Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2002:5
2002-11-06 kl 19.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Bosse Palmehorn, Sophie Hedin, Börje Sandén

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan
- inköpt digital stillbildskamera 10289:- inköpt MiniDisk spelare. ersättning för stulna DAT-bandspelaren - 2594:- bidrag från släktföreningen Tham/Tamm 2000:- delbetalning för Boken om Bro 20000:3. Rapporter från medlemmar
- Bengt har gjorde UKF:s utställningsskärm för Föreningsdagen och olika utställningsplatser i
kommunen.
- Bengt har besvarat frågor från skattemyndigheten
- Bengt har besvarat fråga från länsstyrelsen angående en äldre rest sten på Kungsängens kyrkogård.
- Några av våra böcker har visats för bokbutiken på Historiska museet
- Bengt, Thore och Börje deltager 21 nov i uppföljningsmötet ordnat av Kultur & Miljö med anledning
av föreningsdagen i Bro centrum.
- Bengt har fått en förfrågan om bokproduktion från förening i Enköpingsområdet
- Bengt rapporterade om sitt arbete med pilgrimsleder i Siljanområden
- Guidekursen gör vi i egen regi. Annons i kommande K&H/Nyhetsbrev. Tre steg: grundutbildning,
sakkunskap och tillämpningsdel
- Projektgrupp för Almarestäkets kulturlandskap har bildats. Föreningar på bägge sidorna om
Stäksundet ingår, bl.a. UKF och Stockholms-Näs hembygdsförening.
- Bengt deltog i Arkivdag på landsarkivet i Uppsala 14 oktober
- Bengt och Börje deltog i studiedag på Språk- och folkminnesinstitutet Sofi i Uppsala
- Bengt deltog vid möte i Järfälla med anledning av utgivningen av deras sockenprotokoll. Lars
Nilsson från Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet
- Bengt tar upp frågan om bärbar högtalare med Planemo
4. Projekt
Gudruns projekt
- fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas arkiv
- Håbo-Tibble kyrkas arkiv som förvarats i socknens gamla brandstation; genomgång, genombläddring
av ett mycket stort antal böcker, många fuktskadade, upprättande av förteckning och jämförande med
Låssa-arkivet
- särskilt intressant är ett stort antal lokala kungörelser för Uppsala län.
Boken om Bro
Vissa rättelser och korrekturfel åtgärdade
Utskrift av 220 ex, effektiv tid 70-75 min per bok, lämnat till inbindning hos A&W, fast pris för 300
ex ger 106: per bok vid 200 ex som Hembygdsföreningen betalar för
5. Programverksamhet
Höstprogram
Genomförda:
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02-08-18
02-09-08
02-10-16
Kommande:
02-11-13

Arkeologidagen med Jonathan Lindström - ca 45 deltagare
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
I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga

