet 
- UKF:s skrivelse till Upplands-Bro med begäran om på 50 000:-  för årets 
undersökningar, klart utsagt att det är ett engångsanslag 
- hjälpt Heather Robertson med uppmätning av solvinklar vid vårdagjämningen 
 
Ortsbor berättar 
- Astrid Söderberg (af Ugglas) lämnat ytterligare en uppsats om Lennartsnäs 
- Pär Markgrens 27 band bearbetade 
- soldathistoria från Eva Axlund 
 
Svenngårdska samlingen 
- Gudrun sammanfattar innehållet i domböckerna från 1600.talet 
 
10 - Uppdragsverksamhet 
- lektioner i kulturminnesvård vid naturbruksgymnasiet, jämte planering med 
lärare 
 
11 - Datorfrågor 
- ett stort antal tester för att utröna utskriftsfelet på färgskrivaren jämfört med 
s/v skrivaren 
- allvarligt fel i nya versionen av Ventura 8. Den funktion son är hemligheten 
bakom metoden fungerar inte, kontakt tagen med Corelrepresentanten i 
Sverige, som vidarebefordrar saken till Corel i Canada 
- förlängt låneavtal för färgskrivaren behövs 
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- rapport sänd till Claes Forsberg, HP 
- Börje deltagit i DTP-föreningens seminarium om bildbehandling 
- Håkan Norelius med värdefulla tips för färglaserskrivaren 
 
12 - Programverksamhet 
- UKF deltager i Kulturhusens dag 12 sept tillsammans med 
hembygdsföreningarna och kommunen 
- visning av Berggrens Rosenodlingar, programmet överlämnat till Bro 
hembygdsförening 
 
13 - Konsultationer - intervjuer 
- Lars Sjöholm , Bålsta, om tegelbruket i Bro 
- Zander fotografier av byggnadsresterna vid grafitgruvan före förstörelsen 
- Gabriele Prenzlau om grafitgruvan och vårt agerande 
- Nylund - hur förfara med begäran om anslag för Rösaringsprojektet 
  
14 - Föredrag - guidningar 
- Norrgårdens pensionärsklubb - lokalhistoria och musik 
- Naturbruksgymnasiet. Lektioner och heldagsexkursion 
- berättat om Granhammarsmannen på Svea Livgardes veteranförening 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Börje Sandén   Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 30 mars hos Börje 

PM 99-3        Utskrift 99-03-30 

Ekonomi 
– 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Föregående protokoll 
– årsmötet – klart med Lennart Stigle som ersättare för Stig Sundblad – revisionen klar 
   förslag till verksamhetsberättelse 
– länsförbundets årsmöte 27 mars i Upplands Väsby 
– Vuxenskolans verksamhetsberättelse om UKF 
– grafitgruvan – uppföljningen 
– Kulturhusens dag 12 sept- järnvägsmiljö. Se broschyr 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- "Paraden i Kungsängen" - Curt redogör. "Oscars tidevarv" 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 

Projekt – arbetsområden 
Färgskrivaren  
- Prov för att utröna utskriftsfelet på 8500DN 
– Svar från Corel (Irland) under dagen utlovat av Sverigerepresentanten 
– Förfrågan till Corels chefsingenjör för Ventura Kelly Frazer - kellyf@corel.com 
– nytt program för diabildscannern – När? 
– förlängt låneavtal 
– rapport till Claes Forsberg, HP 
 
Tryckeriförfarandet -utvecklingsprojekt 
– privat bokprojekt som ett led i vår utveckling av metoden 
– Håbo forskargrupp har färdigt material för tryckning i s/v 
– Bro hembygdsförening – dokumentation av seklet 
 
Bengts bok 
– slutversion för sv/vit i Ventura 7 
– utskrift avslutad – arbete med färgversionen 

Kuskens pojke 
– provexemplar till två intressenter – uppdrag för UKF? 
 
Granhammarsmannen 
Jonathan Lindströms föredrag i Skogakyrkan onsd 28 april 
– hans ursprungsmanus läggs upp på hemsidan inom kort, jämte rapporten från 1959 
– klart med Historiska museet om utnyttjande av bildmaterial 
 
 Hushållningsjournalerna 
– scanningen snart klar av 36 x 12 = 432 vädertabeller 1776 –1813 
– scanning snart klar ritningar och konstruktioner 91 + ca 20 
 
Bok0-2 (hembygdsboken) 
UKF:s arkiv 
– Vissa delar är snart mogna för uppläggning på CD-ROM eller liknande 
 
Ortsbor berättar 
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– Astrid Söderberg /af Ugglas – ytterligare en uppsats om Lennartsnäs 
– 27 band av Pär Markgren bearbetade 
– Soldathistoria från Peter och Eva Axlund  
 
Stora Ekeby – Rösaring 
–UKF:s skrivelse till Upplands-Bro kommun med begäran om anslag 50 000:- 
- Hjälpte Heather Robertson med uppmätningar av solvinklar vid vårdagjämningen 
 
Marinarkeologi 
 
Svenngårds samling 
 Gudrun sammanfattar innehållet domböckerna från 1600-talet 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
– Nyhetsbrev 2 
– faxat beställning av Bygd och Natur 
– Rapport till Vuxenskolan om antalet närvarande; Curt – Dalfolket – Martinsson 
– deklarationen gjord 
 
Datorfrågor 
– Saknar nu Antivirusprogram 
– Backup på UKF4 och UKF2 – skilda backupstationer – ev annat medium: CD? 
–flatbäddsscannern åter användbar 
- återstår installation av 5tums diskettstation 
– Curt har ägnat mycket tid åt datorproblemen 
– Börje deltagit i seminarium om bildbehandling 
– Håkan Norelius – tips om färgbildsbehandling – scannerproblemet – hans  evenemangsprogram 
        vill försöka få UKF med i någon portal 
 
Uppdragsverksamhet 
- Konsultation och lektioner i kulturminnesvård på Naturbruksgymnasiet 
- Träffat Upplands-Brobor på Norrgården 
 
Att rapportera 
– Kontakter/Skrivelse till Carl Axel von Platen – arrangemang kring grafitgruvan 
– Företagsfakta Håbo/Upplands-Bro lägger in UKF gratis i sin katalog 
– länsförbundets årsmöte i Upplands Väsby. Deltagare: Bengt, Gudrun, Börje 
– Göran Claessons ”utmaning” och mail – tryckförfarandet 
– Jan Christer beställer CD-skivor. Svenskt biografiskt lexikon och Svenska ortnamn 
– kommundirektören Guy Mahlviker avgår i april 
– Curts studiecirkel om runskrift avslutad – rapport till Vuxenskolan lämnas 
 
Programverksamhet 
– Jörgen Martinsons konstföredrag 
– Bolindermuseet 17 mars 
- Forskarträffen 21 april 
– Jonathan Lindströms föredrag 28 april 
– Grand tour – Rösaring – besök av Tellefsens grupp – sönd 16 maj 
      Anslag bör sättas upp i Sjös kaffé 
– Exkursionen till skjutfältet – bl a Nyckelstenen målas upp – lörd 15 maj, samling Tjusta skola 
– Berggrens rosenodlingar 4 maj (arrangemanget överlämnat till Bro hembygdsförening) 
– arkeologidagen 15 augusti: Curt resp Börje 
 
Konsultationer – intervjuer - diskussion 
– Lars Sjöholm, Bålsta om tegelbruket 
– Lena Frankzén – Zanders fotografier av byggnadsresterna vid graftigruvan 
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– Nylund – ansökan om anslag från kommunen 
– Gabriele Prenzlau och grafitgruvan 
 
Föredrag - guidningar 
– Norrgårdens Pensionärsklubb – Lokalhistoria och musik 
– Naturbruksgymnasiet: lektioner och heldagsexkursion 
– Berättat om UKF/Granhammarsmannen på Svea Livgardes Veteranförening 
 
Brev/fax/tele ut 
– Hägg- DTP-föreningen angående ventura 
– dito CorelVentura 
– Jonathan Lindström – Granhammarsmannen 
- Ingrid Rydefalk – bokprojekt 
– Nylund – Mahlviker – anslag 
– Peter Bratt – Forskningsprojektet 
– Göran  Claesson, Sollentuna 
– Carl Axel von Platen – gruvan 
– Ingrid Kraft – Johns bok 
– Claes Forsberg - tryckförfarandet 
 
 

464



1999-03-22 

Handläggare: 
Börje Sanden 

'"-...... 

Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 

Forskningsinstitut 
arg. nummer 81 32 00-38 00 

Curt H Dahlgren 
' Ordförande 

Glimmerstigen 8 

19633 KUNGSÄNGEN 

Tel. 08-581 702 45 

0708-44 22 48 

curt@mailbox.euromail.se 

Börje Sanden 

Institutschef 

Mål arvägen 19 

19730 BRO 

Tel. 08-582 405 15 

Telesvar/Fax 08-582 413 55 

ukforsk@algonel.se 

www.algonel.se/- ukforsk 

Pg 275894 - 4 

Bg 5418 - 2258 

Upplands-Bro kommun 
Sven Inge Nylund 
Guy Mahlviker 

Anhållan om anslag for att kunna fullfOlja påbörjad arkeologisk undersök
ning i anslutning till Rösaring. 

Sedan 1996 bedriver Länsmuseet arkeologiska undersökningar nedanfor 
Rösaring inom projektet "Rösaring - ett arkeologiskt forskningsprojekt". 
Själva arbetet utfors helt på ideell basis av medlemmar i Arkeologisektio
nen inom Stockholms läns hembygdsforbund, flertalet av dem också med
lemmar i Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut och/eller kom
munens hembygdsforeningar. 

Kostnader forligger for analyser av olika prover och viss specialisthjälp 
uppgående till 30 - 50 tusen kronor årligen. Pengar for detta har erhållits 
från olika stiftelser, framforalIt från Stiftelsen Upplands-Bro Fornforsk
ning. Vid en oforutsedd kostnad 1997 ställde UKF upp med 4000:-. Infor 
1999, det fjärde årets undersökningar, kom inga pengar från Berit Wallen
bergs stiftelse och Upplands-Bro Fornforskning har i det närmaste slut på 
sina medel. Genom åren har den bidragit med över 100 000:- på olika ar
keologiska projekt i kommunen. 

Det är nu for sent att begära anslag från andra stiftelser infor sommaren. Ett 
IS-tal amatörarkeologer har än så länge avsatt veckan efter midsommar for 
att bidraga med sitt gratisarbete. För att inte projektet skall avstanna anhål
ler därfor UKF, som tillsammans med Länsmuseet och Arkeologisektionen 
inom Hembygdsforbundet ansvarar for det praktiska arbetet, om ett tillfäl
ligt anslag detta år med 50 000:-. 

Undersökningarna pågår vid den forntida boplatsen invid Sanda. Här finns 
också ett mycket stort gravfält och i kombination med den internationellt 
uppmärksammade processionsvägen och Upplands största labyrint är om
rådet ett mer variationsrikt fomminnesobjekt än de övriga i Mälardalen. 
Ytterst syftar forskningsprojektet till att kunna ge en totalbild av det unika 
fomminnesområdet kring Rösaring. 

Bilagor: 
* Sammanställning av 3 års undersökningar 
* Arkeologi i Upplands-Bro - historik 1981 - 1998. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelsemöte 99:4 
Dag/Tid  99-05-19 kl 19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, , Bengt Borkeby, Bo Karlberg, Börje Sandén,  
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Att teckna föreningens firma utsågs Curt Dahlgren, Börje Sandén 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
4 - Rutinärenden och rapporter 
- Börje deltagit i Kulturbojens arrangemang på Lövsta med länsmuseets  
byggnadsinventering på I1.s område 
- lämnat presentation av UKF för Bro-skolans folder  om föreningar 
- Gudrun och Börje har uppvaktat Heather Robertson på 50-årsdagen 
- skrivelse till Stiftelsen tärnsund angående Stora staten på Brogård 
- Rosenodlingarna historik redigerad för hemsidan 
- uppgifter om UKF till kommunens föreningsregister 
- Curt gör en särskild upplaga av sina studier kring kommunvapnet och 
Assurstenen avsedd för hemsidan 
- den skriftliga rapporten från seminariet kring arkeoastronomi aktualiserades 
 
5 - Bengt rapporterar 
- Bengt arbetar med en bok för Järfälla. Han vill plocka fram enskilda 
människor, illustreras med många kartor. Bosättningar kring Säbysjön 
- Bengt tar kontakt med Lars Löthman för ev föredrag om järnframställning 
 
6 - Curt rapporterar 
- hanterandet av redigeringsutrustningen nu på väg att klaras av 
- Curt har gjort en folder om Svea Livgardes musketerare 
 
7 - Redigeringsutrustningen för videofilm 
- nytt försök skall göras att med Curts och Thores hjälp göra fungerande 
installation åt Bosse 
 
8 - Forskarakademin 
Första träffen äger rum 99-04-21 under Bengts Borkebys ledning 
 
9 - Projekt - arbetsområden 
Bokframställningen - utvecklingsprojekt 
- förlängd testperiod med färgskrivaren behövs. Curt vidtalar HP 
- boken för forskargruppen i Håbo ej påbörjad - bättre scannade bilder behövs 
- UKF ställer upp för framställning av Bro hembygdsförenings bok inför år 2000 
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Spånga hembygdsgilles bokprojekt, sista delen av Spånga - Järfälla 
sockenstämmoprotokoll är ännu inte påbörjat 
 
Bengts bok 
- slutversion för sv/vit upplaga i Ventura 7 
- utskriften avslutad - arbete med färgversionen påbörjad 
 
Hushållningsjournalerna 
de sista böckerna återlämnade till Patriotiska Sällskapet. Alla bilder/ritningar 
är scannade, liksom alla väderlekstabeller. De senare blir särskild bok 
 
Rösaringsprojektet - med länsmuseet 
- Inget anslag kommer från kommunen. Risk för inställning detta år 
 
10 - Datorfrågor 
- nätverkets funktion återställd av Håkan Norelius 
- Börje deltagit Adobes presentation av ny InDesign 
- första doktorsavhandlingen om labyrinter på gång. Siona Campell, Gbg 
 
11 - Programverksamhet 
- Forskarträffen genomförd 21 april 
- Jonathan Lindströms föredrag om Granhammarsmannen, ett 50-tal åhörare 
- Exkursionen till skjutfältet. Uppmålning av Sigtuna nyckelsten m.m. 
- Rösaring "Grand tour" drygt 70 deltagare, heldag med vandring 6 km 
 
12 - Konsultationer - intervjuer 
- förfrågan om lerhus från grupp i Bro - Börje Johansson 
- Olle Magnusson och Sixten från Spåna hembygdsgille, sockenprotokoll 
- Ingrid Svensson med frågor kring Husby-norrgård 
- af Ugglas husmodersdräkt överlämnad till Stockholms-Näs hembygdsförening 
- Röda Kors-mtrl från af Ugglas överlämnat till Rödakorsföreningen 
- Hållnissa - om dalfolkets arbetsvandringar 
- Arne Fredriksson, Farsta, angående Dalupproret 1743 
- Per G Persson, Gbg, angående UKF:s hemsida 
- Heather och Chris här för diskussion och material om Rösaring 
- Ingrid och Staffan Rydefalk här med material och diskussion om bokprojektet 
- AU inom samrådsgruppen hos Frankzén 99-05-17, grafitgruvan 
  
13 - Föredrag - guidningar 
- Curts guidning med buss 
- Sunnerdahlsföreningen - Rösaring 99-04-25, ca 15 
- Bussturer med PRO Järfälla 99-05-04 och 99-05-06, ca 35 + 35 
- Exkursion/guidning på skjutfältet - 4 timmar, 26 personer 
- Rösaring "Grand tour" - 6 timmar, 6 km, över 70 personer 
 
Vid protokollet    Justeras 
 
 
Börje Sandén   Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte onsd 19 maj hos Börje 

PM 99-4        Utskrift 99-05-19 

Ekonomi 
– 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Kulturhusens dag 12 sept- järnvägsmiljö. Se broschyr 
– höstens program – annonsering i hembygdsförbundets kulturkalender 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 
– Forskarträffen  
- Webbartiklarna om runforskningen och kommunens logotype 

Projekt – arbetsområden 
Färgskrivaren  
- förlängd testperiod behövs 

Tryckeriförfarandet -utvecklingsprojekt 
- Sörmlandsprojektet nästan klart  
– Håbo forskargrupp – ej påbörjat för vår del 
– Bro hembygdsförening – dokumentation av seklet – ej påbörjat 
– Spånga hembygdsgilles projekt – ej påbörjat 
 
Bengts bok 
– slutversion för sv/vit i Ventura 7 
– utskrift avslutad – arbete med färgversionen 

Kuskens pojke 
– ex lev. till Åland 
 
Granhammarsmannen 
 
Sunnerdahlsprojektet 
– 
Hushållningsjournalerna 
– böckerna återlämnade till Patriotiska Sällskapet – nya sekreteraren har fått UKF-mtrl 
Bok1-2-3  
-  
Bok0-2 (hembygdsboken) 
UKF:s arkiv 
– Vissa delar är snart mogna för uppläggning på CD-ROM eller liknande 
 
Ortsbor berättar 
 
Stora Ekeby – Rösaring 
– avslag från kommunen på vår ansökan om pengar för årets undersökning 
– första doktorsavhandlingen om labyrinter på gång. Siona Campell, Gbg 
Marinarkeologi 
 
Svenngårds samling 
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Verkställt - allmänna angelägenheter 
–  Kulturbojens arrangemang vid Lövsta om länsmuseets presentation av byggnadsinventeringen på I1 
– lämnat presentation av UKF för Bro-skolans folder om föreningar 
 
Datorfrågor 
– närverket fungerar – (Håkan) 
- återstår installation av 5-tums diskettstation 
– Börje deltagit i Adobes seminarium om InDesign m.m. 
– 
Uppdragsverksamhet 
– 
Att rapportera 
– Uppvaktat Heather Robertson på 50-årsdag 
- skrivelse till Stiftelsen Tärnsund angående Stora staten på Brogård 
– Rosenodlingarnas historik redigerad  för hemsidan 
– uppgifter om UKF till kommunens föreningsregister 
 
Programverksamhet 
– Forskarträffen 21 april 
– Jonathan Lindströms föredrag 28 april 
– Grand tour – Rösaring – besök av Tellefsens grupp – sönd 16 maj 
– Exkursionen till skjutfältet – bl a Nyckelstenen målas upp – lörd 15 maj, samling Tjusta skola 
– Berggrens rosenodlingar 4 maj (arrangemanget överlämnat till Bro hembygdsförening) 
----------------------- 
– arkeologidagen 15 augusti: Curt resp Börje 
– Lothar Schroeder erbjuder föredrag om trä  
- Lars Henricson erbjuder föredrag om bl a medeltida glas från Kungsängen 
- Förfrågan om lerhus från grupp i Bro – Börje Johansson 
 
Konsultationer – intervjuer - diskussion 
– Ole Magnusson och Sixten från Spånga hembygdsgille 
–Ingrid Svensson Spånga med frågor kring Husby-norrgården 
– af Ugglas husmodersdräkt lämnat till Stockholms-Näs hembygdsförening 
– Röda kors-materialet från af Ugglas lämnat till Rödakorsföreningen 
– Hållnissa – om dalfolkets arbetsvandringar 
– Arne Fredriksson, Farsta ang. Dalupproret 
– Per G Persson, Göteborg, angående UKF:s hemsida 
– Heather och Chris här för disk/material om Rösaring 
– Ingrid och Staffan Rydefalk här med material/disk kring bokprojektet 
– AU inom samrådsgruppen hos Frankzén 99-05-17 
 
Föredrag - guidningar 
– Curts guidning med buss 
– Sunnerdahlsföreningen – vandring till Rösaring 99-04-25 
- Busstur med PRO i Järfälla 99-05-04 (ca 35) 
- busstur med PRO i Järfälla 99-05-06 (ca 35) 
- Utfärd/guidning på skjutfältet – 4 timmar 99-05-15 (26) 
- Vandring/guidning Rösaring – grand tour 6 timmar 99-05-16 (76) 
 
Brev/fax/tele ut 
– SvD och DN om våra aktiviteter 
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Bengt Borkeby 22 april 1999 

Träl/med amatörforskare 21 apri/1999; Villa Skoga, Kungsängen 

Nu vet vi. Att forska är att ta reda på. Att stilla nyfikenheten, att upptäcka. Att 
forska är glädjen att fylla ut alla rader i ett mönster - nästan som korsord. Det är 
inte klart förrän ordflätan är klar. Men blir flätan någonsin klar? 

Träffen med ett entusiastiskt gäng amatörforskare ger återklang. Den här 
platsen i UKF.s nyhetsbrev är i fortsättningen vikt för Forskarakademin. Ett nytt 
begrepp. Låt oss förklara. 

Frågorna för kvällen var de här. Vad finns det för behov av att kunna stödja 
varandra? Hur ska ett sådant stöd i så fall se ut? Hur ska vi gå vidare. Iden med 
träffen var att göra en intresse- eller om ni vill marknadsundersökning om hur 
amatörforskare kan stödja varande för att utvecklas. 

Samtalet runt bordet gav många beskrivningar på forskandets glädje. Besök på 
platser där förfäderna levat, gravstenar som kan ge ovärderliga ledtrådar, möten 
med okända, vänliga människor landet runt, osv i en lång, lång rad. Men också 

'- vedermödor, allt för korta tider i forskarsalar och vid läsapparater, stickspår och 
behov av sjösjukepiller. Ja faktiskt. Flera kunde vittna om hur illamåendet spritt 
sig i kroppen innan man kom på tekniken med att föra mikrokortet i en riktning i 
läsapparaten. Bra att få den kunskapen, att man inte är ensam om den upplevelsen, 
och dessutom få lära sig hur man bemästrar illamåendet utan piller. 

Vad menar egentligen prästen med alla krumelurer för att betygsätta vid 
husförhöret? Hur blir man bra på att läsa gammal handstil? Kan jag verkligen lita 
på vad prästen skrivit? Frågorna var många. 

Vi fick också hjälp på vägen. Handledningen Gräv där du står av --- gavs ut --
-Hittar du den på antikvariat har du en god hjälp att ta till då och då. Jan af 
Gejerstams Arbetets historia är en annan mycket användbar handledning. UKF har 
i sin litteratursamling ett antal mycket användbara ingångar till de offentliga 
arkiven. Ett samtal till Börje med fråga om litteraturhjälp, sitter inte i vägen. 

Kyrkböckernas uppgifter kan användas till mycket mer än att samla namn och 
årtal på förfäderna. Ett torpnamn som prästen strukit över och ersatt med ett 
modernare, kan ge den felande länken efter år av sökande. Källtorpet hette tidigare 
Karelen. Kanske dessutom Karelen har haft något med finsk invandring att göra? 
Se där. Den gamla sanningen. Det senaste svaret ger nästan alltid en ny fråga. 

Den större delen av deltagarna vid träffen berättar, att de är släktforskare. Alla 
har kommit till den punkten där kunskap om människors levnadsförhållanden blir 
mer och mer viktig. 

Det är nu Forskarakademin kan göra en insats. Hur får vi tag i godbitarna i 
arkiven? Det räcker inte med föreläsningar och studiebesök. Handledning i det 
praktiska arbetet blir viktig. Krigsarkivet, Riksarkivet, Industriarbetararkiv, 
intervjuvteknik, datorn för att forska, datorn för att hålla reda på 
forskningsresultat. 

Du som har intresse att gå vidare i din forskning - välkommen att delta. 
Tillsammans kan vi byta erfarenheter som stärker vår forskarinsats. 

REFERATFORSKARTRÄFFI.DOC 

Sid 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelsemöte 99:5 
Dag/Tid  99-06-22 kl 19.30 
Plats  hos Börje Sandén 
 
Närvarande:  Curt Dahlgren, Thore Isaksson, Bengt Borkeby, Bo Karlberg, 
Börje Sandén, inbjuden Lars Henricson 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Kostnadskalkyl för våra bokprojekt Curt har tagit fram en beräkning med 
utgångspunkt från prislistor från HP 
 
4 - Rutinärenden och rapporter 
- rapport till Vuxenskolan om bidragsberättigade aktiviteter, 200:-/gång 
- Börje deltagit i Region. Och trafikkontorets seminarium 
kringkulturmiljöfrågor, Nya vägvisaren till kulturen i Stockholms län. 
- bildväven med kommunlogitypen utställd på hantverksmässan i Bro C 
- rekognosering för Dalregementets demonstrationsmarsch genom kommunen 
- ny skrivelse från samarbetsgruppen angående förstöringen av grafitgruvan, nu 
riktad till länsstyrelsen 
- ny länsantikvarie tillträdd: Ann-Charlotte Backlund 
- penninggåva från Lars Engström, Järfälla med anledning av exkursionen till 
Rösaring i maj 
 
5 - Thore Isaksson rapporterar 
- Stort projekt kring milleniumskiftet planeras i Stockholm med sponsrade 
miljoner från Stenbeck. Thore är involverad i den del som gäller 
vikingasatsningen på Medborgarplatsen 27/12 - 6/1, två långhus byggs, 
vikingaskeppet Skidbladner, marknad och Thores koncept  Leka - Lära - Leva; 
en fortsättning på Thores (och UKF:s) engagemang i Kulturhuvudstadsårets 
vikingasatsning på Galärvarvet 1998 och Assurs by  1997. 
 
6 - Bengt rapporterar 
- om försäljningen av sin bok, som gjorts med UKF:s metod 
- Bengt pensioneras under hösten och kan ägna mer tid åt UKF, bl a delar av 
våra bokprojekt 
 
7 - Lars Henricson 
- Lars var inbjuden som representant för Stiftelsen Tärnsund, som nu ägnar sig 
åt bevarandet av vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, såsom Stora 
staten på Brogård och transformatorstationerna vid Sylta och i Västra Ryd. 
Stora staten kunde ges en kulturpolitisk funktion, som bl a skrivarstuga. 
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8 - Arkeoastronomiska seminariet 
- Curt gör nytt försök att få Göran Henricssons skrivelse, om det ej lyckas 
skriver Curt en sammanfattning av inspelade bandet. Jonathan Lindström har 
lämnad diskett med hans och Curt Roslunds gemensamma svar. 
 
9 - Redigeringsutrustningen för videofilm 
- nytt försök skall göras att med Curts och Thores hjälp göra fungerande 
installationen åt Bosse 
 
10 - Forskarakademin 
Första träffen genomförd 99-04-21 under Bengts Borkebys ledning 
 
11 - Projekt - arbetsområden 
Bokframställningen - utvecklingsprojekt 
- Bengts bok levererad till HP - dels maskinbunden, dels handbunden. 
Handbunden därför att sidmallen för s/v skrivaren inte överensstämmer med 
färgskrivaren. Framtagning av särskild sidmall för färgskrivaren påbörjad. 
- sidmall för största möjliga format på A3 framtagen, så att vi också kan göra 
pärmöverdraget. 
- korrespondens med Corel i Ottawa angående buggen i Ventura 8 
- UKF disponerar nu färgskrivaren 
 
Bengts bok 
- beställning av 20 ex med färgbilder för HP 
 
Krafts bok 
- Krafts bok om Hedniska kultförbund påbörjad 
- materialet vi fått på hårddisk är oanvändbart, dels olämplig 
teckenuppsättning, dels påbörjad i Ventura  
- ny utskrift från John i Wordpad, som passar för Ventura 
 
Stenssons bok - 100 adelssläkter i Upplands-Bro 
- manus på papper - kommer att få på diskett eller CD 
 
Rösaringsprojektet - med länsmuseet 
- Årets undersökning (4:e året) inställd - inget anslag från kommunen 
 
12 - Datorfrågor 
- Börje deltagit i DTP-föreningens seminarium kring hårdvaror och 
systemunderhåll 
- beställning av ny trumma färgtonerkassetter till färgskrivaren 
- dito beställning av tonerkassetter för s/v skrivaren 
 
13 - Programverksamhet 
- UKF arrangerar Arkeologidagen. Curt tar hand om kommunlogotypen och 
Börje Assurs sten. Guidningar kl 11 och 13 
- Lothar Schroeder erbjuder föredrag om trä 
- Lars Henricson erbjuder föredrag om glas med utgångspunkt från glas i 
Upplands-Bro. 
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- Vi försöker få ett tema: trä - glas - järn och tegel under hösten 
- tips från länsmuseet gällande ett föredrag om "barn i Rom" med anledning av 
arkeologidagens tema "barn"  
- Kulturhusens dag 12 sept arrangeras i samarbete med hembygdsföreningarna 
och kommunen. Börje står för historiken. Besökare får berätta minnen. 
 
14 - Konsultationer - intervjuer 
- Dalademokraten och fotograf guidats längs gamla färdvägar i kommunen med 
anledning av sommarens stora demonstrationsmarsch från Falun för att 
påverka regeringens beslut i frågan om nedläggning av Dalregementet. 
- Börje har, på Dalregementets kartor, markerat de gamla färdvägarna från 
trakten norr om Sala till Stockholm med hjälp av sina kartor från mitten av 
1800-talet 
- UNT har fått bakgrundsmaterial till en artikel om Håtunaleken 
- Gun Björkman - frågor om Håbo häradsallmänning 
- Sven Inge Nylund - frågor angående landstingets försäljning av 
rösaringsskogen 
- Bertil Borg - förfrågan om ett Filipsborg. Ortnamnskorten gav svaret 
 
15 - Föredrag - guidningar 
- 99-05-27 - export och Kreditnämnden - Rösaring 
- 99-05-27 - hjärtkirurger bussresa till Skokloster (Gällöfsta) 
- 99-05-28 - Spånga fornminnes och hembygdsgille. Stäket - Dalkarlsbacken 
 
 
Vid protokollet   Justeras 
 
 
 
Börje Sandén   Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 22 juni hos Börje 

PM 99-5        Utskrift 99-06-19 

Ekonomi 
– kostnadskalkyl för våra bokprojekt 
– Saldolistan 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– Thores rapport om projektet kring milleniumskiftet 
-  Kulturhusens dag 12 sept- järnvägsmiljö. Se broschyr 
– höstens program – annonsering i hembygdsförbundets kulturkalender 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 
– Forskarträffen  
 
Projekt – arbetsområden 
Färgskrivaren  
- Bengts bok levererad till HP – dels maskinbunden, dels handbunden 
- Vi disponerar nu färgskrivaren 
– Ytterligare ca 3 böcker beräknas vara klara till mässan i september 

Tryckeriförfarandet -utvecklingsprojekt 
- Sörmlandsprojektet klart  
– John Krafts bok om Hedniska kultförbund påbörjad 
– Kjell Stenssons bok ”100 adelssläkter i historisk belysning påbörjas inom kort 
– sidmall för största möjliga format på A3 papper framtagen, där vi även gör omslaget 
– korrespondens med Corel angående buggen i Ventura 8 
 
Bengts bok 
– beställning från HP 20 ex i färg 
– justerad mall framtagen – fram och baksidan skiljer nu endast 1 mm 

John Krafts bok  
- materialet på hårddisk – oanvändbart 
– ny utskrift kommer från John Kraft – i Wordpad 
 
Sunnerdahlsprojektet 
– 
Hushållningsjournalerna 
– 
Bok1-2-3  
-  
Bok0-2 (hembygdsboken) 
 
UKF:s arkiv 
– 
Kjell Stenssons bok 
– manus på papper – får diskett 
Stora Ekeby – Rösaring 
– Årets undersökning inställd – Peter Bratt skriver rapport och försöker få anslag till nästa år 
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Marinarkeologi 
 
Svenngårds samling 
  Gudrun snart klar med  
Verkställt - allmänna angelägenheter 
– Börje deltagit i Region- och trafikkontorets seminarium kring kulturmiljöfrågor 
– Rapport till Vuxenskolan om föredrag och dyl. (200:- per gång) (tillkommer studiecirkeln) 
 
Datorfrågor 
– återstår installation av 5-tums diskettstation 
– Börje deltagit i DTP-föreningens seminarium kring hårdvaror och systemunderhåll 
– beställning av Drum Kit till färgskrivaren 
– beställning av färgtonerkassetter inför sommarens arbete 
– bestälning av tonerkasseter till 5Si 
Uppdragsverksamhet 
– 
Att rapportera 
– Gudrun deltog med väven av kommunlogitypen på hantverksmässa i Bro C 
– rekognoscerat för Dalamarschen – Grans gård till Ursvik 
– ny skrivelse angående grafitgruvan . nu ställd till länsantikvarien 
– bitr. länsantikvarie Gösta Magnusson besöker gruvan och Carl Axel von Platen 
-  ny länsantikvarie Ann-Charlotte Backlund 
– penninggåva till UKF av Lars Engström, Järfälla 
– projekt med bl Bromma gymnasium kommer ge UKF 3000:- 
 
Programverksamhet 
– Arkeologidagen 15 aug. Curt och Börje 
– Lothar Schroeder erbjuder föredrag om trä  
- Lars Henricson erbjuder föredrag om bl a medeltida glas från Kungsängen 
- föredrag ”barn i Rom” av doktorand – tips från länsmuseet/Prenzlau 
 
Konsultationer – intervjuer - diskussion 
– Dalademokraten med fotograf om Dalupproret och gamla färdvägarna 
– Leif Andersson, Dalregemtet, har lämnat kartor att pricka in gamla vägarna på 
– UNT – bakgrundsmaterial till Håtunaleken 
– Gun Björkman, Håtuna, frågor om Håbo häradsallmänningen 
– Sven-Inge Nylund – frågor angående landstingests försäljning av Rösaringsskogen 
– Bertil Borg förfrågan om Filipsborg i Kungsängen (ortnamnskort gav svaret) 
 
Föredrag - guidningar 
– Export och Kreditnämnden – Rösaring 99-05-27 
– Gällöfsta –hjärtkirurger - busstur till Skokloster 99-05-27 
– Spånga fornminnes och hembygdsgille . Stäket/dalkarlsbacken 99-05-28 
– Vägverket – Conny Timan – Dalkarlsbacken och Ryssgraven 99-06-04 
 
Brev/fax/tele ut 
– Göran Lindblom – ang. Aske 
– Lars Engström – tack för gåva 
– länsmuseet ang Arkeologidagen 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelseprotokoll 99:6 
Dag/Tid   99-08-24 / 19.30 
Plats    hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, , Thore Isaksson, Börje 
Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked 
- Mindre fordran för Rydefalks bok kvarstår 
- Diskuterat former för UKF:s framtida möjligheter att sprida tekniken för 
laserutskrift av böcker. En underavdelning måste inrättas med bl a momsplikt. 
 
4 - Rutinärenden och rapporter 
- Rapport till Vuxenskolan om Curts studiecirkel om runor;  
- hämtat och gjort affischer för Arkeologidagen;  
- rekognoserat marschvägen för Dalregementets demonstrationsmarsch till 
Stockholm, sträckan Grans gård - Ursvik.  
- Boken Nya vägvisaren till kulturen i Stockholms län, vernissage, vissa 
felaktigheter om Upplands-Bro;  
- problem med skyltning av infarten till Dalkarlsbacken, Gerhardsson har 
servitut för användande av vägen (!);  
- fått Gösta Magnussons rapport om Gösta af Ugglas upptäckt av två fornminnen 
i Lennartsnäsområdet;  
- rapporterat om delar av vårt höstprogram för publicering i arkeologisektionens 
nyhetsbrev Spadbladet 
 
5 - Curt rapporterar 
- Planer från HP att låta UKF demonstrera bokframställningen på 
Sollentunamässan i februari år 2000.  
 
6 - Thore rapporterar 
- Thore är ansvarig för arrangemang i Stockholm/Medborgarplatsen i samband 
med Milleniumskiftet, där temat är Vikingatiden. Här skall två långhus byggas 
och vikingaskeppet Skidbladner (byggt av Patrik Johansson) finnas och mycket 
annat. Har vid möte med kommunen fört fram UKF:s roll på olika sätt, ev en 
kommersiell verksamhet kring vår bokframställningsmetod.  
 
7 - Bengt rapporterar 
- Bengt rapporterade om sitt engagemang i Siljansnäsbygden, där man bl a vill 
lära sig hitta fornminnen i naturen, slagghögar, myrmalm m.m. En skrift med 
karta och beskrivning av 16 byar. Bengt undersöker möjligheterna att få en 
föredraghållare om tegel, att ingå i vår serie föredrag om trä, järn och glas. 
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8 - Långhundraleden och UKF 
Gunnar Olsson har blivit ny ordförande i Långhundraleden. Med vattenlederna 
kring Upplands-Bro har UKF en gemensam nämnare med Långhundraleden. Vi 
har tidigare tillsammans diskuterat ett gemensamt projekt kring temat 
kommunikationer (en bok i ämnet). Nu har frågan aktualiserats igen. Gunnar 
och Gudrun Vällfors har uttryckt önskan om ett närmare samarbete, ev med 
någon form av styrelserepresentation. Långt avstånd och många sammanträden 
(8-10 per år) gör det svårt för Gunnar att deltaga kontinuerligt. En liknande 
lösning som beträffande Karl-Erik Mörk är möjlig. Styrelseprotokoll och kallelser 
sänds till Gunnar och han erbjuds att deltaga närhelst gemensamma frågor 
behandlas. Vid nästa årsmöte kan en ordinarie styrelseplats beredas och Gunnar 
kan liksom fram till dess deltaga efter behov och tid. 
 
9 - Projekt - arbetsområden 
Tryckeriförfarandet - ett utvecklingsprojekt 
- Korrespondens med Corel angående buggen i Ventura 8, som skulle omöjliggöra 
användandet av förestagets senaste version. Vi har nu fått en Beta-version där 
länkfelet är åtgärdat. John Krafts bok konverteras nu till 8:an. Rapporterat till 
Corel (Canada) att programmet tycks fungera tillfredsställande. Falsningen av 
de utskrivna arken är en flaskhals i produktionen, 10-12 böcker i timmen hinner 
man göra. Beställning av flera falsben för att fördela arbetet på flera personer. 
Prototyp av maskin för "läggfalsning" framtagen i Italien, kostar c:a 2,5 milj. 
Visat Bengts och Rydefalks bok för Peter Johansson, recensent av 
hembygdsböcker vid Sveriges Hembygdsförbund. Han är imponerad av 
resultatet. Lös diskussion om huruvida metoden skall kunna göras tillgänglig för 
hembygdsföreningar. 
 
Bengt Borkebys bok 
Beställningen från HP av 20 ex verkställd. Inbunden för ca 90:- styck 
 
Rydefalks bok - ingår i UKF:s utvecklingsprojekt för tryckförfarandet 
Optionen på totalt 500 böcker verkställd. 
 
John Krafts bok - Hednagudar och hövdingadömen 
En första preliminär layout gjord. John har gjort en slutlig revidering av texten. 
Alla textändring införda. Återstår omscanning av vissa kartor 
 
Kjell Stenssons bok - 100 adelssläkter i Upplands-Bro 
- första utskrift gjord i planerad layout 
- särtryck sänt till vissa berörda släkter för kommentarer  
 
Småskriftserien  
- Nr 4 Negelstena gård. Barndomsminnen - 30-tal fotografier från 10-20-talen. 
Lotte Ekstedt 
 
Rösaringsprojektet - Stora Ekeby 
- årets arkeologiska undersökning (4 året) blir inte av, osäker om projektet 
återupptas nästa år 
 
Svenngårds samling 
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Gudrun fortsätter med protokoll från Bro häradsrätt 
 
10 - Internet 
- engelsk version av historien kring Almarestäket av Heather Robertson - ännu ej 
införd 
 
11 - Datorfrågor 
- inköp av tonerkassetter för såväl färgskrivare som s/v skrivare, 10 812:- 
 
12 - Programverksamhet 
- föredrag om "barn i Rom" av doktorand, tips från länsmuseet, med anledning av 
temat barn vid årets Arkeologidag; Lothar Schröders föredrag framflyttas på 
grund av sjukdom; ännu ej datum för Lars Henricsons föredrag om forntida glas; 
Thomas Aurelius, Institutet för orthistoria, är tänkbar som föreläsare. 
 
13 - Konsultationer – intervjuer - diskussion 
- Vendela Malmborg, vikarie för nya stadsarkitekten med frågor kring Lejondal, 
hänvisad av länsmuseet;  
- Helmer Larsson, upplysningar inför hans guidning av Rösaring;  
- Arne Fredriksson, ang. DN:s uppgifter om Dalupproret. Han skriver till DN 
med tillrättaläggande;  
- Eddy Widborg med material kring Samuel af Ugglas;  
- möte med Jan-Olof Montelius, Vägverkets arkiv i Borlänge, historiker. Fått 
värdefullt material och kommer att få mer, främst angående Dalkarlsbacken;  
- Lena Forslund, förfrågan om historia kring dragontorpen Kevan;  
- Gösta Magnusson, länsantikvarie har till UKF/Hembygdsrörelsen delegerat 
avgörandet om värdet av nyupptäckta fornminnen på platsen för blivande 
villabebyggelse i Finnstaområdet, hittade en av mig okänd typ av spisröse vid 
inspektion på platsen;  
- Bengt Fredriksson, nyinflyttad, har fått information om bygden och UKF;  
- Maj-Britt Ankarås, Enköping, har manus till en levnadsbeskrivning från Aske 
gård,  
- Marie Nyström, Luleå, med förfrågan om Brogård och tegelbruket 
 
14 - Föredrag - guidningar 
- 99-08-01, Busstur på skjutfältet. Västra Ryds församling 
- 99-08-15, Arkeologidagen. Curt - kommunsymbolen, Börje - Assurstenen, 2 
guidade visningar på vardera platsen 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén      Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 24 aug hos Börje 

PM 99-6        Utskrift 99-08-18 

Ekonomi 
– Saldolistan 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Kulturhusens dag 12 sept- järnvägsmiljö. Se broschyr 
- produktion av böcker i framtiden 
- höstens program  
- omslaget till John Krafts bok 
- 4-vikt folder om UKF 
- Gunnar Ohlsson, ny ordf. i Långhundraleden - adjungerad till UKF? 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 
– Forskarakademien 
 
Projekt – arbetsområden 
Tryckeriförfarandet -utvecklingsprojekt 
– korrespondens med Corel angående buggen i Ventura 8 
- rättelse av länkfelet i Ventura 8 är åtgärdat i den Betaversion som vi fått 
- John Krafts bok görs nu i Ventura 8 
- rapport till Corel Beta Team om det goda resultatet 
- falsben - falsverktyg - prototyp finns för ca 2 milj. 
- visat Bengts och Rydefalks bok för Peter Johansson på Sveriges Hembygdsförbund 
 
Bengts bok 
– beställning från HP 20 ex i färg, verkställd, inbunden för 90:- styck inkl moms 
 
Rydefalks bok - ingår i UKF:s utvecklingsprojekt för tryckförfarandet 
- optionen på totalt 500 böcker verkställd, en mindre fordran på kostnaden kvarstår 

John Krafts bok - ett UKF-projekt 
- en första preliminär layout med inlagda kartor ca 115 
- John har gjort en slutlig revidering av texten 
- alla textändringar gjorda - återstår omscanning av vissa kartor 

Kjell Stenssons bok om 100 adelssläkter i Upplands-Bro - ett UKF-projekt 
- första utskrift gjord i planerad layout 
- särtryckt sänt till berörda släkter för kommentarer och kompletteringar (ca 6-7) 

Småskriftserien 
- Nr 4 - Negelstena gård.  Barndomsminnen - 30-tal fotografier från 1910-talet  
 
Stora Ekeby – Rösaring 
- kommunen ställde inte upp med anslag 
Årets undersökning inställd  
- troligen ingen fortsättning nästa år - osäkert när det tas upp 
 
Svenngårds samling 
  Gudrun fortsätter med protokoll från Bro häradsrätt 
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Dalfolkets arbetsvandringar 
- helsides artikel i Dalademokratens sommarläsning (gratisexemplar) om Trons och Tommilas projekt 
- UKF omnämnt i TV:s Rapport i samband med projektet 
- "Dalavägen" genom häradsallmänningen är oförändrad och största delen avstängd för biltrafik 
- Gudrun Vällfors ger intressanta aspekter från Smedjebacken på dalfolkets arbetsvandringar  
- artikel i senast Mälarposten 
 
Internetsidan 
- engelsk version av historien kring Almarestäket av Heather Robertson - ännu ej införd 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
– Rapport till Vuxenskolan om Curts studiecirkel 
- hämtat och gjort affischer för Arkeologidagen 
 
Datorfrågor 
- inköp av tonerkassetter för bägge skrivarna, trumma för färgskrivaren 10812:- 
 
Uppdragsverksamhet 
– 
Att rapportera 
- rekognoserade marschvägen för dalregementets marsch - Grans gård till Ursvik 
- Nya vägvisaren till kulturen i Stockholms län, vernisage, vissa felaktiga uppgifter om U-Bro 
- Problem med skyltning av infarten till Dalkarlsbacken (Gerhardsson - servitut!!) 
- Gösta af Ugglas har rapporterat 2 fornminnen, ej angivna i fornminnesföreteckningen 
- fått Gösta Magnusson rapport om Ugglas fornminnen efter inspektion av dem 
- rapporterat om delar av vårt höstprogram för arkeologisektion för införande i deras Spadbladet 
 
Programverksamhet 
- föredrag ”barn i Rom” av doktorand – tips från länsmuseet/Prenzlau 
- Lothar Schroeders föredrag framflyttat - på grund av sjukdom 
- ännu ej datum för Henrikssons föredrag om forntida glas 
 
Konsultationer – intervjuer - diskussion 
–Vendela Malmborg, vikarie för nya stadsarkitekten; frågor Lejondal, hänvisad av länsmuseet 
- Helmer Larsson; upplysningar inför hans guidning vid Rösaring 
- Arne Fredriksson; ang DN:s uppgifter om Dalupproret. Han skriver till DN med tillrättaläggande 
- Eddy Widborg med materila kring Samuel af Ugglas 
- träffade Jan-Olof Montelius, vägverkets arkiv, historiker. Fått värdefullt material och kommer att få mer 
väghistoriskt material 
- Lena Forslund - förfrågan om historia kring dragontorpet vid Kevan 
- Gösta Magnusson - länsantikvarien - har till UKF/Hembygdsföreningen delegerat avgörandet om värdet av 
nyaupptäckta fornminnen på platsen för blivande villabebyggelse i Finnstaområdet 
- hittade en av mig okänd typ av spisröse vid inspektion av ovan nämnda område 
- Bengt Fredriksson - nyinflyttad, information om bygden och UKF 
- Maj-Britt Ankarås, Enköping, har manus till en levnadsbeskrivning från Aske gård 
- Marie Nyström, Luleå, med förfrågan om Brogård och tegelbruket 
 
Föredrag - guidningar 
– 99-08-01 Busstur på skjutfältet. Västra Ryds församling 
- 99-08-15 Arkeologidagen; Ukf/Curt och Börje 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelseprotokoll 99:7 
Dag/Tid   99-10-05 / 19.30 
Plats    hos Börje Sandén 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert, 

Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked 
- när förestående betalning till bokbinderiet är gjord blir behållningen ca 15000:- 
- övriga kostnader för Krafts bok är betalda 
- ca 4000:- i utestående fordringar förutom Krafts beställning av 150 böcker 
- restnotan från Rydefalks bok inbetald 
- Curt presenterade en kostnadskalkyl för digitala tryck, som ligger på 75% av 
vad ett mindre reproföretag i Gävle 
 
4 - Rutinärenden  
- för utförligare komplettering se Pm 99-7 (kallelsen till styrelsemötet) med bl a:  
Enkät om ideellt arbete från SHF;  
- Arkeologisektionen inom länsförbundets Stenålderssymposium i Örebro; 
- Uppföljningen av vårt eget seminarium; 
- Kommunvapnet och Assurstenen skall läggas på hemsidan;  
- Börje deltagit i sammanträden och samlat material inför Kulturhusens dag 
(järnvägshistoria);  
- Småskrifter och kartor lämnade till biblioteken;  
- Nyhetsbrev skrivet och distribuerat;  
- Vägverket är engagerat i projektet Dalkarlsvägen (liksom UKF);  
- Börje deltagit vid Gerhard Holms föredrag om jordstrålning samt guidat honom 
vid bl Rösaring;  
- Frågan med Lennartsnäsarkivet ännu ej löst;  
- Arkeologibilder till arkeologisektionens hemsida;  
- Svar från länsantikvarien angående grafitgruvan;  
- Börje deltagit i möte om Upplands-Bros bevarandeplan.  
- Fått Mälarpostens bilder från Dalregementets marsch genom Upplands-Bro. 
 
5 - Forskarakademin 
- Bengt Borkeby kallar aktiva hembygds- och släktforskare till ett andra möte 20 
oktober 1999 
 
6 - Thore rapporterar 
- möte med kommunen om aktivering av projektet Assurs by, Thores 
engagemang kring arrangemanget i Stockholm med anledning av 
millenniumskiftet har chanser att utvecklas till förmån för Upplands-Bro. 
Kulturpark på Norra Stäksön kan förverkligas. Thore och Curt formulerar 
skrivelse. 

481



- Thore demonstrerade Jan-Eric Olssons förslag till konstnärlig utsmyckning av 
nya stationen i Kungsängen. 
- Presentation av programmet vid Medborgarplatsen 27/12 - 6/1. Bl a Sigurd 
Fafnesbane, musik från vikingatiden, Vocal Vikings, jubileumskör från 
Helsingfors, jojk och kulning, Adolf Fredriks musikskola, familjeföreläsningar i 
biblioteket, Vad säger forskarna?, teater, eldskulptur 
 
7 - Jan-Christer rapporterar 
- arbetet med Torsås fortsätter. 8 rotar av 16 klara, 4 häften under arbete, 
projekt med 700 glasplåtar, hans hemsida uppdateras 
 
8 - Bengt rapporterar 
- Skärvstenshög funnen i Jakobsberg; marknadsföring av Barkarbyfältet 
(Arkeodromen); projektet Ungdom och Framtid i Järfälla, start i Uppsala, stafett 
förs till USA med vikingafartyget Skidbladner år 2000. 
- Bengt flyttar till Kungsängen 1 nov. UKF hälsar honom välkommen till 
Upplands-Bro. 
 
9 - Sophie rapporterar 
- projektet med Flamencoboken är aktualiserat igen, inbjudan att se förslaget i 
ateljén på Sveavägen 123, kommande utställningar i Järfälla konsthall och 
Uppsala konstförening,  
 
10 - Projekt - arbetsområden 
Tryckeriförfarandet - ett utvecklingsprojekt 
- fyra böcker i olika format och olika inriktning har gett rika erfarenheter 
- ett antal förfrågningar från utomstående med önskan om hjälp. Vi kan inte 
åtaga oss sådana arbeten förrän UKF bildat en kommersiell underavdelning, som 
blir momspliktig 
 
John Krafts bok - Hednagudar och hövdingadömen 
312 inlagor lämnade till bokbinderiet, ca 650 pärmöverdrag gjorda och 
laminerade. 
 
Kjell Stenssons bok - 100 adelssläkter i Upplands-Bro 
- särtryck sänt till vissa berörda släkter för kommentarer - ännu ej svar från alla 
 
Småskrifter - kommande 
- Håbo-Tibble kyrkby - Stig Sundblads historik och JEA Anderssons bildsvit 
- Carl Gunnar Janssons studie kring egnahemsrörelsen i Håbo-Tibble 
  
Bro hembygdsförenings minnesskrift 
- UKF får text- och bildmaterial inom kort 
- skall vara klar till 15 dec 
 
Svenngårds samling 
- Bildningsförvaltningens förslag till ombyggnad av gymnasiet innefattar ev 
flyttning av kommunbiblioteket. Svenngårdska samlingens förekomst nämns 
inte. Bengt och Börje formulerar skrivelse i ärendet. 
- Gudrun fortsätter med Allmogens besvär 
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11 - Internet 
- större uppdatering gjord 
- Evrekas söktjänst för enskilda abonnenter är utmärkt. Tillsammans med 
Netscapes fritextsökning kommer man snabbt till angivet sökord 
- förprogrammerad sökning i Evreka hittar ca 135 av UKF:s sajter jämte länkar 
till UKF 
- antalet träffar varierar med de olika indexeringarna  
- 93 permanentade UKF-sajter ger ett gott tvärsnitt av innehållet  
 
12 - Datorfrågor 
- HP har gett oss skrivaren 8000 på långlån; försedd med hårddisk för snabbare 
utskrifter 
- besvärande problem med skrivarporten när tre skrivare är inkopplade 
- Börje deltagit i Adobes presentation av GoLive, det nya Webbverktyget 
 
13 - Programverksamhet 
- programmet kring Håbo-Tibble genomfört - Jansson - Sandén; Föredrag - 
utfärd. 
- Henrikssons föredrag om forntida glas, Villa Skoga 8 dec 
- ca 100 personer vid 2 guidningar vid Bro station 
- ca 25 personer vid utfärden till Husby - Brogård - Fiskartorpet - Tegelbruket 
 
14 - Konsultationer – intervjuer - diskussion 
- upplysningar/karta över hålvägar vid Flottsund till Montelius vid vägverket 
- upplysningar till Stefan Nordin om Tärnsund och Lejondal 
- lämnat upplysningar om Tranbygge till Lena Hansen  
- Johan Lindberg om lantmäterikartor och databaser 
- Gåvefeldt, upplysningar om Upplands-Bro 
- Maj-Britt Ankarås med levnadsbeskrivning från Håtuna-området 
- Egon Eriksson, Kumla, tänker skriva en berättelse om Aske, där han var elev 
på 50-talet 
- fått Malla Silvferstolpes memoarer gällande Thoresta  från Karin Wingårdh 
- Conny och Jonny Ljung - jordkällaren i Finnstaskogen där lanthandlaren 
Viktor Jonsson förvarade dynamit och ammunition 
 
15 - Föredrag - guidningar 
- 99-08-25. Guidning för Ahlsell på Rösaring 
- 99-08-31. Busstur med 50-talet gymnasielever 
- 99-09-11. Föredrag för ABF på Villa Skoga 
- 99-06-12. Curt guidade folkdansgillet i Bro 
- 99-09-21. Grupp från luftfartsverket guidad på Rösaring 
- 99-09-29. Guidning för Ahlsell på Rösaring  
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén      Curt Dahlgren 
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UKF - styrelsemöte tisd 5 okt hos Börje 

PM 99-7        Utskrift 99-09-26 och 99-10-05 

Ekonomi 
– Saldolistan 
- John Krafts bok 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- höstens och våren program program  
Studiecirkeln - underskrift 
Hembygdsförbundets enkät om ideellt arbete 
Stenålderssymposium 
Olle Hellgren? 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Uppföljningen av seminariet – Jonathans diskett 
- Forskarakademien 
- Kommunvapnet och Assurstenen på hemsidan 
- lämna närvarolista till Curt för underteckning 
 
Projekt – arbetsområden 
Tryckeriförfarandet -utvecklingsprojekt 
- kommande bokomslag - papperskvalité, tjocklek m.m. 
- brev från Birger Magnusson, Virserum med förfrågan om för metod 
 
 Rydefalks bok - ingår i UKF:s utvecklingsprojekt för tryckförfarandet 
- en mindre fordran på kostnaden kvarstår 

John Krafts bok - ett UKF-projekt 
- omfattande layoutarbete med manuset - många intressanta lösningar 
- 312 ex lämnade till inbindning 
- 312 x 236 sidor  = 73632 boksidor. 
- 312 x 15 häften = 3540 häften, plockade och falsade, 19-20 ex/timme (effektiv tid för 2 pers) 
= 16 - 17 timmar (i praktiken 20 timmar) 
- 59 ark med fyra boksidor. Varje ark klart var 9 sekund.  
- Knappt 7 böcker/timme = 45 timmar 
- Tillkommer inkörning av boken på skrivarens hårddisk ca 40 böcker åt gången à 25 minuter  
= 8 x 25 min = 200 min/60 = 3,5 timmar 
- Processen startade ca kl 19 på torsdagen (efter inskrivning av sista korr som kommit med posten. 
Böckerna levererade hos Barresjö måndag kl 15.30 
- Omslag utskrivet i drygt 700 ex 
- laminering: startavgift 500:- ca 1:- per ark, dock minst 500 ex + moms 
- laminator vill ha minst 130 gr,  Barrsjö högst 130:-  
- Transporter till laminering och bokbinderi, pappersinköp 
- måndag 27 sept stoppades inbindningen - Vivianne hos Barresjö ansåg omslaget oanvädnbart 
- oacceptabla fläckar framträdde först vid lamineringen 
- åkte till Barresjö för att se resultatet 
-  skrivarens brännare måste bytas ut - 
- köpte nytt papper hos Warren (pappersgrossisten) 
- skrev ut nya omslag på 5si, som lämnades till laminering på tisdagen 
- ett uppkommet fel på lamineringsmaskinen gjorde att vi inte fick laminaten förrän på fredagen 
- åkte direkt till Barresjö, troligen kan vi få kvarvarande böcker innan den 13 oktober 
Kjell Stenssons bok om 100 adelssläkter i Upplands-Bro - ett UKF-projekt 
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- särtryckt sänt till berörda släkter för kommentarer och kompletteringar (6-7) 
- ännu ej svar från alla 
Småskrifter 
- JEA Anderssons/Stig Sundblads material om Håbo-Tibble kyrkby för småskrift 
- Carl Gunnar Janssons studie om egnahemsrörelsen lämplig för småskrift 
 
Svenngårds samling 
  Gudrun fortsätter nu med Allmogens besvär till riksdagarna 
 
Internet 
- omfattande uppdatering 
- Evrekas söktjänst för enskilda abonnenter utmärkt 
- tillsammans med Netscapes fritextsökning kommer man snabbt till det angivna sökordet 
- förprogrammerad sökning i Evreka hittar ca 135 av våra sajter jämte länkar till UKF vid sökning på Sverige 
- antalet träffar varierar mellan de olika indexeringarna. Jag har "permanentat" 93 av våra sajter med mycket 
snabb åtkomst 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Börje deltagit i sammanträden inför kulturhusens dag 
- hämtat järnvägmaterial 
- lämnat småskrifter, kartor, nyhetsbrev till biblioteken 
 
Datorfrågor 
- HP har gett oss skrivaren 8000 DN på långlån (uppgraderad version av vår egen 5si) 
- problem med konfigurering/installation av skrivaren 8000 DN - LTP1-porten stängd - ibland även vid byte 
av program på samma skrivare 
- problem med datorn - trög - troligen fel minneshantering, fungerar långsammare än någon av våra tidigare 
datorer, trots defragmentering gång på gång 
- fel på brännaren - utbytt 
- Börje deltagit i Adobes presentation av GoLive, det nya Webbverktyget 
 
Att rapportera 
- Vägverket är engagerat i uppmärkningen av Dalavägen inför nästa sommar 
- postat och delat ut nyhetsbrev 3 - ca 420 ex 
- fått Stertmans bilder från Dalamarschen 
- Börje deltagit i Gerhard Holms föredrag om jordstrålning 
- guidade Holm/af Ugglas vid Rösaring, där Holm gjorde undersökningar av jordstrålen, utlovat rapport 
- "affären" med Lennartsnäsarkivet på Frölunda ännu inte underskriven av Lill-Clas 
- lämnat arkeologi-bilder för arkeologisektionens hemsida 
- mottagit värdefullt järnvägsmaterial av Gustav Axelsson, sista stinsen i Kungängen 
- svar från Gösta Magnsson ang. Grafitgruvan (kåseri av Carl-Gunnar kommer i Mälarposten) 
- möte om Upplands-Bros bevarandeplan i Tibblehuset - Prenzlau anlitad för 200 000:- Stäksön!!! 
- rekognoserat jordkällaren för Viktor Jonssons dynamitlager i Finnstaskogen 
 
Programverksamhet 
- programmet kring Håbo-Tibble genomfört - Jansson - Sandén. Föredrag - utfärd. 
- Henrikssons föredrag om forntida glas, Villa Skoga 8 dec 
- ca 100 personer vid 2 guidningar vid Bro station 
- ca 25 personer vid utfärden till Husby - Brogård - Fiskartorpet - Tegelbruket 
 
Konsultationer – intervjuer - diskussion 
– Upplysningar/karta över hålvägar vid Flottsund till Montelius vid vägverket 
- Upplysningar till Stefan Nordin om Tärnsund och Lejondal 
- lämnat upplysningar om Tranbygge till Lena Hansen  
- Johan Lindberg om lantmäterikartor och databaser 
- Gåvefält, upplysningar om Upplands-Bro 
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- Maj-Britt Ankarås med levnadsbeskrivning från Håtuna-området 
- Egon Eriksson, Kumla, tänker skriva en berättelse om Aske, där han var elev på 50-talet 
- Malla Silvferstolpes memoarer från Karin Wingårdh 
 
Föredrag - guidningar 
- 99-08-25. Guidning för Ahlsell på Rösaring 
- 99-08-31. Busstur med 50-talet gymnasielever 
- 99-09-11. Föredrag för ABF på Villa Skoga 
- 99-09-21. Grupp från luftfartsverken guidad på Rösaring 
- 99-09-29. Guidning frö Ahlsell på Rösaring  
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelseprotokoll 99:8 
Dag/Tid   99-11-09 / 19.30 
Plats    hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson,  

Börje Sandén 
 
1 - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 
3 - Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av dagens saldobesked 
- Delbetalning för John Krafts bok Hednagudar 16000:- har influtit 
- Inköp av CD-brännare och ny diascanner beslutades 
- Kostnad för Börjes deltagande i 2-dagarssymposium, kursavgift och resor 
- Ersätta Börjes transportkostnader för Rydefalks och Krafts böcker 
- Bengt undersöker möjligheterna att införskaffa en högtalaranläggning 
- Jacka och skjorta med UKF-tryck. 10725:- för 10 ex av var 
 
4 - Sollentunamässan 9-11 februari år 2000 
Curt rapporterar att det är klart med vårt deltaganden i HP:s monter vid 
datormässan On demand, där företagen presenterar digitala tryck. Curt läste 
manus till en artikel - helt uppslag - i HP:s två tidningar, där vår metod 
presenteras. HP:s fotograf kommer att dokumentera proceduren såväl i Bro som 
på Barresjös bokbinderi. Börje såsom konstruktör av metoden nämns inte i 
reportaget, men så kommer att ske i bildtexterna. 
 
5 - Viss omorganisation av UKF 
 - För att kunna tillfredsställa utomståendes önskan att kunna ta del av vårt sätt 
att producera böcker fordras en momsbelagd underavdelning inom UKF.  Beslöts 
att Curt, Thore, Bengt och Börje möts nästa vecka 99-11-16 för närmare 
diskussion om saken. Börje varskor revisorerna om att en ändring är på gång. 
Curt presenterar då ett förslag. 
 
6 - Skrivelsen angående förslaget att flytta biblioteket i Kungsängen  
- Skrivelsen till Bildningsnämnden angående dess förslag till flyttning av 
kommunbiblioteket till gymnasiet. Kopior för kännedom till vissa politiker och 
tjänstemän 
 
7 - Forskarakademin 
- Bengt Borkeby rapporterade om senaste möte i forskarakademin. Han skriver 
en redogörelse som tas med i nästa nyhetsbrev. 
 
8 - Thore rapporterar 
- Thores engagemang i Vikingatemat på Medborgarplatsen i samband med 
millennieskiftet fortskrider planenligt. Två hallbyggnader är uppförda, 
Skidbladner ställs upp vid sidan av dem. I en lokal i Medborgarhuset presenteras 
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projektet Assurs by, där UKF deltager med bakgrundsmaterial, bl a historiken 
kring Assurstenen och kommunsymbolen, som illustreras med Gudruns bildväv. 
- Verksamheten pågår varje dag 11-17 tiden 27 dec. - 6 jan. 
- Thore har avtalat med Anna Norberg om att UKF, på kommunens uppdrag, tar 
fram en folder om Upplands-Bro inför utställningen. 
- Ing-Marie Munktell, en av de ansvariga för projektet, vill få en guidad visning 
av Rösaring och annat i Upplands-Bro. 
- Stockholm blir Nordens representant i media vid nyårsskiftet 
 
9 - UKF-jackor och skjortor 
- Thore åtager sig att ta fram 10 jackor och skjortor med påtryckt logotyp. Ett 
kostnadsförslag presenterades på totalt 10 725:- 
 
10 - Bengt rapporterar 
- Bengt tar med sig UKF-böcker när han åker till Kinda. Han avser också att 
presentera vår bokframställningsmetod för hembygdsfolket där. 
 
11 - Samarbete med arbetsgruppen Långhundraleden 
- Gunnar Olsson har meddelat att han inte vill deltaga i styrelsearbetet såsom vi 
föreslog vid styrelsemötet 99-08-24. Han önskar annan samarbetsform. 
 
12 - Projekt - arbetsområden 
John Krafts bok - Hednagudar och hövdingadömen 
- En upplaga på 288 ex (312 lämnade till Barresjö)  
- 7 pliktexemplar levererade 
 
Kjell Stenssons bok - 100 adelssläkter i Upplands-Bro 
- Kjells egna korrekturrättelser införda 
- Curt hänvisar till Bo Palmehorn som har kunskap om adelssläkterna 
- Thore hjälper till med pärmomslaget 
 
Kuskens pojke 
- UKF har 124 ex kvar - Håtuna vill ha fler 
- Håtuna har fått fem Kuskens pojke i utbyte mot tre Det hände i Upplands-Bro 
- En ev uppföljning av Kuskens pojke är på gång. Egon Eriksson vill skriva om 
Aske lantbruksskolan på 1950-talet, då han var elev där 
 
Bro hembygdsförenings minnesskrift 
- tidsplanen sprucken. Redaktionskommittén är långt ifrån klar med sina texter 
och bilder. Börje skulle ha haft materialet allra senast 1 nov. 
 
Spånga - Järfälla sockenprotokoll 
- Bengt och Börje har planerat upplägget, pris ca 100:- per bok 
 
Svenngårdska samlingen 
Kjell Stensson introducerad på biblioteket och Svenngårdska samlingen 
 
13 - Rapporter 
- UKF-pärmarna på biblioteken uppdaterade 
- enkätsvar till SHF ang ideellt arbete inom förbundet 
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- studiecirkelrapport lämnad till Vuxenskolan 
- affischer och annonser till SvD, DN ang Lars Löthmans föredrag 
- lämnat Gustav Axelssons klipparkiv till biblioteket 
- bandad intervju med Lotte Ekstedt om barndomen på Negelstena på 20-talet. 
Tillsammans med Stig Videklev och Gudrun Sandén 
- helt uppslag i Dalademokraten om Dalupproret 1743 och vår tolkning av 
Tibbledokumentet 
 
14 - Datorfrågor 
- Inköp av ytterligare 2 parallellportar gjord - problemet kvarstår 
- HP har kompletterat skrivaren med 2000-magasin 
 
15 - Programverksamhet 
- John Krafts föredrag - drygt 40 deltagare (ca 900:-), sålde 12 böcker, inget 
arvode 
- Lars Löthmans föredrag - ca 20 åhörare - inget arvode, han fick Hednagudar 
 
16 - Konsultationer – intervjuer - diskussion 
- Tomas Petterson, Brottby, om möjligheterna till en ny upplaga av bok från 1936 
- Rodin, Almarestäkets hembygdsförening, frågor inför deras 50-års jubileum 
- Sonja Jernström, malmö, ang. skogvaktaren på  Ön, Norra Stäksön 
- Marita Lundgren, Flen, ang föredrag av John Kraft 
- Gåvefeldt - Gredman, Kulturgeografiska institutionen skriver uppsatser om 
vägar i Bro 
- Karin Wingårdh, Thoresta, med malla Silfverstolpes memoarer 
- Kjulsten/Broskolan, projektet Från Stora daldansen till Bredband, 
kommunikation 
 
17 - Föredrag - guidningar 
- 99-10-14/15. Föredrag/intervju om skolan, rektorsseminarium 
- 99-10-18.   Bussrundtur med nyanställda 
- 99-11-04.   Natur och kultur. Föredrag på Naturskyddsföreningen 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren 
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Kallelse/PM 

UKF - styrelsemöte tisd 9 nov 1999 hos Börje 
PM 99-8        Utskrift 99-11-02 

Ekonomi 
- Delbetalning för Hednagudar har influtit 
- investering i ny diascanner, CD-brännare 
- kostnad för Börjes deltagande i Stenålderssymposium i Örebro: 200:- + resa 
- transportkostnader för Börje gällande Krafts och Rydefalks böcker: bokbinderi, papper, 
laminering m.m. 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Våren program 
- Skrivelsen till Bildningsförvaltningen ang. Campus Ekhammar = bibliotekets placering 
samt Nylund (kommunalråd), Flodén (oppositionsråd), Ann Lindqvist (stadsarkitekt), 
Videklev (fp), Anna Norberg 
- Sollentunamässan - Book on demand - digitala tryck m.m. 9-11 febr 
- organisera viss verksamhet inom UKF för kommersiellt arbete 
- engagemang i dalmarschen Mora - Stockholm 9 - 20 maj 
- Gunnar Olsson/Långhundraleden och UKF  
- Omslag till kommande böcker 
- Ev. Ny bok Aske lantbrukselevskola från 1950-talet - förf. Egon Eriksson 

Uppföljning av tidigare beslut 
- Videoredigeringen 

Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Thore om millenniumaktiviteterna i Stockholm m.m. 
- Bengt Forskarakademin 

Projekt – arbetsområden 
John Krafts bok 
- 288 ex (312) - pärmöverdraget omgjort -  
- lev. 11 ex i Johns bostad inför hans föredrag i Långhundraleden 
- Lev 150 ex i Johns bostad 
 
Boken om Bro 
- redaktionen sammanträde hos Börje - arbetet har inte alls framskridit så långt som beräknat, 
tvivlar på att tidsschemat kan hållas; allra senast 1 nov måste layouten påbörjas om boken 
skall finnas klar 14 dec. 
 
Kjell Stenssons bok 
- Kjells korrektur infört 
- väntar ännu på remisser 
 
Kuskens pojke  
- UKF har 124 ex kvar - Håtuna vill ha fler av dem 
- Egon Eriksson, Kumla, vill skriva om sin tid vid Aske trädgårdsskola på 50-talet 
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Spånga-Järfälla sockenprotokoll 
- Bengt och Börje planerat upplägget, pris ca 100:- per bok 
 
 Book on demand -  
- Sollentunamässan 9-11 febr 
- vår metod presenterad vid rektorsseminarium 
Svenngårdska samlingen 
- Kjell Stensson introducerad i Svenngårdska samlingen, börjar arbeta med den 

Dator 
- inköp av ytterligare två parallellportar och kort för diascannern - delvis installerat 
- HP kommit med 2000-magasin för s/v skrivaren 
- fortfarande problem med "stängd port" vid byte av skrivare 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- UKF-pärmarna på biblioteken uppdaterade 
- enkätsvar till SHF angående ideellt arbete inom förbundet 
- studiecirkelrapport lämnad till Vuxenskolan 
- affischer och annonser till SvD DN, ang. Lars Löthmans föredrag om järnframställning 
- lämnat Gustav Axelssons klipparkiv till biblioteket - vi får kopia 
- postat 7 pliktexemplar av Hednagudar 
 
Forskarakademin 
- möte 2 genomfört5 
 
Uppdragsverksamhet 
- Björn Nilsson, VD för Vikingarännet vill ha hjälp med kulturhistorisk beskrivning  
 
Att rapportera 
- Börje deltager i Amatörarkeologernas stenålderssymposium i Örebro 20-21 nov 
- mottagit 3 fräscha ex av Det hände i Upplands-Bro i utbyte mot Kuskens pojke (Zander) 
- Bandad intervju med Lotte Ekstedt, om barndomen på Negelstena på 20-talet. Videklev. 
Gudrun och Börje 
- uppslag i Dalademokraten om Dalupproret 1743 och vår tolkning av Tibbledokumentet  
 
Programverksamhet 
- John Krafts föredrag - drygt 40 åhörare (ca 900:-) - sålde 12 böcker, inget arvode 
- Lars Löthmans föredrag, ca 20 åhörare - Inget arvode, han fick Hednagudar  
 
Konsultationer - intervjuer 
- Tomas Petterson, Brottby, om möjligheter med ny upplaga av bok från 1936 
- Rodin, Almarestäkets hembygdsförening, frågor inför deras 50-årsjubileum 
- Sonja Jernström, Malmö, angående skogvaktaren på Ön, norra Stäksön 
- Marita Lundgren, Flen, angånde föredrag av John Kraft 
- Gåvefeldt - Gredenman - Kulturgeografiska inst. Skriver uppsats om vägar i U-Bro 
- Karin Wingårdh, Thoresta, med Malla Silfverstolpes memoarer 
- Kjulsten / Broskolan, projektet Från Stora daldansen till Bredband, kommunikation 

Föredrag - guidningar 
- 99-10-14/15. Föredrag/intervju om skolan- rektorsseminarium 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 
 
Styrelseprotokoll 99:9 
Dag/Tid   99-11-16 / 19.30 
Plats    hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Börje Sandén 
 
Extra möte enligt beslut 99-11-09 
Vid styrelsemötet 99-11-09 beslöts, att den stora frågan om hur UKF skall 
organiseras för att möte kraven från utomstående som vill få ta del av UKF:s 
bokutgivningsmetod, borde grundligt behandlas vid särskilt tillfälle av dem som 
deltog i styrelsemötet.  
     Thore Isaksson fick förhinder att deltaga i forsättningsmötet, men styrelsen 
var ändå beslutsmässig. 
 
Efter diskussion beslöts att bilda en underavdelning till UKF som får i uppgift 
att svara för produktion av böcker och trycksaker. Till ansvarig för detta utsågs 
Bengt Borkeby. 
 
Verksamheten skall ske försöksvis under en 12-månaders period och sedan 
grundligt utvärderas. Inom en ram av 60 000:- bör en lokal anskaffas samt 
telefon, dator m.m. 
 
Curt formulerar diskussionen 99-11-19 enligt nedanstående. 
 
UKF – ondemand 
 
Inom UKF inrättas UKF – ondemand som ett paraply för försäljning och produktion av tjänster, initialt med 
inriktning på bok- och trycksaksproduktion. Satsningen görs med en kostnadsbudget på 60 000 kr under 12 
månader:  
 
Lokal 3000x12  36 000 kr 
Telefon, dator mm 24 000 kr 
   60 000 kr 
 
Till ansvarig för UKF – ondemand har Bengt Borkeby utsetts. Personal för produktion av böcker resp trycksaker 
avses anlitas per timme. Organisatoriskt är UKF – ondemand en del av UKF. Revisorerna kommer att 
konsulteras för att höra om de anser att associationsformen på sikt ska ändras. 
 
Efter 12 månader kommer verksamheten att utvärderas och beslut om fortsättning kommer att tas. 
 
Med denna satsning hoppas vi långsiktigt kunna trygga UKFs ekonomi och möjliggöra arrangemang i större 
skala. 
 
Marknadsföring 
 
I HPs Fokus kommer vid månadsskiftet november/december ett helt uppslag som handlar om UKFs 
bokproduktionsmetod. Där finns hänvisning till UKFs web och till Ondemandmässan i februari år 2000. Vi bör 
bygga upp vår kapacitet så att vi på ett bra sätt kan ta hand om den förväntade efterfrågan. Någon ytterligare 
marknadsföring än den som nämnts här lär vi under perioden inte behöva investera i. Vi ska givetvis se till att 
vår web har fyllig information om UKF – ondemand. 
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Försäljning 
 
Thore Isaksson torde i sin verksamhet kunna sälja UKF – ondemandtjänster i viss utsträckning. I övrigt får alla i 
styrelsen vara potentiella säljare. Hantering av offerter samordnas lämpligast av Bengt som har det övergripande 
ansvaret för verksamheten. 
 
Registrering hos länsstyrelsen 
 
Ett slutgiltigt namn bör registreras hos länsstyrelsen med det snaraste så att vi kan få verksamheten momspliktig. 
Intill dess så skett kommer fakturering att göras av Kultur 1743. 
 
 
1999-11-19 
 
Curt H Dahlgren 
ordförande 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren 
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Inför Styrelsemötet 99-12-30  (inställt? BS 2008-01-01) 
 
* Huvudfrågan är den förestående omorganisationen. 
   Nära samband mellan Sollentunamässan och omorganisationen 
 
*  Sollentunamässan 
      - Två avgörande faktorer för vårt bokprojekt 
             - Konstruktionen - användandet av befintlig programvara. Publisher / Ventura 
             - Inbindningen 
      - HP-artiklarna 
             - Fastställer att UKF står för idén 
      - Hur betydelsefull är vår metod egentligen?  
      - Föreligger en upphovsmannarätt? 
      - Går det att skydda upphovsmannarätt 
      - Gösta af Ugglas: anlita en jurist för ca 10 000:- Det kan betala sig bra längden. 
 
* Omorganisationen 
- Ett stort steg i UKF:s utveckling 
- Att gå försiktigt fram - Vad är realistiskt att genomföra med befintliga resurser? 
      - Visioner ger styrelsen ofta prov på. - Genomförandet? 
       - 6000 ortnamnskort. Aschaneusboken. Videoprojektet. Seminariet.  
         Stäketprojektet 
- Ansvarsfördelning inom UKF On Demand 
      - Exempelvis: Vem står för det fortsatta utvecklingsarbetet?   
      - UKF eller UKF On Demand? 
- Ekonomin  
      - Skilja på UKF och UKF On Demand 
      - Vilka pengar har vi till förfogande i inledningen? 
- Service av dator- och skrivarutrustning 
      - Professionell installation av befintlig och kommande utrustning 
      - i ett halvår har vår utrustning funktionsmässigt varit under all kritik 
 
* UKF:s engagemang i millenniefirandet på Medborgarplatsen 
- "Vikingabyn i topp på projektledarlista" Berit Svedberg projektledare för Stockholm 
2000. "Vikingabyn är så genuint uppbyggd" 
- Bemanning - 
 
* Rapportering av rutinärenden och åtgärder sedan förra mötet 
      - Gerhard Holms rapport om jordstrålningen vid Rösaring 
 
* Ännu ej genomförda beslut 
-  
- Redigeringsutrustningen för videokameran 
- Slutrapport från Seminariet 1998-05-12 
 
* Rapporter från ledamöterna 
 
* Övriga frågor 
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    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll 00:1 
Dag/Tid   00-01-18/ 19.30 
Plats    hos Börje Sandén 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore 

Isaksson, Börje Sandén 
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Inköp av extra internminne för Thores dator 
- Inköp av utställningsskärm ca 6000:-.  
- Curt beställer domän-namn för UKF och Ukf-onDemand ca 2000:- styck 
- Installation av HUB och skrivarrutiner.  Ca 8000:- 
. Inköp av UKF-skjortor och jackor ca 11000:- 
 
4. Arbetsutskottet sammanträdde 00-01-10 för att diskutera praktiska frågor 
kring den blivande underavdelningen UKF-onDemand. Årsmötets uppläggning. 
 
5. Årsmöte utsattes till 5 april på Klint eftersom det ännu inte är klart med den 
nya lokalen, Ulf Winslow, f.d. luftfartsinspektör talar om flygets utveckling. 
 
6. UKF:s deltagande i Sollentunamässan 9-11 febr, specialmässa för digitala 
tryck och kommunikation. Vi finns med i HP:s monter, där vi demonstrerar vår 
metod för Book on demand. Förutom Curt deltager Bengt, Börje och Gudrun. 
UKF får inträdesbiljetter som medföljer nästa nyhetsbrev. 
 
7. UKF:s möjligheter att få egen lokal 
Thore, Bengt och Curt sonderar vilka möjligheter som står till buds. Högst 2500:- 
i månadshyra kan vi klara. Nedlagda postlokalen vid Tibble torg kan bli aktuell, 
men ännu inget avtal. Diskuterades hur lokalen skulle kunna användas förutom 
som arbetsplats för bokproduktion. 
 
8. Vår metod för digitalt tryck 
- utvecklingsarbetet fortsätter 
- Börje informerar successivt Bengt om metoden, en handbok påbörjad 
- Vår tidigare kontakt med Corel har slutat. Börje tar direktkontakt med Corel i 
Ottawa 
- rekommendation från Gösta af Ugglas att anlita juridisk hjälp angående 
upphovsrätten, ev kontakt med Vetenskapsakademin. 
 
9. Kulturmiljöinventeringen. 
- Vi prioriterar Bro stationsområde och norra Stäksön. 
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10. Projektet Dalkarlsvägen 
- Börje gör kulturhistorisk beskrivning av sträckan Grans gård - Stäket med 
detaljerade kartor för aktuella vägavsnitt. 
- Bro hembygdsförening erbjuder övernattning i Klint för beräknade 15 
deltagare. 
 
11. Vikingaarrangemanget på Medborgarplatsen 
Thore rapporterar. Vikingabyn blev en stor framgång, lovord i dagspressen.  
Vikingatida hantverk, liksom vid Galärvarvet förra året och vid Assurs by. Textil 
utställning, UKF:s utställning i biblioteket, föreläsningar varje dag. Konsert med 
Vocal Vikings m.m.  Thore har haft ansvaret för innehållet under de 11 dagarnas 
aktiviteter. Styrelsen gratulerade Thore till framgången. 
 
12. Forskarakademin 
- möte nr 3 genomfört 
 
13. Bokprojekten 
- Besök av HP:s man i Stuttgardt Patric Monsjou 00-01-05 
John Krafts bok 
- 1 ex jämte blanketter till Bibliotekstjänst, rec tidigast i febr/mars 
- nytryckning verkställd (215 + 288 = 503 ) 
- sålda 220 (100 beställda av John Kraft) 
- rec i landsortstidningar har resulterat i beställningar från bokhandlare 
- levererat 1 ex till Münster 
Boken om Bro -projektet betydligt försenat 
Adelssläkter 
- Bo Palmehorn konsulteras angående vapensköldarna 
- Svenska porträttarkivet ger tillstånd att använda Kjells bilder, de önskar få ett 
exemplar av boken 
- omslag lämnat till laminering 
- tryckningen startar denna vecka. 
Aske jordbruksskola - material inkommer sporadiskt, Egon Eriksson. 
Spånga-Järfälla sockenprotokoll 
- två volymer - ca 100:- per styck. 
Bälinge hembygdsförening 
- bilder och ca 100 artiklar. 
Rune Johansson, Brottby 
- ev nytryck av en gammal hembygdsbok. Hänvisning till Bengt. 
 
14. Dator 
- NOAB anlitat för att lösa problemet med skrivarna - fungerar nu 
- ny diascanner installerad -  
- CD-brännare installerad - äv ReWritable 
 
15. Verkställt 
- 460 nyhetsbrev 1999:4 
- kulturrapport till Vuxenskolan om våra aktiviteter (200:-/gång). 
- UKF har blivit medlem i Skogshistoriska sällskapet 
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16. Uppdragsverksamhet 
Folder om Upplands-Bro. Thore och Curt, ger ca 12000:- 
 
17. Att rapportera 
- Börjes deltagande i Stenålderssymposiet i Örebro 
- Diskuterat problematiken kring Fornsigtuna med David Damell 
- UKF:s uppdrag att dokumentera bl a spisröset vid Finnstaberg 
- Skickat förslag till SLH angående utflyktsmål 1 juni vid Riksstämman 
- Landsarkivet i Uppsala vill gärna ha våra nyhetsbrev för sin anslagstavla 
- Brev till astronomen Bengt Gustavsson Uppsala ang Kvistabergs framtid 
- UKF:s deltagande vid Ekebys julmarknad; försäljning/guidning, Bengt/Börje 
- Rapport från Gerhard Holm ang jordstrålning vid Rösaring  
- Mottagit ca 20 äldre ek. kartor från Mätningskontoret. Morath. 
 
18. Programverksamhet 
- Lothar Schroeder får hjälp med OH-bilder till sitt föredrag om trä. 
- Klart med Slettengren/Signhildsberg om Fornsigtuna - grand tour, 14 maj 
- Bra föredrag om glas av Lars Henricson 
 
19. Konsultationer - intervjuer 
- Magnus Hedberg ang. projekt med anknytning till Patriotiska Sällskapet 
efterlyser utgivandet av journalerna i bokform 
- Lars Löthman och Svensson ang inventering av hålvägar och fornborg vid 
Draget 
- Ulf Svensson angående nytryck av Konsten att flyga 
- Ulf Winslow - kulturförningen Lillkyrka fornstig 
- Aske kursgård - aktuell UKF-information 
- Jarnert Eklund - bilder av Kungsängens station 
- Hänvisat Hans Leastadius till Bengt ang. föredrag om att ge ut släktböcker. 
- Stefan Nordin här; fick Lars Henricssons uppsats om Tärnsunds krog 
 
20. Föredrag - guidningar 
- Lektioner för Råbyskolan hölls på Klint 
- Gudrun och Börje - föredrag för forskargruppen i Håbo 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren 
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Kallelse/PM 

UKF - styrelsemöte tisd 18 jan hos Börje 
PM 00-1        Utskrift 00-01-18 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Sollentunamässan  
- Sollentunamässan - Book on demand - digitala tryck m.m. 9-11 febr 
- Biljetter att biläggas utskick 
- studiebeslök av Patrick van Monsjou och Claes Baud 
- artiklar i HP:s tidningar för december 
 
- Remiss: Kulturmiljöinventeringen. Se skrivelsen från Anna Norberg 
- Anna Norberg har skickat upplysningar från Mälardalsrådet till Thore 
- UKF:s årsmöte 
- Länsförbundets årsmöte lörd 25 mars i Djursholms samskola 
- nytt avtal med Upplands-Bro om hembygdsboken - förlängt till 00-12-30 
- Curt: justera protokollen 
 
UKF - on demand 
- uppgifter - benämning 
- kontakt med Lennart Stigle - revisor 

Vår metod för digitala tryck 
- utvecklingsarbetet fortsätter 
- utbildning för Bengt Borkeby pågår 
- framtagande av handbok 
- vår kontakt i svenska Corel har slutat - ännu ingen ersättare 
- Börje tar kontakt direkt med Corel i Ottawa  
- Brev till Kvällsstunden 
- rekommendation från Gösta af Ugglas att anlita juridisk hjälp för upphovsrätten ev även 
Vetenskapsakademin - typfall Håkan Lang 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
- Videoredigeringen 
- Seminariet kring arkeoastronomi 

Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Thore om millenniumaktiviteterna i Stockholm m.m. 
-  Bengt Forskarakademin 

Projekt – arbetsområden 
John Krafts bok 
- provexemplar till Bibliotekstjänst - rec tidigast i febr 
- Nytryckning verkställd 215 ex - (+ 288 = 503 ex) 
- sålda ca 220 ( + 100 beställda av John Kraft)  
- lev. till institut für Nordische Philologie, Universität Münster 
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- rec i landsortstidningar har resulterat i lev till bokhandlare 
 
Boken om Bro 
- projektet betydligt försenat 
 
Kjell Stenssons bok 
- Bosse Palmehorn konsult beträffande vapensköldarna 
- Svenska Porträttarkivet med tillstånd att använda Kjells bilder i boken 
- Omslag lämnat till laminering (ca 1000) 
- tryckning startar denna vecka 
 
Aske jordbruksskola på 50-alete  
 - Egon Eriksson, Kumla, material inkommer fortlöpande  
 
Spånga-Järfälla sockenprotokoll 
- Bengt och Börje planerat upplägget, pris ca 100:- per bok 
 
Bälinge hembygdsförening 
- Bilder och ca 100 artiklar 
 
Rune Johansson, Brottby - ang nytryck av en gammal hembygdsbok 
- hänvn till Bengt 
 
Svenngårdska samlingen 
- Gudruns arbete med Svenngårds pärmar fortsätter 

Dator 
- Noab anlitat för att lösa problemet med skrivarna - fungerar nu 
- ny diascanner installerad 
- CD brännare installerad - även ReWritable 

Verkställt - allmänna angelägenheter 
- 460 nyhetsbrev - nr 4 1999 
- inköp av utställningsskärm - 6000:- 
- inköp av UKF-skjortor och jackor ca 11000:- 
- kulturrapport till Vuxenskolan om våra föreläsningar (200:-/gång) 
 
Forskarakademin 
- möte 3 genomfört 
 
Uppdragsverksamhet 
- Folder om Upplands-Bro - Curt och Thore - ca 12000:- 
 
Att rapportera 
- Dalfolkets övernattning i Bro vid marschen Mora - Stockholm på Klint 
- Börjes deltagande i Stenåldersymposiet i Örebro - bokbord med våra böcker 
- diskuterat Fornsigtuna och aktuell forskning med David Damell 
- UKF:s uppdrag från Gösta magnusson - spisröset vid Finnstaberg 
- mailat förslag till SHF:s utflyktsprogram till Upplands-Bro 
- riksstämman planeras månd 7  febr 
- Landsarkivet i Uppsala vill gärna ha våra nyhetsbrev till sin anslagstavla 
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- Brev till astronom Bengt Gustavsson angående Kvistabergs framtid 
- UKF deltog vid Ekeby julmarknad  bokförsäljning/guidning Borkeby/Sandén 
- rapport från Gerhard Holm - jordstrålningen vid Rösaring - Bro kyrka 
- fått äldre ekonomiska kartor av Morat vid mätningskontoret 
 
Programverksamhet 
- Lothar Schroeder har samlat mycket material - OH-bilder 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Lars Löthman och Svensson (?) inför inventering av hålvägar och fornborgen Draget 
- Ulf Svensson - angående nytryck av Konsten att flyga 
- Ulf Winslow - kulturföreningen Lillkyrka fornstig - flyg 
- Aske kursgård vill ha aktuell UKF-information 
- Jarnert Eklund här för bilder av Kungsängens station 

Föredrag - guidningar 
- 2 lektioner med lev er vid Råbyskolan 
- 99-11-24 Gudrun och Börje . forskargruppen i Håbo 
 
Börje 
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    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll 00:2 
Dag/Tid   00-02-24/ 19.30 
Plats    På Forum Assur (1:a gången) 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore 

Isaksson, Börje Sandén 
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
4. Sollentunamässan 9-11 febr 
- förutom Curt deltog Bengt och Börje alla 3 dagarna. Även iordningställandet 
dagen innan. Gudrun medverkade en dag. 
- sålde även ett antal böcker 
- kom till tals med papperstillverkare och Horizon som gör falsmaskiner 
 
5. Arbetsutskottet sammanträdde 00-02-17 för att diskutera praktiska frågor 
kring den kommande invigningen av vår lokal Forum Assur. Ulf Erik Hagberg, 
Vitterhetsakademins sekreterare och Ing-Marie Munktell chef för Gusatvianum i 
Uppsala, har lovat ställa upp som invigningstalare onsd 8 mars kl 15. Till denna 
dag utgår inbjudan enligt lista Vi hinner inte få ut nyhetsbrev innan 
invigningen. Många förbipasserande har sett att det börjat hände något i 
postlokalen som nu stått tom i över två år, varför vi håller öppet hus sönd 26 
mars kl 12 - 15. Kulturkafé planeras ett antal söndagar framåt. Dessa 
annonseras i lokalpressen och på anslagstavlor. 
     Diskuterades hur vi får möbler till lokalen. Börje meddelade att kommunen 
ställer upp med ett antal bord, stolar och bokhyllor. Målning av väggarna behövs, 
uppsättning av anslagstavlor. Bengt tar operativt ansvar för lokalen.  
      