6. Kultur & Historia
Innehållet gicks igenom. Bengt och Thore ansvarar. Börje skriver ut omslaget på färgskrivaren
7. Börjes rapporter
- Skrivelse till kommunalrådet Sven-Inge Nylund om Rösaring, för vidare befordran till Landstinget
med anledning av dess försäljning av mark på Rösaringsskogen.
- lämnat Hushållningsjournalen till Arkivcentrum, Eva Brylla
- Börje uppvaktar Spånga hembygdsgille vid 70-års-jubileet med Aschaneusbok.
- uppvaktat Posten i Bro med en blomma som tack för god service under åren
- Frågan om mobiltelefonmast vid Rösaring. Den hotande frågan avförd.
- Samrådsgruppens möte med Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro med anledning av den dåliga
bevakningen av kulturlivet i kommunen. Ansvarige Niclas Breimar förklarade att man inte bevakar
evenemang. Endast en halvtid anställd. Vi får själva lämna uppgifter till På Gång. Ett danskt företag är
ägare till 16 tidningar norr om Stockholm.
- ny ägare till Skällsta, där resterna av grafitgruvan togs bort, vilket medförde stort pådrag från
samrådsgruppen för ett par år sedan
- Dalupproret 1743 - boken publiceras i november i bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
Förord år 2001 och Förord 2002 klistras in på pärm och försättsblad, kan avvara ca 400 ex.
- avstyrt Samaras idé om ett spektakulärt program kring Rösaring för Kuben på KTH, sex
videokameror projicerar bilder utifrån på varje sida i kuben. Skulle bli dyrt även om Samara trodde
hon skulle kunna göra det utan kostnad. Men UKF måste komma med materialet - hinns inte med.
Endast en handfull personer kan samtidigt se programmet. Verklig visningskostnad ca 10000:- arkeologiskt undersökning pågår i Kockbackaområdet inför den planerade bebyggelsen. Kontaktar
Börje.
- Besvarat frågor om ägare till pensionatsrörelsen vid Urfjäll på 1920-30-talen
- Torsten Elg, gammal Brobo, har fått kartor över gamla Bro
- Kommunens turistkarta, i vilken UKF står för kulturhistoriska delen, är slut. Ny tryckning.
- Rekognosering gamla vägen vid Råbacka - Karlslund
- Artikeln i Viking Heritage Magazine publicerad. God respons från religionshistorikern Britt-Mari
Näsström: "roligt när forskarrönen går vidare" - . Lämnat Särtryck till ett stort antal personer
- Börje deltog i Kulturbojens rundtur till "Maktens boningar". 40-50 deltagare
- Rekognosering på Stäksön. nya vägsystem med anledning av tunnlarna
- Börje inbjuden till Långhundraledens möte med David Damell
- avbeställt våra ej utnyttjade domänadresser hos Carombole
- uppdaterat OCR-programmet till version 12
8. Dator
Clas Andskär och Håkan Norelius har vid flera tillfällen hjälpt till med nätverk och ominstalleringar
och annat trassel i samband med hårddisk-kraschen
9. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- släktföreningen Sehmann, Aske, Tomas Uppling. Börje bidragit med material.
- Göran Andersson skriver C-uppsats om Stora daldansen. Köpt boken, fått upplysningar
- Hallerdal - Falukuriren hörde av sig om signalstenar
- gjort färgbilder för Bro hembygdsförenings skärmutställning
- Per Vollrath Tham fick viss uppgifter om släkten ur 100 Adelssläkter och hembygdsboken
- Mikael Göransson, kommunalpolitiker i Järfälla, angående dess kommunvapen
- Information om häradskartorna till Magnus Andersson, Kungsängen
- Mail till Nils Ringstedt som skrivit en lång artikel i Ledungen om Rösaring
- Gösta Karlsson om hans uppsats om Stora Daldansen (1953)
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- Johan Seth om beskrivning i nya upplagan av hembygdsboken
- Jan Verne Nybygget på Stäksön angående servitut på vägen förbi byggnaden
- Upplysningar om Ekhammars gård till nya ägaren Anders Sjöström
- Postat till länsstyrelsen Bengts utredning om gravstenen och 2 ex av vardera Särtryck och 1984
- Staffan Tesch, Killinge, rekogn stensträng o skogen mot Parken
- Mizohiki. Besvarat mail med förfrågan om Ingvar den vittfarne.
10. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
02-09-01
Släktförening Tamm, ca 100 personer. Gudrun och Börje
02-09-01
Föredrag vid medeltidsdagen vid Kungsängens kyrka
02-09-04
Föredrag av Gudrun. Kyrkan - statens informationskanal. Bro pastorat
02-09-17
Föredrag Villa Skoga När blickarna riktades mot Kungsängen, ABF, 20 personer
02-09-22
Guidning vid Fornsigtuna för Almarestäkets hembygdsförening, 10-12 deltagare
02-09-30
Föredrag inför fullmäktige och tjänstemän/åhörare- Broområdets historia
02-10-02
Kommunhistoria, gymnasister, turism och hotell.
02-10-09
Föredrag Jacob Mörk, prästen som skrev första romanen. Bro pastorat
02-10-10
Föredrag Två resor i Sovjetunionen, samt lokala nyheter, PRO Bro
02-10-15
Busstur för nyanställda. Bildningsförvaltningen
02-10-17
Vandring 7 km med SE-banken på kurs i Thoresta. Djupdal-Rösaring
02-10-29
Föredrag om Kyrkan - statens informationskanal. Gudrun, Håtunagården
02-11-06
Lokalhistoria och Håtunaleken vid landshövdingens besök i kommunen
Nästa möte onsd 4 dec 2002. kl 19.30 Målarvägen 19. Bro