6. Åtgärder med anledning av Forum Assur 
Curt skriver till stadsarkitekten ang. uppsättning av UKF:s skylt. 
Inbjudan till bl a hembygdsorganisationer 
Börje kompletterar vår försäkring 
Bengt gör en aktivitetslist; beställer bl a extra nycklar. 
Kontorslandskapsskärmar, 9 st, kommer vi att disponera 
Protokollsutdrag så att Bengt kan teckna firman vid behov 
Tid beställs för sammanträffande med revisorerna inför den nya bokföringen 
Curt beställer dator och program 
 
7. Programmet för invigningen 
- Välkomst/inledningstala av Curt. Bro d´River Boys medverkar med 
invigningssång och senare ett kort musikprogram. 
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- Lindhagaberg sponsrar den förtäring vi bjuder på 
- Blomsteraffären i Tibble bidrager med blommor. 
- Curt engagerar Svea Livgardes musketerare 
- Sophie ordnar trumslagare 
- Börje gör utställning av UKF:s forskning, dels i pärmar, dels på 
anslagstavlorna 
- Gudruns historiska bildvävar sätts upp. 
- Janne Jonsson med fru ställer ut sina vikingasaker 
- Vår skärmutställning från Medborgarhuset i Stockholm sätts upp 
 
8. Nytt möte med arbetsutskottets möte  
Tid  00-03-02 kl 19 
Plats Forum Assur 
 
9. Bokprojekt 
- positiv rec i Bibliotekstjänst katalog över nya böcker 
- Mälarposten intervjuade Kjell Stensson och Börje om nya boken 100 
Adelssläkter med anknytning till Upplands-Bro 
- mail från Allan Shearer, Corel Beta Team, Ottawa på tal om utskriften av Kjell 
Stenssons bok: "It sounds VERY interesting indeed! ☺" 
- hämtat hem nya Ventura 8:s patchen. Installerade 8:an på nyt + build 433 + SP 
- levererat 100 ex till John Kraft 
- lånat tillbaka 60 ex av Hednagudar för att kunna leverera Bibliotekstjänsts 108 
beställda böcker 
- skickat Hednagudar till Eva Brylla, Ortnamnsarkivet 
- beställt större mängd papper till det äldre lägre priset 
- vi får förskott på Bros och Spånga böcker för att kunna betala pappret 
  
10. Verkställt 
- 460 nyhetsbrev framställda och distribuerade 
 
11. Dator 
- allvarlig brist i skrivarnas 2000-magasin. Matar ojämnt. 
- Noab har installerat hubben 
 
12. Att rapportera 
- förlängd avtalstid för färdigställandet av text till ny uppl. av det hände i U-Bro 
- sammanträde mellan länsförbundet och hembygdsföreningarna om programmet 
1 juni, vid Riksstämmans utfärder i Stockholmsområdet 
- Ingrid Falk, ansvarig, för utställningen på Musikaliska Akademin vill att UKF 
visar bokframställningssättet. 
- fått Peter Nordvalls artikel om principen för uppbyggnaden av Thoresta 
goldbana. 
 
13. Program 
Lothar Schroeder höll mycket bra föredrag om trä 
 
14. Uppdragsverksamhet 
Thore förhandlar med Tammsvik av något som skulle kunna kallas  
samarbetsavtal 
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15. Konsultationer 
- Gösta Björk, Täby, har fått omfattande fakta om Upplands-Bro. 200:- 
- Palle Lindqvist här med lantmäterikartor 
- Lothar Schroeder för ytterligare OH-bilder 
- Bengt här ett flertal gånger för info om bokframställning 
 
16. Föredrag - guidningar 
00-02-23. Personalen på Mälargården och Häringe om skolan och bygden 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren 
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    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll 00:3 
Dag/Tid   00-03-16/ 19.30 
Plats    På Forum Assur  
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin,  

Börje Sandén 
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Inköp av dator för bokframställning ca 15000:- 
- Bengt ordnar telefonabonnemang 
- kostnadskalkyler diskuteras, Bengt och Curt utformar dem 
- Curt. Hela systemet med hård och mjukvara kan säljas för 150 000:- (72 000:- 
för hårdvaran) 
 
4. Arbetsutskottet hade sammanträtt 00-03-02 och 00-03-04 för att slutligt 
iordningställa lokalen inför invigningen. 
Förslag på inbjudna:  
Gustav Trotzig, Vitterhetsak.; Ulf Erik Hagberg, dito; Anders Björklund, 
Sjöhistoriska mus.; Sibylla Haasum, dito; Janne Jonsson, Överfors gård; Marcus 
Andersson, Lindhagabergs värdshus; Ingvar Robertsson, Arlanda Aerospace 
Expo; Lars Axelsson, dito; Rolf Larsson, Budservice AB; Ingrid Falk, konstnär; 
David Damell, Landsantikvarie Örebro; Dan Carlsson, Högskolan Visby; Ing-
Marie Munktell, Gustavianum, Göran Furuland, hembygdsförbundet; Bo 
Ekström, kommunens tryckeri; Conny Olsson, Munkedals AB, Ulf Svensson, 
journalist; Mats Örtenholm, Arland conferens & Event; Bengt Sahlberg (turism); 
Seve Ungermark, flyghistoriker; Nanna Hermansson, Stadsmuseet; Karl-Erik 
Perhans, Stockholms univer.; Sven Lorentzi, Stockholm Information Service; 
Göran Långsved, dito; Mikael Freimuth, Järfälla kommun; Jonathan Lindström, 
länsmuseet; Torsten Barresjö, bokbinderi AB;Mona Lindberg, Kungsängens 
församling; Christine Blom, Upplands-Bro bibliotek; Warren Lidbäck, 
Pappersgrossisten; Leif Törnqvist, Armémuseum; Kjell Nilsson, länsförbundet; 
Björn Lindbergsson, Upplands-Bro kommun; Johan engström, Armémuseum; 
Lars Nilsson, Stockholms universitet; Carin Orrling, Historiska museet; Ann-
Katrin Flodén, oppositionsråd Upplands-Bro; Björn Ambrosiani; Gabriele 
Prenzlau, länsmuseet; Bo Johansson, oppositionsråd i Järfälla; Lars G Holmblad, 
Historiska museet; Kristian Berg, Historiska museet; Annika Richert, RAÄ; Sten 
Tesch, Sigtuna museum; Jenny Ljungberg, Tammsvik AB; Mats Wåhlin, SIS; 
Iréne och Johan Seth, Almarestäkets herrgård; Gösta af Ugglas; Han Brofalk, 
Bro hembygdsförening; Rolf Beckman, Stockholms-Näs hembygdsförening; Thore 
Zander Håtuna och Håbo Tibble socknars hembygdsförening; Ingemar Claesson, 
fullmäktiges ordf.; Kerstin Bjelkeman, Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning; 
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Sven-Inge Nylund, kommunalråd; Berit Svedberg, Stadsledningskontoret i 
Stockholm 
 
Thore skissar också på ca 6 utställningar i lokalen 
1. Vikingautställningen 
2. Svenska kyrkan 
3. Almarestäket 
4. Dalkarlsbacken 
5. 1743 
6. Statartiden - herrgårdarna, dillegens, ångbåtar  
 
Invigningsfesten 
Ing-Marie Munktell och Ulf  Erik Hagberg 
talade om betydelsen av samarbete med lokalkunskapen, Ing-Marie 
använde 4-vikta foldern som demonstration och påpekade bl a att nätverket 
ny utökats med Uppsala universitet. Ulf  Erik vände sig särskilt 
mot Gudruns väv med kommunsymbolen. De två fåglarna nämnde han 
särskilt som en riktig tolkning av det som ser ut som "horn" i 
originalfiguren. 
   Avslutningsvis fick Thore och Börje en inbjudan till 
Vitterhetsakademiens högtidsmöte i Riddarsalen månd 20 mars. 
 
Årsmötet 
- Räkenskaperna lämnade till revisorerna 
- Börje skriver verksamhetsberättelsen 
 
Bokprojekt 
- Ingrid Falk och konstnärskollegan Gustavo vill utnyttja vår metod för en 
"konstkatalog" med deras verk och principer. Jag får CD med färdiga bilder och 
utvalda fonter samt önskad layout. Jag gör samma i Ventura 
- Ingrid Rydefalk beställer omslag till sitt häfte "Skräpet" i skrubben. 
 
Verkställt 
- Lämnat bokföringen till revisorerna 
- Börje formulerar brevet till alla som blivit inbjudna till invigningen och bilägger 
det material som skulle ha utlämnats till deltagarna, men glömdes bort. Brevet 
bilägges protokollet 
 
Att rapportera 
- Börje deltagit i möte kring kommunens översiktsplan 
- Börje sammanträffade med Ingrid Falk, ansvarig för utställningen i 
Musikaliska Akademin, för att se på lokalerna. 
 
Programverksamhet 
Föredragshållaren Olof Antell blev hastigt sjuk och kunde inte ställa upp. Börje 
och Bengt tog över föreläsningen som skulle handlat om tegel i ett historiskt 
perspektiv. Börje hann förbereda "Tegel i ett lokalt perspektiv". Bengt berättade 
om bokframställningen. 
 
Konsultationer 
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- Irwing Furudahl, Stockholm, angående vår bokframställningsmetod 
- Anders Lindahl, nytillträdd tjänst på Aronsborg om ev guidning 
- Hans Bergendahl, Sorunda, angående John Krafts bok 
- Lars Petterson, Vingåker, vill gärna var med vid ett kommande seminarium, 
där vår metod presenteras. 
- Westerlund, Säbyholmsskolan angående lektioner om natur- och 
kulturlandskapet 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Curt Dahlgren 
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PM 
UKF - styrelsemöte tord 16 mars på Forum Assur 
PM 00-3        Utskrift 00-03-16 
 
Ekonomi 
- 15000:- i förskott från Bro hembygdsförening 
För kännedom  - Större utgifter - ej löpande kostnader 
Jackor och skjortor  11413:- 
Utställningsskärm    6000:- 
Noab - datorer    8791:- 
Nytt papper   35823:- 
Hyra Forum Assur    5209:- 
Domain-anslutning    3988:- 
Summa   65824:- 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Brev till de inbjudna gästerna. (även icke närvarande) 
- UKF blir värd för samarbetsgruppen 10 april. Klint bokad, Men vi kallar väl till vår nya lokal 
- Möjlighet till bidrag för hyran från kommunen. Se rapport från Samarbetsgruppen 
- Det bortglömda kuvertet till de inbjudna - bör skickas snarast 
- Demonstration av tryckmetoden Djursholm och Musikaliska akademin 
- Underskrift av Årsmötesprotokollet Thore och Sophie 
- Mälarposten måste upplysas om "Öppet hus" 
- Bättre marknadsföring av Stenssons bok måste till 
- årsmöten i UKF,   SLH och SHF - bokföring lämnad till revisorer - Verksamhetsberätt. 
- Bengts medlemskap i DTP-föreningen 
- SLH:s kulturkalender 2: a halvåret 2000 
- mail från Kjell Nilsson med uppmaning att under punkten övriga frågor, som svar på en skriftlig 
propå angående "Trycktekniker för skrifter i små upplagor med särskild hänsyn till Print on 
demand" 
 
Uppföljning av tidigare beslut 
-  
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Curt om Sollentunamässan 
- Thore och Curt om invigningen 
- Thore har visad Forum Assur för Berit Svedberg, Stockholm Information Service och från sin 
tillträdande post i Stadsledningskontoret ansvarig för Stockholms 750-års jubileum 2002. 
 
Forum Assur 
- UKF:s program för utställningar 
- förslag till utställning från Anna Norberg 
 
Rapporter från Börje 
- Thores insats vid medborgarplatsen har fått berättig uppmärksamhet av de ansvariga  
- Mälarposten Johanna Wall intervjuade Kjell och Börje. Artikel utkommen. 
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- sammanträde i Näs hembygdsgård kring SHF utfärd 1 juni till Upplands-Bro; Bussfärd 10-19 i 
Upplands-Bro, samt besök vid Rösaring. Prel tidsschema uppgjort 
- möte med Ingtid Falk om UKF:s utställning i Musikaliska Akademin 2-3 juni 
- Börje deltog i möte kring översiktsplanen 
 
Projekt – arbetsområden 
John Krafts bok 
- 108 böcker levererade till Bibliotekstjänst i Farsta 
- John har köpt 100 böcker till 
- lånat tillbaka böcker av John för att kunna leverera till Bibliotekstjänst 
- ny upplaga måste tryckas 
- gåva till Eva Brylla, Ortnamnsarkivet 
-  
Boken om Bro 
- projektet betydligt försenat - utgivning i höst 
- 15000:- i förskott 
- Lennarts Danielsson med intressant manus om järnvägen 
-  
Kjell Stenssons bok 
- 299 böcker framställda 
- klara till Sollentunamässan 
-  
Aske jordbruksskola på 50-alete  
- Egon Eriksson, Kumla, material inkommer fortlöpande  
-  
Book on Demand - Bengt Borkeby rapporterar 
- Ingvar Norlin, Sollefteå - berättelser 
- Gösta Björk Täby 
- Göran Modig, Sunne 
- Ulf Svensson, bok om luftskepp 
- Lars Pettersson, Vingåker 
- Ingrid Falk och Gustavo Aguerre 
-  
Hushållningsjournalerna 
- förfrågan från universitetet i Bonn om när tryckningen är klar 
 
Svenngårdska samlingen 
- sammanfattningarna nu  sökbara med fritextsökning i databasen 
 
Dator 
- HP 8000 överförd till vår lokal 
- problem med CD-brännaren 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Avtalstiden för hembygdsboken förlängd till 2000-12-31 
- foldrar till mässan och invigningen av Forum Assur 
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Forskarakademin 
- Bengt rapporterar 
 
Uppdragsverksamhet 
- 2 bussturer med Ekhammarskolans elever i maj 
- 2 bussturer med Socialförvaltningens personal i maj 
- lektioner på naturbruksgymnasiet 
- Mona Lindberg vill ha Västra Rydsdag med Gudrun och Börje 13 aug 
 
Att rapportera 
- Lothar Schroeders föredrag om trä blev mycket uppskattat 
- ett stort antal arbetsmöten med anledning av nya lokalen 
 
Programverksamhet 
- 00-02-26 Lothar Schroeder 
- 00-03-15 Olof Antell - inställt på grund av sjukdom 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Palle här med lantmäterikartor 
- Lennart Danielsson om järnvägen 
- Hans Bergendal, Sorunda 
 
Föredrag - guidningar 
- Mälargården 00-02-23 
 
Börje 
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    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  00:4 
Dag/Tid   00-06-13/ 19.30 
Plats    På Forum Assur  
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin,  

Thore Isaksson, Börje Sandén 
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
4. Rapporter från styrelsemedlemmar  
Thore berättade om sitt besök i Helsingfors tillsammans med Berit Svedberg med anledning 
av stadens 450 års-jubileum. Thore har uppdrag av Svedberg/stadshusledningen att ge förslag 
på utformningen av Stockhoms 750 års-jubileum 1-8 juni år 2002. Under några dagar mötte 
de Helsingforsjubileets ansvariga och fick ta del av deras erfarenheter. 
     Thore har idéer om att man bör försöka dramatisera händelserna på Gustav Adolfs torg 
1743 med framhållande av de tidiga uttrycken för offentlighetsprincipen och den 
representativa demokratien. Börje lovar att formulera tankegångarna så att saken kan 
presenteras för Berit Svedberg. 
     Börje erinrar om att det år 2002 också är 50 år sedan storkommunindelningen 
genomfördes. Något kanske kunde göras lokalt i Upplands-Bro. 
 
5. Bokprojekt 
- Ny tryckning av John Krafts bok Hednagudar är aktuell. Många ex har gått till bokhandlare 
runt om i landet. Även utomlands. 
- Bro hembygdsförenings bok, Boken om Bro. Textmaterialet från redaktionen är 
huvudsakligen klart. Omfattande arbetet med bilder vidtager nu - urval och digitalisering av 
gamla fotografier i s/v och färg 
- Staffan Tesch gör stor beställning av Hundra adelssläkter, för gåva till upphörande 
folkdanslaget i Håbo-Tibble. Pliktexemplar insända. 
- Håtuna hembygdsförening beställer flera exemplar av Kuskens pojke 
- Egon Eriksson, Kumla, arbetar med manus till en bok om Aske jordbruksskola på 50-talet. 
- Levererat drygt 200 omslag till Ingrid Rydefalks häfte "Skräpet" i skåpet. 
 
6. Book on demand 
- Metoden demonstrerad på HP i Kista av Curt, Bengt och Börje 6-7 april 
- Dito vid hembygdsförbundets årsmöte i Djurholm 25 mars 
- Dito vid Sveriges hembygdsförbunds riksstämma i Musikaliska Akademin 2-3 juni 
- Börje undersöker tillsammans med konstnären Gustavo möjligheterna för UKF att ta emot 
färdigredigerade PDF-filer. Ser lovande ut. 
 
7. Dator - datoranvändning 
- Problem med färgskrivaren åtgärdat av Noab 
- Kjell Engdahl ställer upp med sin datorkunskap 
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8. Verkställt 
- Lämnat bokföringen till revisorerna. 
- Börje formulerar brevet till alla som blivit inbjudna till invigningen och bilägger det material 
som skulle ha utlämnats till deltagarna, men glömdes bort. Brevet bilägges protokollet. 
 
9. Att rapportera 
- Studiecirkelrapport lämnad till Vuxenskolan. 
- utförliga kommentarer till länsmuseets/Prenzlaus skrivning i översiktsplanen. 
- sammanträde 00-05-04 med revisorerna med anledning av ev momsplikt. Curt, Bengt, 
Lennart Danielsson, Lennart Stigle. 
- Hembygdsorganisationernas möte med utbildningsnämnden i Forum Assur 00-06-07. 
- Stockholms läns Hembygdsförbunds styrelsemöte i Forum Assur  00-06-08. 
- Barresjö bokbinderi har gått i konkurs - ersättare finns i Fählt & Hässler i Farsta. 
- exempel på hur undermålig limbindning av böcker kan vara.  Börje har kontaktat Norstedts 
förlag angående deras produkt. 
- Börje har sänt ett 10-tal utdrag ur Hushållningsjournalerna till KTH och RA med anledning 
av artiklar i Historisk Tidskrift om salpeterframställning för krut. Forskaren  kände inte till 
detta material. 
 
10. Forskarakademin 
00-04-12. Kjell Stensson berättar om sin bok; Svenngårdska samlingen med Gudrun och 
Börje. 
 
11. Uppdragsverksamhet 
- Det dalska projektet Dalkarlsvägen 00-05-18/19; Börje och Gudrun snitslade 
vandringsvägarna genom Upplands-Bro från Grans gård i Bålsta till Stäket. Börje följde de 
vandrande i bil och visade Karl XIV Johans rastplats vid Draget, hålvägarna, 
Fridegårdsgrottan, Bro hembygdsgård, Tibble gästgivargård, Ryssgraven, Dalkarlsbacken. 
     Alla vandrarna, ca 30, fick UKF:s häfte med färdvägen inlagd på kartor och 
kulturhistoriska beskrivningar av platser längs vägen. 
     Övernattning i Bro och samkväm anordnades av Bro hembygdsförening. 
 
12. Programverksamhet 
- Kulturkafé 1. 00-04-02. Kommunvapnet, Curt, 8 pers 
- Årsmötet  00-04-05. Ulf Winslows föredrag om flygets utveckling, 19 pers 
- Kulturkafé 2.  00-04-09. Närhistoria. Börje, 16 pers 
- Kulturkafé 3.  00-04-15. Ortnamnet. Curt. 8 pers 
- Kulturkafé 4.  00-05-07. Bro d'River Boys. 27-28 pers 
- Fornsigtuna - grand tour, 00-05-14. Börje, ca 85 pers 
- Dalkarlsvägen, 00-05-18/19 ca 35 pers 
- Hembygdsförbundet 00-06-01. Busstur 9 timmar. Börje och Peter Bratt, 50 pers 
 
13. Föreningsmöte 
- Kerstin Holmer åtager sig att tillsammans med Sophie Hedin ansvara för förtäring vid våra 
kulturkaféer. 
- Gunnel Eriksson, Asker ställer gärna upp som värdinna vid olika arrangemang. 
- Kerstin Holmer gör förteckning över bok- och papperslager. 
- Kjell Engdahl hjälper till med PDF och Webben. 
- Staffan Jogmar hjälper till med bl a marknadsföring av böcker. 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Karl Fredrik Lindahl påpekar att skyltar saknas på runstenar vid Säbyholm, Bro prästgård, 
Önsta och Tång. 
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- Karl Jonvallen, konsulent med uppdrag av kommunen att marknadsföra Upplands-Bro, 
intervjuade Börje. 
- Karl Erik Hjalmarsson har presenterat sina jordstrålningsidéer vid Fornsigtuna och 
Almarestäket. Metod med pendel över karta och pekare i naturen. 
- Brev till David Damell ang. Arkeologidagen och Karl Erik Hjalmarssons idéer 
- Torbjörn Manell, arbetssökande i 60-års åldern - Bengt och Börje träffade honom. 
 
Föredrag -guidningar - externa 
Föredrag kring 1743 i Spånga Fornminnesgille 00-03-19 
Naturbruksgymnasiet-Säbyholmsskolan, 4 lektioner kulturhistoria, 99-03-27 
Kolarängsskolan, Kallhäll, 3 dubbellektion, årskurserna 4.5.6, 00-04-11 
Franska elever på gästbesök vid Upplands-Brogymnasiet, Assurstenen och Rösaring 00-04-28 
Brasilianare på gästbesök hos Rotary, Assurstenen - logotypen Rösaring, 00-05-04 
PRO i Bro - lokalhistoria och 30-40-tals musik på Keyboard,  00-05-11 
Bergaskolans personal. Rösaring , ca 30 pers, 00-05-19 
Pensionärsgrupp från Värmdö, Håtuna kyrka - Håtunabygden, ca 40 pers 00-05-15 
Socialförvaltningen. Bussrundtur i kommunen. Ca 20 pers. 00-05-23 
Ekhammarskolan, åk 6, 2 klasser, lektion i Forum Assur + busstur. 50 pers, 00-05-24 
Ekhammarskolan, åk 6, 2 klasser, lektion i Forum Assur + busstur, 50 pers, 00.05-25 
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Rundtur i kommunen, 59 pers, 00-05-26 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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Kallelse/PM UKF - styrelsemöte tisd 13 juni, Forum Assur kl 19.30        
PM 00-4        Utskrift 00-06-13 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Höstens program 
-  
- organisera  verksamheten inom UKF för kommersiellt arbete 
 Uppföljning av tidigare beslut 
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Thores projekt 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 

Projekt – arbetsområden 
John Krafts bok 
- Ny tryckning aktuell 
- åtskilliga har gått till bokhandlare runt landet. Även utomlands 
Boken om Bro 
- Textmaterialet i huvudsak klart. Rec. av Gudrun 
- 71 filer konverterade och körda i rättstavningsprogram 
- stort redigeringsarbete kvar 
Kjell Stenssons bok 
- Stor beställning av Tesch som gåva till folkdansarna i Håbo-Tibble 
- 7 pliktex lämnade 
Kuskens pojke  
- Håtuna vill ha fler av dem 
- Egon Eriksson, Kumla, Aske jordbruksskola på 50-talet 
Spånga-Järfälla sockenprotokoll 
 - Bengt rapporterar 
 Book on demand -  
- UKF i Kista . HP invent.  Curt, Bengt, Börje 
- förbundets årsmöte i Djursholm 00-03-25. Bengt, Börje 
- Riksstämman i Musikaliska akademin 00-06-02/03, Bengt Börje 
- Börje och Gustavo testar PDF-filer i Ventura - tycks gå bra; återstår i större skala 
- Börje har gjort omfattande tester med Pagemaker-PDF-Ventura 
- Ingrid Rydefalk har fått drygt 200 omslag till sitt häfte 
 
Dator - datoranvändning 
- Problem med färgskrivaren åtgärdat av Noab  
- Kjell Engdahl ställer upp med sin datorkunskap 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- Bengt och Börje deltog i förbundets årsmöte i Djursholm 
- studiecirkelrapport lämnad till Vuxenskolan 
- utförliga kommentarer till Prenzlaus skrivning i översiktsplanen 
- sammanträde med revisorerna 00-05-04 kl 8.00. Curt, Bengt, Danielsson, Stigle 
- hembygdsorganisationernas möte med utbildningsnämnden i Forum Assur. 00-06-07 
- Hembygdsförbundets styrelsemöte i Forum Assur. 00-06-08 
 
Forskarakademin 
- 00-04-12. Kjell Stensson / Svenngårdska samlingen ca 24 deltagare 513



 
Uppdragsverksamhet 
- Dalkarlsvägen. Börje och Gudrun snitslade några dagar i förväg. Börje följde de vandrande i 
bil. Karl XIV Johans rastplats, hålvägarna, Fridegårdsgrottan, Bro hembygdsgård, Tibble 
gästgivargård. Dalkarlsbacken. 
- Alla vandrare ca 30 fick UKF:s beskrivande häfte - ett föredöme för andra delsträckor enligt 
vägverkets repr. i projektet Dalkarlsvägen 
 
Att rapportera 
- Barresjö bokbinderi i KK 
- e-post till Norstedts om dålig inbindning 
- KTH och RA angående artikel i Historisk Tidskrift om salpeterframställning för krut 
- Samrådsgruppens möte 
- SLH:s styrelse som gäster hos UKF 
 
Programverksamhet 
- Kulturkafé 1.  00-04-02. 6 betalande.  Kommunvapnet (?). Curt  
- Årsmötet        00-04-05, 19 närvarande. Ulf Winslow föredrag om flygets utveckling 
- Kulturkafé 2   00-04-09. 16 pers. Närhistoria. Börje 
- Kulturkafé 3   00-04-15   ??  Ortnamnet (?). Curt 
- Kulturkafé 4   00-05-07   ca 27-28 pers. Bro d´River Boys 
- Fornsigtuna - grand tour. Ca 85 deltagare. 10- 14 (15) 00-05-14 
- Dalkarlsvägen 00-05-18/19  ca 35 deltagare  
- Hembygdsförbundet + offentligt. Busstur 9 timmar. 50 personer 00-06-01 
- Arkeologidagen 20 aug  
- Kulturhusens dag - Tjusta. Tillsammans med Håtuna hembygdsförening 10 sept 
 
Föreningsmöte 00-04-26 Forum Assur 
- Kerstin Holm åtager sig att tillsammans med Sophie Hedin ansvara för förtäring vid våra 
Kulturkaféer 
- Gunnel Eriksson, Asker, ställer gärna upp som värdinna vid olika arrangemang 
- Kerstin Holm gör förteckning över bok och papperslager 
- Kjell Engdahl hjälper till med PDF och Webben 
- Staffan Jogmar …. 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Karl Fredrik Lindahl påpekar att skyltar saknas på runstenar vid Säbyholmskolan, Bro 
prästgård, Önsta och Tång 
- Karl Jonvallen, konsulent med uppdrag (?) av kommunen - intervjuade Börje 
- Karl Erik Hjalmarsson har presenterat sina jordstrålningsidéer vid Fornsigtuna och 
Almarestäket 
- Brev till David Damell ang. Arkeologidagen och Karl Erik Hjalmarsson 
- Torbjörn Manell, arbetssökande i 60-årsåldern - Bengt och Börje träffade honom. 

Föredrag - guidningar 
- Föredrag kring 1743 i Spånga fornminnesgille 00-03-19 
- Naturbruksgymnasiet-Säbyholmskolan. 4 lektioner 00-03-27 
- Kolarängsskolan, Kallhäll 3 dubbellektioner, åk 4, 5, 6 00-04-11 
- Franska elever vid gymnasiet - Brostenen - Rösaring - 1743  00-04-28 
- Brasilianare på gästbesök hos Rotary. Assurstenen - Logotypen - Rösaring. 00-05-04 
- PRO i Bro - lokalhistoria och 30-40-tals musik  00-05-11 
- Bergaskolans personal. 00-05-19. Rösaring. Ca 30 personer 
- Pensionärsgrupp från Värmdö - Håtuna kyrka/bygden, 00-05-15 
- Socialförvaltningen. 00-05-23, Bussrundtur i kommunen. Ca 20 pers  
- Ekhammarskolan, 00-05-24, åk 6, lektion i Forum Assur + rundtur i kommunen, ca 50  514



 
     

 

    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  00:5 
Dag/Tid   00-09-13/ 19.30 
Plats    På Forum Assur  
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin,  

Thore Isaksson, Börje Sandén, Jan-Christer Strahlert, Håkan 
Norelius, Bo Karlberg 

1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
4. Protokollet omfattar också ärenden som behandlades vid programkommitténs möte 14 
augusti, i närvaro av Bengt, Thore och Börje. 
 
5. Rapporter från styrelsemedlemmar  
- Thore har träffat Historiska museets chef Kristian Berg och diskuterat 750-års jubileet. 
Museerna har redan lagt sina planer för år 2002. Thore föreslog ett gemensamt tema kring 
"Kvinnans roll då och nu" för museerna som skulle kunna gå vid sidan av deras redan 
planerade program. Han tar upp temat även med Berit Svedberg. 
     Berit Svedberg har träffat Herman Lindqvist, som accepterar att  beakta temat demokratins 
framväxt om han skall vara presentatör av Thores projekt kring Stora daldansen. 
    Thore har presenterat en offert för Berit Svedberg angående en förstudie för evenemanget. 
    Ing-Marie Munktell vill ha Thores hjälp med sin marknadsföring av Gustavianum. 
    Möte med Tammsvik. Intresse att få till stånd en bok om Häringe. Ny Vd för 
Tallmogården, Grythyttan, Häringe, Tammsvik. 
 
- Jan-Christer rapporterade om Släktforskarträff i Linköping. Han visade UKF:s böcker, tog 
för UKF:s räkning kontakter med SVAR, Sam Blix, datachef  för PLF, person- och 
lokalhistorisk forskning i Oskarshamn. 
Samtliga mikrofilmer kommer nu att lägga upp på Internet. 
Även kyrkböckerna kommer på Internet 
Nytt forskarprogram för dator "History" 
Lars ericson intresserad av vårt bokprojekt Book Ondemand. 
Jan-Christer fick mandat att fortsätta konktaktverksamheten 
 
- Bengt visade bl a provtryck av bok för HP. Claes Forsbergs önskemål. Om verksamheten i 
övrigt hänvisas till protokollets bilaga. 
 
6. Bokprojekt 
Se Bengts bilaga 
    Bokbinderi: Inbindningskostnad 35: - + moms per bok 
    Produktion.  Avslutade: Spånga fornminnes- och hembygdsgille, Sockenstämmoprotokoll 
    del 3, Borkeby: Fornminnen i Näsbygge fjärding.  
    Stockholms-Näs hembygdsf, vikblad 580 ex. Pågående: Ingvar Norlin, Sollefteå,  

515



    Förfrågningar från sex håll 
 
- Kuskens pojke. Håtuna hembygdsförening har betalt för 30 böcker. 
- Olle Modig, Göteborg, om ev. utgivning av bok med hjälp av PDF-filer 
 
7. UKF:s program 
- Arkeologidagen  00-08-20. Vid Fornsigtuna ca 15 deltagare; sålde 7 Fornsigtunaböcker 
Höstens kommande program: 
20 sept.  Forskarakademin. Svenngårdska samlingen, Gudrun och Börje 
24 sept.  Kulturkafé. Liljeholmens ljus. Musikunderhållning 
  8 okt.  Kulturkafé. Kungsängens folkdansgille 
11 okt  Vägen i kulturlandskapet. Jan-Olof Montelius, Vägverkets museum 
22 okt  Kulturkafé. Svea Livgardes musketerarkår 
25 okt  Museum Gustavianum. Då, nu och i framtiden. Ing-Marie Munktell 
  5 nov  Kulturkafé. Fråga Börje om Upplands-Bro 
  8 nov  Utan bilen stannar Sverige. Jonas Gawell, Bilindustriföreningen 
19 nov  Kulturhistoriska evenmang. Thore Isaksson 
  3 dec  Musik på annorlunda sätt. Börje Sandén spelar gitarrmusik på cembalo  
 
7. Dator - datoranvändning 
- Håkan Norelius har ordnat nätverket för skrivarna, demonstrerat användning av 
digitalkamera för textdokumentation, intresserad av att göra något av filerna med kommunens 
bildarkiv. 
 
8. Verkställt 
- 00-06-21 extra sammanträde med programansvariga inför hösten program 
- 00-07-04 extra möte kring höstens program 
- 00-08-21 extra sammanträde med programansvariga inför kulturförvaltningens annonsering 
- 00-08-21 sammanträde för planering av Kulturhusens dag 
 
9. Att rapportera 
- Thore beställer nya kuvert med logotype och ny föreningsadress där förra upplagan gjordes 
men nu för A4 formatet. 
- Ett av lokalens fönster krossades 2000-09-02. Börje undersöker ersättningsmöjligheterna 
- UKF får tills vidare låna Bro hembygdsförenings stolar och bord. 
- Kommunens modeller i Forum Assur återlämnade. 
- ägaren till möblerna som stod i lokalen vill sälja dem eller återta dem 
- mottagit Lars Löthmans nya inventeringsrapporter för fornminnesregistret; Håtuna bytomt, 
Draget, Håtunaholm 
- Rune Edberg med frågor om kommunens logotype, sänt Curts häfte 
- rapporterat årets försäljning av Hednagudar till John Kraft 
- påpekat för länsmuseet att man har fel bild av Rösaringslabyrinten på hemsidan. Fotot visar 
en oriktigt skapad labyrint gjord för några år sedan av den några okända barn. (påpekade även 
den felaktiga vädersträcksanvisningen för boplatsen - redan påpekat två gånger sedan 1996. 
- UKF har fått 5 Fornsigtunaböcker av Håtuna hembygdsförening 
- sänt information till Ing-Marie Munktell angående Arkeologidagen, som hon vill besöka 
- sänt program och välkomsthälsning till föredragshållarna Gawell, Montelius, Munktell 
- hämtat affischer på länsmuseet och satt upp med anledning av Arkeologidagen 
 
12. Programverksamhet 
- Kulturkafé 1. 00-04-02. Kommunvapnet, Curt, 8 pers 
- Årsmötet  00-04-05. Ulf Winslows föredrag om flygets utveckling, 19 pers 
- Kulturkafé 2.  00-04-09. Närhistoria. Börje, 16 pers 
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- Kulturkafé 3.  00-04-15. Ortnamnet. Curt. 8 pers 
- Kulturkafé 4.  00-05-07. Bro d'River Boys. 27-28 pers 
- Fornsigtuna - grand tour, 00-05-14. Börje, ca 85 pers 
- Dalkarlsvägen, 00-05-18/19 ca 35 pers 
- Hembygdsförbundet 00-06-01. Busstur 9 timmar. Börje och Peter Bratt, 50 pers 
 
Konsultationer - intervjuer 
- skrivit två PM inför Thores föredragning för Berit Svedberg, stadshusförvaltningen 
 
Föredrag -guidningar - externa 
- 00-06-01 Sveriges hembygdsförbunds/Hembygdsföreningarnas rundtur i kommunen 
- 00-06-14 Vandring i Tibbleområdet med personalen vid Rönnbäret 
- 00-06-19 Guidning kring Ryssgraven/Dalkarlsbacken för brandförsvaret 
- 00-06-21 Guidning kring Ryssgraven/Dalkarlsbacken för Banverkets personal 
- 00-08-13 Gudrun och Börje medverkade vid Västar Ryds-dagen 
- 00-08-18 Rundtur med Brunnaskolans personal 8.00 - 16.00 
- 00-08-22 Föredrag på Thoresta för MODO 
- 00-08-24 Föredrag om Upplands-Bro på Odd Fellows stockholmsloge (Klint) 
- 00-08-30 Busstur med kommunalanställda . (Facket i Upplands-Bro) 
 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 13 sept, Forum Assur kl 19.30        
PM 00-5        Utskrift 00-09-13 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- Hyresavtal för Forum Assur 
- Uppföljning av tidigare beslut 
- uppmuntrande skrivelse från - och sammanträffande med - Patriotiska Sällskapet 
- tryckning av nya kuvert - A4 för att slippa tidsödanden falsning av nyhetsbrev. Vilken 
       adress skall stå på kuverten 
- nästa sammanträde för samrådsgruppen - viktigt att träffa de nya tjänstemännen 
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Thores projekt 
- Jan-Christer - Släktforskarträff i Linköping 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 
- Börje. Bl a. Kontakt/upplysningar från SMHI ang. Hushållningsjournalerna 

Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Stort Textmaterialet i huvudsak klart.  
- många bilder 
- stort redigeringsarbete kvar 
 Kuskens pojke  
- Håtuna hemb. Betalt för 30 Kuskens pojke 
 
Spånga-Järfälla sockenprotokoll 
 - Bengt rapporterar 
 Book on demand -  
- Börje och Gustavo testar PDF-filer  
- Börje har gjort fler tester med Pagemaker-PDF-Ventura 
- Olle Modig, Göteborg om ev. utgivning av bok med PDF-filer 
 
Dator - datoranvändning 
- Håkan Norelius har ordnat nätverket för skrivarna, demo av digital kamera, ev försöker han 
göra något av filerna till kommunens bildarkiv 
 
Verkställt - allmänna angelägenheter 
- 00-06-21 extra sammanträde med programansvariga inför höstens program 
- 00-07-04 extra möte kring höstens program 
- 00-08-14 extra sammanträde med programansvariga inför kulturförvaltningens 
annonsering  
- 00-08-21 sammanträde inför Kulturhusens dag 
UKF:s Program 
- Arkeologidagen -  ca 15 deltagare, sålde 7 Fornsigtunaböcker 
 
Att rapportera 
- UKF får tills vidare låna Bro hembygdsförenings stolar och bord 
- Kommunens modeller i Forum Assur återlämnade 
- Ägaren till möblerna som stod i lokalen vill sälja dem eller återta dem  
- mottagit Lars Löhtmans nya inventeringsrapporter för fornminnesinventeringen, Håtuna 
bytomt, Draget, Håtunaholm 518



- Rune Edberg med frågor om kommunens logotype, sänt Curts häfte 
- rapporterat årets försäljning av Hednagudar till John Kraft 
- påpekat för länsmuseet att man har fel bild för Rösaringslabyrinten ( påpekade även den 
felaktiga vädersträcksanvisningen för boplatsen - påpekat redan 1996!) 
- fått 5 Fornsigtunaböcker av Håtuna hembygdsförening 
- sänt information till Ing-Marie Munktell  angående Arkeologidagen vid Fornsigtuna 
- sänt program och välkomsthälsning till föredragshållarna Gawell, Montelius, Munktell 
- hämtat affischer på museet och satt upp med anledning av Arkeologidagen 
-  
Programverksamhet 
- Vårens program - för annonsering i kulturnämndens samlingsannons och 
Hembygdsförbundets halvårs katalog över föreningarnas aaktiviteter 
- Arkeologidagen 20 aug  
- Kulturhusens dag - Tjusta. Tillsammans med Håtuna hembygdsförening 10 sept 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Två PM inför Thores föredragning för Berit Svedberg, stadshusförvaltningen 
- PM inför Thores möte med Christian Berg 
- åtskilliga kontakter med Håkan Andersson angående 1743 
- Börje anmodad tala kring 1743 på Dalarnas museum 22 nov 
- Bert Glennståhl, Järfälla, har fått information om Rösaring, där han guidar pensionärer 
- Sven Lindberg med upplysningar om Almarestäket 
- Ankarås med frågor kring torpet Glädjen vid Aske 
- Stig Rydh önskar en självbiografisk skildring av Börje för årsboken Uppland 
- Broskolans projekt "från Stora Daldansen till bredband" 
- Tellefsen om hans kurser vid Kvällsuniversitetet - Annons på UKF:s hemsida 
- Iréne Ljungqvist, Husby-Dalarna vill bilda ett forskningscenter - önskar upplysningar 
-  
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- 00-06-01 Sveriges hembygdsförbunds/Hembygdsföreningarnas rundtur i kommunen 
- 00-06-14 Vandring i Tibbleområdet med personalen vid Rönnbäret 
- 00-06-19 Guidning kring Ryssgraven/Dalkarlsbacken för brandförsvaret 
- 00-06-21 Guidning kring Ryssgraven/Dalkarlsbacken för Banverkets personal 
- 00-08-13 Gudrun och Börje medverkade vid Västar Ryds-dagen 
- 00-08-18 Rundtur med Brunnaskolans personal 8.00 - 16.00 
- 00-08-22 Föredrag på Thoresta för MODO 
- 00-08-24 Föredrag om Upplands-Bro på Odd Fellows stockholmsloge (Klint) 
- 00-08-30 Busstur med kommunalanställda . (Facket i Upplands-Bro) 
 
 
Börje 
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Styrelseprotokoll  00:6 

    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Dag/Tid   00-10-18/ 19.30 
Plats    På Forum Assur  
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore Isaksson, 

Börje Sandén, Jan-Christer Strahlert, , Bo Karlberg 
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 

4. Hyresavtal för Forum Assur 
Bengt har förhandlat med den amerikanska ägaren. De vill ha ett 3-årigt kontrakt och 
betydligt mer än hittills. Vi överväger starkt att söka annan lokal för tryckning och lager. För 
föreläsningar är Villa Skoga ett bra alternativ. Besöksfrekvensen har hittills  varit dålig, ingen 
motivering att hålla så dyr lokal för föreläsningar. Bengt fortsätter förhandla. 
 

5. Att verkställa 
- Curt ändrar föreningens officiella adress till Bengts adress, Hjortronvägen 109, 196 35 
Kungsängen, eftersom Curt ej längre är bosatt i kommunen. 
- Curt gör kortfattade artiklar för hemsidan om Assurstenen och ortnamnet Upplands-Bro, 
samt Kommunens vapensköld. Vidare en dokumentation av seminariet i Ville Skoga. 
- Sophie ordnar kaffe och Thore välkomnar vid Kulturkafét med musketerarnas. 
- Bengt, Thore och Curt möts 26 okt för att diskutera lokalfrågan. 
- Bengt kontaktar Hans Brofalk om Samrådsgruppens möten. 
 

6. Rapporter från styrelsemedlemmar  
- Thore gav det aktuella läget för 750 års jubileet. Börje medverkar vid formuleringar i det 
"säljbrev" som Berit Svedberg skall lämna till stadshusledningen. 
- Bengt berättade om projektet Arkeodromen i Järfälla. Han deltog i ett kommande projekt 
som syftar till ett bredare samarbete över kommungränserna. Vallentuna står som värd.  
 

7. Bokprojekt 
- Se Bengts bilaga angående pågående bokproduktion. 
   - Under produktion: Ingvar Norlin, Sollefteå, Född handikappad, Göte Ingerman, Bålsta,  
    Fjärdhundra, 90 sidor, A4, 300 ex, Sune Lönnback, Viksjö 
- Boken om Bro, hembygdsföreningens projekt, där UKF svarar för uppläggning och visst 
bildmaterial samt digitalisering av samtliga bilder. 
- Hushållningsjournalerna kommer att omfatta 3 volymer i vårt största format. Provutskrift 
lämnad till Patriotiska Sällskapet, vars ordförande lovat skriva en introduktion. SMHI har 
hjälpt till med tolkningen av symboler i de månatliga vädertabellerna. Vi får 20000:-. 
- Hundra adelssläkter. Håtuna hembygdsförening har köpt ytterligare 20 exemplar 
- Hednagudar - ny upplaga måste göras, bara 15 ex kvar. John Kraft kommer snart med en 
fortsättningsdel. 
- Tre förfrågningar om tryckhjälp har vidarebefordrats till Bengt.   
 
8. Studiecirkel 
Bengt leder studiecirkel i Släktforskning för nybörjare, 12 deltagare. Studiebesök på RA. 
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9. Dator - datoranvändning 
- inköp av ny scanner med bättre färgåtergivning 
 
10. Verkställt 
- extra möte angående 750 års jubileet 00-09-27. 
- Nyhetsbrev 3. Skrivit, låtit trycka, postat, delat ut. 
- faxat/mailat vårt program till DN:s hemsida På Stan och SvD Stockholmsguide. 
- artiklar om fåravel ur Hushållningsjournalerna till Margaretha af Ugglas. 
- Ulf Svensson har fått ytterligare en artikel om flygkonsten ur almanacka år 1909. 
- artiklar om lerhus ur Hushållningsjournalerna till Enköpings museum. Staden är särskilt 
uppmärksammad för sina försök med lerhus efter den stora branden i början av 1800-talet. 
 
11. Att rapportera 
- Stig Unge Utbildningsradion - med program om Rösaring med Börje. 4 timmars intervju 
blev ca 20 minuters program. 
- Börje disponerar nyckeln till Håbo häradsallmänning under hösten. Hålvägarna. 
- Jan-Olof Montelius bjöds på mat innan föredraget. 
 
12. UKF:s program 
- Kulturhusens dag 10 sept. genomfördes tillsammans med Håtuna hembygdsförening och 
Kultur & Fritid. Börje och Blåssextetten medverkade. 
- Vårens program - för annonsering i Kultur & Fritids samlingsannons och 
hembygdsförbundets halvårskatalog. Börje föreslår "Stäksön - grand tour" och kontaktar 
Johan och Irene Seth. 
 
13. Konsultationer - intervjuer 
- Börje har fotograferat Gösta af Ugglas' karta 1694 över Lennartsnäs. 
- Mattias Berg, Edsbruk. Exempel på CD med bygdehistoria (Inger Norelius). 
- mottagit skogsavverkningskartan 1861-61 för Säbyholm av skogvaktare Tiefensee. 
- granskat Gredenman-Gåvefälts uppsats om kommunikationsvägar i Upplands-Bro. 
- rådfrågning ang. IT-projekt inom Uppsala län. Elias Fries Stig Unge. 
- Eva Kjellén, Enköpings museum vill ha Hushållningsjournalerna när de kommer ut 
- fråga om Lennartsnäs från Peter  Nilsson angående en person som bodde där 1886. 
- rådfrågning/material angående Brogård från Restaurator AB. 150:-. 
 
14. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)  
00-09-25  Busstur 2 klasser åk 8. Broskolans projekt Från Stora daldansen till Bredband. 
00-09-28  dito med 2 andra klasser. 
00-10-09  20 min. radioprogram med UR Radio Uppland, P4, Rösaring. Äv repris. 
00-10-01  Åminnelsehögtid Håtunaleken, föredrag i Håtuna kyrka. 
00-10-02  bussrundtur med Bildningsförvaltningen, 49 nyanställd skolpersonal. 
00-10-16  bussrundtur med kommunanställda ca 50 deltagare från olika förvaltningar. 
 
9. Viss korrespondens 
- brev till Alf Åberg., Lars Ericson, Kaj Janzon, Anders Claréus angående 1743 och  
föredraget i Falun. 
- manus med självbiografi till Upplands fornminnesförbund för årsskriften Uppland 
- uppmuntrande svar från Alf Åberg, Lars Ericson Kaj Janzon. 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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2008-01-01 

1     Pm-Sty-6.doc      08-01-01       2000-10-18 

PM UKF - styrelsemöte onsd 18 okt, Forum Assur kl 19.30        
PM 00-6        Utskrift 00-10-18 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- besöksfrekvensen på onsdagar och söndagar 
- kaffeansvarig vid kulturkaféerna 
- Hyresavtal för Forum Assur 
- Uppföljning av tidigare beslut 
- tryckning av nya kuvert - A4 för att slippa tidsödanden falsning av nyhetsbrev. Vilken 
       adress skall stå på kuverten 
- nästa sammanträde för samrådsgruppen - viktigt att träffa de nya tjänstemännen 
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Thores projekt 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 
 
Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Vissa bilder och texter tillkommer 
- stort redigeringsarbete kvar 
 
 Hushållningsjournalerna  
- Patriotiska Sällskapets ordförande skriver förord - vi får 20 000:- 
 
Adelssläkter 
- Thore Zander köpt 20 böcker 
 
 Book on demand -  
- Ny upplaga av Hednagudar måste göras - ca 7 + 7 ex kvar 
- John Kraft kommer med fortsättningsdel - har fått material för omslag 
- Jan Olsson, Gällöfsta, skrift om fiskeklubben. Hänvisat till Bengt 
- fotodokumentation över Utö, hänvisat till Bengt 
- ev tryckning av dokumentation över Solnadals värdshus , hänvisat till Bengt 
 
Dator - datoranvändning 
- inköp av ny scanner med bättre färgbehandling 
 
Verkställt 
- 000927 extra möte angående 750 års jubileet 
- Nyhetsbrev 3,  skrivit, låtit trycka, postat, delat ut 
- faxat/mailat vårt program till DN:s hemsida, SvD Stockholmsguide 
- artiklar om fåravel ur Hushållningsjour. Till Margareta af Ugglas 
- Ulf Svensson fått ny artikel om flygkonsten ur almanack 1909 
- artiklar om lerhus ur Hushållningsjour. Till Enköpings museum 
 
UKF:s Program 
- Forskarakademin: Gudrun och Börje demonstrerade Svenngårdska samlingen, välbesökt 
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Att rapportera 
- Stig Unge Utbildningsradion - 4 tim intervju. 20 min program i UR P4  
- disponerar nyckel till Håbo häradsallmänning under hösten 
- bjöd Montelius på mat innan föredraget 
 
Programverksamhet 
- Vårens program - för annonsering i kulturnämndens samlingsannons och 
Hembygdsförbundets halvårs katalog över föreningarnas aktiviteter 
- Kulturhusens dag - Tjusta. Tillsammans med Håtuna hembygdsförening 10 sept 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Gösta af Ugglas, 1694 års karta över Lennartsnäs fotograferad. Visade Hushållningsjour. 
- Mattias Berg, Edsbruk. Exempel på CD med bygdehistoria (Inger Norelius) 
- mottagit skogsavverkningskartan 1861-62 för Säbyholm av skogvaktare Tiefensee 
- granskat Gredenman - Gåvefelts uppsats om kommunikationsvägar i Upplands-Bro 
- rådfrågning ang. IT-projekt inom Uppsala län. Elias Fries (Stig Unge)- dokumentation 
- rådfrågning/material Resaturator AB. 150:- 
- Eva Kjellén, Enköpings museum, vill ha Hushållningsjournalerna, sänder lerhus 
- Fråga om Lennartsnäs från Peter Nilsson angående boende 1886 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- 000925, bussrundtur 2 klasser åk 8 Broskolans projekt Från Stora daldansen till bredband 
- 000928, dito med 2 andra klasser (2 halvdagar) 8.30 - 12.00 
- 001009, gjort 20 min radioprogram i UR Radio Upplands, P4, Rösaring, repris 001010 
- 001001, Åminnelsehögtid Håtunaleken, föredrag i Håtuna kyrka 
- 001002, bussrundtur med bildningsförvaltningen, 49 nyanställda lärare 
- 001016, bussrundtur med kommunanställda ca 50 deltagare från olika förvaltningar 
 
Viss korrespondens 
- Alf Åberg, Lars Ericson, Kaj Janzon Anders Claréus angående 1743, (Claréus ej svarat) 
- Manus med självbiografi till Upplands Fornminnesförbund;  årsskriften Uppland 
- sänt prov ur Askeboken till Egon Eriksson 
 
 
Börje 
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Styrelseprotokoll  00:7 

    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Dag/Tid   00-11-28/ 19.30 
Plats    På Forum Assur  
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Börje Sandén,  
1. Mötets öppnande 
2. Föregående mötes protokoll 
3. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 

4. Hyresavtal för Forum Assur 
Bengt har förhandlat med ägaren. Vi får behålla hyran 5209 per månad t o m april 2001. 
 

5. Att verkställa 
- Vi konstaterar ett sjunkande intresset för traditionella föreläsningar och Kulturkaféet på 
söndagarna. Med tanke på det omfattande inre arbete som UKF och UKF on Demand bedriver 
är det viktigt att få ägna ostörd arbetstid för dessa. Det går åt mycket arbetstid för planering, 
annonsering, bevakning av aktiviteter som sedan ger så lite resultat. Vi satsar på färre 
utåtriktade arrangemang. I stället bör vi hålla vara många intressenter informerade om vad vi 
gör.  
     Vi beslöt att komplettera Börjes nyhetsbrev med en skrift med information om och 
exempel på vår verksamhet. En enklare version av Kultur & Historia. Vi nämnde tidpunkten 
10 febr som ett riktmärke. I redaktionskommittén ingår Bengt, Curt och Sophie. 
 

6. Book on Demand   
Avslutad produktion 
- Född handikappad, Ingvar Norlin, Sollefteå. A 5, 250 ex 120 sid. Rec. bifogas 
- Folk och figurer i fjärdhundrabygden, mycket bilder, 300 ex, A4, 90 sidor 

- Solnadal värdshus, vikt A3, 350 ex, färg 
 

Pågående produktion 
- Göte Ingerman, Bålsta, ca 130 sidor A5 
- Sune Lönnback, Viksjö, A5 ca 120 sidor 
 

Förfrågningar 
- Konstbok med teckningar av Gunnel Boman. 
- HP-bok, Idé och bildinventering pågår 
- Utö, Cd med redigerat material 
- Upplands-Bro kommun, nyutgåva av Widmans sockenbeskrivningar över Stockholms-Näs 
och Västra Ryd från 1928 
- Olof Monthan, Familjebok 
- Torö hembygdsförening. Smånamn och folkminnen 
- Järfälla, särtryck om Postens historia i Järfälla 
 

Eget tryck 
- Om Stäkets stad, 16-sidigt A 4 häfte, 30:- 
 

Produktionspaket 
Företag intresserat av helt produktionspaket. Visning och kostnadsförslag lämnat. 
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Se Bengts bilaga för utförligare upplysningar om bokproduktion.   

7. Studiecirkel 
Önskemål om fortsättningskurs för  Släktforskning för nybörjare,  våren 2001 
 
8. Dator - datoranvändning 
- Håkan Norelius telefonsupport för installation av gamla scannern och diabildscannern. 
- inköp av ny dator för UKF Pavilloin, samma som för UKF on Demand 
- nätverket åtgärdat av Håkan 
- Övergång till Windows 2000 testat - mina DOS-program fungerar 
- Norelius arbetat fem timmar med installation av nya datorn och nätverket  
 
9. Verkställt 
- Välkomsthälsning till Ing-Marie Munktell 
- Tack till Jan-Olof Montelius för föredraget 
- affischering / annonsering av kulturkaféer och föredrag 
 

10. UKF:s program 
- Kulturkafé Fråga Börje 3 besökare, 4 medverkande 
- dito Evenemang. Inga besökare 
- Föreläsning  Gawell, 5 besökare + några involverade 
- planering av vårens program, manusstopp 21 dec för Kultur & Fritids samlingsannons 
 
11. Att rapportera 
- Samrådsgruppen höll möte på Forum Assur 00-11-01. Nästa i Brohuset 01-01-15. 
- ny chef röt Bildningsnämnden är Andersén. 
- arbetet för byggnadsminnesförklaring av Brogård påbörjad av konsulentföretag. 
 
12. Konsultationer - intervjuer 
- Fråga om Lennartsnäs från Peter Nilsson angående en där boende 1886 
- Gabriele Prenzlau hos Börje för konsultation angående hennes inventering 
- Broskolan - Kjulsten/IT-projektet fick material om Tibble 1809. 
 
13. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)  
00-10-27  Stäketfläcken. Bengt och Börje på Almarestäkets hembygdsförenings möte 
00-11-02  Busstur med Kom-Vux 
00-11-22  Föredrag om 1743 på Dalarnas museum 
00-11-27  Föreläsning 3 tim. Naturbruksgymnasiet, Kulturhistoria 
 
14. Viss korrespondens 
- Tackbrev från Enköpings museum (för översänt material) 
- Tobias Gredenman gör ny uppsats om kommunikationer, bl a ångbåtsepoken, fått låna mtrl 
- Fått uppsats av Montelius om stensatta vägar vid gravområden 
- fått bok av Montelius om bl a Grangärde och 1743 
- rapport från Raä om stensträng i Upplands Väsby 
- angående föredrag om minnesstenen vid Kungsängens kyrka, Stockholms-Näs hemb.för. 
- angående föredrag om Fornsigtuna. Sigtuna hembygdsförening. 
- Westöö angående häradskartan 
- intervjuad av Lars Larsson, konsult för Gällövsta, som skall skriva historik med mitt mtrl 
- Juan Vidal - UKF-mtrl 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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u� ~?UKF on Demand� 
Bengt Borkeby 2000-~
 
C:lMina dokumenl\UKF\UKF-onDemandlRappon styrel.en 28.ll.OO.wpd 

Rapport vid möte med styrelsen 28 november 2000 

1. Bokbinderi 

2. Produktion 

Produktion avslutad sedan sist 
- Sollefteå, Ingvar Noriin. Född handikappad. 250 ex A 5, 120 boksidor sv / v inlaga, omslag 
i färg. 
- Fjärdhundra, 90 sidor A 4, 300 ex, limbundet. 
- Solnadals värdshus, 350 ex vikt A 3, färg 

Produktion pågår 
- Göte Ingerman, Bålsta ca 130 sidor A 5. Väntar på teckningar och omslag 
- Sune Lönnback, Viksjö ca 120 sidor A 5. Korrektur godkänt för inlaga och överdrag. Antal 
ex ännu inte bestämt? 

Förfrågningar / kostnadsberäkning 
- Konstbok med teckningar av konstnärinnan Gunnel Boman. Färdiga teckningar - när? 
Finansiering? 
- HP - bok. Ide och bildinventering pågår. 
- UTÖ har lämnat CD med redigerat material. Väntar på kostnadsberäkning. 
- U-B kommun, Anna Norberg fått kostnadsförslag 3/11 -00 för nyutgåva av Widman, 
Sockenbeskrivning V Ryd o Sth Näs� 
- Kostnadsberäkning till Olof Montan, Familjebok, ska vara färdig juni 2001.� 
- Kostnadsberäkning, Torö hembf, Smånamn ochfolkminnen, beslut i slutet av nov.� 
- Förfrågan om OCR-läsning av 1 - 3 hembygdsspel. Eventuell utgivning.� 
- Kostnadsberäkning, Järfälla hembf, särtryck av artiklar om Postens histori i J Omfattning� 
inte bestämd, 7 - 8 vikta, häftade A 3.� 

Eget tryck� 
- 16-sidigt A 4 - häfte om Stäkets stad. Vi säljer för 30 kr st.� 

3. Studiecirkel i Släktforskningför nybörjare med 12 deltagare avslutad. Önskemål om 
fortsättningskurs våren 2001. 

4.� Lokalen. Förlängt avtal med samma hyra t o m 30 april 2001. Ännu inget napp på� 
ersättningslokal.� 

5.� Visning och kostnadsberäkning av ett heltproduktionspaket. 

C: \ Mina dokument \ UKF \ Fakturor 

Namn Storlek Skriv Senast ändrad 
Fakt-IO I, Spånga hembgille 18KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-06-04 21 :54 
Fakt-I02, Lindbergsson 14KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-06-0421 :40 
Fakt-103, Sth-Näs hembf 13KB Corel WordPerfect 8 Document 2000-06-04 21 :45 
Fakt-I04. Staffan Tesch 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-06-05 13: 18 
Fakt-105, Sth-Näs hembf 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-06-0822:20 
Fakt-106 Spånga hembgille 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-08-1414:22 
Fakt-107 Förlaget Alvby 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-08-14 14: II 
Fakt-108 Fjärdhundra del 13KB Corel WordPerfect 8 Document 2000-11-02 14:28 
Fakt-109 Fjärdhundra 14KB Corel WordPerfect 8 Document 2000-11-2815:14 
Fakt-IIO, Solnadals värdshus 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-11-1518:16 
Fakt-II I,Sollefteå 13KB Core1 WordPerfect 8 Document 2000-11-15 18:24 
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PM UKF - styrelsemöte tisd 28 nov, Forum Assur kl 19.30        
PM 00-7        Utskrift 00-11-28 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- besöksfrekvensen på onsdagar och söndagar - policy för utåtriktad verksamhet 
- Hyresavtal för Forum Assur - hur göra med lokalen? 
- tryckning av nya kuvert - A4 för att slippa tidsödanden falsning av nyhetsbrev. Vilken 
       adress skall stå på kuverten 
- Bengt Fredriksson. Skiss över vägsystemet vid Dalkarlsbacken ? 
- Ev. gratis hjälp med visst datorarbete.  
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 
- Thores förstudie 
 
Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Vissa bilder och texter tillkommer 
- stort redigeringsarbete kvar 
- åtskilliga sammanträden med repr för redaktionskommittén 
Bildarkiv under uppbyggnad 
- UKF disponerar en stor del avMälarpostens /Stertmans bilder, äv neg. Digitala bilder 

 Hushållningsjournalerna  
- färdigställandet måste skjutas på - många andra bokprojekt 
 
Askeboken 
- återsänt manus till Egon Eriksson för kollationering 
 
 Book on demand -  
- Ny upplaga av Hednagudar måste göras - ca 7 + 3 ex kvar 
- John Kraft fortsättningsdel finns nu i manus 
- förslag gjort på omslag 
 
Dator - datoranvändning 
- Norelius telesupport för installation av gamal scannern och diabild dito 
- inköp av ny kraftfull dator Pavillion 
- nätverket åtgärdat av Norelius 
- övergång till Windows 2000 testat - mina DOS-program fungerar 
- Gudruns bärbara utslagen - lånat stationär 
- Norelius här fem timmar för nya datorn, närverk m.m. 
 
Verkställt 
- Välkomsthälsning till Ing-Marie Munktell 
- Tack till Jan-Olof Montelius för föredraget 
- affischering / annonsering av kulturkaféer och föredrag 
UKF:s Program 
- Fråga Börje: 3 besökare + 4 involverade 
- Evenemang: inga besökare 
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- Gavell 5 besökare 
 
Att rapportera 
- samrådsgruppen hade möte på Forum Assur 00-11-01 Nästa 01-01-15 
- ny chef för Bildningsnämnden är Andersén 
- arbetet för byggnadsminnesförklaring av Brogård påbörjad av konsultföretag 
 
Programverksamhet 
- Vårens program - för annonsering i kulturnämndens samlingsannons och 
Hembygdsförbundets halvårs katalog över föreningarnas aktiviteter 
-  
Konsultationer - intervjuer 
- Gösta af Ugglas, 1694 års karta över Lennartsnäs fotograferad. Visade Hushållningsjour. 
- Mattias Berg, Edsbruk. Exempel på CD med bygdehistoria (Inger Norelius) 
- mottagit skogsavverkningskartan 1861-62 för Säbyholm av skogvaktare Tiefensee 
- granskat Gredenman - Gåvefelts uppsats om kommunikationsvägar i Upplands-Bro 
- rådfrågning ang. IT-projekt inom Uppsala län. Elias Fries (Stig Unge)- dokumentation 
- rådfrågning/material Resaturator AB. 150:- 
- Eva Kjellén, Enköpings museum, vill ha Hushållningsjournalerna, sänder lerhus 
- Fråga om Lennartsnäs från Peter Nilsson angående boende 1886 
- Gabriele Prenzlau hos Börje för konsultation 
- Broskolan - Kjulsten /IT-proj fick material om Tibble 1809 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- 00-10-27 Stäketfläcken. Bengt och Börje på Almare-Stäkets hemb.för. möte 
- 00-11-02 Bussrundtur med Kom-Vux 
- 00-11-22 Föredrag om 1743 på Dalarnas museum 
- 00-11-27 Föreläsning 3 tim. Naturbruksgymnasiet, Kulturhistoria 
 
Viss korrespondens 
- Tackbrev från Enköpings museum (Eva Kjellén) 
- Tobias Gredenman gör ny uppsats om kommunikationer i Upplands-Bro - ångbåtar 
- Fick uppsats av Montelius om stensatta väger vid gravområden 
- fått bok av Montelius om Grangärde och 1743 
- Rapport om stensträng i Upplands Väsby från Raä 
- ang. föredrag om minnestenen 1502 på Stockholms-Näs hembygdsf årsmöte 
- ang. föredrag om Fornsigtuna i Sigtuna hembygdsförening 
- Westöö ang. häradskartan 
- Lars Larsson, konsult för Gällövsta, skall använda med grundmaterial för historik  
- Juan Vidal - UKF-mtrl 
Börje 
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Styrelseprotokoll  2001:1 

    Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Dag/Tid   2001-01-17/ 19.30 
Plats    På Forum Assur, Tibble torg 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore Isaksson 

Börje Sandén 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 

Tid för årsmöte 
Årsmöte hålls 2001-04-18. Curt Dahlgren talar över ämnet Europas genetiska historia 
 
UKF:s tidskrift Kultur & Historia 
Börje föreslog med tanke på det sjunkande deltagarantalet vid våra föreläsningar och 
kulturcaféer att vi borde satsa mer på skriftlig kontakt med våra medlemmar, särskilt som 
många dels bor långt utanför vårt område och dels visat påtagligt intresse för den information 
om vår bygd och vårt arbete som under åren lämnats i nyhetsbreven (från 1987).  
Beslöts att återuppta utgivandet av Kultur & Historia, som komplement till Börjes nyhetsbrev. 
Till redaktion utsågs Bengt Borkeby och Thore Isaksson med Curt Dahlgren som ansvarig 
utgivare. Ämnen som diskuterades: Gudrun skriver om Svenngårdska samlingen, Bengt om 
Stäketfläcken, Curt om Kampen om Europa: Neandertal – Homo Sapiens. Börje om 1743. 
Manusstopp 26 febr. Redaktionssammanträde 28 febr. 
 
Ny lokal 
Frågan om ny lokal diskuterades. Ev finns en möjlighet i industribyggnaden på Skolvägen 
mitt emot Gymnasiet. Bengt förhandlar vidare med ägaren. 
 
Programverksamheten för våren 
- Börje rapporterade att det är klart med Johan och Irène Seth om Stäksön -”grand tour”. 
Dagen avslutas med en uppvisningsmatch i hästpolo. Enda platsen i Skandinavien där 
hästpolo spelas. 
- Ett studiebesök på industrimuseum i Upplands Väsby. Curt undersöker möjligheterna.  
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
– Bengt: - Bokproduktion. Se bifogad handling: Book on demand under år 2000. 2001-01-15 
– Forskarakademin  Se bifogad handling: Utveckling av forskarakademin. 2001-01-17 
– Bengt rapporterade om samrådsgruppens möte 01-01-15, där Bengt och Börje 
representerade UKF. Vi fick träffa nya tjänstemannen Elisabeth Ståhle på kultur- 
fritidsenheten. Hon visade ett aktivt intresse för kulturfrågor,  
– Thore rapporterade om sina positiva kontakter med Aftonbladets chefredaktör. Han har 
också träffat John Engkvist på Armémuseum och kunde rapportera om ett samarbetsprojekt 
mellan museerna i Stockholm.  
 
Studiecirkel 
19 febr fortsätter studiecirkeln för släkt- och hembygdsforskare under Bengts ledning 
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Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- utskrift i 5 ex för redaktionens faktagranskning och bildtexter 
- många sammanträden med redaktionskommittén 
- ca 230 sidor med ungefär lika många bilder i färg och sv/v 
 
Hushållningsjournalerna  
- färdigställandet måste framskjutas - många andra bokprojekt 
- Hushållningssällskapets historik - 150 års jubileum 1964 
 
Gudruns projekt 
- tolkning/inskrivning i databas av väghistoriskt material från vägverkets museum 
- sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet (Låssa kyrkas arkiv) 
- Ytterligare 3 obearbetade pärmar funna i Svenngårdska samlingen, nu under bearbetning 
 
John Kraft-  
- Ny upplaga av Hednagudar lämnad för inbindning 
- John Kraft fortsättningsdel Tidiga spår av Sveariket finns nu i manus  
förslag till pärmöverdrag framtaget 
 
Dator - datoranvändning 
- Windows 2000 och Partitioneringsprogram inköpt - ännu ej installerat 
- Gudruns bärbara dator obrukbar - lånat en gammal stationär 
- Börjes databaser reviderade, nu med bättre utskriftsfunktioner 
 
Verkställt 
- Bengt och Börje har diskuterat bokföringen för UKF och UKF on Demand. Inget beslut 
 
Att rapportera 
– Mälarposten har upphört. Oklart hur det blir med kommunens annonsering av Det händer i 
Upplands-Bro. 
- lämnat Vad hände egentligen del 3 till Håkan Axelsson som ersättning för det exemplar han 
sänt till SVT i hans försök att väcka intresse för bokens frågeställningar. 
- dokumenterat genombrytningen av invallningen vid Brogård, mycket stort område 
översvämmat. 
- självrisken för sönderslagna fönstret är 7300:- , glasräkningen var på 4108:- 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Lars Larsson - ekonomisk konsult för Gällöfsta - skall göra en beskrivning/ reklambroschyr 
och utnyttja det historiska underlag som Börje tog fram för några år sedan 
- Börje har gjort en faktagranskning/revidering av Prenzlaus förslag till kulturhistorisk 
inventering 
- Gunilla Nilsson, länsmuseet, har konsulterat Börje angående länsmuseets förslag till 
kulturminnesmärkning av Brogård-Fiskartorpet. 
- Tobias Gredenman har fått hjälp med material för sin nya uppsats om kommunikationer i 
Upplands-Bro 
- Nils Landell har fått aktuella upplysningar om Rösaringsområdet  
- Släktforskare Christer Kjellström angående. Tammsvik 
- Olle Vollny angående offentlighetsprincipen och representativa demokratien 
- Mailsvarat Mikael Bjerkestrands frågor om namnet Sven Beckmans väg. 
- Lena Andersson, student vid UU, har fått litteraturhänvisningar om Rösaring 
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Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- kulturhistorisk vandring med elever vid Naturbruksgymnasiet i Säbyholm 
 
Viss korrespondens 
- Elisabet Ståhl. Länsmuseet i Falun och Börje skriver artiklar om sommarens dalamarsch för 
Ledungen. 
- Börje föredrag om offentlighetsprincipen m.m i Stockholm 23 jan (Piperska muren) 
- Börje föredrag om minnesstenen vid Kungsängens kyrka. Stockholms-Näs årsmöte 22 mars 
- Börje föredrag om Fornsigtuna. Sigtuna hembygdsförening 19 april 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 17 jan 2001, Forum Assur kl 19.30        
PM 01-1         Utskrift 01-01-17 - senare kompletterad 

Ekonomi 
-  
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- bestämma dag/program för årsmöte i april 
- insamling av material för utgivning av skriften Kultur & Historia 
- ny lokal som ersätter postlokalen från 1 maj 
- programverksamheten för våren: 
       "Stäksön-grand tour"  sönd 13 maj klar: avslutas med uppvisningsmatch i hästpolo 
       ev. studiebesök på industrimuseum i Upplands Väsby 
- Mälarposten upphör - hur går det med annonsering av kulturaktiviteter? 
-  
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 
- Thores projekt m.m. 
- Börjes rapporter - Där lokalhistorien blivit rikshistoria 
 
Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- utskrift i 5 ex för redaktionens faktagranskning och bildtexter 
- mångs sammanträden med redaktionskommittén 
- ca 230 sidor med ung lika många bilder i färg och sv/v 
 
Hushållningsjournalerna  
- färdigställandet måste skjutas på - många andra bokprojekt 
- Hushållningssällskapets historik - 150 års jubileum 1964 
 
Gudruns projekt 
- tolkning/inskrivning i databas av väghistorisk mtrl från vägverkets museum 
- sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet 
- Ytterligare 3 obearbetade pärmar funna i Svenngårdska samlingen, nu under bearbetning 
 
 Book on demand -  
- Ny upplaga av Hednagudar lämnad för inbindning 
- John Kraft fortsättningsdel finns nu i manus - förslag gjort på omslag 
- Bengt rapporterar vidare 
 
Dator - datoranvändning 
- Windows 2000 och Partitioneringsprogram inköpt - ännu ej installerat 
- Gudruns bärbara obrukbar - lånat en gammal stationär 
- Börjes databaser reviderade, nu med bättre utskriftsfunktioner 
 
Verkställt 
- Bengt och Börje har diskuterat bokföringen för UKF och UKF on Demand. Inget beslut 
- Bengt och Börje deltog i Samrådsgruppens sammanträde 01-01-15 
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Att rapportera 
- lämnat Vad hände egentligen 3 till Håkan Axelsson som ersättning för den han sänt till SVT 
i hans försök att väcka intresse för bokens frågeställningar 
- dokumenterat genombrytningen av invallningen vid Brogård 
- fått ytterligare väghistorisk material av Jan-Olof Montelius 
- Självrisken är 7300:- , glasräkningen var på 4108:- 
 
Programverksamhet 
- Vårens program - för annonsering i kulturnämndens samlingsannons och  
- nu i Mitt i Upplands-Bro 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Lars Larsson - ekonomisk konsult för Gällöfsta - skall göra en beskrivning/ reklambroschyr 
och utnyttja det historiska underlag som Börje tog fram för några år sedan 
- Börje har gjort en faktagranskning/revidering av Prenzlaus förslag till kulturhistorisk 
inventering 
- Gunilla Nilsson har konsulterat Börje angående länsmuseets förslag till 
kulturminnesmärkning av Brogård-Fiskartorpet. 
- Tobias Gredenman har fått hjälp med material för sin nya uppsats om kommunikationer i 
Upplands-Bro 
- Nils Landell har fått upplysningar om Rösaringsområdet inför hans utfärd med 
Rosendalsföreningen på Djurgården i maj 
- Släktforskare Christer Kjellström ang. Tammsvik 
- Olle Vollny angående offentlighetsprincipen och representativa demokratien 
- Mailsvarat Mikael Bjerkestrand frågor om namnet Sven Beckmans väg. 
- Lena Andersson, student vid UU har fått litteraturhänvisningar om Rösaring 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- kulturhistorisk vandring med elever vid Naturbruksgymnasiet 
 
Viss korrespondens 
- Elisabet Ståhl. Länsmuseet i Falun och Börje skriver artiklar om sommarens dalamarsch för 
Ledungen. 
- Börje föredrag om offentlighetsprincipen m.m i Stockholm 23 jan 
- Börje föredrag om minnesstenen vid Kungsängens kyrka. Stockholms-Näs årsmöte 22 mars 
- Börje föredrag om Fornsigtuna. Sigtuna hembygdsförening 19 april 
 
Börje 
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UKF, Forskarakademin 
B Borkeby 2001-01-17 

Ideutveckling forskarak 2001.wpd 

Utveckling avforskarakademin 

UKF startade våren 1999 ett försök med att samla amatörforskare till träffar rör stöd i deras forskning. Vi 
konstaterade då, att det medlemmarna i UKF har gemensamt är att alla har intresse av hembygds- och 
kulturhistoria. Det kan röra släktforskning, intresse för ortsnamn eller forskning om den by där farfar levde. 
Amatörforskare eller fritidsforskare, om vi så vill, behöver varandras stöd rör att komma vidare. Professionella 
forskare har kompetens som givetvis också är ett stort stöd rör oss amatörer. 

Efter ett inledande samtal i styrelsen startade vi regelbundnaforskarträffar. Efter en enkät bland deltagarna 
blev regelbundenheten ett par träffar per halvår. Enkäten gav också en del fingervisning om intresset hos de ca 
15 forskarna som mer eller mindre regelbundet deltagit i träffarna. 

- Besök i arkiv visade sig ha störst intresse. Olika arkiv exemplifierade intresset. Totalt kan nog sägas att det 
svaret pekar på alnatörforskarens dilemma - att hitta rätt i de stora lTIängder handlingar som finns. Studiebesök 
har ordnats till Riksarkivet, Stockholms stadsarkiv, Nordiska Museet arkiv och vårt eget arkiv Svenngårdska 
samlingen. Många arkiv återstår. 

- Några specialintressen kom som förslag på vad forskarakademin skulle kunna hjälpa till med. 
- Sociala livet, social struktur hos förfäderna� 

- Viktiga händelser t exfarsoter� 
- Ortnamn, personnamn� 

- Handlingar om personer ochfastigheter 
I det fallet har vi haft ett möte om ortnamn och ett med vilken kunskap innehållet i mantalslängder kan ge oss. 
Intresset här pekar mot ett önskemål om fördjupning av de kunskaper som en släkt- eller hembygdsforskare 
ganska snart hamnar i. 

- Ett tredje område exemplifierades i några enkätsvar och det handlar Oln att samla och sortera fakta både med 
och utan datorhjälp. 

En studiecirkel i släktforskning för nybörjare har genomfarts tillsammans nled Studieförbundet Vuxenskolan. 
Tolv släktforskare deltog. Cirkeln slutade med önskemål om en fortsättningscirkel under våren 2001. En sådan 
startar i Forum Assur den 19 februari. Inriktning kommer att vara kunskap om våra arkiv för att nå 
kornpletterande social och kulturella beskrivningar utöver namn och andra persondata hos förfäderna. Stor vikt 
ska läggas vid exempel och frågeställningar i den forskning man själv driver. Det ger förhoppningsvis den 
enskilde forskaren ny kunskap och nya möjligheter att gå vidare. På det sättet blir också exernpel och 
frågeställningar konkret förankrade för övriga deltagare i cirkeln. 

De slutsatser jag tycker mig kunna dra av forskarakademins verksamhet så här långt, är att intressanta 
ämnesområden och infallsvinklar för hjälp till amatörforskarna är nästan outtömliga. Intresset från deltagarna 
har skiftat utifrån det egna intresset och motivationen. Som nybliven släktforskare vill man få hjälp att komma 
vidare i den till synes oöverskådliga djungeln av arkiv, handlingar och ibland konstiga ord och begrepp. Därför 
blir _närvaron i sådana kurser näst intill hundraprocentig både vad gäller entusiasm och fysisk närvaro vid 
träffarna. Allt efter som kunskaperna ökar hos den enskilde ökar också -specialiseringen. Man väljer utifrån det 
som är aktuellt för mig som forskare. 

I motsats till vad som uttrycktes i forskarakademins första träffar - att inskränka verksamheten till ett par 
möten per halvår - tror jag på mer regelbunden verksamhet. T ex i studiecirkelns form. Inom UKF finns en 
mycket hög och gedigen kunskapsnivå i hembygdsforskning. Kunskaper som spänner över vitt skilda metod
och kuskapsfålt. Det är de kunskaperna som tillsammans med ett och annat besök av proffs skulle kunna ge ett 
stort utbyte för många amatörforskare. Den fortsättningscirkel som startar i februari bör kunna vara 
utgångspunkt för efterföljande cirklar, föreläsningar och studiebesök inom hembygdsforskning. 
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UKF 
Bengt Borkeby 2001-01-15 

On demand 2000.wpd 

Book on demand under år 2000. 

Alla nyheter kräver nya uttryck så också UKF.s sätt att göra böcker. Tryck en bokpå begäran är ett 
uttryck. Den otryckta boken har någon journalist kallat tekniken. I brist på annat kallar vi tekniken 
Book on demand - bok på beställning. 

UKF.s målsättning med att göra böcker på det här sättet är att publicera resultat av bl a 
hembygdsforskning i form av trådbundna böcker med hårda pärmar. Eftersom hembygdsrörelsen 
rör sig med relativt liten kassa måste tekniken tillåta små serier. Om man vänder sig till ett 
konventionellt tryckeri är i regel den minsta upplagan l 000 exemplar. Tryckeriet får dra igång hela 
sin produktionsapparat och det kostar stora pengar. 

Vår lösning är att använda en vanlig hemdator och ett dataprogram för redigering av böcker. Den 
typen av program lägger ut bokens sidor för tryck på vanligt sätt i stora helark. För att också kunna 
använda datatekniken f~r att trycka på A4 och A3- ark har Börje Sanden gjort en applikation som 
dessutom medger dubbelsidigt tryck. Boksidorna läggs ut i rätt ordning hela boken igenom. Sidorna 
viks dessutom på ett sätt som gör, att bokbinderimaskinen kan ta tag i de 16-sidiga häftena och sy 
ihop dem med linnetråd. 

Det så kallade överdraget till pärmarna trycker vi också och lämnar för laminering. D v s papperet 
får en matt beläggning av plast för att det ska stå emot tlera år av användning utan att 
fingeravtrycken ska synas allt för mycket. Allt bokbinderiarbete lämnar vi över till professionellt 
bokbinderi. 

Tekniken med att förbereda materialet så att maskinerna kan ta över utvecklades tillsammans med 
Barresjös Bokbinderi i Nacka. Företaget gick dock i konkurs under våren och vi fick söka annan 
leverantör. Det företag som nappade är Fälth & Hässler i Farsta. Man inser i bokbinderibranschen 
att det här med små upplagor av böcker i udda ämnen har en stor framtid. Vår teknik diskuteras mer 
och mer i bokbranschen. Print on demand som det heter har ju funnits några år. Men man har inte 
lyckats lösa tekniken med plantryck på A4 och A3-papper. 

En förutsättning för vår bokframställning är stora laserskrivare. I samarbet med HP, som en av de 
större producenterna av dataskrivare, har fått disponera skrivare både för färg och svartvittryck. 
Skrivarna är dessutom utrustade för dubbelsidigt tryck. Tryckningen eller rättare sagt 
laserbränningen går betydligt långsammare än konventionellt offsettryck eller kopiering. I gengäld 
blir sidornas kvalitet betydligt högre än t ex kopietryck. Kvaliten är utmärkt för tryckning av bilder 
både i svartvitt, gråskala och färg. 

UKF har också satsat på bra utrustning med tlatbäddsskanner och diaskanner. Tillsammans med ett 
högklassigt program för bildbehandling har vi lyckats med att locka fram tidigare oanade detaljer ur 
gamla fotografier och kartor. Mindre föremål kan också placeras direkt på tlatbäddsskannern för att 
avbildas utan att först bli avfotograferade. 

Utöver produktion av egna böcker har UKF under året hjälpt utomstånde föreningar och 
privatpersoner att producera böcker och en del andra trycksaker. 

Spånga och Järfälla sockenstämmoprotokoll, del 4 åt Spångs Fornminnes- och Hembygdsgille. 
Materialet var så omfattande att det blev två volymer om totalt 360 boksidor. Varje volym kostade 
ca 90 kr. Arbetet gjordes som ett utvecklingsprojekt. Ett tiotal kartor ingick några i färg. Totalt 
trycktes 370 böcker. 
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Fornminnen inom Näsbygge fjärding trycktes i 200 exemplar åt Siljansnäs Hembygdsförening. 
Boken innehöll mycket bilder och kartor och kostade ca 110 kr styck. 

Född handikappad. En bok med ca 100 sidor i 200 exemplar å 117 kr åt en privatperson i Sollefteå. 

Folk och figurer ifjärdhundrabygden. Boken i ca 300 ex är en bildberättelse från sent 1800-tal fram� 
till ca 1950. Bild och text sammanställt aven studiecirkel i Fjärdhundra. Hembygdsföreningen och� 
SPF finansierade. Kostnad för ca 90 sidor var 120 kr. I likhet med en tidigare skrift i bygden är den� 
limbunden.� 

En släktresa genom tusen år, är resultatet av släktforskning som en privatperson i Viksjö ägnat� 
mycket tid åt. Boken är tryckt i 160 ex och kostar ca 120 kr styck.� 

Tredje tryckningen av John Krafts Hednagudar och hövdingadömen i det gamla Skandinavien har� 
lämnats till inbindning vid årsskiftet. Boken är UKF.s egen produktion och ett bra exempel på att� 
upplagorna inte behöver binda en mängd kapital. När 3 - 400 ex är sålda kan intäkter därifrån� 
finansiera nästa tryckning. Boken ligger fårdigredigerad i datorn och även om det inte bara är att� 
trycka på knappen så går det tämligen enkelt att trycka en ny omgång.� 

Tre böcker är under redigering och kommer att vara klara för leverans under januari - februari 200 l.� 

Utöver inbundna böcker har vi kunnat hjälpa till med produktion av några enklare vikblad, varav� 
följande ska nämnas.� 

- Fyrfårgsfolder med beskrivning över Stockholms-Näs hembygdsförening.� 
- Stäkets stad eller Stäketfläcken. Orientering om kulturhistoriska värden i anslutning till det gamla� 
järnvägsspåret förbi Stäket. UKF,s egen produktion.� 
- Kulturhistorisk beskrivning·av Solnadals värdshus.� 

För att klara produktion av så här pass omfattande karaktär har UKF på prov hyrt gamla postlokalen� 
vid Tibble torg i Kungsängen. Kontraktet sträckte sig från l mars 2000 till årsskiftet. Att förnya� 
kontraktet visar sig bli allt för kostsamt varför vi själva sagt upp lokalen från den l maj 2001. Just� 
nu söker vi en mindre lokal där förlagsverksamheten kan bedrivas.� 

Avslutningsvis ska sägas att de böcker som på det här sättet har tryckts i mycket små upplagor hade� 
inte blivit verklighet utan den teknik som UKF förfogar över.� 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

Styrelseprotokoll  2001:2 
 

Dag/Tid   2001-03-28/ 19.30 
Plats    På Forum Assur, Tibble torg 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore Isaksson 

(Börje Sandén var sjuk)  
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 

3. Redaktionskommitténs sammanträden 
Sammanträden 01-02-28 och 01-03-07 varvid planerades vilka artiklar som skulle skrivas och 
av vilka. Bengt hade lämnat förslag på 3-spaltig layout, som vi bestämds oss för. Även vissa 
styrelseärenden behandlades. 
 
4. Det kommande årsmötet 
– formaliteter vid årsmötet 
– revisorernas rapport och påpekanden om inventarieförteckning 
– skattemyndigheternas svar på frågan om bokföring och moms 
– deklarationen inlämnad 
 
5. Ny lokal från 1 maj 
Bengt förhandlar om hyra för lokal på Skolvägen .... mitt emot Upplands-Brogymnasiet 
 
6. Rapporter  
-.Bengt rapporterade om bokproduktionen och Forskarakademien enligt till detta protokoll 
bifogad handling 
- Börje: Lokaltidningen ("Mitt i") intresserad av att göra ett reportage om UKF och vår 
bokframställning.(med anledning av vernissagen av Boken om Bro 
– Övriga   ????? 
 
7. Programverksamhet 
- Enda planerade aktiviteten är Stäksön-”grand tour” 13 maj 
– Industribesöket i Upplands Väsby blir inte av. 
 
8. Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Boken klar: rapport om framställning och ekonomisk redovisning lämnades 
- Bro hembygdsföreningen har hittills förskottsbetalat 55000:-    Återstår 35000:- 
- 
Hushållningsjournalerna  
- Ordföranden i Patriotiska Sällskapet har skrivet förord där bakgrunden till tidskriften 
presenteras och vårt initiativ och arbete lovprisas 
- 15 uppsättningar beställda för Förvaltningsutskottets medlemmar 
- Gudrun går igenom all text på nytt 
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Gudruns projekt 
- innehållet i 25 pärmar ur Svenngårds samling är nu sammanfattade och register insatta i 
varje pärm. Kopior av Gudruns arbete finns i UKF:s pärmar 
- sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv, en 
närmast komplett samling kungörelser från 1600-talet, uppskattningsvis 10 hyllmeter. Umeå 
universitet ville ha samlingen till sitt bibliotek, men den är nu förvarad i nybyggda skåp i 
kyrkans tornrum. 
 
John Krafts böcker-  
- Återlämnat 60 lånade ex av Hednagudar till John Kraft, nyleverans av 30 ex. övriga f UKF 
- John Krafts nya bok Spår av Sveariket sänd till John för andra korrektur 
- John Kraft - delvis tjänstledig för att arbete med en tredje del om medeltiden 
 
9. Att åtgärda beträffande dator - datoranvändning 
- installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion 
- Windows 2000 installeras på Börjes dator av Håkan, 60 GB hårddis Den ordinarie disken 
behåller Windows 98. Briodatorn fungerar fortfarande, men mycket instabil, C-disken kan 
inte defragmenteras, troligen beroende på för stor belastning, mer än 75 % utnyttjat trots 
ständig radering av överflödiga filer 
- Drivrutinen med Granska och skriv ut finns inte på Bengts 8550 
- tycks inte finnas drivrutiner för 8500 för Windows 2000 
 
10. Verkställt 
- Bengt och Börje deltog i Samrådsgruppens möte om Översiktsplan och Bevarandeplan 
- bevakade också behandlingen i fullmäktige 
- nya kuvert levererade och betalda 
- nyhetsbrev 2000:1 februari skrivet och distribuerat 
 
11. Ej verkställda beslut/åtaganden 
- foldern om Upplands-Bro, som vi fått betalt för av kommunen! 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan. 
Skall dokumentationen anses som inaktuell nu? 
- Domän ukforsk.nu; ukfondemand.nu 
 
12. Att rapportera 
- Ny informationschef på kommunen är Björn Strååt - Frågat om: Det hände i Upplands-Bro 
- Granhammars slott skall komma till användning inom nya garnisonsordningen 
- Dagmar Zitkova, journalist, AVE-förlaget arbetar med artiklar kring ideellt arbete inom 
hembygdsrörelsen 
- journalisten Jens Flykt vid Sigtunabygden har fått material om Signalstenarna i Håbo-Tibble 
för en kommande artikel i tidningen 
- Börjes artikel om Dalmarschen 2000 publicerad i Ledungen - nr 1 
- Börjes artikel "Att upptäcka sin hembygd" med anledning av Bror Hjort medaljen publicerad 
i årsboken Uppland (Upplands Fornminnesförbund) 
- Börjes nya förord till Boken om Dalupproret klistras nu in i osålda böcker och har sänts till 
vissa tidigare mottagare av boken: Populär Historia, Folkets Historia, Historisk Tidskrift., 
Anders Claréus (som skrev en opublicerad rec för HT), Håkan Axelsson (som har kontakter 
med SVT). Lars G Holmblad, Pär Frohnert och Lars Ericson (medarbetare i Vad hände 
egentligen? Del 3) Kaj Janzon, Ulf Svensson. 
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- Mail om offentlighetsprincipen jämte Falukurirens artikel till Mats Wiklund och Tove 
Nandorf på DN:s ledarsida 
- brev till Hans Schöier, Hans-Gunnar Axberger, Per Hultengård jämte Falukurirens artikel 
angående deras artikel om offentlighetsprincipen i DN 
- Peter Bratts rapport om Rösaring/Stora Ekeby klar. Metalldetektorsökning efter 
bronsgjutarverkstaden planeras inför sommaren. 
- Tommy Widlund med upplysningar om ett ev. värdefullt hembygdsarkiv 
- Rekognosering vid hålvägarna vid Draget efter skogsavverkning 
- Börje deltagit i Arkeologisektionens årsmöte 
- UKF nu medlem i ärevördiga Svenska Fornminnesföreningen 
 
13. Konsultationer - intervjuer 
- Geir Lindström (?) upplysningar om Stäketfläcken 
- Håkan Axelsson här för diskussion om Dalupproret och hans kontakter med SVT 
- Lämnade upplysningar om fastigheten Olsbo till Eric Weinberg 
- Lars Berggren om inbindning av Gartnerfondens bok, redan utskriven på A4 
- Karl-Einar Hjalmarsson om undersökningar vid Signhildsberg, hänvisade till hjälp från 
Sven-Erik Persson 
- Möte med "Mitt i" (Lokaltidningens namn) på Klint med anledning av Broboken 
- Thore Zander om fångstgropen vid Sätra 
 
14. Föredrag - guidningar 
- 01-01-23 Föredrag om offentlighetsprincipen och Dalupproret för Svea Orden  
- 01-02-04 Föredrag i Håbo-Tibble kyrka om Sehman på Aske och familjens sociala insatser 
- 01-03-14 Föredrag av Gudrun och Börje på Hushållningsgillets årsmöte i Lövsta  
- 01-03-10 Guidning för Håbo scouterna vid Rösaring 
- 01.03-22  Föredrag på Stockholms-Näs hembygdsförening 
- 01-03-23 Vandring i Kungsängen med spanska gymnasieelever på besök, 
 
15. Viss korrespondens 
- prof emeritus Finn Sandberg, med anledning av Börjes artikel i Uppland 2000 och UKF:s 
verksamhet 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 28 mars 2001, Forum Assur kl 19.30        
PM 01:2         Utskrift 01-03-28 

Ekonomi 
- saldolistan 
- alla fakturor betalda 
- ev investeringar: skärmaskin, stor häftapparat, ev mer Bengt? 
På sikt: fax med beständig utskrift till Börje. Smal skärm (nu två stora skärmar) 
 
Redaktionskommittén för K&H har sammanträtt 01-02-28 och 01-03-07 varvid planerades 
vilka artiklar som skall skrivas av vem. Även vissa styrelseärenden behandlades. 

Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- UKF:s årsmöte i onsd.  18 april 
   -  formaliteter vid årsmötet - förslag till mötesordförande, frågan om valberedning 
       Curt ansvarar, bidrag till Verksamhetsberättelsen: Curt och Thore 
   - Revisorernas rapport och påpekande 
   - Skattemyndigheternas svar på vår fråga om bokföring/moms m.m. 
   - Deklarationen inlämnad 
- Redaktionskommitténs rapport 
- ny lokal som ersätter postlokalen från 1 maj 
- programverksamheten för våren: 
- Enda planerade aktivitet är Stäksön "grand tour" 
- Industribesök i Upplands Väsby ?        
- Kommunens evenemangskalender publiceras endast EN i månaden 
- UKF:s representation vid SLH:s årsmöte i Huddinge lörd 31 mars 
   Bokbord?  Reklam för Book on Demand 
 
 Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Bengt - bokproduktion - forskarakademin 
- Thores projekt m.m. 
- Börjes rapporter -  
 
Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Boken klar: rapport om framställning och ekonomisk redovisning lämnas vid mötet 
- Särskild rapport till Clas Forsberg? 
- Bro hembygdsföreningen har hittills förskottsbetalat 55000:-    Återstår 35000:- 
- 
Hushållningsjournalerna  
- Ordföranden i Patriotiska Sällskapet har skrivet förord där bakgrunden till tidskriften 
presenteras och vårt initiativ och arbete lovprisas 
- 15 uppsättningar beställda för Förvaltningsutskottets medlemmar 
- Gudrun går igenom all text på nytt 
 
Gudruns projekt 
- innehållet i 25 pärmar ur Svenngårds samling är nu sammanfattade och register insatta i 
varje pärm. Kopior av Gudruns arbete finns i UKF:s pärmar 
- sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv, en 
närmast komplett samling kungörelser från 1600-talet, uppskattningsvis 10 hyllmeter. Umeå 
universitet ville ha samlingen till sitt bibliotek, men den är nu förvarad i nybyggda skåp i 
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kyrkans tornrum. 
 
 Book on demand -  
- Återlämnat 60 lånade ex av Hednagudar till John Kraft, nyleverans av 30 ex. övriga f UKF 
- John Krafts nya bok Spår av Sveariket sänd till John för andra korrektur 
- John Kraft - delvis tjänstledig för att arbete med en tredje del om medeltiden 
- Bengt rapporterar se ovan 
- Lokaltidningen ("Mitt i") intresserad av ett reportage om vår bokframställning inom kort. 
 
Dator - datoranvändning 
- installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion 
- Windows 2000 installeras på Börjes dator av Håkan, 60 GB hårddis Den ordinarie disken 
behåller Windows 98. Briodatorn fungerar fortfarande, men mycket instabil, C-disken kan 
inte defragmenteras, troligen beroende på för stor belastning, mer än 75 % utnyttjat trots 
ständig radering av överflödiga filer 
- Drivrutinen med Granska och skriv ut finns inte på Bengts 8550 
- tycks inte finnas drivrutiner för 8500 för Windows 2000 
 
Verkställt 
- Bengt och Börje deltog i Samrådsgruppens möte om Översiktsplan och Bevarandeplan 
- bevakade också behandlingen i fullmäktige 
- nya kuvert levererade och betalda 
- nyhetsbrev 2000:1 februari 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- foldern om Upplands-Bro, som vi fått betalt för av kommunen! 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan. 
Skall dokumentationen anses som inaktuell nu? 
- Domän ukforsk.nu; ukfondemand.nu 
 
Att rapportera 
- Ny informationschef på kommunen är Björn Strååt - Frågat om: Det hände i Upplands-Bro 
- Granhammars slott skall komma till användning inom nya garnisonsordningen 
- Dagmar Zitkova, journalist, AVE-förlaget arbetar med artiklar kring ideellt arbete inom 
hembygdsrörelsen 
- journalisten Jens Flyckt vid Sigtunabygden fick material om Signalstenarna i Håbo-Tibble 
- Börjes artikel om Dalmarschen 2000 publicerad i Ledungen - nr 1 
- Börjes artikel "Att upptäcka sin hembygd" med anledning av Bror Hjort medaljen 
publicerad i årsboken Uppland (Upplands Fornminnesförbund) 
- Börjes nya förord till Boken om Dalupproret klistras nu in i osålda böcker och har sänts till 
vissa tidigare mottagare av boken: Populär Historia, Folkets Historia, Historisk Tidskrift., 
Anders Claréus (som skrev en opublicerad rec för HT), Håkan Axelsson (som har kontakter 
med SVT). Lars G Holmblad, Pär Frohnert och Lars Ericson (medarbetare i Vad hände 
egentligen? Del 3) Kaj Janzon, Ulf Svensson. 
- mail om offentlighetsprincipen jämte Falukurirens artikel till Mats Wiklund och Tove 
Nandorf på DN:s ledarsida 
- brev till Hans Schöier, Hans-Gunnar Axberger, Per Hultengård jämte Falukurirens artikel 
- Peter Bratts rapport om Rösaring/Stora Ekeby klar. Metalldetektorsökning efter 
bronsgjutarverkstaden gör i sommar. 
- Tommy Widlund med upplysningar om ett ev. värdefullt hembygdsarkiv 
- Rekognosering vid hålvägarna vid Draget efter skogsavverkning 
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- Börje deltagit i Arkeologisektionens årsmöte 
- UKF nu medlem i ärevördiga Svenska Fornminnesföreningen 
 
Konsultationer - intervjuer 
- Geir Lindström (?) upplysningar om Stäketfläcken 
- Håkan Axelsson här för diskussion om Dalupproret och hans kontakter med SVT 
- Lämnade upplysningar om fastigheten Olsbo till Eric Weinberg 
- Lars Berggren om inbindning av Gartnerfondens bok, redan utskriven på A4 
- Karl-Einar Hjalmarsson om undersökningar vid Signhildsberg, hänvisade till hjälp från 
Sven-Erik Persson 
- Möte med "Mitt i" (Lokaltidningens namn) på Klint med anledning av Broboken 
- Thore Zander om fångstgropen vid Sätra 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
- 01-01-23 Föredrag om offentlighetsprincipen och Dalupproret för Svea Orden  
- 01-02-04 Föredrag i Håbo-Tibble kyrka om Sehman på Aske och familjens sociala insatser 
- 01-03-14 Föredrag av Gudrun och Börje på Hushållningsgillets årsmöte i Lövsta  
- 01-03-10 Guidning för Håbo scouterna vid Rösaring 
- 01.03-22  Föredrag på Stockholms-Näs hembygdsförening 
- 01-03-23  Vandring i Kungsängen med spanska gymnasieelever på besök, 
 
Viss korrespondens 
- prof emeritus Finn Sandberg, med anl av min artikel  och UKF:s verksamhet 
 
Börje 
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Boken om Bro (för Bro herrlbygdsförening våren 2001) 
228 sidor 225 mm x 180 mm 
+ pärmöverdrag, försättsblad och eftersättsblad� 
312 illustrationer, varav 111 i färg, 182 s/v fotografier, 19 övriga� 
Effektiv utskriftstid efter överföring till skrivarens hårddisk:� 
del 1 = 28 min, del 2 = 21 min, del 3 = 19 min = 68 min/bok (362 timmar)� 

Toner för HP ColorLaser 8500:� 
Cyan 6 x 1650:- = 9900:-�
Yellow 6 x 1650:- = 9900:
Magenta 5 x 1695:- = 8475:
Black 6 x 1050:- = 6300:
Trumma 6 x 1685:- = 10110:
Summa 44685:

För 5 Si 1 x 1550:- = 1550:- + 44685:- = 46235:�
Summa 46235:- x 1,25 = 57794:

Tonerkostnad� 
57794:- / 320 = 181:- per bok� 
57794:- / 295 = 196:- per bok� 

Laminering� 
1451:- x 1.25 = 1814:- /550 = 3.30 per styck� 
1451:-x 1.25 = 1814:-/295 =6.75 per bok 6:

Papper 115 gr (pärmöverdrag, för- och eftersätt)� 
3 x 320 st x 0.375:- = 360:- (inkl. moms)� 
360:- / 320 st = 1.15 per styck� 
360:- / 295 st = 1.22 per bok 1.25� 

Papper 100 gr (inlagan)� 
57 ark x 0.30 kr x 320 st = 5472:
5472:- / 295 = 18.60 per bok 20:

Överföringsenhet 4588:�
Fuzer 3350:�

Summa 7938:
7938 (8000:-) / 2 = 4000:
4000:- / 295 st 13.60 

\....../ Bokbinderi 8501 (inkl moms och kartonger) 8501 / 295 28,80 

Frakter Dustin 845:- x 1.25 = 1056:
Transporter DKF 510:- 1566:- / 295 5.30� 

Summa 271:- styck - per 295 böcker 
Färgtester + övriga testutskrifter 
Korrektur 3 x 5 ex 
Elektricitet 
Allmänt underhåll av datorer och skrivare 
Lokalhyra 
Arbete UKF:s behållning 29:- x 295 st =8555:

Bro hembygdsförening betalar 295 x 300:- 88 500: (ev kan 11 böcker plockas ihop 
Bro hemb.för har betalt 15000 + 40000 = 55 000:- av de skadade och bindas av 
Återstår att betala 88500 - 55000:- 33 500:- Bertil Sanden) 
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UKF on Demand 
Bengt Borkeby 
E:\Mina dokument\UKF\UKF-onDemand\Rappon styrelsen 28-02-0 t.wpd 

Rapport vid möte med styrelsen 28 februari 2001 

1. Produktion 

Klart sen sist 
- En släktresa. Sune Lönnback, Viksjö ca 120 sidor A 5. 
- Hednagudar .. 3.e tryckningen ca 200 ex 
- Järfälla hembf, särtryck av artiklar om Postens histori i J. 7 - 8 vikta, häftade A 3. 
- Folk och Figurer i Fjärdhundra, 2.a tryckningen 100 ex klar och levererad. 

Produktion pågår 
- Göte Ingerman, Bålsta. Skrönor och hunloreller, ca 130 sidor AS. Väntar på teckningar och 
omslag. Betalar utgåvan kontant. Vill att vi svarar för marknadsföring och distribution mot att 
intäkterna delas på Ingerman, tecknaren och oss. 
- Torö hembf, Smånamn ochfolkminnen på södra Södertörn, A 4, tryckning börjar nästa 
vecka. 
- Gunnar Winberg, Akersberga. Örlogsbas Österåker. A 4, 2.a korr Jämnat 

Förfrågningar / kostnadsberäkning 
- Konstbok med teckningar av konstnärinnan Gunnel Boman. Färdiga teckningar - när? 
Finansiering? 
- UTÖ. Tackat nej till uppdraget. Allt för stort omfång. 
- John Kraft, Västerås. Förfrågan om tryck av Antologi över författare i Västerås. 
- Salems Hembf, Stig Cilen. Förfrågan om utgivning av sockenstämnloprotokoll. Återkoffirner. 
- HP - bok. Offert lämnad. Klar att tryckas. 96 sidor, helt i färg. 
- Ulrika Söderlind. Spånga. Kokbok och uppsats i arkeologi med anknytning till utgrävningar
na på Kofsan i Järfälla. Delvis i färg i eget block längst bak i boken. Kostnadsberäkning 
lämnad på huvudbok och särtryck. 
- Håkan Johansson, Kungsbacka. Bok om 30-åriga krigets återverkningar i Yendels socken. 
Har materialet maskinskrivet med blyertsrättningar - OCR-läsning. Kostnadsberäkning lämnad 
muntligt. Ska återkomma efter kontakt med Vendels hemb.förening. 
- Stig Jansson, Katrineholm. Bok om Forssjö bruk. Har boken i PDF-format. Ska återkomma. 
- Asa Olofsson, Sollefteå. Restupplaga ca 50 böcker av bybeskrivning som väninna gjort. 
PDF-format. Ska återkomma. 
- Olle Lasus Vollny, Skärholmen. Bok om tysk/svensk judinna som konstaterar den första 
kärnklyvningen. 
- Björn Lindbergsson behöver en del hjälp med mindre häften. 

2. Offert på ett helt produktionspaket, lämnat av Kurt H D. 

3. Studiecirkel Fortsättningskurs i släktforskning inställd till följd av för få deltagare. 

4.� Lokalen. Krister Strid, Pizzahuset mitt emot gymnasiet. 2:a våningen, hiss, ett kontorsrum ca 
20 kvm samt del i gemensamma utrymmen. Skalskydd med gallergrinder i korridor och vid 
reservutgång. Telefonbesked om ca 3 200 kr + moms 800 kr per månad. El enligt särskild 
räkning. Saknar fortfarande ritning för exakt uppgift om kvm. Väntar på reaktion från oss. 

5.� Lasse Kling, Copy Shop slutar med tryckeriet den l sept. Han har en del maskiner och 
material han vill sälja. Vi bör bevaka tillfället. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
    Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2001:3 
Dag/Tid   2001-06-19/ 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Håkan Norelius, Thore Isaksson 

Börje Sandén  
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
 
3. Bokframställningen – UKF on demand  
Vi har nu så mycket beställningar att Bengt måste få hjälp, kanske av 2 personer. Men det är svårt med 
”anställningsförhållandet" kanske bäst som projektanställning. Intresserad är bl.a Kling, som slutar 
med sitt tryckeri inom året, även Erik Ljung (HP) som Bengt har träffat vill inte binda upp sig alltför 
mycket när de är pensionerade.  
Curt menade att en bolagsbildning kunde bli aktuell. Inget beslut därom har fattats. Börje vill att vi tar 
de lite lugnt, inga förhastade beslut. 
  
4. Rapporter från styrelsemedlemmar 
-.Bengt rapporterade om bokproduktionen och Forskarakademien enligt bilagd handling 
Kommentarer och beslut:  
- Färdiga produktioner: Smånamn och folkminnen på södra Södertörn, Örlogsbas Österåker. 
- Ny  diaskanner för Bengt S20 snarast; flatbäddsskanner likaså.  
- Curt tar upp frågan om underhåll av skrivarna med HP. 
- Diskuterades att försöka sälja ur boklagret till skolorna. 
Bengt rapporterade om sin exkursion i Siljansbygden med utgångspunkt från hans bok: bl. a. 
kolningsgropar och fångstgropar. 
- Thore berättade om sitt arbete med Tammsvik, ev en historik och ”paketerbjudande”. Beträffande 
hans engagemang i Stockholms 750-årsfirande hade uttryckts besvikelse över att hans gestaltning av 
1743 inte antagits. Han arbetar nu med museivärden som målgrupp. 
- Curt berättade att Clas Forsberg men framförallt Baud "vill att vi skall lyckas" med 
bokframställningen. Det är Bådhe som ordnat skrivarna åt oss. Broboken hade Curt inte haft 
möjlighet att visa Forsberg förrän helt nyligen (på tal om min rapport till Forsberg om framställningen 
av Broboken och det orealistiska att göra böcker med många färgbilder när skrivaren är så långsam). 
 
5. Programverksamhet 
– Börje föreslog att ett föredrag och exkursion kring Rövargrottan alias Fridegårdsgrottan kunde var 
lämpligt. Han tar kontakt med Ebbe Schön, som forskat om Jan Fridegård. 
- Vi bör kunna räkna med ett föredrag av John Kraft kring den nya boken. 
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6. Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
– Rapport om framställningen lämnad till Clas Forsberg, Se bilaga 
– Kostnadsredovisning. Utgifter för UKF = 271:-/st  per framställda 295 böcker 
en vinst för UKF på 8555:- (ej inräknat arbete).  Se bilaga. 
– Slutlikvid från Bro hembygdsförening: 295 böcker á 300:- = 88500:- 
 
Tidiga spår av Sveariket 
- 340 ex framtagna. Försäljningspris 240:- (+ bokpost 50:-) 
– dellikvid från John Kraft 10 000:- 
- John arbetar med den tredje boken (medletiden) 
 
Hushållningsjournalerna  
- Gudrun och Börje går igenom all text på nytt 
 
Gudruns projekt 
– forsatt arbete med Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv,  
 
7. Dator - datoranvändning 
– Installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion bör göras 
– problem med installation av Windows 2000 på Börjes datorer kvarstår 
– svårt finna rätt drivrutin 
 
8. Verkställt 
– - Gudrun, Sophie och Börje deltog vid Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte  Huddinge  
- Börje deltagit i Arkeologisektionens årsmöte 
– Börje deltagit i seminarium Ventura, som nu har Studentlitteratur AB som svensk representant, 
visade vår böcker. Imponerade. 
– Sollentunamässan. Bengt och Curt (torsdag) och fredag. Curt, Börje, Gudrun och Sophie lörd/sönd. 
115 besökare på hemsidan dessa dagar. 
- Återlämnat stolar och bord som vi fått låna av Bro hembygdsförening 
- Flyttat in i nya lokalen på Skolvägen. 
- UKF:s engagemang i projektet Dalkarlsvägen – drygt 40 deltagare, Lektioner på Bergaskolan. 
Snitsling, vägledning, kulturhistorisk beskrivning med kartor i ny upplaga, historia kring 1743 och 
Dalkarlsbacken. 
- Stäksön – ”grand tour”, ca 60 deltagare som mest under den ca 5 timmar långa exkursionen 
Ryssgraven, Dalkarlsbacken, ärkebiskopsborgen, broar över Stäksundet, bokskogen, herrgården med 
Irène Seth, Hästpolomatch 
- Yttrande över Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. Bengts skrivning för 
Samverkansgruppen för hembygdsarbete i Upplands-Bro. Se bilaga 
- Bengts anmälan om fornminnesplats, som inte är registrerad. Se bilaga. 
 
9. Att rapportera 
- 01-03-30 har Börje demonstrerat framställningen av Boken om Bro för reporter Enikö Szurkos vid 
Lokaltidningen – under sommaren vill hon göra reportage om hur och varför metoden uppstått. 
– 01-04-11 Studiebesök av 6 personer från Sveriges hembygdsförbunds kansli.(från chef till 
vaktmästare) Först bokframställningen hos Bengt, sedan UKF:s inre arbete och datoranvändning hos 
Börje. Vi bjöd på lunch. 
– Linus Arnstberg, projektledare för SHF:s Staden som hembygd har fått Börjes artikel om vår 
bokframställning att publicera inom hembygdsförbundet 
– Artikel i Ledungen om UKF:s tryckmetod 
– ”Där lokalhistoria blivit rikshistoria -  Upplands-Bro” Framtagit dubbelsidig A4 i färg med 
utflyktsmål. 
-  
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10. Konsultationer - intervjuer 
- - Staffan Leijon, Mälaröarna fick information om Rösaring, Han hade funnit oss på hemsidan 
– Besvarat fråga från svensk i Argentina 
– Fråga/leverans av Kuskens pojke till svensk i Schweiz 
- Thernlund Upplysningar om Stäket.. Beröm för väl uppdaterad hemsida 
– Karl-Erik Hjalmarsson om undersökningar vid Fornsigtuna 
– Fråga om Vadstena klosters markinnehav i Upplands-Bro. ”fantastisk hemsida” 
 
11. Föredrag - guidningar 
01-03-29 . Föredrag på Långhundraledens årsmöte – (huvudsakligen vattenvägar) 
01-04-03. Vandring i Kungsängenområdet med en herrklubb 
01-04-10  Rundtur med UR:s Stig Unge och intervju hemma. Ca 5 timmar 
01-04 17.  Busstur med arbetsenhet på Svea livgarde. 
01-04-19  Guidning vid Rösaring med Futurumskolan  från Bålsta 
01-04-19  Föredrag Sigtuna hembygdsförening (främst Fornsigtuna) 
01-04-24  Rundvandring i Bro stationssamhälle. Gudrun och Börje 
01-05-05  Vandring med Rotary (Upplands-Bro avd) Tibble-området 
01-05-05..Busstur med Kyrklig syförening från Järfälla 
01-05-10. Föredrag på Gällöfsta inför privat sällskap 
01-05-13  Stäksön Grand tour (UKF- arrangemang) 
01-05-15  2 lektioner på Bergaskolan inför dalfolkets vandring Mora-Stockholm 
01-05-17  ”Storvandringen” från Mora sträckan Övergran - Bro 
01-05-18  DITO Bro – Dalkarlsbacken 
01-06-06  Bussrundtur med Socialförvaltningen 
01-06-10  Guidning för Jens Tellefsens (KTH) grupp vid Rösaring – Draget  (under året 22)  
 
 
12. Viss korrespondens 
– Ulf och Monica Eriksson. Bägge historiker, liksom sonen Bo Eriksson. Fått boken Renässansen 
eliter, där Bo medverkar med kapitel om  Per Brahes Oeconomia eller Hushållsbok för ungt adelsfolk. 
Under redaktion av Eva Österberg – Gunnar Dahl. 
– Nils-Erik Landell har sänt sin senast bok Bokskorpionen 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte tisd 19 juni 2001, nya lokalen skolvägen kl 19.30        
PM 01:3         Preliminärt            Utskrift 01-06-16 

Ekonomi 
- saldolistan 
- ev investeringar: skärmaskin, på sikt: fax med beständig utskrift till Börje(tillika 
kopieringsmaskin). Smal skärm (nu två stora skärmar. Alltför trångt), Bärbar dator. 
 
Rapporter från styrelsemedlemmar 
- bokproduktion – Bengt  
– föreningsangelägenheter sedan sist 
-bokproduktion  Börje – Se nedan 
 
Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
- Börjes: rapport om framställning till Claes Forsberg 
– Börjes interna rapport vid förra styrelsemötet (då Börje ej var närvarande) 
– Slutlikvid från Bro hembygdsförening  totalt: 88500:-  295 ex  x  300:- 
Tidiga spår av Sveariket 
– 340 ex framtagna. Försäljningspris 240:-  
- Porto för bokpåse höjt till 50:- Pris för postleverans 290:- 
- Dellikvid från John Kraft 10 000:- 
- John arbetar med 3:e delen  
Hushållningsjournalerna  
- Gudrun och Börje går igenom all text på nytt 
Gudruns projekt 
- sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv,  
Börje 
Arbetar med PDF-formatet för dokumentation av UKF:s rika material 
 
Dator - datoranvändning 
- installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion 
– problem vid installation av Windows 2000 på Börjes datorer kvarstår 
– bl.a. tycks inte finnas drivrutiner för 8500 för Windows 2000 
 
Verkställt 
- Gudrun, Sophie och Börje deltog vid Stockholms läns hembygdsförbunds årsmöte 
Huddinge. 
- UKF medverkade i HP:s monter vid Bokfestivalen i Sollentuna mässhallar. 
– Börje deltagit i seminarium Ventura, som nu har Studentlitteratur AB som svensk 
representant, visade vår böcker. Imponerade. 
– utskrift av K&H 2001:1, postat, delat ut, utökad upplaga. 
– rådslag kring kulturfrågor i Upplands-Bro. Bengt och Börje deltog.. 
– Sollentunamässan. Bengt och Curt (torsdag) och fredag. Curt, Börje, Gudrun och Sophie 
lörd/sönd. 115 besökare på hemsidan dessa dagar. 
- Återlämnat stolar och bord som vi fått låna av Bro hembygdsförening 
- Flyttat in i nya lokalen på Skolvägen. 
- UKF:s engagemang i projektet Dalkarlsvägen – drygt 40 deltagare, Lektioner på 
Bergaskolan. Snitsling, vägledning, kulturhistorisk beskrivning med kartor i ny upplaga, 
historia kring 1743 och Dalkarlsbacken 
- Stäksön – ”grand tour”, ca 60 deltagare som mest under den ca 5 timmar långa exkursionen 
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Ryssgraven, Dalkarlsbacken, ärkebiskopsborgen, broar över Stäksundet, bokskogen, 
herrgården med Irène Seth, Hästpolomatch 
- Yttrande över Fördjupat kulturmiljöprogram för Upplands-Bro kommun. Bengts skrivning 
för Samverkansgruppen för hembygdsarbete i Upplands-Bro. Se bilaga 
- Bengts anmälan om fornminnesplats, som inte är registrerad. Se bilaga. 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
programverksamheten för hösten: 
- förslag från Börje att vi ber Ebbe Schön hålla föredrag om Jan Fridegård/Fridegårdsgrottan. 
– ”Där lokalhistoria blivit rikshistoria – Upplands-Bro” kort översikt eller serie, för dem som 
inte har möjlighet att deltag i exkursioner. 
– övriga programpunkter 
– föreningsmöte i nya lokalen, då vi berättar om vår verksamhet för nya nedlemmar samt 
projektgruppers redovisning av forskningsarbetet. 
Nästa nummer av K&H 
Skall vi sponsra något av utgrävningarna i Rösaringsprojektet? 
– Anders Sjö, Stora Ekeby ger 10000:- 
- UKF:s relation till HP angående vår metod för bokframställning, 
här kan finnas anledning till klarlägganden inför den framtida användningen 
1. är Claes Forsberg eller Curt den ansvarige på HP:s sida? 
2. hur blir det med ”HP-mannens” arbete med vår metod 
- kommer det att ske på HP eller i hans bostad eller hos Bengt? 
– ideellt eller kommersiellt? 
3. Är det läge för ett avtal mellan UKF och HP om äganderätt och användning av metoden? 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- foldern om Upplands-Bro, som vi fått betalt för av kommunen! 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan. 
Kan dokumentationen anses som inaktuell nu? Och avskrivas från dagordningen 
- Domän ukforsk.nu; ukfondemand.nu (obs Hans Schöier, annonsen i Pop.ark,) 
 
Att rapportera 
- 01-03-30 demonstrerat framställningen av Boken om Bro för reporter Enikö Szurkos vid 
Lokaltidningen – under sommaren vill hon göra reportage om hur och varför metoden 
uppstått. 
– 01-04-11 Studiebesök av 6 personer från Sveriges hembygdsförbunds kansli.(från chef till 
vaktmästare) Först bokframställningen hos Bengt, sedan UKF:s inre arbete och 
datoranvändning hos Börje. Vi bjöd på lunch. 
– Linus Arnstberg, projektledare för SHF:s Staden som hembygd har fått Börjes artikel om 
vår bokframställning att publicera inom hembygdsförbundet 
– Artikel i Ledungen om UKF:s tryckmetod 
– ”Där lokalhistoria blivit rikshistoria -  Upplands-Bro” Dubbelsidig A4 i färg med 
utflyktsmål. 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Staffan Leijon, Mälaröarna fick information om Rösaring, Han hade funnit oss på hemsidan 
– Besvarat fråga från svensk i Argentina 
– Fråga/leverans av Kuskens pojke till svensk i Schweiz 
- Thernlund Upplysningar om Stäket.. Beröm för väl uppdaterad hemsida 
– Karl-Erik Hjalmarsson om undersökningar vid Fornsigtuna 
– Fråga om Vadstena klosters markinnehav i Upplands-Bro. ”fantastisk hemsida” 
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Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-03-29 . Föredrag på Långhundraledens årsmöte – (huvudsakligen vattenvägar) 
01-04-03. Vandring i Kungsängenområdet med en herrklubb 
01-04-10  Rundtur med UR:s Stig Unge och intervju hemma. Ca 5 timmar 
01-04 17.  Busstur med arbetsenhet på Svea livgarde. 
01-04-19  Guidning vid Rösaring med Futurumskolan  från Bålsta 
01-04-19  Föredrag Sigtuna hembygdsförening (främst Fornsigtuna) 
01-04-24  Rundvandring i Bro stationssamhälle. Gudrun och Börje 
01-05-05  Vandring med Rotary (Upplands-Bro avd) Tibble-området 
01-05-05..Busstur med Kyrklig syförening från Järfälla 
01-05-10. Föredrag på Gällöfsta inför privat sällskap 
01-05-13  Stäksön Grand tour (UKF- arrangemang) 
01-05-15  2 lektioner på Bergaskolan inför dalfolkets vandring Mora-Stockholm 
01-05-17  ”Storvandringen” från Mora sträckan Övergran - Bro 
01-05-18  DITO Bro – Dalkarlsbacken 
01-06-06  Bussrundtur med Socialförvaltningen 
01-06-10  Guidning för Jens Tellefsens (KTH) grupp vid Rösaring – Draget  (under året 22)  
 
Viss korrespondens 
– Ulf och Monica Eriksson. Bägge historiker, liksom sonen Bo Eriksson. Fått boken 
Renässansen eliter, där Bo medverkar med kapitel om  Per Brahes Oeconomia eller 
Hushållsbok för ungt adelsfolk. Under redaktion av Eva Österberg – Gunnar Dahl. 
– Nils-Erik Landell har sänt sin senast bok Bokskorpionen 
 
Nästa möte ? 
Börje  
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UKF on Demand� 
Bengt Borkeby� 
E:\Mina dokument\UKF\UKF-onDemand\Rapport styrelsen 28-02-01.wpd 

19~'
 

Rapport vid möte med styrelsen ~2001
 

l. Produktion 

Klart sen sist 
Torö hembf, Smånamn och folkminnen på södra Södertörn,. 
Gunnar Winberg, Akersberga. Örlogsbas Österåker. 
Verbum bokförlag - snabbutgåva 

Produktion pågår 
Riksantikvarieämbetet, Birkagrävningarna 5, tillbindning den här veckan 
Järfälla Hembygdsförening, Sockenstämmoprotokoll (Häfte), slutmanus klart. Produktion 
i höst 
Göte Ingerman, Bålsta. Skrönor och humoreller, ca 130 sidor A 5. Väntar på teckningar 
och omslag. Betalar utgåvan kontant. Vill att vi svarar för marknadsföring och distribution 
mot att intäkterna delas på Ingerman, tecknaren och oss. Något nya ekonomiska 
förutsättningar. Produktion i början av hösten. 
Spånga Fornminnes- o hembgille. Vikblad om Sånga socken. Klart för tryck i höst 

Bekräftade 

- Konstbok med teckningar av konstnärinnan Gunnel Boman. Färdiga teckningar - när? 
Finansiering? 
- Antologi över författare i Västerås. 

Förfrågningar / kostnadsberäkning� 

- Ett tiotal� 

2. PDF-tekniken skulle underlätta och ge oss fler kunder. 

3. Studiecirkel Fortsättningskurs och nybörjarcirkel i (släkt)/orskning planerad till hösten 
tillsammans med Vuxenskolan-. 

4. Ny upplaga av Ner över ängarna 

.~- 5. Ny Diaskanner o flatbäddsskanner 

6. Underhåll av skrivare 

7. Pappersleveranser, laminering 

8. Fakturering av "Spårhundar... " 

9. Fax från Sth läns museum, hedersomnämnande i Ledungen 

10. Boklagret 
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UKF 

2001-05-11 

Handläggare: 
Börje Sanden 

Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 

Forskningsinstitut 
Org.nummer 81 32 00-38 00 

Curt H Dahlgren 

Ordförande 

Glimmerstigen 8 

19633 KUNGSÄNGEN 

Tel. 08-581 702 45 

0708-44 22 48 

curt@mailbox.euromail.se 

Börje Såndbz 

Institutschef 

Målarvägen 19 

19730 BRO 

Tel. 08-582 405 15 

Telesvar/Fax 08-582 413 55 

ukforsk@a1gonet.se 

www.algonet.se/-ukforsk 

Pg 275894-4 

Bg 5418 - 2258 

Claes Forsberg 
Hewlett-Packard AB 
16497 Kista 

Hej Claes 

Här kommer faktaupplysningar och erfarenheter av arbetet med en bok innehål
lande rikligt med illustrationer i s/v och färg 

Det gäller den bok som blev klar lagom till Bokfestivalen, där jag tyvärr inte 
fick tillfälle att träffa dig och rapportera om arbetet med "Boken om Bro". 

Jag betraktar boken som ett svar på önskemålet från HP (när LaserJet 8500 
placerades hos mig) att testa färgskrivarens möjligheter vid bokframställning. 

Det har varit intressant och stimulerande att utveckla möjligheterna till bok
produktion på "standardutsrustning" och med "standarformat" på papper. Jag har 
pressat metoden till en hittills högsta gräns. Med tanke på kostnaderna för färgto
ner, trummor, utbyte av överföreingsenhet och fuzer så torde det bli mycket dyrt 
för en kund att beställa en liknande bok. I nedanstånde kostnadsredovisning ingår 
nämligen inte arbetskostnader, lokalhyror, elkostnader och dylikt. 

Jag förde noggrann statistik under utskrivningsförloppet och har bokfört alla 
kostnader för material och köpta tjänster, allt inkl. moms. 

Bokformat: 225 mm x 180 mm, 228 boksidor 
312 illustrationer, varav 111 i färg utspridda i hela boken 
Försätts- och eftersättblad samt pärmöverdrag med s/v fotografier på A3 format 
utskrivana på HP LaserJet 5si 
Effektiv utskrivningstid för bokinlagan, som var uppdelad i 3 delar, blev 68 
min.lexemplar efter överföring till skrivarens hårddisk. 
320 böcker skrevs ut på ca 362 timmar. 

Kostnader 
6 uppsättningar färgtoner och trumma förbrukades 
1 tonerkasset för försätts- och eftersättsblad och pärmöverdrag 

Summa 57794:
Efter förluster vid bokbinderiet och avdrag för arkivexemplar kunde vi ta betalt 
av kunden för 295 exemplar 
Toner och trummor 196:- per bok 
Laminering av pärm överdrag 6:
Papper (inkl testutskrifter, korrekturex) 23:
Överföringsenhet/fuzer (50% debiteras boken) 14:
Bokbinderi 30:
Frakter - transporter 6:

Totalt (inkl. moms) 275:- per 295 exemplar 

Jag utgår från att Curt Dahlgren nu har visat dig boken, vilken du inte hade sett 
några dagar före Bokfestivalen. 

Köpare av boken och andra som sett den är imponerade över kvaliten och de 
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möjligheter som tekniken erbjuder. Det är stimulerande för mig och Bengt Borkeby att 
arbeta med bokproduktion av detta slag. 

Sedan bokfestivalen har Bengt fått tillbaka ytterligare två böcker från bokbinderiet. 
Jag har just blivit klar med utskriften en andra del aven vetenskaplig bok (den första de
len har vi gjort 3 tryckningar av). 

Nu tar jag på allvar tag i den produktion som utlöste hela konceptet och som fått stå 
tillbaka i flera år för alla experiment vi gjort. Det är ett bokverk i tre volymer, något som 
brukar kallas Sveriges första ekonomiska tidskrift. Den gavs ut åren 1776-1813. Över 
2000 artiklar har vi sammanfattat på modern svenska. Alla större illustrationer återges 
liksom vädertabeller för varje månad. Volymerna illustreras med åtskilliga originalsidor i 
faksimile. 

Det var ett par stimulerande dagar i den fyndigt uppbyggda monter som HP ställt upp� 
- och spännande med den nya snabba laserskrivaren.� 

Har HP någon snabbare fårglaser på gång?� 
Som du förstår av redogörelsen gör utskrivningstiden och kostnaden det svårt att i kom�
mersiell skala göra böcker av typen Boken om Bro. Det har möjliggjorts genom att jag� 
kunde köra skrivaren i stort sett både dag och natt. Det tog 6-7 timmar för den att fylla� 
övre pappersmagasinet och på morgonen var det lagom att lägga i mer papper.� 

Ett mycket tidskrävande arbete är vikning och falsning av bokens inlagor. För att få ner� 
kostnaderna erbjuds kunden ofta att själv svara för detta. Det är ett enformigt och tröt�
tande arbete, men också kvalificerat eftersom det inte får bli något fel. För att underlätta� 
för ovana personer att lägga arken rätt har jag nu prövat med vissa styrmärken på arken.� 
De skärs sedan bort i slutfasen. Att finna en maskin som klarar detta helt tillförlitligt är� 
naturligtvis ett måste för utvecklingen av denna bokframställningsmetod.� 

Med vänlig hälsning� 

Börje Sanden� 
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Samverkansgruppen för 2001-04-08 
hembygdskultur i Upplands-Bro 

Upplands-Bro kommun 
att: Ann Lindqvist 

Yttrande över Fördjupat kulturmiljöprogramjör Upplands-Bro kommun 
Samverkansgruppen för hembygdskultur har i samverkan mellan nedanstående 
organisationer beretts tillfälle ta del av förslaget till kulturmiljöprogram med 
stadsarkitektens förslag till tjänsteskrivelse i ärendet 2001-03-20. 

Vi konstaterar med tillfredsställelse att arbetet med programmet som ett eget 
dokument nu förs fram till ett avgörande beslut. Vi förutsätter dock att det slutliga 
beslutet fattas av kommunfullmäktige. 

Avsikten med programmet måste vara, att vi som individer i ett samhälle 
dominerat aven snabb strukturell och teknologisk förändring måste ha kulturella 
värden att falla tillbaka på. Upplands-Bro har ännu så länge sådana miljöer i rikt 
mått. Det är dessa kulturella värden som starkt kan bidra till en positiv 
utvecklingspotential för hela kommunen. De ger också nya områden helt andra 
värden än att bara erbjuda boende eller arbetsplatser. 

Dessa intentioner understryks på ett mycket positivt sätt i förslaget till 
tjänsteskrivelse. Vi finner dock att meningen Detta för att inte .... högst upp på 
sidan två med fördel kan utgå, eftersom kulturvärdena inte är hämmande utan i 
stället hjälper till att skapa positiva fönltsättningar för det framtida samhället. 

I likhet med vad som anförs i förslaget till tjänsteskrivelse anser vi också, att 
kulturmiljöprogrammet kontinuerligt ska omarbetas. Ny kunskap tillförs efter hand 
både vad gäller kulturmiljön och samhällsplaneringen. Kontinuiteten kan 
lämpligen knytas till översyn av översiktsplanen, men på ett sådant sätt att 
programmet blir vägledande för planeringen i översiktsplanen. 

I ärendet har deltagit 

Håtuna och Håbo Tibble socknars Hembygdsförening, Tore Zander, ordförande 

Bro Hembygdsförening, Hans Brofalk, ordförande 

Stockholms-Näs Hembygdsförening, Rolf Bäckman, ordförande 

Kulturbojen Rädda röda stugan Jan Billman, ordförande 

Upplans-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut Bengt Borkeby, styrelseledamot 

Enligt uppdrag 

~ 
Bengt Borkeby� 
Hjortronvägen 109, tel 581 656 59� 
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Upplands-Bro 2001-04-06� 
Kulturhistoriska� 
Forskningsinstitiut� 

UKF 

Länstyreisen 
Kulturmiljöenheten 
Box 22067 
104 22 Stockholm 

Anmälan om fornminnesplats som inte finns registrerad 
UKF har forskat en del om Stäkets stad. En del av resultatet finns i bifogade skrift. Platsen finns 
inte registrerad i fornminnesregistret vilket den borde vara, med tanke på att det gamla 
järnvägsspåret ska rivas upp. 

Platsen ligger mitt emot borgruinen på Stäketsholmen. En byggnation på östra sidan om sundet 
skulle förändra totalmiljön vid Stäketsundet. 

Området ligger mellan järnvägen och sundet vid den gamla stationsplatsen vid Stäket i Järfålla 
kommun,-Ypplftft6s län. .& ~~ 

Med hälsning för UKF. 

-e-._.
Bengt Borkeby� 
Hjortronvägen 109� 
196 35 Kungsängen� 
tel 08 - 581 65659� 
mobil 0704 - 39 16 02� 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2001:4 
Dag/Tid   2001-08-28/ 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson Börje Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Ekonomin är ansträngd - Börje och Bengt ligger tillsammans ute med ca 30000:- på grund av 
utebliven beräknad inkomst för UKF on Demand. Börje framhöll att vi måste sätta högre pris för att 
täcka alla kringkostnader hyra, 58000:- / år 2000 + 34000:- / år 2001, telefon, datorservice bl.a. 
- Bolagsbildning för bokframställningen diskuterades på Curts förslag. Han och hustrun har nyligen 
köpt villa i Hässelby, där utrymme finns för att driva verksamheten kommersiellt. De är villiga att 
satsa kapital i bolaget. Börje framhöll att här måste vi skynda långsamt. Alla aspekter för UKF:s 
framtida utveckling måste vägas in. UKF:s status som ideell föreningen kan knappast förenas med 
kommersiell verksamhet utanför hembygdsrörelse och privatpersoner. Börje framhöll att den unika 
metod som han utvecklat måste kunna förvaltas väl. Metoden fordrar omfattande utbildning både i sin 
egen specialitet och inom det grundläggande layoutprogrammet. Hittills är det endast Börje och Bengt 
som har den kunskapen. Utvecklingskostnaderna har nästan helt finansierats av Börjes och Gudruns 
inkomster samt de bokprojekt som gjordes innan UKF on Demand tillkom. Denna kostnad måste 
återgå till UKF. Enligt överenskommelse vid bildandet av UKF on Demand skulle dessa kostnader i 
sinom tid regleras. Med en ev bolagsbildning tillkommer en tredje dimension i ekonomin. Börje var 
inte beredd att på stående fot ge en närmare beskrivning av de gångna årens ekonomiska insatser. 
 
3. Bokframställningen – UKF on demand  
Se Bengt Borkebys bilaga. 
- Curt meddelade att HP i Stockholm fått förfrågan från HP:s laboratorier för utveckling av 
laserskrivare i USA om man har något man vill testa den med. Curt tog med sig 3 ex av Boken om Bro 
som torde vara ett lämpligt testobjekt med sina 312 bilder varav 111 i färg. I Börjes rapport till Clas 
Forsberg framhåller han att det inte är realistiskt att göra en liknande bok mot vinstgivande betalning. 
HP:s nuvarande färgskrivare behöver ca 70 min för utskrivning av varje exemplar av de 320 som gick 
till bokbinderiet. Återstår att se om den nya skrivaren kan reducera tiden tillräckligt och sänka 
kostnaderna för färgpatroner. 
- HP kommer med artikel i sin interna tidning om vår bokframställning. Curt har rättat till ett antal 
felaktigheter.  
- Enligt Clas Forsberg är Verbum intresserat av en underleverantör för produktion i små upplagor. 
- HP säljtekniker Lars Öholm har uttryckt önskemål att få komma på studiebesök hos UKF. 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Boken om Bro 
- Upplagan snart slut. Bro hembygdsförening fick 295 ex inklusive 7 pliktexemplar 
Tidiga spår av Sveariket 
- Böcker sända till Bibliotekstjänst för recension och ev publicering i dess katalog 
- Gunnar Olsson har skrivit en recension för Upsala Nya Tidning 
- Nättidningen Svensk Historia.nu har begärt upplysningar om boken 
- John Kraft har själv köpt 100 böcker av 340 framställde. 
Hushållningsjournalerna 
- All grundtext genomgången flera gånger av Gudrun och medarbetare 
- Gudrun och Börje har högläst hela brödtexten och alla register. 3 volymer à 256 sidor 
- Reviderade texten överförd till databasen 
- Samkört boktext och databas för upprättande av sakregister (616 ord med ca 6250 hänvisningar), 
ortregister (532 orter med över 2000 hänvisningar) personregister och författarregister. 
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- Återstår anvisningar/förklaringar och omslag 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
Börje 
- Fortsatt redigering av hembygdssamlingens text- och bildarkiv 
- Utveckling/redigering av Hushållningsjournalens dataprogram 
 
5. Programverksamhet 
– Exkursion "Rövargrottan som blev Fridegårdsgrottan"  onsd 12 sept. Samling Bro C Park kl 19 
- Förfrågan sänd till Ebbe Schön om föredrag kring Jan Fridegård 
- John Kraft håller föredrag om sin bok i oktober  
- Beslöts att ha informationsmöte om UKF:s verksamhet och bokframställning i november 
- Thore försöker ordna studiebesök på Armémuseum under hösten 
- Vårens Draget - "grand"-tour blir sönd- 12 maj 
 
6. Dator - datoranvändning 
– Installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion bör göras 
– Problem med installation av Windows 2000 på Börjes datorer kvarstår 
- Clas Andskär, Bro, har anlitats för att få ordning på skrivare och Win2000 
– Börje behöver snarast en uppgradering av Visual dBASE. Med denna följer program för  distribution 
av databaser på CD till datorer som inte har Visual dBASE installerad 
- Beställt ePostgiro - vårt program Giroguide fungerar inte under Win2000 
 
7. Ej verkställda beslut/åtaganden 
– Inga beslut togs om åtgärder för videoredigeringsutrustningen, seminariet i Villa Skoga, 
domänanslutningarna. 
 
8. Att rapportera 
- Levererat faksimil av beskrivningen över Bro häradskarta till länsstyrelsen 
- Börje ordnar skjuts upp till Rösaring för Curt Roslund, Emilia Pasztor och Heather Robertson  
- Köpt Magnus och Gunilla Hedbergs bok om belönade kvinnor. De har tidigare konsulterat Börje 
genom Patriotiska Sällskapets förmedling 
- Efter förnyad fråga om den ursprungliga texten till Du gamla, du fria kom svar från Stiftelsen 
Sveriges Nationaldag, där man nu tar till sig Börjes påpekande att Rickard Dybeck ursprungligen 
använde ordet "fria" ej friska, som man ofta för höra att det skulle ha varit. Nationalsången är faktiskt 
ännu inte officiellt godkänd.  
- Inga undersökningar vid Fornsigtuna har genomförts av Karl-Erik Hjalmarsson, intagen på sjukhus 
- Vera Torgilsson har lämnat några intressanta foton av Stäkets krog, riven omkr. 1930. 
- Gudrun, Börje och Lennart Danielsson har gjort ett mycket intressant studiebesök vid Nordiska 
museets centrallager i Julita, närmast för att beställa foto av 1700-talsmodellen av Gripenstedt plog. 
Att använda i den kommande uppdaterade hembygdsboken 
- Tabula gratualoria med UKF i hyllningsbok för Ulf Sporrong 
 
9. Konsultationer - intervjuer 
- Ulf Eriksson. Med hustru och son, alla historiker nya medlemmar 
- Förfrågan om årets Arkeologidag - den förra var så intressant 
- Knut Nygaard har fått information kring Kungsängens kyrka - guide under sommaren 
- Jan Owe, runforskare, med bok om Öland blir medlem 
- Owe Johansson, Bålsta, upplysningar om historia kring nya golfbanan  Sofielund. Pay and Play 
-Ylva Stenqvist, doktorand i Stockholm, forskar om vägsystem - hålvägar 
 
10. Föredrag - guidningar 
01-08-23   Inter IT, ca 25 personer vid Rösaring  
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte tisd 28 aug 2001, nya lokalen skolvägen kl 19.30        
PM 01:4       Utskrift 01-08-28 

Ekonomi 
- saldolistan 
–Finansieringen  av bokframställningen. Vi bör sätta högre pris för att täcka alla kringkostnader, bl a 
hyra telefon, datorservice 
– Förfrågan från Gula Sidorna om vi vill vara med. Vi finns på Rosasidorna med www-adress. E-post 
adress kostar 600:-  Jag har meddelat att vi avvaktar något år. 

Rapporter från styrelsemedlemmar 
- bokproduktion – Bengt  
- Curt Book on demand och HP 

Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
– Torsten Elgs brev om boken 
– snart slut – ny tryckning av 100 ex 

Tidiga spår av Sveariket 
– böcker för rec till Bibliotekstjänst – UKF begär 160:- Bibliotekstjänst ansåg sig ej kunna betala mer 
än 150:- för Hednagudar. Ännu ingen reaktion för det föreslagna priset. I följebrev förklarade jag 
situationen under vilken UKF arbetar, således ej massframställning som de är vana vid. 
– Gunnar Olsson har recenserat Krafts bok – ett flertal har vi sålt på den 
– beställning av 5 ex Tidiga spår från Akademibokh/Lundequistka 
– John köpte 100 böcker, måste snart ha fler 
– Nättidningen Svensk Historia.nu vill ha upplysningar om boken 
– lämnat 2 Tidiga spår/2 Hednagudar till Söders bokhandel i kommission 
– prof Bo Theutemberg beställt bägge böckerna, forskar i samma ämne 
– Lars-Henrik Arp, Vänge, forskar i närliggande ämne 

Hushållningsjournalerna  
- All grund text genom gången flera gånger enskilt av Gudrun och medarbetare 
– Gudrun och Börje har högläst hela brödtexten  
 - innehållsförteckningarna. kronologiska och de 20 kategorierna 
– överfört den reviderade texten till databasen 
– samkört boktext och databastext för sakregister (616 med drygt 6250 hänvisningar), 532 orter, 313 
personer u texten, 443 författare 
– återstår vissa anvisningar/förklaringar för registren 
– viss omläggning av faksimiltexter 
 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv,  
 
Börje 
- Fortsatt redigering av hembygdssamlingens många texter 
– utveckling/redigering av Hushållningsjournalens dataprogram 
 
Dator - datoranvändning 
- installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion bör göras 
– problem vid installation av Windows 2000 på Börjes datorer kvarstår 
– Clas Andskär anlitad för att få ordning på nätverk, skrivare och Win2000 
– Börje behöver grundlig uppdatering och subskription på dbase. Detta skall möjliggöra uppläggning 
av databaser på CD 
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- det är verkligen hög tid att alla problem med övergång till Win2000 blir lösta, alltför mycket tid tas 
från min forskningsverksamhet 
– beställt ePostgiro, Giroguide fungerar inte under Win2000 
- frågan in virusskyddet 
 
Programverksamhet för hösten 
- Programförslag bör göras i kväll – nyhetsbrev bör utgå i tid före exkursionen 12 sept 
- Exkursionen Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan fastställd till onsd 12 sept kl 19. 
Brev till Ebbe Schön med förfrågan om han vill tala om sina forskningar kring Jan Fridegård efter 5 
oktober, för att få med hans föredrag i Det händer i Upplands-Bro 
– vi bör ha ett medlemsmöte i nya lokalen för information om UKF:s inre arbete  och målsättningen 
med vår verksamhet 
– John Kraft håller föredrag om nya boken i Bro under hösten. Tid efter 5 okt 
– studiebesök? 
 
Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj 
 
Kultur & Historia 
Innehåll? m. m  
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
– genomgång av den ekonomiska ställningen;  UKF – UKF on demand 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan. Kan 
dokumentationen anses som inaktuell nu? Och avskrivas från dagordningen 
- Domän ukforsk.nu; ukfondemand.nu (obs Hans Schöier, annonsen i Pop.ark,) 
 
Att rapportera 
- Länsstyrelsen har frågat efter beskrivning till Häradskartan 1860, som de saknar. Levererad 
- Curt Roslund, Emilia Paztor och Heather besöker Rösaring, Börje ordnar och skjutsar 
- Magnus och Gunilla Hedberg med bok om belönade kvinnor, tidigare konsulterat mig med anledning 
av våra Hushållningsjournaler 
- Efter förnyad fråga om grundtexten till Du gamla, kom svar från Stiftelsen Sveriges Nationaldag. 
– Inga undersökningar vid Fornsigtuna för Karl-Erik Hjalmarsson, intagen på sjukhus 
– några intressanta foton av rivna krogen vid Stäket från Vera Torgilsson 
– Börje, Gudrun och Lennart Danielsson  på mycket intressant besök i Nordiska museets centrallager i 
Julita. Beställt foto av Gripenstedtska plogen 
– Jan Bretz, Kalmar, vill köpa häradskartan 
– beställt   ”Atlas – Ulf Sporrong”.  Tabula gratualoria för UKF 
– Postgirot – våra inbetalningskort, fått mall och anvisningar 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
– Ulf Eriksson, Spånga, med hustru och son, alla historiker, nya medlemmar 
– förfrågan om årets Arkeologidag, den förra var så intressant 
- Knut Nygaard fick historia kring Kungsängen kyrka – Guide där i sommar 
han vill satsa på 500-årsminnet av minnesstenen 
- Svea Sjöberg, Danderyd, frågor kring Rankhus. Hembygdsforskare. 
- Jan Owe, runforskare, bok om Ölands runstenar, flyttar till Brio 17 aug. 
- Owe Johansson, Bålsta, fått upplysningar om golfbanan Sofielund. Pay and Play 
– Järnvägsbilder åt Kulturbojen – pendeltågsinvigningen 
– Med anledning av artikel om Hålvägar i Pop Hist mailade jag till författaren, skickar det vidare till 
Ylva Stenqvist, doktorand i Stockholm, som nu forskar kring vägsystem 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-08-23  InterIT, ca 25 personer vid Rösaring 
Nästa möte ?   
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Subject: Börje - styrelsemöte tisd 28 augusti, 19.30� 
From: Börje Sanden <ukforsk@algonet.se>� 
Date: Sun, 19 Aug 2001 10:03:58 +0200� 

To: Bengt B.. or.k."eby .....••.•.b.ii.bO <bo karl.berg.@eu.pnu .. S ...•.......•.< .. r@SwiPnet.se>?BoK.arlberg .. ..c~m>,Bo .••.se .K.arlberg� 
<:bosse.k~}bet:g@aWa.telenörd~a.se> ,Curt Dahlgren <curt_dahlgren@hp.se>,Hakan Norehus� 
<haka.nn:@ättglöbal.ilet>,J~-Christer Strahlert <t6r-bas@usa.net>,Jan-Christer Strahlert� 
<torbas@c~it.Se>,Sophie Hedin ~sophie.hedin@sw!pnet.se>, Thore Isaksson <info@kultur1743.core>,Thore� 
lsakssön <thore@ha~~t:S:~>,$ophie Hedin <sophie.hedin@konstfack.se>� 

Hej 

Dags för höstens första styrelsesammanträde� 
Vid senaste mötet bestämde vi dagen till tisdagen 28 aug kl 19.30� 
Lokalen i företagshuset mitt emot gymnasiets parkering, (Skolvägen 33)� 
Huvudentren, en trappa upp till vänster.� 

Några punkter att fundera över.� 
Programverksamheten.� 
- John Kraft ställer upp och berättar om sin nya bok Tidiga spår av Sveariket� 
- Förslag på studiebeök!� 
- Exkursion� 

~esentation för medlemmar (medlemsmöte!) 
- UKF:s forskarverksamhet - flera nya intresserade medlemmar 
- Bokframställningen: extern med Bengt 

intern med Börje 

--ltur & Historia� 
..... disposi tion� 
- artiklar� 

Ekonomi� 
Nytänkande/framförhållning beträffande finansieringen av bokframställningen� 
Dagens situation:� 
Kassa - 20453� 
Bengts utgifter ca 10000� 
Pg ca 4000� 
bg 4055� 

UKF - forskningsverksamhet 
- stort behov av återbetalning av de ideellt bekostade investeringarna 
- akut behov av uppdatering av progamvaran för forskningsdatabaserna - investering av 
5-6000:
- papperskostnad/inbinding av 3 volymer Hushållningsjournaler a 256 sidor/vårt största format 
vid 

avslutningen av 8 års arbete� 
--kommande kostnader för datorservice - hårdvaran - övergången till Win2000� 

Enl. tidigare besked vid styrelsemöten har drygt 20000 investarats i ny dator och extra� 
hårddisk� 
- nödvändigt att så snart det är möjligt byta ut den ena dataskärmen mot en smal sådan,� 
mycket trångt på arbetsbordet� 

'~L - Book on demand 
- frågan om prissättning 
- buffert för bl a pappersinköp 

Utförligare PM vid styrelsemötet 

Börje 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2001:5 
Dag/Tid   2001-09-26/ 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson Sophie Hedin 

Börje Sandén  
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Fortfarande ett underskott i kassan på 13203:- ; Bengts utlägg är ännu inte reglerade. 
Bengt fakturerar delinbetalning från Riksantikvarieämbetet och för Göte Ingelmans I fritt fall. 
 
3. Bokframställningen – UKF on demand  
Se Bengt Borkebys bilaga. Bl.a. färdiga produktioner Sockenstämmoprotokoll för Järfälla, 
Vikblad om Spånga socken för Spånga Fornminnes- och hembygdsgille. Nothäfte för Kungsängens 
spelmansstämma. 
- Curt meddelade: Claes Forsberg försök få Verbum intresserad av vår teknik- HP får en färgskrivare 
till Sverige för betatest i november. Den gör 16 färgsidor/min med hjälp av separata trummor. Senare 
nästa år kommer färgskrivare byggd på samma teknik som den snabba HP 9000 
- Bengt begär att Curt ordnar underhållsavtal för samtliga skrivare. 
- Curt och Monica börjar utbildning på tekniken vi använder 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Boken om Bro 
- Ingen nytryckning av Boken om Bro, man väntar för att höra efterfrågan. 
 
Tidiga spår av Sveariket 
- John Kraft har köpt ytterligare 50 ex 
- 
Hushållningsjournalerna 
- Återstår att göra omslag, vårt eget förord, bildregister, förklaring till väderrapporterna 
- lägesrapport sänd till Patriotiska sällskapet, Gunnar Tysk 
 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
Årgångar 1832, 1902, 1803-05, 1812, 1800-01, 1806-1808, 1809-10 
 
Börje 
- Fortsatt redigering av hembygdssamlingens text- och bildarkiv 
- Utveckling/redigering av Hushållningsjournalens dataprogram 
 
5- Forskarakademien 
- studiecirkel i Arkivforskning startar 2 okt 
 
6. Kultur & Historia 
Nytt nummer planeras: Sophie skriver om Olle Hedin, Gudrun och Börje skriver artiklar  
 
7. Programverksamhet 
- Exkursionen till Rövargrottan/Fridegårdsgrottan, 14 deltagare, mellan två regnskurar 
- Studiebesök på Armémuseum. Anmälan till Thore 
- John Krafts föredrag om sin bok Tidiga spår av Sveariket, Dagcentralen i Bro 
- Ebbe Schön. "Fridegård, forntiden och folkkulturen" Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc avgifter 
Vi måste få ihop 100 åhörare à 50:- 
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–- Vårens Draget - "grand"-tour blir sönd- 12 maj går till hålvägar/fornborg/kultplats 
 
8. Dator - datoranvändning 
–Börje beställer uppdatering och subskription på nya dBASE  
- inköp av ny förbättrat OCR-program, OmniPro 11, som möjliggör redigering av PDF-filer 
- Clas Andskär, Bro, anlitad för att få ordning på nätverk, skrivare och Win2000. Verkligen hög tid att 
alla problem med övergången till Win200 blir lösta. 
 
9. Ej verkställda beslut/åtaganden 
– Videoredigeringsutrustningen, seminariet i Villa Skoga, domänanslutningarna, hemsidan. 
 
10. Att rapportera 
- lämnat Nyhetsbrev och viss UKF-mtrl till kommunens informationschef och kulturchef 
- Börje skjutsade Roslund, Pasztor och Heather upp till Rösaring 
- postat protokoll till styrelseledamöter som ej var närvarande vid senaste mötet 
- Bengt och Börje anmälda till lokalhistorisk konferens (SLH) 
- kommunen driver inte längre tryckeriet i Tibble-huset. Bosse Ekström kvar på halvtid 
- 440 nyhetsbrev på vår egen skrivare, behandling och utdelning av nära 100 av medlemmar 
- affischer för exkursionen till Rövargrottan 
- Bosse Ekström har börjat med Häradskartorna 
- Bengts protokoll från samverkansgruppens möte med UKF som sammankallande 
- Börjes brev till Björn Ambrosiani med anledning av frågeställning i nyhetsbrevet 
- Börjes brev med vissa upplysningar till nya länsantikvarien Ylva Othzén 
 
11. Konsultationer - intervjuer 
- D-uppsats om Torsätra av Magnus de Pourbaix (gm Gredenman)  
- Anna-Greta Sjöberg (88) om ålderdomshemmet på Dävensö på 20-talet 
- Marie Nyström fått upplysningar om Ängsholmen  
- Tobias Gredenman med uppsats om kommunikationer i Upplands-Bro. Ev även D-uppsats 
– Rektor Norra latin ang. aktiviteter vid Ekbackens lägergård 
- Anna Norberg om kommunens 50-års jubileum- vilka är levande fullmäktigeledamöter? 
- Stefan Mobergs förfrågan angående Dalupproret 1743 
- kapten Insulander (Mariefred) om kulturresa till Upplands-Bro 
- Dalarnas museum önskar vägbeskrivning längs Dalkarlsvägen 
- Michael Olausson kommer med bok om Draget och liknande fornborgar nästa år 
 
12. Föredrag - guidningar 
01-08 29 Roslund - Pasztor - Heather, Rösaring - den internationella forskargruppen inom  
arkeo-astronomi 
01-09-12 Rösaring med Ivan Ströms grupp 
01-09-16 Ångfartyget Mariefred. Ryssgraven - Dalkarlsbacken -Stäkets ruin. 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 26 sept 2001, nya lokalen skolvägen kl 19.30        
PM 01:5       Utskrift 01-09-26 

Ekonomi 
- saldolistan 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- bokproduktion – Bengt  
- Curt Book on demand och HP 
- övriga 

Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
– Ingen omedelbar nytryckning av Boken om Bro 

Tidiga spår av Sveariket 
– John har köpt ytterligare 50 böcker 
- bra rec i Bibliotekstjänsts katalog - förra boken 108 ex  
- rec i VLT 

Hushållningsjournalerna  
- Omslag återstår att göra 
- lägesrapport till Patr. Sällskapet, Gunnar Tysk 
 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv,  
Årgångar 1842, 1802, 1803-05,1812, 1800-1801, 1806-1808, 1809-10, 
Börje 
- Fortsatt redigering av hembygdssamlingens många texter 
– utveckling/redigering av Hushållningsjournalens dataprogram 
 
Dator - datoranvändning 
- fått kontakt med dBASE-organisation i Norge 
– problem med Netscape 4.x på Windows 2000 
- inköp av OmniPro 11, förbättrad OCR och redigering av PDF 
- installation av inköpt internetuppkoppling på Bengts Pavilion bör göras 
– problem vid installation av Windows 2000 på Börjes datorer kvarstår 
– Clas Andskär anlitad för att få ordning på nätverk, skrivare och Win2000 
– Börje behöver grundlig uppdatering och subskription på dbase. Detta skall möjliggöra uppläggning 
av databaser på CD 
- det är verkligen hög tid att alla problem med övergång till Win2000 blir lösta, alltför mycket tid tas 
från min forskningsverksamhet 
 
 
Programverksamhet  
- Rövargrottan 14 deltagare 
- Studiebesök på Armémuseum sön. 21 oktober 13.15 (anmäl dig till Thore) 
- John Krafts föredrag äger rum i Dagcentralen 24 okt kl 19.30 
- UKF visar sin verksamhet - forskning - bokframställning 
- Ebbe Schön "Fridegård, forntiden och folkkulturen. Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc. Avgifter. Vi 
måste få ihop 100 åhörare à 50-60:-(minst) 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj 
 
Kultur & Historia 
Innehåll? m. m  
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Att diskutera / Angelägnare ärenden 
- god kontakt med nya länsantikvarien Ylva Othzén - UKF-mtrl - antikvariska rapporter se brev 
- kommentar från Ambrosiani ang. Nyhetsbrevet - även från  Kraft och Göran Claesson - se brev 
– genomgång av den ekonomiska ställningen;  UKF – UKF on demand 
- vad göra åt det saknade manuset för Granhammarsboken 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan. Kan 
dokumentationen anses som inaktuell nu? Och avskrivas från dagordningen 
- Domän ukforsk.nu; ukfondemand.nu (obs Hans Schöier, annonsen i Pop.ark,) 
- mtrl för hemsidan, Assurstenen, Ekhammarsfiguren, Människans utvecklingshistoria 
 
Att rapportera 
- lämnat Nyhetsbrev och viss UKF-mtrl till kommunens informationschef och kulturchef 
- Börje skjutsade Roslund, Pasztor och Heather upp till Rösaring. Månen gick i moln 
- postat protokoll till styrelseledamöter som ej var närvarande vid senaste mötet 
- Bengt och Börje anmälda till lokalhistorisk konferens (SLH) 
- kommunen driver inte längre tryckeriet i Tibble-huset. Bosse Ekström kvar på halvtid 
- 440 nyhetsbrev på vår egen skrivare, behandling och utdelning av nära 100 av medlemmar 
- affischer för exkursionen till Rövargrottan 
- Bosse Ekström har börjat med Häradskartorna 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- D-uppsats om Torsätra av Magnus de Pourbaix (gm Gredenman)  
- Anna-Greta Sjöberg (88) om ålderdomshemmet på Dävensö på 20-talet 
- Marie Nyström om Ängsholmen - bor där landhöjningen är 0,9 cm/år 
- Tobias Gredenman med uppsats om kommunikationer i Upplands-Bro. Ev även D-uppsats 
– Rektor Norra latin ang. aktiviteter vid Ekbackens lägergård 
- Anna Norberg om kommunens 50-års jubileum- levande fullmäktigeledamöter? 
- Stefan Mobergs förfrågan (Thore) 
- kapten Insulander (Mariefred) om kulturresa till Upplands-Bro 
- Dalarnas museum önskar vägbeskrivning längs Dalkarlsvägen 
- Michael Olausson kommer med bok om Draget och liknande fornborgar nästa år 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-08 29 Roslund - Pasztor - Heather Rösaring 
01-09-12 Rösaring med Ivan Ströms grupp 
01-09-16 Ångfartyget Mariefred. Ryssgraven - Dalkarlsbacken -Stäkets ruin. 
 
 
Nästa möte ?   

564



UKJ1--' on Demand 

Bengt Borkeby 
BaI'I'OI" ,..'yn·I,...·1I :w-m:-OI'\\l'd 

Rapport till styrelsen 26 septenlber 2 ()() l 

l. Färdigt sedan förra nlötet� 
- J ärfällaHenlhygdsförening, Sockenstäl111110protokoll: l.� 
- Spånga Fornnlinnes- o hembygdsgille. Vikblad om Spånga socken.� 
- Nothäfte för Kungsängens spelmansstänlnla� 

2. Birka 5, produktion klar den här veckan� 

3. Göte IngeIman, Bålsta. l,frittfall, ]48 sidor A 5. Produktion börjar nu, klar okt / nov 

- Tngenlar NorIin. lJtan titel, textmaterialet är omfattande, bilder kommer.� 

- Barbro Wästholm, Antologi över 35 författare i Viisterås. Inscanning av ca 75 bilder är klart.� 
Avvaktar textmaterialet.� 
- Karl-Erik Fridze"n, Bromma 1. Bortom al~rarviigllrnll,()eR-Iäsning påbörjad.� 
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Samverkansgruppen Minnesanteckningar 
för herrlbygdskultur 2001-09-25 
i Upplands-Bro 

Mötestid tisdag 25 sept 2001 kl 19 - 20.45� 
Plats UKF.s lokal, Skolvägen 33, Kungsängen� 

Närvarande� Sth-Näs hemb.f Rolf Beckman 
Håtuna Håbo-Tibble sno hemb.f Tore Zander, Johan Lindberg 
Kulturbojen Jan Billn1an 
Bro hemb.f Seija Ullgren 
U K F Curt Dahlgren, Bengt Borkeby 
K.ä folkdanslag mm Ingela Ryd-Högberg, punkt 1 

1. Uppteckning av folkmusikfrån Upplands-Bro 
Ingela Ryd-Högberg berättade att Kungsängens spelmanslag, Kungsängens folkdanslag och Sth-Näs 
hembygdsförening tagit emot en budkqvle från Järfälla om att ta reda på och dokumentera folkmusik som 
skrivits i Upplands-Bro. Hon uppmanade samtliga kulturföreningar att vara aktiva i att sprida kunskap om 
att arbetet pågår. Ingela har telefon 08 - 581 766 65 och 0707 - 51 49 65. 

\~	 2. Rapporter från föreningarna 
Stockholms-Näs; 6 juni, midsommarfirande samt spelmansstämman har genomförts traditionsenligt. 
Hantverksdagen för Kungsängens 3.e-klassare genomfördes med 171 elever den 6 september. Föreningen 
har låtit genomföra en välbehövlig uppmätning av alla elinstallationer vid hembygdsgården. 
Tre brasaftnar planeras fram till jul 1.a torsdagen varje månad. 
Föreningen firar 60-årsjubileum nästa år. Festlighet planeras till maj. 
5 juni 2002 är det 500 år sedan mötet på Näs äng. Det jubileet kommer att samordnas med nationaldagen. 

Håtuna Håbo- Tibble, Bygdens dag flyttades i år n1ed gott resultat till hösten och genomfördes 18 aug.� 
Johan Lindberg hade visat grunderna och resultat av släktforskning. Visningen var mycket uppskattad.� 
Musikkväll genomförs den 30 september.� 

Kulturbojen, utflykten till Låssa i maj blev kall. Utflykten till Gysingen i juni hade god anslutning.� 
Inför valet nästa är kommer kulturbojen att skicka en enkät till samtliga politiker i fullmäktige med frågor� 
om parternas ställning till kulturmiljöprogrammet. Under vintern / våren blir det uppföljning av enkäten� 
med en debatt.� 
3 okt kl 18.00 är det visning av det nyrenoverade n1agasinet vid Sundby gård.� 
7 nov föreningsmöte i torpet.� 

Bro, Klintdagen genomfördes med 100-talet besökande, bl a hade man auktion. 25 aug arrangeraades� 
invigningen av pendeltågstationen och den 8 sept genomfördes bussresa till Roslagen med 42 personer.� 
Tyvärr kunde inte alla intresserade delta eftersom bussen blev full med en gång. Hembygdsgården har� 
målats om utvändigt.� 
2 tisdagen i okt har föreningen Gamla skivbekanta på Klint. I november en Mysafton och under december� 
Julens sånger.� 
Föreningen startade under vintern en trädgårdsgrupp med stort intresse. Perännrabatt och kökstträdgård� 
har blivit synligt resultat� 

UKF, 12 september hade Börje Sanden en exkusion till Fridegårdsgrottan det följs upp den 16 januari i� 
Dagcentralen, Bro med ett föredrag av Ebbe Schön. 24 oktober presenterar John Kraft sin.nya bok Tidiga� 
spår av Sveariket också i dagcentralen. 14 nov visar UKF sin forskning och bokframställning.. söndag 12� 
maj 2002 genomförs Draget - grand tour med Börje Sanden. Nybörjarcirkel för släktforskare starar den 2� 
okt och en cirkel i arkivforskning som påbyggnadscirkel för släktforskare startar i november. Cirklarna� 
genomförs i samverkan med Vuxenskolan.� 
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3. Gemensam hemsida 
Johan Lindberg har haft kontakt med Mediaskolan på Na Stationsgatan och de är villiga att för vår 
räkning göra en hemsida som elevarbete. 
Beslöts att varje förening snarast utser en kontaktperson för projektet. Den perssonen ska vara villig att 
fortsättningsvis ansvara för informationen från resp förening. Johan åtog sig att vara san10rdnare. 
Anmälan om kontaktperson till Johan per telefon 0703 - 98 45 07 eller lalirCZi)\V111data.cOlTI 

4. Reparation av pendeltåg i ny hall vid KF. s lager i Bro 
Frågan aktualiserades. Ingen hade mer information än vad som skrivits i pressen. Ca 100 personer ska 
kunna få arbete. Det är angeläget att anläggningen får en placering som gör minsta ingrepp i miljön. 
Beslöts uppdra åt Jan Billman och Hans Brofalk att hålla sig underrättade om planerna samt kalla sanm1an 
gruppen om så behövs. 

5. Ytterligare en golfbana i kommunen 
Tore Zander rapporterade att föreningen yttrat sig över byggplanerna för en golfbana vid Håtunaholm. 
Mest bekymmersamt är kommunikationerna dit som enligt uppgift ska lösas på befintliga vägar. 
Föreningen bevakar utvecklingen. 

6. Samverkan med Naturskyddsföreningen 
Jan Billman aktualiserade frågan on1 Naturskyddsföreningen bör ingå i samverkansgruppen.
 
Gruppen uttalade att samverkan med fördel kan ske i de enskilda planfrågorna där ofta en bred oppinion
 
är nödvändig.
 

7. Planer på bebyggelse på järfällasidan om Stäketsundet 
Bengt Borkeby rapporterade om det opinionsarbete som pågår i bl a Almare-Stäkets hembygdsförening 
och Järfälla hembygdsförening runt byggplaner på och vid gamla järnvägsbanken i Stäket. 

8. Nästa möte är planerat till den 13 november kl 19.00 i Kungsängens hembygdsgård. 

Anteckningarna fördes av 

Bengt Borkeby 

2 
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200 1-09-26 

Handläggare:
 
BÖ"1]c Sandin
 

Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 

~ Forskningsinstitut 
arg.nummer 81 3200-3800 

Bärje Sandin, institutschef 

~ålarvägen 19, 19730 BRO 

... Tel. 08-582405 15 

Telesvar/Fax 08-582 413 55 

lIkforsk@algonet.se 

/lJl1Jl1J. algollet. se/ -lIkfonk 

Pg 27 58 94 - 4, Bg 5418 - 2258 

Bengt Borke!?y, Book on 

Demand, Forskarakademin 

Hjortronvägen 109, 

19695 Kungsängen 

08-581 69659,08-581 655 72 

0704-39 16 02 

bibor@Sl1Jipllet.se 

Curt H Dahlgren, Ordförande 

Apollov. 98, 17560 JÄRFÄLLA 

Tel. 444 22 48, 0708-44 22 48 

CIITcdahlgrm@hp.se 

Björn 

Roligt att du tagit dig tid att kommentera min artikel i Nyhetsbrevet. 

När jag skrev artikeln funderade jag ett tag på om jag skulle dra upp hela 
frågeställningen kring de "underliga" väderstrecken i den fornnordiska litteraturen. 
Men jag avstod eftersom jag anser att denna debatt är överspelad i fallet Stocksund
Stäksund med hänsyn till det man nu känner till om de olika topografiska förhållandena 
kring år 1000, då händelserna i sagan utspelades, och vid tidpunkten för Snorres version 
av sagan i början av 1200-talet. 

Jag ville närmast lyfta fram hur en del forskare, utan kännedom om senare tiders 
arkeologiska och geologiska undersökningar, tagit ställning till förmån för texten i den 
legendariska sagan med användande av befintligt skriftligt material. Förutom de jag 
nämnde i artikeln har vi även Styffe, som i likhet med den norske historikern Peter 
Andreas Munch och norske språkforskaren Carl Richard Unger, ändrade åsikt till förmån 
för legendariska sagan. (översatt till svenska av E. Hawerman i mitten av 1800-talet) 

När det gäller de topografiskt/geologiska förhållande stöder jag mig på Lars-Erik Åses 
undersökningar (1970) om strandförskjutningen i Stockholmstrakten. Han påpekar att 
Norrström första gången är känt år 1332 (DS IV nr 2907) och Söderström år 1305 (DS II 
nr 1475) och Mälaren som insjö år 1286 (DS II nr 922). Han säger exempelvis att ända 
sedan 1500-talet har det varit uppström 6-7 gånger per år. Man lägger märke till att Åse 
är klart medveten om att Snorre skildrar de topografiska förhållande sådana de var i 
början av 1200-talet, inte såsom de var år 1000. 

Dessutom har vi Anders Ödmans redovisning (1987) där han framhåller att det fanns 
åtminstone 5 öppna farleder in i Mälaren. För att ändå hänvisa till "tvivelaktiga" sagor 
säger Snorre att svenskarna lade järnkedjor vid Stocksund. De borde lagts på 5 ställen 
om det inte varit vid Stäket. Påståenden om kedjor på olika ställen i Skarven var kända 
ännu på Aschaneus' tid. 

Centralt i frågan är naturligtvis det omtalade starka strömdraget vid Stocksund. För 
Stäkets del omnämns strömdraget många gånger genom århundradena. 1780 var det så 
stark ström vid Stäket att färjan slet sig och drev ned till Görväln, trots ny 5 tums tross. 
Den bogserades tillbaka till Kolängsviken men kunde "trots Tusende Mans arbete ej 
föras tillbaka innan Wattuströmmen och Isgången något avstannat" (Inrikes Tidningar 
1780). 

1839 gjorde-'O. Moberg mätningar av vattenståndet ovanför och nedanför Stäket, 
Skillnaden var 1,2 m. Detta föranledde året därpå en upprensning av kanalen vid 
Ryssgraven. Ungefär från den tiden tillkommer uttrycket Ryssgraven. Aschaneus 
använde namnen Bakstäket och Hinderstäket. 

När jag 1975 chartrade Mariefred för "historisk" rundtur Kalmarviken - Stäket
Håtuna - Stäket var kaptenen mycket tveksam om det skulle gå att släppa av folket vid 
gamla brofästet mitt i Stäksundet. Just den dagen var det jämvikt så vi behövde inte 
anlita reservbryggan vid Bolinders. Värre var det för bara några år sedan när nuvarande 
kapten på Mariefred hamnade på tvären i Stäksundet. Det har alltid varit starkt 
strömdrag vid Stäket! 
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Jag fick uppmärksamheten riktad på det där med väderstrecken när jag började med frågorna 
kring Fornsigtuna. Aschaneus säger att slottet Försigtuna legat väster ut från den lilla 
handelsplats som han beskriver. ("wästan thär ifrå" och "Ähn då västan före") Slottet låg 
emellertid i NV. Aschaneus menar i själva verkat att slottet låg "väster om" handelsplatsen. 
Så uppfattar jag också Ottars beskrivning av resan runt Norges nordligaste del. Först mot 
norr, sedan mot öster sedan mot söder! I själva verket: nordost - sydost - sydväst. Min 
tolkning är: "norrut" - österut" - "söderut" Således ingen precis angivelse. 

Både kung Alfred (folken i Germanien) och Adam av Bremen har känt sig manade att 
placera in de orter de beskriver (utan att själva ha varit där) i den gängse kartbilden. 
Därför kan man inte lita på att det är realistiska väderstrecksanvisningar. 

Jag uppfattar också Weibulls förklaring av nordbornas underliga väderstreck med att 
man liksom i kulturområden på sydligare breddgrader placerade öster där solen går 
upp. Hos oss skulle vi placerat öster i den riktning där solen gick upp vid midvintertid, 
således i sydost. 

Det var just i samband med mina studier kring Fomsigtuna som den fullständiga utgivningen 
av Adam av Bremen kom. Jag försökte sätta mig in i Tore Nybergs utredning om 
väderstrecken och du hade vänligheten redan då, att sända mig din skrift om Adams 
Nordenbild. 

Som jag skrev i början så tycker jag inte att det är fruktbärande att ta debatten om 
fornsagornas väderstreck alltför allvarligt. Men de finns där i all sin motstridighet och ger 
därmed lite spännande krydda, när jag på platsen berättar om problematiken kring Stäket
Ryssgraven, vilket jag senast gjorde för en vecka sedan när jag vid Ryssgraven tog emot 134 
resenärer från ångfartyget Mariefred på dess kulturresa till Upplands-Bro. 

I din kommentar hänvisar du till Hans Hanson. Av hans artikel "Landhöjningen och Gamla 
stans bevarande" (Sankt Eriks årsbok 1954) har jag tagit till mig det han säger om 
Söderström. "men man kommer aldrig att med full säkerhet kunna bevisa att denna landtunga 
verkligen existerat. Nu står det rätt klart, att landhöjningen i det fallet spelat en underordnad ~' 

roll" 

Till sist frågan om Agnefit. Snorre förlägger händelsen med Agne till Agnefit i både 
Olovssagan och Heimskringla (kap.22). I den senare placerar han händelsen vid Stocksunden 
"å östra sidan af Tören, vester om Stocksund". Snorres förmodade källa Tjodulf säger 
emellertid ingenting om platsens läge, troligen Snorres eget påfund. Om vi nu skulle tillämpa 
teorin om förskjutna väderstreck så skulle Stocksund/Agnefit mycket riktigt hamna norr om 
Tören. Men även Stäket måste sägas ligga norr om ön Tören i det dåtida havet. 

Än en gång. Tack för att du ville kommentera mitt opus 

Med vänlig hälsning 

Börje 
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Handläggare:
 
Bö'1]"e Sanden
 

Upplands-Bro 

Kulturhistoriska 

Forskningsinstitut 
Org.nummer 81 3200-3800 

Bötje Sanden, institutschef 

Målarvägen 19, 197 30 BRO 

Tel. 08-582405 15 

Telesvar/Fax 08-582 413 55 

1ikjorJk@a/gollel.Je 

IlJWW.a/goflel. Je/ -1ikjorJk 

Pg 27 58 94 - 4, Bg 5418 - 2258 

Bengt Borke'-!Y, Book on 

Demand, Forskarakademin 

Hjortronvägen 109, 

196 95 Kungsängen 

08-581 696 59, 08-581 655 72 

0704-39 1602 

bibor@JnJipflel.Je 

CUTt H Dahlgren, Ordförande 

Apollov. -98, 17560 JÄRFÄLLA 

Tel. 444 22 48, 0708-44 22 48 

mr,-da/J/grell@/Jp.Je 

Ylva Othzen 
Länsstyrelsen i Stockholm 
Box 22967 
104 22 Stockholm 

Hej Ylva! 

Än en gång välkommen till Upplands-Bro. 

Det material som jag lovade skicka dig. jämte några kommentarer. 

* Michael Olaussons uppsats om Vallanläggningen vid Draget 1997 
På tal om skogsplanteringen på själva jordvallen så är nog inte det utvidgade 
fornminnesområdet officiellt erkänt, eftersom Michael ännu inte synes ha lämnat 
slutrapport till Raä. Hans hänvisning i artikeln till ett manus är troligen denna rapport. 
Jag har för ett par veckor sedan skrivit till Michael och frågat efter en slutrapport. 

Ny skogvaktare på Håbo häradsallmänning tillsattes just i samband med de 
arkeologiska undersökningarna. 
Adress till honom är: 
Håbo häradsallmänning, c/o Ulf-Peter Holgersson, Sprötslinge, 747 91 Alunda. 
skogsuph@bahnhof.se 0174-711 73, fax 0174-711 84, 0705-50 27 59 

* min sista rapport om Vallanläggningen i Nyhetsbrevet 2 maj 1997 

* Arkeologi i Upplands-Bro - undersökningar - visningar -Arkeologidagen 

* Raä rapport 1971 B15, angående Ryssgraven 
På kartskissen har jag lagt in det ungefärliga området där en grusplan byggts upp i nivå 
med vägen. Rektangeln är ett järnlock ca 1 x 2 m. Vad är detta? 

Vet du vad banverket har för instruktioner för hanterandet av banvallen just intill 
kanalen? Det verkar som om de tänker ta bort väl mycket. Där finns ett par gamla 
stenmurar som riskerar att täckas över. Banvallens fortsatta sträckning ut på Stäksön 
skall bli "ridväg" enligt löfte till markägaren Johan Seth. 

Kanalen rensades upp på 1840-talet (Gustaf Nerman HT 1'83) för att bättre ge plats för 
överflödigt vatten. O. Modigs undersökning 1839 visar att vattenståndet vid högvatten 
var 1,2 m högre än nedströms Stäket. Situation hade drastiskt försämrats 1804 när bron 
över Stäksundet (invid borgruinen) byggdes på stenkistor mitt i smalaste strömfåran. En 
extra ännu bevarad "kanal" för överskottsvatten alldeles intill brofästet på borgsidan 
hade inte varit tillräcklig. På en karta från 1690 finns en bro över kanalen (vid 
Ryssgraven) samt ett smalt (blått) vattendrag. Marknivån nedanför banvallen ligger idag 
ovanför 5 m kurvan. Bottnen av kanalen har uppenbarligen legat över 
normalvattenståndet. Det bör inte ha varit helt öppet vatten ens 1187 när sjörövare (= 
"vikingar" från Ryssland, Karelen och Novgorod enligt Rimkrönikan) enligt traditionen 
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tog sig ut denna väg. Om man skall tro den legendariska Olofssagan så var det inte öppet i 
början av 1000-talet. Sagan berättar att den norske vikingen grävde sig ut från Skarven = 
vattnet norr om Stäket. 

På 1700-talet kallades platsen Lilla Stäket, Hinderstäket, Bakstäket. På ek. kartan 1860 
finns namnet Ryss-graven, så placerat att bindestrecket är själva Ryssgraven. ("Ryss" 
står skrivit i Svartviken och "graven" i den vik, som nu kallas Ryssgraven) 

Raä:s rapport om att ryska krigsfångar användes vid kanalbygget synes vara en 
spekulation. Hembygdsföreningens ordf. gjorde på 1940-talet en undersökning på 
krigsarkivet för att finna rullor över ryska krigsfångars arbetsinsatser. Några bevis för 
detta hittades inte. 

* Nyhetsbrev 1 febr 1997 med upplysningar om exkursionen Stäksön - "grand tour" 

* Kultur & Historia 1994 med rapport om dendrokronologisk datering av stockar i Stäket 
och scanning av bottnen runt Stäketholmen med sidseende ekolod. 

Här finner du också bakgrunden till den enastående hembygdssamlingen på biblioteket 
i Kungsängen. 

Vår undersökning 1988 av ett underjordiskt valv med fjärrstyrd TV-kamera, liksom 
vår kartering av själva borgruinen med s.k. totalstation finns i Raä:s skrift Den medeltida 
borgen - Aspekter på aktuell borgforskning. (Metodkonferens i Gävle) och i vår bok Vad 
hände egentligen? del 1. med temat Almarestäket - Stockholms blodbad. (1990) 

* bladet Rösaring - Cult Site 
* bladet Där lokalhistorien blivit rikshistoria - Upplands-Bro 
* ytterligare en del UKF-mtrl 

Med vänlig hälsning 

Börje Sanden 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2001:6 
Dag/Tid   2001-10-31 / 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Börje Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Fortfarande ett underskott; Bengts utlägg är ännu inte reglerade. 
- sammanställning av kostnader för inbindning och laminering av pärmöverdrag åren 2000-01-10-31 
  
3. Rapporter från styrelsemedlemmar 
Borkeby: Vernissage på Håbo bibliotek av I fritt fall 10 nov och bokhandeln 24 nov 
Bengt gör affischer; Tryckeri i Märsta vill gärna göra jobb åt oss; Prisuppgift till Jan Owe gällande 
Runstensfragment på Öland. Erik Strand 6-7 häften från 60-talet, Bok om Trögdmålet 
Se vidare bilagd rapport. 
Forskarakademin: studiecirkel med 10 elever, 5 gånger, avslutad 
Curt: Verbum och Veckans affärer är intresserade av samarbete med UKF; KTH intresserat för 
tryckning av doktorsavhandlingar med trådbindning/hård pärm; sammanträde med Öholm snarast om 
service av våra skrivare; skaffar fram HP:s artikel om vår bokproduktion; berättade att det endast är 
A4-färgskrivaren som kommer i november; motiverar sitt dröjsmål med fullföljandet av övergång till 
webbserver med domännamnet ".nu", kontaktar Håkan Norelius angående Algonet visavi den nya 
domänservern 
Thore: rapporterade om sin kontakt med Ing-Marie Munktell/Gustavianum. Böcker i små serier. Även 
Armémuseum är intresserat. 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Boken om Bro 
- Hembygdsföreningen meddelar att inga fler böcker finns till försäljning . 
- totalt kunde vi "rädda" 11 böcker, handbundna av Bertil Sandén, av vilka 3+1 gått till HP utan 
betalning 
 
Tidiga spår av Sveariket 
- BTJ har beställt 58 ex, vi har fått betalt för totalt 171 ex 
- 
Hushållningsjournalerna 
- Tryckning klar av del 2 (av 3); konsulterat Thore angående layout för reklambroschyr 
- diskuterades tolkningen av Almqvist & Wiksells kostnadsförslag 
 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
Tillkomna årgångar 1811 och 1814 
 
Börje 
- Sänt datasökning ur Hushållningsjournalen till Lantbruksakademiens projekt om bokutgivning. 
- Kontakt med Anders Moberg  vid Naturgeogr. institutionen för frågor kring väderobservationer före 
1860. 
- På förfrågan från Birgitta Gustafson, red. för Pop.Ark. om huruvida det hängsmycke som annonseras 
på tidningens "Handelsboden" verkligen var Ekhammarsmannen skickade jag henne Curts skrift. Jag 
sade att jag aldrig sett denna variant av fornfyndet och att UKF:s logotype var ett foto som historiska 
museet har av originalet 
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5. Kultur & Historia 
Nytt nummer planeras: Sophie skriver om Olle Hedin, Gudrun och Börje skriver artiklar. Bengt gör ett 
bildreportage från Stockholms-Näs hembygdsförening. Annonsering av kommande aktiviteter. 
 
6. Programverksamhet 
- Studiebesök på Armémuseum sönd 21 okt. 12 deltagare, 480:- 
- John Krafts föredrag om sin bok Tidiga spår av Sveariket, Dagcentralen i Bro 24 okt. 24 
entréavgifter 480:- , bokförsäljning 770:- 
- Ebbe Schön. "Fridegård, forntiden och folkkulturen" Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc avgifter 
Vi måste få ihop 100 åhörare à 50:- 
–- Vårens Draget - "grand"-tour blir sönd- 12 maj går till hålvägar/fornborg/kultplats 
 
7. Dator - datoranvändning 
- inköp av nya dBASE 
- Ventura inte är kompatibel med Win2000; även vissa problem med dbase 
-  
8. Att rapportera 
- Bengt och Börje deltog i den lokalhistoriska konferensen anordnad av SLH 
- affischer för studiebesöket och John Krafts föredrag gjorda/uppsatta 
- fått bok från Sigtuna museum om "Biskopen i museets trädgård" 
- fått skriften "Vägen till Palteskiuborg, Sigtun amuseums skrift nr 5. Rune Edberg, Aifur på Dvina 
- Sophie skulpterar på Blasieholmen, DN 30/10 
- Börje har kontaktat Johan Lindberg angående gemensam portal för våra hembygdsföreningar 
- Avtalet med Postgirot om ePostgiro och eRedovisning uppsagt. Vi återgår till Giroguid 
 
9. Konsultationer - intervjuer 
- Nya chefen för Bildningsförvaltningen, Pia Andersen, har fått UKF-mtrl 
- tagit fram uppgifter om Säbyholm för Stedman (medl. i UKF) som skriver gårdens historia 
- levererat datasökning ur Hushållningsjournalen för  
- Lars-Erik Larsson om draprojekt med anknytning till landsarkivet 
- Finn Hultgren, Sigtuna, in Hervarasagan 
 
10. Föredrag - guidningar 
01-09-30  Skokloster villaförening/Areskog Vandring Rösaring 
01-10-02 Bildningsförvaltningen ca 50 pers,  Bussrundtur 
01-10-08/09 Börje berättar om Håtunaleken och dess följer i Utbildningsradion 
01-10-15/16 Dito om Näs 1502 och ärkebiskopsborgen i UR 
01-10-22/23 Dito om Tibble 1743 - sammanfattning 
 
 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
Börje Sandén          Curt Dahlgren 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 31 okt 2001, nya lokalen skolvägen kl 19.30        
PM 01:6       Utskrift 01-11-31 

Ekonomi 
- saldolistan 
- skulden till Börje återbetald 
- skuld till Bengt kvarstår 
- akut är utbyte av brännare för 8500:-och ytterligare Svart toner 
- sammanställning av kostnader för inbindning och laminering åren 2000-2001-10-31 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- bokproduktion – Bengt I fritt fall vernissage 10 nov. 
- Veckans affärer ? 
- Odd Fellows matrikel 
- Förhandlingar med Almqvist & Wiksell  tisd 01-10-16 
- Forskarakademin 
- Curt - Book on demand och HP 
- Fråga till Curt: Artikeln i HP:s tidningar?  Är Lars Öholm fortfarande intresserad av studiebesök? 
- övriga 

Projekt – arbetsområden 
Boken om Bro 
– Bro hembygdsförening har inga fler böcker till allmän försäljning (400) 
- Totalt kunde vi "rädda" 11 böcker för manuell inbindning 
-  3 +1 bok har gått till HP utan betalning  

Tidiga spår av Sveariket 
– BTJ har beställt 58 exemplar 
- vi har fått betalring för 171 ex 
 
Hushållningsjournalerna  
- Tryckning klar av Del 2 
- Konsulterat Thore angående reklamfolder, råd om layout 
- beräkning av kostnaden för tryckningen av Hushållningsjournalen enl. Almq & Wiksells avtal 
 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv,  
Årgångar 1811, 1814 

Börje 
- Sänt datasökning ur Hushållningsjournalen till Lantbruksakademins projekt 
- Kontaktat Anders Moberg vid naturgeogr. Inst. för frågor kring väderobservationer före 1860 
 
Dator - datoranvändning 
- inköp av subscription för dBASE verkställd 5989:- 
–Visat sig att Ventura inte är kompatibel med Win2000; även problem med dbase 
–- det är verkligen hög tid att ta itu med problemen med Bengts färgskrivare 
- Ny avgift 998:- för de 2 domännamnen, som vi ännu inte utnyttjar - totalt nästan 5000:- 
- Börje har sagt upp avtalet om ePostgiro och eRedovisning 
 
 
Programverksamhet  
- Studiebesök på Armémuseum sön. 21 oktober 13.15   12 betalande 480:-  
- John Krafts föredrag  i Dagcentralen 24 okt kl  24 entréavgifter  480:-;  bokförsälj  770:- 
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- Mötet i lokalen 14 nov. Visa lokalen Forskning och bokproduktion "medlemsmöte" 
- Ebbe Schön "Fridegård, forntiden och folkkulturen. Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc. Avgifter. Vi 
måste få ihop 100 åhörare à 50-60:-(minst) 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj 
 
Kultur & Historia 
Sophie en artikel om Olle Hedin 
Gudrun en artikel om arbetet med Kungörelserna i Låssa kyrkas arkiv 
Börje med artikeln "Att upptäcka sin hembygd" 
Bengt ett bildreportage från Stockholms-Näs hembygdsförening m.m. 
Annonsering av kommande aktiviteter: bl.a. Ebbe Schöns föredrag 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Programmet för våren 
- Aktiv reklam för Ebbe Schöns föredrag, vi måste få dit 100 personer 
- Vårens program måste vara klart före 1 dec för att komma med i SLH kulturkalender. 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan.  
- mtrl för hemsidan, Assurstenen, Ekhammarsfiguren, Människans utvecklingshistoria 
 
Att rapportera 
- Lokalhistorisk konferens - Börje och Bengt 
- Bosse Ekström har börjat med Häradskartorna 
- affischer för studiebesöket och Krafts föredrag gjorda/uppsatta 
- fått bok från Sigtuna museum om "Biskopen i museets trädgård" 
- fått "Vägen till Palteskiuborg" Sigtuna museums skrift nr 5 (Aifur på Dvina) 
- Sophie skulpterar på Blasieholmstorg DN 30/10 
- Börje har kontaktat Johan Lindberg angående gemensam portal för våra hembygdsföreningar  
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Nya chefen Pia Andersen för Bildningsförvaltningen har fått UKF-mtrl 
- Tagit fram uppgifter om Säbyholm för Stedman (medl i UKF) som skriver gårdens historik 
- levererat datasökning ur Hushållningsjournalerna för Lantbruksakademins projekt 
- Lars-Erik Larsson om dramaprojekt med anknytning till landsarkivet 
- Finn Hultgren, Sigtuna, om Hervarasagan. 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-09-30  Skokloster villaförening/Areskog Vandring Rösaring 
01-10-02 Bildningsförvaltningen ca 50 pers,  Bussrundtur 
01-10-08/09 Börje berättar om Håtunaleken och dess följer i Utbildningsradion 
01-10-15/16 Dito om Näs 1502 och ärkebiskopsborgen 
 
Nästa möte ?   
 
Börje 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2001:7 
Dag/Tid   2001-12-19 / 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje 

Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- Fortfarande ett underskott; Börjes utlägg återbetalade, Bengts utlägg är ännu inte reglerade. 
- Börjes Brio-dator nu helt avbetald (på 3 år) 
  
3. Rapporter från styrelsemedlemmar 
Borkeby: Färdigt och levererat sedan förra mötet: Ambrsoiani, Birka 5; Ingelman, I fritt fall; Borkeby, 
Ner över  ängarna. Se bilagd rapport angående pågående arbeten och förfrågningar 
Forskarakademin: Ny studiecirkel i hembygdsforskning på gång 
Curt ringer HP om i morgon om support för färgskrivaren. Han meddelar att HP:s nya 
färglaserskrivare för A4 skall komma denna vecka. A3 skrivaren kommer till Sverige under våren 
Thore: rapporterar om kontakter med Tryckmedia AB, han behöver några exemplar för demonstration. 
Har kontakt med Christer Wiklander, som är Copywriter och konsult 
Sophie talar för UKF inom Föreningen Svensk Form (f.d. Svenska slöjdföreningen) 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Hushållningsjournalerna 
- Börje har fått mycket värdefullt material från SMHI och docent Anders Mobergs ( Stockholms 
universitet) avhandling och kommande bok om äldre meteorologi för att kunna tolka de över 400 
väderlekstabeller som ingår i 3:e delen av Hushållsjournalen 
- Lämnat 500 volymer 180 + 160 + 160 till A&W för inbindning 
- Återfått del 1 = 161 ex, del 2 = 154 ex, del 3 155 ex 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
Stig Unge vid Utbildningsradion / Radio Uppland vill genom UKF publicera Folklivsberättelser 
 
5. Doktorsdisputation om Dalupproret 
"Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur" Karin Sennefelt Uppsala 
universitet. UKF:s bok framträdande roll i hennes historik över tidigare forskning. 
 
6. Programverksamhet 
- Mötet i lokalen 14 nov. Visat lokalen Forskning och bokproduktion "Medlemsmöte" 5 medl + Bengt, 
Börje, Gudrun. Thore 
................................................ 
- Ebbe Schön "Fridegård, forntiden och folkkulturen. Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc. Avgifter.  
Vi måste få ihop 100 åhörare à 50-60:-(minst) 
- Lokalhistoria och rikshistoria. Börje Sandén Villa Skoga  onsd 20 mars 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj. Vers Torgilsson 
kommer med amatörarkeologer ev. i buss 
 
7. Kultur & Historia / Nyhetsbrev 
Producerad och hittills postat ca 290., utdelade ca 120 av 6 personer, 
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8. Ny upplaga av Häradskartorna kopierad på kommuntryckeriet - ej ännu skuren och klistrad 
 
9. Landstinget försäljning av Rösaringsåsen 
Landstingets/kyrkans försäljning av Rösaringsåsen. Av en tillfällighet har Hans Brofalk, ordf. i Bro 
hembygdsförening fått vetskap om långt drivna planer hos Landstinget om försäljning till 
privatperson/-er av praktiskt taget hela Rösaringsåsen. Kommunstyrelsen kände inte till saken. 
Förfrågan går till landstinget med påpekande om skydd för stora kulturella värden och ett stort 
strövområde. Infartsvägen kommer att stängas med bom. 
 
10. Att rapportera 
- Kulturrapport till Studieförbundet Vuxenskolan  för jan - okt 
- Schöns föredrag:  
Brev till:Enköpings bibl, Järfälla bibl, Jan Fridgård Sällsk, Nordens folkhögskola, Upplands-
Brogymnasiet, Broskolan, Gymnasiet i Bålsta, Högstadieskolan Bålsta, Hembygdsförbundets halvårs 
kalender, Populär arkeologi 
Mail till Enköpingsposten, Uppsala Nya, Lokaltidningen (ny redaktör) 
Nyhetsbrev 3 / K&H går till samtliga rektorer i Upplands-Bro 
Affischer/flygblad. i Bålsta - biblioteket, bokhandeln, flygblad i varje lärarfack på Broskolan, löfte om 
aktiv påverkan av Erik Grym 
- Vuxenskolan. förfrågan om extra ekonomisk bidrag 
- UKF nu medlem i Jan Fridegårdsällskapet 
- Gert Stertman diplomerad av Upplands-Bro 
- Ulf Sporrongs -vänbok med UKF i dess Tabula Gratia 
- Pop. Ark. Annonsen tillrättalagd - Redaktören vill skriva om UKF,  
- Fått de tre radioprogrammen på CD-skivor om 4 orter i Upplands-Bro av Stig Unge 
- Rolf Beckman har fått CD-skivor om radioföredragen för vidare befordran till Troja Televison 
- brevkontakt med Namnspalten/UNT/Per Vikström angående Paris-Rom-Köpenhamn 
- löfte om en DAT-bandspelare (UKF:s Bro d'Rivers gemensamma, stulen vid vårt "Öppet hus") av 
Anders Gjöres, ljudredigeringsprogram 
- Lars Löthman har lämnat revideras fornminnesinventering, Stäksön och Låssa 
 
11. Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Gun Björkman flera gånger om soldathistoria i kommunen 
- Agnete Hjort frågade om Ingegerd Olofsdotter. Diskuterade ev en ny upplaga av Sigtunabilder 
- LokalTV i Bålsta fick skriften om Dalkarlsvägen och Där lokalhistoria blivit rikshistoria 
- Göran Lindblom, Halmstad, idé om arkiv i Aske/Håtuna för släkten Sehmann 
- Ulrica Wadell om Bros historia 
- bidragit med historiken kring Finnsta. Kulturbojen/Carl Gunnar Jansson sätter upp tavla därom 
- diskuterat Ådös gamla placering med Marie-Louise Eriksson, Ådö 
- Gun Björkman fått låna Uppbördslängd för hela U-Bro 1871, mantalslängd 1845, 1935 Håbo-Tibble 
- Heather Robertson om åker-namn i Låssa 
- Carl Magnus Wendt, Folkets historia. hörde av sig efter 8 år angånde Boken om Dalupproret. 
- Birgitta Eblar, dokumetärfilmare, ny ägare till Grans gård fr. 1 febr. Historik kring Grans gård 
- Konstnären som gjort den underliga Ekhammarsfiguren skall ta bort namnet Ekhammarsmannen i 
annonsen i Pop. Ark. 
 
12. Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-10-22/23 3:e programmet i Utbildningsradion. Dalupproret 1743  
01-11-07 HSB - Lokalhistoria / Rikshistoria 
01-11-12 Bro båtklubb - historia kring våra vattendrag, särskilt Säbyholmsviken 
01-11-15 PRO i Bro - där lokalhistorien blivit rikshistoria 
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Bengt Borkeby, v. ordf 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 19 dec 2001, Skolvägen kl 19.30        
PM 01:7 Utskrift 01-12-19 

Ekonomi 
- saldolistan 
- förnyad skuld till Börje 16000 -      återbetald 
- skuld till Bengt 15 831.45 -             kvarstår  
- Brio - stämmer inbetalningarna till Curt 350:-  1998-12 till 2001-11  ? 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Borkeby Bokproduktion  och - Forskarakademin 
- Curt - Book on demand och HP, - HP:s artiklar om tryckmetoden - Hemsidan för UKF on Demand?  
skrivarservice ? supportavtal för skrivare ? 
- övriga 
 
Bokprojekt  
Tidiga spår av Sveariket 
Hushållningsjournalerna  
- fått mycket värdefullt meteorologiskt material från Anders Moberg, Sthlm Universitet 
- Lämnat för inbindning 180 + 160 + 160 = 500 ex   23 nov 
- fel med lamineringen rapporterad  3 dec 
- Levererade: del 1 = 161, del 2 = 154, del 3 = 155 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas 
arkiv,  
Årgångar 1811, 1814 
Stig Unge . Utbildningsradion vill publicera Folklivsberättelser från Uppland 
Holger Ängeskog, vill publicera 2 verk om sin verksamhet som flygare: F8 / civilflygare 
 
Doktorsdisputation om Dalupproret 
"Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur" Karin Sennefelt 
UKF:s bok framträdande roll i hennes historik över tidigare forskning 
Vetenskapsradion program  med Sennefelt - Sven Inge Nylund varskodde om programmet 
Brev till Sven Inge Nylund, Leif Kratz, Mora, Stig Olsson, Leksand, Carl Magnus Wendt Folkets 
historia, Karin Sennefelt 
Mail till Stig Unge UR, Sennefelt, Jan.Olof Montelius, Falukuriren, Dalarnas Radio, 
Vetenskapsradion, Håkan Axelsson, Trons-Lasse, Tore Gannholm 
 
Bildarkivet 
Gert Stertman - ställer gärna upp med sin kunskap - han har hela Mälarpostens bildmatrl 
förslag till arbetsgrupp diskuterad 
 
Programverksamhet  
- Mötet i lokalen 14 nov. Visa lokalen Forskning och bokproduktion "medlemsmöte" 5 medl + Bengt, 
Börje, Gudrun. Thore 
- Ebbe Schön "Fridegård, forntiden och folkkulturen. Dagcentralen i Bro. 5000:- inkl soc. Avgifter. Vi 
måste få ihop 100 åhörare à 50-60:-(minst) 
- Lokalhistoria och rikshistoria. Börje Sandén Villa Skoga  onsd 20 mars 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj. Vers Torgilsson 
kommer med amatörarkeologer ev. i buss 
 
Kultur & Historia / Nyhetsbrev 
Producerad och hittills postat ca 290.,  utdelade ca 120 av 6 personer, 
Stig Olsson  UR Falun, Stig Unge UR Uppsala, Johan Engström (Armémuseum) Elisabeth Stråhle, 
Enköpingsposten, Uppsala nya Tidning, Lokaltidningen, Bibliotek i Bålsta, Enköping Uppl-Bro, 
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Westin Berg (Skokloster) Jan Fridegård Sällskapet, , David Damell, Michael Olausson och Lena 
Holmqvist,¨Stig Ryhd och Håkan Liby vid Upplands-museet, Ylva Othzén (länsantikvarie), samtliga 
rektorer i Uppl-Bro, Munktell (Gustavianum), Ulf Erik Hagberg, Lars Holmblad, Nordiska museets 
bibliotek, Stadsarkivet, Berit Svedberg, Viking Heritage (Dan Carlsson) 
Ambrosiani, Göran Dahlbäck, Alf Åberg, Lars Nilsson, Bengt O H Johansson, Sigurd Ramqvist, Karl-
Erik Perhans (.su) 
 
Ny upplaga av Häradskartorna kopierad på kommuntryckeriet - ej ännu skuren och klistrad 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Programmet för våren 
- Aktiv reklam för Ebbe Schöns föredrag, vi måste få dit 100 personer. se rapport nedan 
- Draget - "grand tour" - Vera Torgilsson tar ev med folk i sin buss 
- Landstingets/kyrkans försäljning av Rösaringsåsen 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
- redigeringsutrustning för videokameran 
- dokumentationen av seminariet. Vi har fått Roslunds och Lindström bidrag för länge sedan.  
- mtrl för hemsidan, Assurstenen, Ekhammarsfiguren, Människans utvecklingshistoria 
- HP:s artikel om vår bokframställning.  
 
Börjes  rapporter 
- Kulturrapport till Studieförbundet Vuxenskolan  för jan - okt 
- Schöns föredrag:  
Brev till:Enköpings bibl, Järfälla bibl, Jan Fridgård Sällsk, Nordens folkhögskola, Upplands-
Brogymnasiet, Broskolan, Gymnasiet i Bålsta, Högstadieskolan Bålsta, Hembygdsförbundets halvårs 
kalender, Populär arkeologi 
Mail till Enköpingsposten, Uppsala Nya, Lokaltidningen (ny redaktör) 
Nyhetsbrev 3 / K&H går till samtliga rektorer i Upplands-Bro 
Affischer/flygblad. i Bålsta - biblioteket, bokhandeln, flygblad i varje lärarfack på Broskolan, löfte om 
aktiv påverkan av Erik Grym 
Vuxenskolan. förfrågan om extra ekonomisk bidrag 
- UKF nu medlem i Jan Fridegårdsällskapet 
Gert Stertman diplomerad av Upplands-Bro 
Ulf Sporrongs -vänbok 
 
- Pop. Ark. Annonsen tillrättalagd - Redaktören vill skriva om UKF, Hon vill att jag kollar den 
Ekhammarsfigur som finns i tidningens bokshop (en 3:e variant) 
- Fått de tre radioprogrammen på CD-skivor av Stig Unge 
- Rolf Beckman har fått CD-skivor om radioföredragen för vidare befordran till Troja Televison 
- brevkontakt med Namnspalten/UNT/Per Vikström angående Paris-Rom-Köpenhamn 
- löfte om en DAT-bandspelare (UKF:s Bro d'Rivers gemensamma, stulen vid vårt "Öppet hus") av 
Anders Gjöres, ljudredigeringsprogram 
- Lars Löthman har lämnat rev. fornminnesinventering, Stäksön och Låssa 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Gun Björkman flera gånger om soldathistoria i kommunen 
- Agnete Hjort frågade om Ingegerd Olofsdotter. Diskuterade ev en ny upplaga av Sigtunabilder 
- LokalTV i Bålsta fick skriften om Dalkarlsvägen och Där lokalhistoria blivit rikshistoria 
- Göran Lindblom, Halmstad, idé om arkiv i Aske/Håtuna för släkten Sehmann 
- Ulrica Wadell om Bros historia 
- bidragit med historiken kring Finnsta. Kulturbojen/Carl Gunnar Jansson sätter upp tavla därom 
- diskuterat Ådös gamla placering med Marie-Louise Eriksson, Ådö 
- Gun Björkman fått låna Uppbördslängd för hela U-Bro 1871, mantalslängd 1845, 1935 Håbo-Tibble 
- Heather Robertson om åker-namn i Låssa 
- Carl Magnus Wendt, Folkets historia. hörde av sig efter 8 år. 
- Birgitta Eblar, dokumetärfilmare, ny ägare till Grans gård fr 1 febr. Historik kring Grans gård 
- Konstnären som gjort den underliga Ekhammarsfiguren skall ta bort namnet Ekhammarsmannen i 
annonsen i Pop. Ark. 
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Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
01-10-22/23 3:e programmet i Utbildningsradion. Dalupproret 1743  
01-11-07 HSB - Lokalhistoria / Rikshistoria 
01-11-12 Bro båtklubb - historia kring våra vattendrag, särskilt Säbyholmsviken 
01-11-15 PRO i Bro - där lokalhistorien blivit rikshistoria 
 
Nästa möte ?   
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2002:1 
Dag/Tid   2002-02-07 / 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén Håkan 

Norelius 
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- 20000:- från Patriotiska Sällskapet för tryckning av Hushållningsjournalerna 
  
3. Inför årsmötet 
Resterande mandattid.  Bengt Borkeby 0 år. Karl-Erik Mörk 0 år 
Suppleant. Håkan Norelius 0 år;  
Revisorer: Lennart Danielsson och Lennart Stigle: 0 år 
Revisorsuppleanter: Marianne Lindberg 0 år, Yvonne Frödin 0 år 
Thore talar med Bosse; Bengt med Mattisson,  
Sophie talar med Anna Norberg 
Inventarieförteckning upprättad 
Börje skriver verksamhetsberättelse, gör bokslut och lämnar till revisorerna 
Föredrag av Börje: "Historia med bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten" 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Hushållningsjournalerna 
- Levererade från Almqvist & Wiksell: del 1 = 161; del 2 = 154; del 3 = 155  
- rec. ex till Rig. och Sveriges hembygdsförbund och Stockholms läns hembygdfsförbund 
- 1 ex levererat till Tibblehuset, Elisabeth Ståhle 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
Det hände i Upplands-Bro 
- Revideringen påbörjad av Börje; avsnittet om Bro klart 
- kompletterande upplysningar lägg successivt upp på hemsidan, där bokens kapitelindelning finns 
Boken om Bro 
- Bro hembygdsförening avsätter 70000:- för en ny tryckning 
 
5. Bildarkiv 
- Gert Stertman - Åke Andersson, Bro och Bertil Borg vidtalade för arbetet med bilderna 
 
6. Programverksamhet 
- Ebbe Schöns föredrag - drygt 50 åhörare 
- Lokalhistoria och rikshistoria. Börje Sandén Villa Skoga  onsd 20 mars 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj. Vers Torgilsson 
kommer med amatörarkeologer ev. i buss 
- Förslag att arrangera Arkeologidagen kring Granhammarsmannen med Jonathan Lindström. 
 
7. Börjes rapporter 
- Vi har fått överta en begagnad DAT-bandspelare av Anders Gjöres. UKF:s och BDB:s gemensamma 
bandspelare blev stulen i samband med Öppet hus i den förhyrda postlokalen vid Tibble torg. 
- Annons om UKF införd i Företagsfakta. 
- Annonser om våra föredrag till Länsförbundets kulturkalender 
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- UKF inbjudet att deltaga i Långhundraledens seminarium kring Svearikets tillkomst. 
- UKF, Stockholms-Näs hembygdsförening och Svenska kyrkan gör en gemensam manifestation kring 
500 årsminnet av mötet vid Näs äng 1502. 
 
8. SL:s förslag till en stor services station för pendeltåg 
- fullt utbyggd skall den ge ca 100 arbetstillfällen 
- allmänt informationsmöte skall äga rum 
 
9. Landstinget försäljning av Rösaringsåsen 
- Efter aktioner från Bro hembygdsförening och kommunalrådet Sven-Inge Nylund har försäljningen 
till privatperson av det känsliga området stoppats. 
 
10. Book on demand 
- Sophie erbjuder sig att hjälpa Bengt med bokproduktionen 
 
11. Konsultationer – intervjuer – ett urval 
02-01-04 Guy Mahlviker - bekants bokprojekt 
02-01-05 Anne Sumner. hon har fått mtrl för sin forskning kring Lejondal/Brogård 200:- 
02-02-02 Anders Moberg, docent East Anglia University vid "Lördagsakademin" Aula Magna 
02-01-14 Nils Larsson, runstensfadder för Assurstenen. Kommentarer till Curts tolkning.  

             Tar sig an översättningen Olav den heliges saga (legendariska) 
02-01-15 Scannat bilder åt Carl Gunnar Jansson 
02-01-16 Tack från Karin Sennefeldt för spridningen av hennes avhandling 
02-01-17 Åter igen tal om en artikel i Pop. ark om UKF 
02-02-04 Olle Lasus Volny - arbetar med en bok 1743 
02-02-04 Rekognoserat / intervjuat Birgitta / Greta Lindhé om Finsta 
 
12. Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-01-24 Aske kursgård. Försvarets Forskningsinstitut Foi. ca 30 deltagare 
02-01-30 PRO Kungsängen, ca 90 deltagare 
 
-  
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Bengt Borkeby, v. ordf 
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PM UKF - styrelsemöte torsd 7 febr, Skolvägen kl 19.30        
PM 02:1 Utskrift 02-02-07 

Ekonomi 
- saldolistan 
- 20000:- från Patr. Sällskapet för tryckning av Hushållsjournalen 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Borkeby Bokproduktion och - Forskarakademin 
- övriga 
Årsmötet 
Datum och program 
Bokslut och verksamhetsberättelse 
Inventarieförteckning 
Varulager 2001 
 
Bokprojekt  
Redovisn av kostnader för UKF:s böcker 
Avtal med Bibliotekstjänst 
Kontakt med Patriotiska Sällskapet - besked om bidrag i sept! 
Tidiga spår av Sveariket 
- John Kraft köper ytterligare några böcker 
Hushållningsjournalerna  
- Levererade: del 1 = 161, del 2 = 154, del 3 = 155 
- Rec.ex till RIG 
- 1 ex till SHF/SLH - artikel i Ledungen 
- Sålda/betalade 
- Beställda 
- utlämnade säljbrev 
- 1 ex placerat i Tibblehuset 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas 
arkiv,  
Det hände i Upplands-Bro 
- Revidering är nu igång 
Boken om Bro 
Bro hembygdsförening avsätter 70000:- i nästa års budget för en ny upplaga 
 
Bildarkivet 
Gert Stertman - ställer gärna upp med sin kunskap - han har hela Mälarpostens bildmatrl 
Från Bro deltar Åke Andersson  
 
Programverksamhet  
- Ebbe Schön "Fridegård, forntiden och folkkulturen. 51-52 åhörare 
........................ 
- Lokalhistoria och rikshistoria. Börje Sandén Villa Skoga  onsd 20 mars 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj.  
Håtuna -hembygdsförening ansluter vid Thoresta anhalt 
Vera Torgilsson kommer med amatörarkeologer ev. i buss 
Hans Söderholm, Håbo hembygdsförening ansluter vid Thoresta 
 
Kultur & Historia / Nyhetsbrev 
Artiklar för vårens nummer 
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Ny upplaga av Häradskartorna kopierad på kommuntryckeriet - ej ännu skurna och klistrade 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
 SL:s anläggning för reparation och avisning av pendeltåg 
Landstinget tycks häva försäljningen av Rösaringsskogen 
 
Ej verkställda beslut/åtaganden 
 
Börjes  rapporter 
- DAT-bandspelare (UKF:s Bro d'Rivers gemensamma, stulen vid vårt "Öppet hus") av Anders Gjöres, 
ljudredigeringsprogram 
- Annons om UKF i Företagsfakta 
- Långhundraledens seminarium kring Svearikets tillkomst. John Kraft, Dan Carlsson, Lars Gahrn, 
Mats G. Larsson. Wladyslaw Ducko, arkeolog vid UU 
- Kommunens 50-års jubileum 
- 500-års jubileet 
- Ingmar Claesson - "Jubileumsskrift" ! 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
02-01-04 Guy Mahlviker - bekants bokprojekt 
02-01-05 Anne Sumner. hon har fått mtrl för sin forskning kring Lejondal/Brogård 200:- 
02-02-02 Anders Moberg, docent East Anglia University vid "Lördagsakademin" Aula Magna 
02-01-14 Nils Larsson, runstensfadder för Assurstenen. Kommentarer till Curts tolkning.  
Tar sig an översättningen Olav den heliges saga (legendariska) 
02-01-15 scannat bilder åt Carl Gunnar Jansson 
02-01-16 Tack från Karin Sennefeldt för spridningen av hennes avhandling 
02-01-17 Åter igen tal om en artikel i Pop. ark om UKF 
02-02-04 Olle Lasus Volny - arbetar med en bok 1743 
02-02-04 Rekognoserat / intervjuat Birgitta / Greta Lindhé om Finsta 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-01-24 Aske kursgård. Försvarets Forskningsinstitut Foi. ca 30 deltagare 
02-01-30 PRO Kungsängen, ca 90 deltagare 
 
Nästa möte ?   
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2002:2 
Dag/Tid   2002-03-27 / 19.30 
Plats    Skolvägen 33, Kungsängen 
Närvarande: Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Börje Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- inköp av platt datorskärm 9125:- inkl moms 
- ny skanner sedan den föregåendes kretskort brunnit. 4938:- inkl moms 
  
3. Inför årsmötet 
- Börje redovisade verksamhetsberättelse 
- Föredrag hålls av Börje: "Historia med bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten" 
- Beslut att säga upp lokalen i och med junis utgång presenteras på årsmötet. Vi försöker finna lokal 
för lagring av osålda böcker och visst arkivmaterial 
- Bengt arbetar med layout på sin bärbara dator. Resultatet av s/v produktion testas i HP8000 som 
Bengt tar till bostaden. Slutliga utskriften görs till PDF-fil, som tryckeriet kan ta hand om. Vi slipper 
den tunga pappershanteringen. Ev färgproduktioner gör Börje i sin bostad. 
 
4. Projekt - arbetsområden 
Hushållningsjournalerna 
- Rig har uppmanat Nils-Arvid Bringéus att skriva recension 
- vår medlem Chris Druid visar/säljer Journalen på Trädgårdsmässan i Älvjö 
- Börje gör reklammaterial 
Gudruns projekt 
- Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
- Gudrun och Börje har åhört Elisabeth Reutersvärds föredrag kring sin avhandling om  K. Maj:ts 
Kungörelser i Kungsholmens kyrka 
Det hände i Upplands-Bro 
- Revideringen fortsätter 
- kompletterande upplysningar lägg successivt upp på hemsidan, där bokens kapitelindelning finns 
Odd Fellows matrikel  
- Börje har använt PDF-filer i utskjutningsprogrammet i Ventura  
 
5. Programverksamhet 
- Börjes föredrag på Villa Skoga måste ställas in på grund av sjukdom 
- Håtuna och Bålsta hembygdsföreningar ansluter vid förra järnvägsövergången vid Toresta 
- Arkeologidagen - klart att Jonathan Lindström ställer upp 18 augusti 
- Annonsering i Populär arkeologi och dess hemsida 
 
6.  Häradskartorna Bro och Håbo 
- ny upplaga säljs nu på biblioteken och direkt från UKF 
 
7. Börjes rapporter 
- beklagande till Kjell Nilsson att vi inte kunde ställa upp på länsförbundets redaktörsträffen 
- UKF avstod från repr, vid länsförbundets årsmöte i Sollentuna 
- inställt 2 intervjuer, Stig Unge/Börje Karlsson Öregrund, Inger Gustafson-Seife, Arkivvården 
- brev/mail till Mattias Legnér och Hakon Ahlberg om recensioner av Sennefelt avhandling, 1743 
- Börje och Gudrun deltog i Långhundraledens seminarium kring Svearikets tillkomst. John Kraft, Dan 
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Carlsson, Lars Gahrn, Mats G. Larsson. Wladyslaw Ducko, arkeolog vid UU 
- Kommunens 50-års jubileum. kommunen har anslagit 100 000:-  att söka ur för föreningarna 
- 500-års jubileet. 5 musiker med renässansmusik och statister i 1500-talskläder kontrakterade 
Samarbete med kyrkan och UKF 
- Samrådsgruppens möte på Klint. UKF kan begära anslag 10000:-? 
- SHF har nu öppnat sin portal - UKF finns länkad. Vi bör ha en öppningssida då deras server med 
länk därifrån - Börje ordnar när tid finns 
- rapport från Sven-Inge Nylund om Locums agerande i frågan om försäljningen av Rösaringsåsen. 
Försäljningen till privatperson stoppad.  
- Nyhetsbrev skrivet och postat/utdelat/lämnat för utdelning 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Christina Falkengård - Tammsvikshistorik 
- Omar, Uruguay om vikingar 
- Christina Lundin om Kvarnstugan Lejondal 
- diskuterat återupptagande av Brogårdsarkivet - dokumenterat nya våtmarken 
- Lars Carlsson med förfrågan om Grafitgruvan -  
- Maud Donatello - fråga om allmän användning av nya bryggan i Kungsängen 
- Stig Jansson, lantarbetare på Granhammar, fil mag, intresserad av att bidraga med dokumentation 
- Per Israelsson, bitr, rektor vid gymnasiet om gymnasieklasser från vänorten Lämpelä med guidehjälp 
av Börje 
- Jessica på Tammsviksbokningen om ev guidningar, Börje lämnat prospektet om guideturer 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-02-27 PRO Kungsängen, ca 90 deltagare II 
02-03-06 SPF i Knivsta - Håtunaleken och 1319 
02-03-10 Kyrkstugan i Håbo-Tibble - Gudrun och Börje om Hushållningsjournalerna 
02-03-26 Klint Gudrun och Börje om Hushållningsjournalerna 
 
  
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Bengt Borkeby, v. ordf 
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PM UKF - styrelsemöte onsd 27 mars, Skolvägen kl 19.30        
PM 02:2 Utskrift 02-03-27 

Ekonomi 
- saldolistan 
- platt datorskärm - 9125:-- 17 " 
- kretskortet i scannern brunnit. ny scanner < 5000:- 
- 1000:- + Boken om Bro till Clas Andskär för omfattande hjälp med datorerna 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Borkeby Bokproduktion och - Forskarakademin 
- övriga 
Årsmötet 
Bokslut och verksamhetsberättelse 
Inventarieförteckning 
Varulager 2001 
 
Bokprojekt  
Hushållningsjournalerna  
- Rec.ex till RIG  Nils-Arvid Bringéus anmodad 
- utlämnade säljbrev 
- 1 ex placerat i Tibblehuset 
- Chris Druid visar Journalerna på Älvsjömässan i april 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas 
arkiv,  
- Elisabeth Reutersvärds föredrag i Kungsholmens kyrka 
Det hände i Upplands-Bro 
- Revidering är nu igång 
- Odd Fellows matrikel gjord med PDF i Ventura 
 
Programverksamhet  
Börjes föredrag på Villa Skoga måste ställas in på grund av sjukdom 
 
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj.  
Håtuna -hembygdsförening ansluter vid Thoresta anhalt 
Vera Torgilsson kommer med amatörarkeologer ev. i buss 
Hans Söderholm, Håbo hembygdsförening ansluter vid Thoresta 
Arkeologidagen - klart med Jonathan Lindström 
Annonsering i Pop.Ark och dess hemsida 
 
Höstprogram ? 
 
Kultur & Historia / Nyhetsbrev 
Artiklar för vårens nummer 
 
Ny upplaga av Häradskartorna - nu på biblioteken 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
Uppsägning av lokalen 
Book on demands verksamhet framöver 
 
Börjes  rapporter 
- beklagande till Kjell Nilsson att vi inte kunde ställa upp på redaktörsträffen 
- UKF avstod från repr, vid länsförbundets årsmöte i Sollentuna 

587



_ inställt 2 intervjuer, Stig Unge/Börje Karlsson Öregrund, Inger Gustafson-Seife, Arkivvården 
- Mattias Legnér och Hakon Ahlberg om 1743 
- Långhundraledens seminarium kring Svearikets tillkomst. John Kraft, Dan Carlsson, Lars Gahrn, 
Mats G. Larsson. Wladyslaw Ducko, arkeolog vid UU 
- Kommunens 50-års jubileum. kommunen har anslagit 100 000:-  ännu inga förslag 
- 500-års jubileet. 5 musiker med renässansmusik och statister i 1500-talskläder kontrakterade 
Samarbete med kyrkan och UKF 
- Samrådsgruppens möte på Klint. UKF kan begära anslag 10000:-? 
- SHF har nu öppnat sin portal - UKF finns länkad. Vi bör ha en öppningssida då deras server med 
länk därifrån 
- rapport från Sven-Inge Nylund om Locums agerande i frågan om försäljningen av Rösaringsåsen 
- Nyhetsbrev skrivet och postat/utdelat/lämnat för utdelning 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Christina Falkengård - Tammsvikshistorik 
- Omar, Uruguay om vikingar 
- Christina Lundin om Kvarnstugan Lejondal 
- diskuterat återupptagande av Brogårdsarkivet - dokumenterat nya våtmarken 
- Lars Carlsson om Grafitgruvan -  
- Maud Donatello - fråga om allmän användning av nya bryggan i Kungsängen 
- Stig Jansson, lantarbetare på Granhammar, fil mag, intresserad av att bidraga med dokumentation 
- Per Israelsson, bitr, rektor vid gymnasiet om gymnasieklasser från vänorten Lämpelä 
- Jessica på Tammsviksbokningen om ev guidningar  lämnar prospektet om guidturer 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-02-27 PRO Kungsängen, ca 90 deltagare II 
02-03-06 SPF i Knivsta - Håtunaleken och 1319 
02-03-10 Kyrkstugan i Håbo-Tibble - Gudrun och Börje om Hushållningsjournalerna 
02-03-26 Klint Gudrun och Börje om Hushållningsjournalerna 
 
Nästa möte ?   
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2002:3 
Dag/Tid   2002-05-14  kl 19.30 
Plats    Målarvägen 19 
Närvarande: Bengt Borkeby, Bosse Palmehorn, Sophie Hedin, Börje Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- inköp av språkprogrammet Correct IT  1026:- inkl. moms 
- diskuterades inköp av CD-brännare för Bengt. 
 
3.  Bo Palmehorn hälsades välkommen i styrelsearbetet. Han lämnade en utförlig redogörelse för sin  
bakgrund. 
 
4. Rapporter 
Bengt redogjorde för bokproduktionen. Västeråsboken klar. Järfällaboken klar om 14 dagar. Viss 
förfrågan om hjälp med bokproduktion finns. Bengt tar upp saken i oktober. Forskarakademins 
nybörjarkurs, studiebesök i Arkivhuset i Uppsala i höst inbokat. Ev studiecirkel kring Boken om Bro 
när den kommer i ny upplaga. Bengt berättade om forskningsverksamheten i Siljansnäs, bl.a. 
upptäckten av fångstgropar. Föredrag om Fattigvård i Järfälla. Bengt avser att ta itu med domböckerna 
i Svenngårdska samlingen. Sophie om den Spanska boken.  
  
5. Angående fråga vid årsmötet 
Tore Gannholm tyckte sig se en oklarhet mellan balansräkningarna. 
Närvarande revisor förstod inte vad han talade om; samma sak vid möte med bägge revisorerna. 
Lennart Stigle är tillika revisor i kommunen. Vid mailkontakt med Gannholm menade han att det 
fanns för mycket pengar i årets balansräkning. Han undrade var de kommit ifrån (om det kanske var 
lån). Förklaringen kan ligga i det faktum, som jag inledningsvis nämnde, att vi inte har 
företagsbokföring (som han i sin bokutgivning är van vid) med fördelning av inkomster och utgifter på 
flera år. Eftersom vi aldrig blivit påförd skatt har vår enklare bokföringen ingen praktiskt betydelse. 
Resultat har blivit att inkomster ett år kan hänföra sig till produktion/utgifter ett annat år. Beslöts att ge 
en förklaring om saken i nästa nyhetsbrev. 
 
6. Bokprojekt  
Hushållningsjournalerna  
- fyllig artikel i DN på sidan Namn  & Nytt av Clas Svahn (nu medlem).  
- 12-15 korta utsnitt ur artiklarna har sedan lagts ut på Namn & Nytt sidan 
- en effektfull reklam för vårt bokverk; vi har bl.a. fått sälja 5 ex till Riksarkivets nätbokhandel, Några 
privat personer har också köpt 
- 2 ex sålda på Trädgårdsmässan av vår medlem Chris Druid 
- 1 ex sålt till KTH 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
- ca 500 titlar ligger på vår hemsida. Intresserade kan beställa utskrift av aktuella filer 
Det hände i Upplands-Bro 
- Revidering fortsätter så sakteliga 
- bokens kapitelindelning är upplagd på hemsidan, där successivt utförligare texter införs. Detta är en 
test av hur en kompletterande CD skall kunna utformas 
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7. Programverksamhet  
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj.   
Håtuna -hembygdsförening ansluter vid Thoresta anhalt 
Hans Söderholm, Håbo hembygdsförening ansluter vid Thoresta 
Arkeologidagen - blir i år Granhammarsmannen med Jonathan Lindström 
 
Höstprogrammet diskuterades. 
Bo Palmehorn föredrag med bilder under rubriken I Leif Erikssons kölvatten. Med kajak i 
östgrönländska farvatten. Gudrun berättar om Hushållningsjournalerna. 
 
8. Kultur & Historia 
Ett nummer framställs i höst. Bl.a. Sophies artikel om Olle Hedin. Börje om 1502. 
 
9. Utrymningen av lokalen och Book on demand i fortsättningen 
Färgskrivaren ställs tills vidare hos Curt. Boklager och arkivmaterial tas tillbaka till Målarvägen. 
Papperslagret delas upp på Bengt och Börje. Hyllor och bord m.m. till de som har användning för 
dem. 
Layoutarbete görs i fortsättningen som förut, men det färdiga resultatet sparas i PDF-format och trycks 
av A&W. Vi slipper den i dubbel mening tunga pappershanteringen. Naturligtvis blir det dyrare för 
kunden. 
 
10. Börjes  rapporter 
- Mail/Nyhetsbrev till arkeologiprofessorn Ola Kyhlberg vid Uppsala universitet att vi aktualiserar 
hålvägarna igen, liksom Granhammarsmannen. 
- Rickard Högberg, medlem i UKF och konstnär sätter upp sitt Rurikmonument i granit i Novgorod. 
Han redan gjort ett stort granitmonument av Nyens skans, den gamla svenska fästningen vid Neva. 
- Stor artikel i DN, Namn och Nytt sidan, om Hushållningsjournalen, ett dussintal uppföljningar med 
korta avsnitt i DN. 
- Recension under strecket i SvD av Sennefelts doktorsavhandling har rubriken "När Sverige öppnade 
dörren för folket". Synnerligen intressant mot bakgrunden av UKF:s framställning om Dalupproret 
1743. 
- Recensioner av Alf Åbergs bok om Dalupproret i Falukuriren och UNT, där man tagit fast på att 
Dalupproret var en demonstration och ingen revolution. Åberg använder samma ordalydelse härom 
som i sin recension 1994 om Vad hände egentligen? del 3. Dalupproret 1743 - "Stora daldansen", där 
Börje framhåller att det var frågan om en demonstration och inget försök till revolution.  
- Intressant mail från Lars Ericson, medarbetare i vår bok om Dalupproret, med anledning av mitt mail 
till Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek att dokumenten som förklarar Alf Åbergs ändrade syn på 
Dalupproret finns i UKF:s bok. Lars skrev: "Roligt att utvecklingen kommit ifatt UKF." 
- Gudrun och Börje inventerar förrådet av gamla kyrkböcker som nu finns i Håbo-Tibbles gamla 
brandstation för eventuell komplettering av Låssa-arkivet. 
- Artikel i DN om "Den hemliga armén", där utbildningen av norska kommandosoldater vid bl.a. 
Thoresta skildras. Börje har fått författarens tillstånd att använda materialet vid revideringen av Det 
hände i Upplands-Bro. en del av Börjes korrespondens med DN återgavs veckan därpå och föranledde 
kontakt med en svensk kvinna med egna iakttagelser vid Thoresta och Hässlö flygfält i Västerås, 
varifrån de utbildade nattetid flögs över gränsen. 
- Förfrågan från Viking Heritage om artiklar kring föredraget om "Två resor i Sovjetunionen i 
vikingars kölvatten" vid årsmötet, och om Rösaring. 
- hittat en gammal färdväg i anslutning till hålvägarna, finns inlagd i senare tryckning av 
generalstabskartan, översedd 1892-94. 
- Börje och Thore Isaksson har rensat och röjt väg i hålvägarna inför Draget "grand tour". 
- Kulturbojen - visar restaureringen av Sundby magasin 29 maj. 
 
11. Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Intervjuat/fått foto om Bro på 20-talet av Mats Elg, barnbarn till prosten Elg. 
- Clas Svahn, DN-journalist och författare, intervjuat Gudrun och Börje om arbetet med 
Hushållningsjournalen. 
- möte med Rolf Beckman om uppläggningen av 500-års jubileet av möte vid Näs 1502 och 
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programmet vid Nationaldagsfirandet. 
- korrespondens med KB angående den ursprungliga ordalydelsen i Du gamla, du fria. 
- Einar Birgisson, student på Island med frågor om processionsvägen 
- Korrespondens med Torgny Nevéus, prof. emeritus, angående hans recension av Åbergs bok. 
- Besvarat frågor om Granhammarsmannen från student i Umeå. 
- Börje har i uppdrag att berätta om kommunens historia, som inledning på fullmäktiges möten i maj 
och september med anledning av storkommunens tillkomst för 50 år sedan. 
- Förfrågan från Carl Gunnar Jansson om "tiondelador", sänt honom utskrift från UKF:s databaser. 
- Vuxenskolan, Doris, om studiecirkel kring Boken om Bro, när ny upplaga finns. 
 
12. Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-04-03 PRO-Kungsängen, historia och sång med Bro d´River Boys 
02-04-17 Norrmalms hembygdsförening, Ny forskning kring Dalupproret 1743 
02-04-20   Privat. Rösaring 
02-04-23 4 tim busstur med finska gymnasister bl.a. till Savolax på Rösaringsåsen 
02-04-23 Vandring i Finnsta och Råby. Gudrun och Börje 
02-04-27 Busstur till Badelunda med Arkeologisektionen 
02-05-02   Visning av Rövargrottan/Draget för LokalTV i Håbo 
02-05-13 Upplands-Bro historia Kungsängen, Fullmäktige. 
 
 
Nästa möte tisd 27 aug kl 19.30 Målarvägen 19. Bro   
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Bengt Borkeby, v. ordf 

591



UKF - styrelsemöte tisd 14 maj, Målarvägen 19  kl 19.30        
PM 02:3 Utskrift 02-05-14 

Ekonomi 
- saldolistan 
- inköpt språkprogrammet CorrectIT 1026:- inkl moms 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Borkeby Bokproduktion och - Forskarakademin 
- övriga 
- Bo Palmehorn hälsas välkommen i styrelsearbetet 
 
Årsmötet 
Tore Ganholms fråga om oklarhet mellan balansräkningarna. 
Närvarande revisor förstod inte vad han talade om; samma sak vid möte med bägge 
revisorerna. Lennart Stigle är tillika revisor i kommunen. Vid mailkontakt med Gannholm 
menade han att det fanns för mycket pengar i årets balansräkning. Han undrade var de kommit 
ifrån (om det kanske var lån). Förklaringen kan ligga i det faktum, som jag inledningsvis 
nämnde, att vi inte har företagsbokföring (som han i sin bokutgivning är van vid) med 
fördelning av inkomster och utgifter på flera år. Eftersom vi aldrig blivit påförd skatt har vår 
enklare bokföringen ingen praktiskt betydelse. Resultat har blivit att inkomster ett år kan 
hänföra sig till produktion/utgifter ett annat år. 
- vi bör kanske sända deltagare (och tillika medlemmar) protokollet. Hur vi nu skall utforma 
det.  
- Det kan naturligtvis vara intressant för oss att tydligare se hur penningströmningarna går och 
revisorerna har visat mig hur sådan bokföring kan göras. 
 
Bokprojekt  
Hushållningsjournalerna  
- fyllig artikel i DN på sidan Namn  & Nytt av Clas Svahn (nu medlem).  
- 12-15 korta utsnitt ur artiklarna har sedan lagts ut på Namn & Nytt sidan 
- en effektfull reklam för vårt bokverk; vi har bl.a. fått sälja 5 ex till Riksarkivets 
nätbokhandel, Några privat personer har också köpt 
- 2 ex sålda på Trädgårdsmässan av vår medlem Chris Druid 
- 1 ex sålt till KTH 
Gudruns projekt 
– fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas 
arkiv 
- ca 500 titlar ligger på vår hemsida. Intresserade kan beställa utskrift av aktuella filer 
Det hände i Upplands-Bro 
- Revidering fortsätter så sakteliga 
- bokens kapitelindelning är upplagd på hemsidan, där successivt utförligare texter införs. 
Detta är en test av hur en kompletterande CD skall kunna utformas 
  
Programverksamhet  
- Vårens ”grand tour” går till Draget: kultplats/fornborg, hålvägar, sönd 12 maj.  
Håtuna -hembygdsförening ansluter vid Thoresta anhalt 
Hans Söderholm, Håbo hembygdsförening ansluter vid Thoresta 
Arkeologidagen - blir i år Granhammarsmannen med Jonathan Lindström 
Annonsering i Pop.Ark och dess hemsida 
 
Höstprogram ?   Försök finna lämpligt inför mötet så att det kan annonseras i Hembygdsförbundets 
kalender (manusstop 1 juli) 
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Kultur & Historia / Nyhetsbrev 
Artiklar för höstens nummer 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
-Book on demands verksamhet framöver 
- Samrådsgrupp - Mattsonska stugan 30 maj kl 19.00 
 
Börjes  rapporter 
- Mail/Nyhetsbrev till prof. Ola Kyhlberg UU, att vi aktualiserar hålvägarna igen, likasom 
Granhammarsmannen 
- Rickard Högberg, medlem i UKF, konstnär som sätter upp Rurikmonument i granit i Novgorod 
- Stor artikel i DN, Namn och Nytt sidan, om Hushållningsjournalen, ett dussintal uppföljningar med 
korta avsnitt i DN 
- Recension under strecket i SvD av Sennefelts doktorsavhandling har rubriken, När Sverige öppnade 
dörren för folket. Intressant med anledning av min framställning om Dalupproret 1743 
- Recensioner av Alf Åbergs bok om Dalupproret i Falukuriren och UNT, där uppfattningen att 
Dalupproret var en demonstration helt slagit igenom. Samma ordalydelse som i Åbergs rec 1994 om 
Vad hände egentligen. 
- Gudrun och Börje inventerar förrådet av gamla kyrkböcker som nu finns i Håbo-Tibbles gamla 
brandstation 
- Artikel i DN om "Den hemliga armén", där utbildningen av norska kommandosoldater vid bl.a. 
Toresta skildras. Börje har fått författarens tillstånd att använda materialet vid revideringen av Det 
hände i Upplands-Bro. Del av Börjes korrespondens med DN återgavs veckan därpå och föranledde 
kontakt med en svensk kvinna med egna iakttagelser vid Toresta och Hässlö flygfält i Västerås, 
varifrån de utbildade nattetid flögs över gränsen. 
- Förfrågan från Viking Heritage om artiklar kring föredraget om "Två resor i Sovjetunionen i 
vikingars kölvatten" vid årsmötet, och om Rösaring 
- hittat ny gammal färdväg i anslutning till hålvägarna 
- Börje och Thore Isaksson har rensat och röjt väg i hålvägarna inför Draget "grand tour" 
- Intressant mail från Lars Ericson med anledning av mitt mail till SMB 
- Kulturen - visar restaureringen av Sundby magasin 29 maj 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Intervjuat/fått foto om Bro på 20-talet av Mats Elg, barnbarn till prosten Elg 
- Clas Svahn, DN-journalist och författare, intervjuat Gudrun och Börje om arbetet med 
Hushållningsjournalen 
- möte med Rolf Beckman om uppläggningen av 500-års jubileet av möte vid Näs 1502 och 
programmet vid Nationaldagsfirandet 
- korrespondens med KB ang. den ursprungliga ordalydelsen i Du gamla, du fria 
- Einar Birgisson, student på Island med frågor om processionsvägen 
- Korrespondens med Torgny Nevéus, prof. emeritus, angående hans rec av Åbergs bok 
- Besvarat frågor om Granhammarsmannen från student i Umeå 
- Börjes uppdrag att berätta om kommunens historia, som inledning på fullmäktiges möten i maj och 
september med anledning av storkommunens tillkomst för 50 år sedan. 
- Förfrågan från Carl Gunnar Jansson om "tiondelador", sänt honom utskrift från UKF:s databaser. 
- Vuxenskolan, Doris, om studiecirkel kring Boken om Bro, när ny upplaga finns. 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-04-03 PRO-Kungsängen, historia och sång med Bro d´River Boys 
02-04-17 Norrmalms hembygdsförening, Ny forskning kring Dalupproret 1743 
02-04-20 Privat. Rösaring 
02-04-23 4 tim busstur med finska gymnasister bl.a. till Savolax på Rösaringsåsen 
02-04-23 Vandring i Finnsta och Råby. Gudrun och Börje 
02-04-27 Busstur till Badelunda med Arkeologisektionen 
02-05-02 Visning av Rövargrottan/Draget för LokalTV i Håbo 
02-05-13 Upplands-Bro historia Kungsängen, Fullmäktige. 
Nästa möte ?   
Börje 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska  
        Forskningsinstitut 

 

Styrelseprotokoll  2002:4 
Dag/Tid   2002-08-27  kl 19.30 
Plats    Målarvägen 19 
Närvarande: Bengt Borkeby, Bosse Palmehorn, Sophie Hedin, Thore Isaksson, 

Börje Sandén  
 
1. Mötets öppnande 
2. Ekonomi 
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan 
- inköpt dator + skärm  7125:- + 9563:-  
- inköpt ny fax 1990:-   
- gåva från Upplands-Bro konstförening på 3600:- vid dess nedläggning, Ruben Lindberg 
 
3. Att teckna föreningens firma: Börje Sandén, kassör/sekr, och Bengt Borkeby, v. ordf. var för sig 
 
4. Rapporter 
Bengt redogjorde för bokproduktionen. Järfälla sockenprotokoll klara. Från kommunala 
självstyrelsens tillkomst på 1860-talet 
- UKF skickar räkning på de böcker som Ingelman levererat. 
- Bengts arbete med fornminnesinventering i Siljans-Näs i samarbete med länsmuseet och 
länsstyrelsen. Projektet Historia i skogen med hjälp lokalbefolkningen. 
Forskarakademin: Forska om din hembygd, start 2 okt + 6 ggr 
- Besök på Arkivcentrum. Sofi, Uppsala. - studiecirkel inom Vuxenskolan, Järfälla 
Med anledning av lokaltidningens dåliga bevakning av Upplands-Bro har samrådsgruppen kallat 
ansvarig representant till möte på hembygdsgården Klint i morgon onsd 28 aug. 
- En guidekurs inom hembygdsföreningarna är på gång, ev i samarbete med förening utanför 
kommunen. 
- Bengt ansvarar för UKF:s del i skärmutställning med anledning av kommunens 50 år. Varje 
hembygdsförening gör egen skärm, som sedan avses cirkulera mellan olika platser/institutioner i 
kommunen enligt plan som Kultur & Fritid gör upp. 
- Bosse Palmehorn rapporterade om Musketerarnas medverkan i samband med Stockholms 750-års 
jubileum 
 
5. Dator 
Clas Andskär och Håkan Norelius har vid flera tillfällen hjälpt till med nätverk och ominstalleringar 
och annat trassel i samband med hårddisk-kraschen 
- Ny dator måste snabbt köpas - ännu ingen fungerande bandstation - backup görs på CD-skivor 
- Bildrörsfel på Gudruns skärm - ny platt skärm inköpt 
 
6. Bokprojekt  
Hushållningsjournalerna  
- Ett 30-tal utsnitt ur bokverket har publicerats på DN:s Namn och Nytt-sida. 
- Serien avslutades med en stor artikel om det tämligen okända Patriotiska Sällskapet efter intervju av 
ordf. och sekr.  
- Medaljerna delades ut i Riddarhuset vid Sällskapets årsmöte. Hushållningsjournalen fick extra 
uppmärksamhet eftersom högtidstalaren utgick från vårt arbete, och nämnde såväl UKF som Gudrun 
och Börje. Han hämtade flera gånger exempel ur de tre volymerna och även avslutningsvis 
apostroferades bokverket. Årsmötet ägnas traditionsmässigt åt medaljering av småföretagare (14). Det 
besöktes av ca 75 medlemmar från det kulturella och politiska Sverige. Vi fick medaljerna vid 
middagen i f.d. Sekreta Utskottets lokal. Vi fick tillfälle till nya och förnyade kontakter med bl.a. 
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riksarkivarien Erik Nordberg och biskop Caroline Krook (kungörelseprojektet). F.d. rektorn för 
Stockholms universitet Staffan Helmfrid, tillika professor (Dalupproret). Docent Ingemar Carlsson 
(Dalupproret), högtidstalaren John Wirsén, tolv landshövdingar deltog, bordsvärd vid vårt bord var 
ambassadör Johan Nordenfalk (v.ordf), där fanns också förre chefen för Skansen och Kulturen i Lund 
Eva Nordenson. 
- Bibliotekstjänst intresserad av bokverket. Skickat dem rec. exemplar. 
- John Kraft har skrivit en lång, bra artikel för VLT 
  
Gudruns projekt 
-Fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv 
- I sommar har vi tagit hem Håbo-Tibbles arkiv som över vintern förvarats i den gamla 
Brandstationen. Materialet ligger på torkning och katalogisering. Det mesta är dubbletter till Låssa-
arkivet, delvis bevarat material från 1600-talet fram till ca 1950 
- särskilt intressant är en mycket stort antal lokala kungörelser för Uppsala län. 
 
Boken om Bro 
Efter kostnadsförslag för tryckning i 100/200 ex enligt våra PDF-filer blir tryckkostnaderna så stora att 
de överstiger hembygdsföreningens utpris 400:- även om alla bilder görs i gråskala. Offert från 
Ekblads (Håkan Norelius kontakt) blir det ännu dyrare. Återstår ett alternativ att låta trycka dem i 
Ryssland (Håkans kontakter) 
- Hembygdsföreningens redaktion har beslutat att satsa på vår tryckning som förut, och inbindning av 
A&W, då sammanlagda priset blir ca 400:-. Föreningen avstår från vinstintresse. 
  
Det hände i Upplands-Bro 
- revidering fortsätter så sakteliga 
- en del nytt material och rekognoseringar inför boken har tillkommit  
7
- Vårens Grand-tour till Dr

. Programverksamhet  
aget leddes av Gudrun med assistans av Thore Isaksson vid Börjes akuta 

arbete med Stockholms-Näs hembygdsförening och Kungsängens församling vid 500-
. 

Arkeologidagen med Jonathan Lindström - ca 45 deltagare 
ar idéerna i den 

atidning) 
16           

rbundets kalender och 

. Kultur & Historia 
i höst. Bl.a. Sophies artikel om Olle Hedin. Börje om 1502. 

rialet, Jonathan 

. Börjes  rapporter 
:2 framtaget och distribuerat 

ålsta. Draget/Rövargrottan och Rösaring. Sänts 

ill Hembygdsförbundets bokkatalog 
emang i Villa Skoga 17 sept 

om artikel från 
år. 

TH för att studera Sveriges enda Virtual Reality-
t 

ryggskott. 
- UKF i sam
årsjubileet till minne av mötet vid Nääs äng 1502 6 juni. Börje talade, ca 200 åhörare enligt uppgift
   
Höstprogram  
02-08-18 
02-09-08 Exkursion till Djupdal - Savolax - Rösaring. Börje presenter
          kommande artikeln i Viking Heritage Magazine (Gotlands universitets viking
02-10- Tidsbilder från perioden 1776-1813. Gudrun om Hushållningsjournalerna. Villa Skoga 
02-11-13 I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga 
Arkeologidagen och Exkursionen till Djupdal annonseras i Hembygdsfö
Arkeologisektionens nyhetsbrev. 
 
8
Ett nummer framställs 
Diskuterades: Bengt - Tre hembygder, Thore: Rättarbodas mynt, Curt Högnäs-mate
Lindström om Granhammarsmannen. 
 
9
- Nyhetsbrev aug 2002
- Medverkat i två program för lokal-TV i Enköping/B
även i Västerås 
- Upplysningar t
- Börjes inställda föredrag i våras görs i ABF:s arrang
- Föredraget på årsmötet resulterade i repris hos Arkeologisektionen och förfrågan 
Viking Heritage. Valde efter önskemål från tidningen att inleda med artikel om Rösaring under 50 
Anlitat Heather Robertson för språkgranskning. 
- Gudrun och Börje var inbjudna av Samara till K
studio med projektion på alla sex sidorna i en 3x3 m kub. Hon fick en idé om att försöka göra någo
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om Rösaring - Djupdal, när hon fick höra talas om artikeln i Viking Heritage Magazine.  
- Börje har bekräftat att han ställer upp vid nästa års storvandring Mora - Stockholm, när d
till Stockholm - 260-årsminnet av marschen 1743. 
- Mail till Dick Harrison ang. hans artikel i SvD om
om Dalupproret (han har skrivit en bok om bondeuppror under medeltiden). Ännu ej svar. 
- 21 mail till utvalda personer med anledning av Aftonbladets artikel om Sennefelts och Åb
böcker. Omedelbart svar från artikelförfattaren Gunder Andersson 
- Jens Tellefsens kurser i Forntida teknik annonseras på vår hemsida

e kommer 

 Stockholms Blodbad. Tog samtidigt upp frågan 

ergs 

 

I:s hovjägmästare, Andreas 

Banverket för att om möjligt bevara en rest av den äldsta och ursprungligen enda vägbron 

umenterat återställningen av terrängen vid nedlagda järnvägen på Stäksön 

0. Konsultationer – intervjuer – ett urval 
ten. Visade sig, enl. traditionen, vara en källa vid vilken 

en) nedanför Rösaring 

rar för släktmötet på Tammsvik, dit Gudrun och Börje är 

r med religionshistorikern Britt-Mari Näsström ang. engelsk översättning av 

robladets artikel "Vem är Börje Sandén?" 

ningsledare på länsstyrelsen ang. Ingvar den vittfarne/Georgien 

ng - nationalsången 
vianum) 

e om sin gamla hembygd, efter artikel i Västerort om 

 om upplägg av Medeltidsveckan 1 sept. då jag talar om 1502 

egi. Bekräftade min 

v Pehr Hedbergs artiklar i Hushållningsjournalen  

mann. Fått 5 Kuskens pojke i 

ennes artikel om riksdagar från Engelbrekt till Göran P. 

- Lagrade UKF-böcker och annat arkivmaterial finns nu hos Börje 
- Rulljaktyget som demonstrerades vid draget hade ägts av Fredrik 
Schönberg 
- Kontaktat 
över järnvägen inom Uppsala län, dvs vägbron på Stäksön, nära bron över Stäksundet. Lyckats. Den 
ansvarige hade i projektets början engagerat Börje för information om historien kring Ryssgraven-
Stäksön 
- Fotodok
 
1
- Leif Rydén Långsand om fornminne på tom
Karl XII:s liktåg rastade, enligt fornminnesinventeringen, 
- Förfrågan om den märkliga källan vid Källtorp (f.d. Karel
- Intervjuad av journalisten Christina Falkengård, som arbetar med en skrift om Tammsvik, gjort vissa 
rättelser beträffande sakfel i manuset 
- Intervjuad av Carl Tamm, som ansva
inbjudna som talare. 
- Upprepade kontakte
Tacitus berättelse om fruktbarhetsgudinnan Nerthus 
- Intervjuad av Elisabeth Ström för Bålsta Upplands-B
- Intervjuad av Mitt i Upplands-Bro ang. artikel om 1500-talet 
- dito om 1400-talet 
- Göran Dalin, utbild
- Berndt Berglund angående Rösaring/Djupdal/Dragets kultplats 
- Mail korrespondens med Lars Linder/DN angående svensk allså
- Mail till Ing-Mari Munktell om aktuell forskning kring det äldsta Uppsala (och Gusta
- Kaj Janzon positiv till utvecklingen kring 1743. På tal om Sennefeldts doktorsavhandling utan ett ord 
om principalatsfrågan. Han tror inte att moderna historiker ens känner till frågan. Torsten Augrell vid 
humanistiska forskningsrådet menar att man får gå tillbaka till Eva Österbergs generation för att finna 
en bred historisk kunskap hos våra historiker. 
- Gunvor Granberg (f. Palm i Bastbrink) frågad
mig och UKF 
- Knut Nygaard
- Brev till Karl-Erik Mörk med tack för hans engagemang för UKF 
- Besökte projektet Dalkarlsvägens visning av projektet i hembygdsförbundets r
medverkan 17 maj 2003 i Stockholm. 
- Ingrid Rydefalk, Gryt, fick faksimil a
- Arne Törnqvist intervjuat mig för en artikel i HSB:s tidskrift Runskriften 
- Levererat 15 häradskartor till konferensanläggningen Lastberget, Bålsta 
- Praktisk hjälp åt John Kraft och filmteam från Tyskland om Rösaring 
- Tomas Uddling, Sigtuna, har ordnat släktmöte på Aske för släkten Seh
kommission, och mitt Sehmann-material 
- Mail till Sara Olofsson/DN med anl. av h
- Rekognosering/hittat 1860 års Grindtorp vid igenvuxna och bortplöjda vägen till Lejondal 
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11. Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-05-22 Upplands-Bro SPF vid Rösaring 
02-05-23 Bålsta SPF vid Rösaring 
02-06-04 Socialförvaltningen - bussrundtur, 4 timmar 
02-06-10 Personal vid Upplands-museet, inkl 15 nyanställda fältarkeologer, 60 personer 
                          guidades vid Rösaring. Endast nu avgångne landsantikvarien Stig Rydh hade varit där. 
  Alla fick kuvert med UKF-mtrl: 4-vikt foldern, Vikblad Amatörarkeologi i Upplands- 
  Bro, Programblad Draget-Grand tour, DN-art om Hushålln, K&H 1994, Där 
                          lokalhistoria blivit rikshistoria 
02-06-12 Järfälla kommunanställdas konstklubb. Båttur på Mälaren - Stäket-Dalupproret m.m. 
02-06-15 Ulvsätra bygdegårdsförening vid Rösaring 
02-08-08 Sven Höök med amerikanska gäster. Rösaring 
 
Nästa möte onsd 5 nov. (torsd. 3 okt. inställt)  kl 19.30 Målarvägen 19. Bro   
 
Vid protokollet     Justeras 
 
 
 
Börje Sandén     Bengt Borkeby, v. ordf 
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UKF - styrelsemöte tisd 27 aug, Målarvägen 19  kl 19.30        
PM 02:4 Utskrift 02-08-27 

Ekonomi 
- saldolistan 
- inköpt dator + skärm  7125:- + 9563:-  
- inköpt ny fax 1990:-   
- gåva från Upplands-Bro konstförening på 3600:- vid dess nedläggning, Ruben Lindberg 
 
–Rapporter från styrelsemedlemmar 
- Borkeby Bokproduktion och - Forskarakademin, Samrådsgruppen 
- Ingelman har levererat böcker. UKF skall skicka räkning. 
- avvecklingen av lokalen i Kungsängen 
- övriga/övrigt 
 
Projekt  
Hushållningsjournalerna  
- ett 30-tal utsnitt publicerades i DN 
- serien avslutades med en stor artikel om det tämligen okända Patriotiska Sällskapet efter 
intervju av ordf. och sekr.  
- medaljerna delades ut i Riddarhuset vid Sällskapets årsmöte. Hushållningsjournalen fick 
extra uppmärksamhet efter som högtidstalaren utgick från vårt arbete, och nämnde såväl UKF 
som Gudrun och Börje. Han hämtade flera gånger exempel ur de tre volymerna och även 
avslutningsvis apostroferades bokverket. Årsmötet ägnas traditionsmässigt åt medaljering av 
småföretagare (14). Det besöktes av ca 75 medlemmar från det kulturella och politiska 
Sverige. Vi fick medaljerna vid middagen i f.d. Sekreta Utskottets lokal. Vi fick tillfälle till 
nya och förnyade kontakter med bl.a. riksarkivarien Erik Nordberg och biskop Caroline 
Krook (kungörelseprojektet). F.d. rektorn för Stockholms universitet Staffan Helmfrid, tillika 
professor (Dalupproret). Docent Ingemar Carlsson (Dalupproret), högtidstalaren John Wirsén, 
tolv landshövdingar deltog, bordsvärd vid vårt bord var ambassadör Johan Nordenfalk 
(v.ordf) Börjes bordsdam var förre chefen för Skansen och Kulturen i Lund Eva Nordenson. 
- Bibliotekstjänst intresserad av bokverket. Skickat dem rec. exemplar. 
- John Kraft har skrivit en lång, bra artikel för VLT 
 
Gudruns projekt 
- fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas 
arkiv 
- i sommar har vi tagit hem Håbo-Tibbles arkiv som över vintern förvarats i den gamla 
Brandstationen. Materialet ligger på torkning och katalogisering. Det mesta är dubletter till 
Låssa-arkivet, delvis bevarat material från 1600-talet fram till ca 1950 
- särskilt intressant är en mycket stort antal lokala kungörelser för Uppsala län. 
 
Boken om Bro 
Efter kostnadsförslag för tryckning i 100/200 ex enligt våra PDF-filer blir tryckkostnaderna så 
stora att de överstiger hembygdsföreningens utpris 400:- även om alla bilder görs i gråskala. 
Offert från Ekblads (Håkan Norelius kontakt) blir det ännu dyrare. Återstår ett alternativ att 
låta trycka dem i Ryssland (Håkans kontakter) 
- Hembygdsföreningens redaktion har beslutat att satsa på vår tryckning som förut, och 
inbindning av A&W, då sammanlagda priset blir ca 400:-. Föreningen avstår från 
vinstintresse. 
 
 
Det hände i Upplands-Bro 
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- revidering fortsätter så sakteliga 
- en del nytt material och rekognoseringar inför boken har tillkommit 
 
Programverksamhet  
- Vårens Grand-tour till Draget leddes av Gudrun med assistans av Thore Isaksson vid Börjes akuta 
ryggskott. 
- UKF i samarbete med Stockholms-Näs hembygdsförening och Kungsängens församling vid 500-
årsjubileet till minne av mötet vid Nääs äng 1502. Börje talade, ca 200 åhörare enligt uppgift. 
 
Höstprogram  
02-08-18 Arkeologidagen med Jonathan Lindström - ca 45 deltagare 
02-09-08 Exkursion till Djupdal - Savolax - Rösaring. Börje presenterar idéerna i den kommande 
                       artikeln i Viking Heritage Magazine (Gotlands universitets vikingatidning) 
                       Tidsbilder från perioden 1776-1813. Gudrun om Hushållningsjournalerna. Villa Skoga 
02-11-13 I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga 
Arkeologidagen och Exkursionen till Djupdal annonseras i Hembygdsförbundets kalender och 
Arkeologisektionens nyhetsbrev. 
 
Att diskutera / Angelägnare ärenden 
-Book on demands verksamhet framöver 
- investering i digital kamera och modern ljudinspelningsapparatur (ersätta DAT-bandspelaren) 
- Protokollsutdrag till banken om firmatecknare. Borkebys konto. 
- Nästa Kultur & Historia 
- staketet runt labyrinten vid Rösaring har under vintern eldats upp vid grillplatsen 
 
Börjes  rapporter 
- Nyhetsbrev aug 2002:2 framtaget och distribuerat 
- Medverkat i två program för lokal-TV i Enköping/Bålsta. Draget/Rövargrottan och Rösaring. Sänts 
även i Västerås 
- upplysningar till Hembygdsförbundets bokkatalog 
- Börjes inställda föredrag i våras görs i ABF:s arrangemang i Villa Skoga 17 sept 
- föredraget på årsmötet resulterade i repris hos Arkeologisektionen och artikel för Viking Heritage. 
Valde efter önskemål från tidningen att inleda med artikel om Rösaring under 50 år. Anlitat Heather 
Robertson för språkgranskning. 
- Gudrun och Börje var inbjudna av Samara till KTH för att studera Sveriges enda Virtual Reality-
studio med projektion på alla sex sidorna i en 3x3 m kub. Hon fick en idé om att försöka göra något 
om Rösaring - Djupdal, när hon fick höra talas om min artikel i VHM. 
- Börje har bekräftat att han ställer upp vid nästa års storvandring Mora - Stockholm när de kommer 
till Stockholm - 260-årsjubileum 
- Mail till Dick Harrison ang. hans artikel i SvD om Stockholms Blodbad. tog samtidigt upp frågan om 
Dalupproret (han har skrivit en bok om bondeuppror under medeltiden). Ännu ej svar. 
- 21 mail till utvalda personer med anledning av Aftonbladets artikel om Sennefelts och Åbergs 
böcker. Omedelbart svar från artikelförfattaren Gunder Andersson 
- Jens Tellefsens kurser i Forntida teknik annonseras på vår hemsida 
- lagrade UKF-böcker och annat arkivmaterial finns nu hos Börje 
- rulljaktyget som demonstrerades vid draget hade ägts av Fredrik I:s hovjägmästare, Andreas 
Schönberg 
- kontaktat Banverket för att om möjligt bevara en rest av den äldsta och ursprungligen enda vägbron 
över järnvägen inom Uppsala län, dvs vägbron på Stäksön, nära bron över Stäksundet. Lyckats. Den 
ansvarige hade i projektets början engagerat Börje för information om historien kring Ryssgraven-
Stäksön 
- fotodokumenterat återställningen av terrängen vid nedlagda järnvägen på Stäksön 
 
Dator 
Clas Andskär och Håkan Norelius har vid flera tillfällen hjälpt till med nätverk och ominstalleringar 
och annat trassel i samband med hårddisk-kraschen 
- ny dator måste snabbt köpas - ännu ingen fungerande bandstation - backup görs på CD-skivor 
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- bildrörsfel på Gudruns skärm - ny inköpt platt skärm 
 
Konsultationer – intervjuer – ett urval 
- Leif Rydén Långsand om fornminne på tomten. Visade sig, enl. traditionen, vara en källa vid vilken 
Karl XII:s liktåg rastade, enligt fornminnesinventeringen, 
- förfrågan om den märkliga källan vid Källtorp (f.d. Karelen) nedanför Rösaring 
- intervjuad av journalisten Christina Falkengård, som arbetar med en skrift om Tammsvik, gjort vissa 
rättelser beträffande sakfel i manuset 
- intervjuad av Carl Tamm, som ansvarar för släktmötet på Tammsvik, dit Gudrun och Börje är 
inbjudna som talare. 
- upprepade kontakter med religionshistorikern Britt-Mari Näsström ang. engelsk översättning av 
Tacitus berättelse om fruktbarhetsgudinnan Nerthus 
- Intervjuad av Elisabeth Ström för Bålsta Upplands-Brobladets artikel "Vem är Börje Sandén?" 
- intervjuad av Mitt i Upplands-Bro ang. artikel om 1500-talet 
- dito om 1400-talet 
- Göran Dalin, utbildningsledare på länsstyrelsen ang. Ingvar den vittfarne/Georgien 
-Berndt Berglund angående Rösaring/Djupdal/Dragets kultplats 
- mail korrespondens med Lars Linder/DN angående svensk allsång - nationalsången 
- mail till Ing-Mari Munktell om aktuell forskning kring det äldsta Uppsala (och Gustavianum) 
- Kaj Janzon positiv till utvecklingen kring 1743. På tal om Sennefeldts doktorsavhandling utan ett ord 
om principalatsfrågan tror han inte att någon modern historiker ens känner till frågan. Torsten Augrell 
vid humanistiska forskningsrådet menar att man får gå tillbaka till Eva Österbergs generation för att 
finna en bred historisk kunskap hos våra historiker 
- Gunvor Granberg (f. Palm i Bastbrink) frågade om sin gamla hembygd, efter artikel i Västerort om 
mig och UKF 
- Knut Nygaard om upplägg av Medeltidsveckan 1 sept. då jag talar om 1502 
- Brev till Karl-Erik Mörk med tack för hans engagemang för UKF 
- besökte projektet Dalkarlsvägens visning av projektet i hembygdsförbundets regi. Bekräftade min 
medverkan 17 maj 2003 i Stockholm. 
- Ingrid Rydefalk, Gryt, fick faksimil av Pehr Hedbergs artiklar i Hushållningsjournalen  
- Arne Törnqvist intervjuat mig för en artikel i HSB:s tidskrift Runskriften 
- levererat 15 häradskartor till konferensanläggningen Lastberget, Bålsta 
- praktisk hjälp åt John Kraft och filmteam från Tyskland om Rösaring 
- Tomas Uddling, Sigtuna, har ordnat släktmöte på Aske för släkten Sehmann. Fått 5 Kuskens pojke i 
kommission, och mitt Sehmann-material 
- mail till Sara Olofsson/DN med anl. av hennes artikel om riksdagar från Engelbrekt till Göran P. 
- rekognosering/hittat 1860 års Grindtorp vid igenvuxna och bortplöjda vägen till Lejondal 
 
Föredrag - guidningar (genomförda - externa) 
02-05-22 Upplands-Bro SPF vid Rösaring 
02-05-23 Bålsta SPF vid Rösaring 
02-06-04 Socialförvaltningen - bussrundtur, 4 timmar 
02-06-10 Personal vid Upplands-museet, inkl 15 nyanställda fältarkeologer, 60 personer 
                       guidades vid Rösaring. Endast nu avgångne landsantikvarien Stig Rydh hade varit där. 
 Alla fick kuvert med UKF-mtrl: 4-vikt foldern, Vikblad Amatörarkeologi i Upplands- 
 Bro, Programblad Draget-Grand tour, DN-art om Hushålln, K&H 1994, Där 
                       lokalhistoria blivit rikshistoria 
02-06-12 Järfälla kommunanställdas konstklubb. Båttur på Mälaren - Stäket-Dalupproret m.m. 
02-06-15 Ulvsätra bygdegårdsförening vid Rösaring 
02-08-08 Sven Höök med amerikanska gäster. Rösaring 
 
Nästa sammanträde? 
 
Börje 
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	Hushållningsjournalerna. Patriotiska Sällskapet har lånat ut de 10 första böckerna (1776-1784) till UKF, så att Gudrun Sandén kan göra sammanfattningar även av de artiklar som finns i de saknade exemplaren i Håbo-Tibbles arkiv. Samlingarna sträcker sig fram till 1813, då Lantbruksakademien bildas och tar över verksamheten.
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	Uppdragsverksamheten Skolprogrammet är avslutat Lektioner Broskolan 96-02-15, 2 st Lektioner Broskolan 96-02-22. 2 st Lektioner Broskolan 96-03-07, 2 st Lektioner 2 x 40 min, Härneviskolan, åk4,  96-04-09 Lektioner 2 x 40 min, Härneviskolan, åk5, 96-04-09 Lektioner 2 x 40 min; Finnstaskolan, Karlsson,  96-04-15 Lektioner 2 x 40 min; Finnstaskolan, Lennerman, 96-04-17 Cykeltur Finnstaskolan 96-04-24 Cykeltur, Finnstaskolan 96-04-29 Lektion, Tjustaskolan 96-05-02 Cykeltur, Härneviskolan, 96-05-13 Lektion, Råbyskolan 96-05-13 Cykeltur, Härneviskolan, 96-05-21 Cykeltur, Broskolan, Lendell, 96-05-29 Cykeltur, Broskolan, Annie,96-05-30 
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	5 - Tryckmetoden- Karl Arne Ragnar angående tryckförfarandet- Enköpings Grafisk på studiebesök- Sten-Åke Carlsson, Tjusta vill utnyttja vår teknik- Mats Wiman, Skog, är intresserad av tryckmetoden för flera föreningars räkning
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	Uppföljning av tidigare beslut- Redovisning av seminariet- 
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	Pm98-10.pdf
	UKF - styrelsemöte onsd 16 dec 98 hos BörjePM 98-10        Utskrift 98-12-16
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