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 6 nov 2002, Målarvägen 19 kl 19.30
PM 02:5 Utskrift 02-11-06
Ekonomi
- saldolistan
- inköp av digital kamera inkl moms, extra memory och 3 års försäkring 10289:- inköpt av MiniDisk spelare. ersättning för den stulna bandspelaren 2594:- bidrag från släktföreningen Tham - Tamm 2000:- delbetalning för Boken om Bro 20000:–Rapporter från styrelsemedlemmar
- Borkeby bl.a. Bokproduktion och - Forskarakademin, Samrådsgruppen, Skärmutställningen, besöket
på Arkivcentrum i Uppsala, Böcker placerade på Historiska museet, Skattemyndigheten, Gravsten
- övriga/övrigt

Projekt
Gudruns projekt
- fortsättning av sammanfattningar av Kungörelser från början av 1800-talet ur Låssa kyrkas
arkiv
- Håbo-Tibble kyrkas arkiv som förvarats i socknens gamla brandstation; genomgång,
genombläddring av ett mycket stort antal böcker, många fuktskadade, upprättande av
förteckning och jämförande med Låssa-arkivet
- särskilt intressant är en mycket stort antal lokala kungörelser för Uppsala län.
Boken om Bro
Vissa rättelser och korrekturfel åtgärdade
Utskrift av 220 ex, effektiv tid 70-75 min per bok, lämnat till inbindning hos A&W, fast pris
för 300 ex ger 106: per bok vid 200 ex som Hembygdsföreningen betalar för
Programverksamhet
- UKF i samarbete med Stockholms-Näs hembygdsförening och Kungsängens församling vid 500årsjubileet 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) 50 deltagare
02-09-22
Föredrag Två resor i Sovjet unionen i vikingars kölvatten, Fältöversten, Ark.sektion
02-09-28
Föreningsdag i Bro Centrum. Skärmutställning. Bengt, Thore, Gudrun och Börje deltog
02-10-16
Tidsbilder från perioden 1776-1813. Gudrun om Hushållningsjournalerna. Villa Skoga
02-11-13
I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga
Att diskutera / Angelägnare ärenden
- Nästa Kultur & Historia
- Nya biblioteket ?
- Skrivelser till kommunalrådet Nylund om Rösaring, för vidare befordran till Landstinget, med
anledning av den kommande utförsäljningen av dess skogsmark.
- lämnat Hushållningsjournalen till Arkivcentrum Eva Brylla
- Börje uppvaktar Spånga hembygdsgille vid 70-års-jubileet - Aschaneusbok.
- uppvaktat Posten i Bro med en blomma som tack för god service under åren
- Frågan om mobiltelefonmast vid Rösaring

Vårens program
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd i boken Tre
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kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion
Conny och Jonny Ljung om explosionen i Tunguska, Sibirien 1908
Djupdal - Rösaring "grand tour" i maj.
- ev föregånget av föredrag
Möte med projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap
Börjes rapporter
- Samrådsgruppens möte med Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro med anledning av den dåliga
bevakningen av kulturlivet i kommunen. Ansvarige Niclas Breimar förklarade att man inte bevakar
evenemang. Endast en halvtid anställd. Vi får själva lämna uppgifter till På Gång. Ett danskt företag är
ägare till 16 tidningar norr om Stockholm.
- ny ägare till Skällsta, där resterna av grafitgruvan togs bort, vilket medförde stort pådrag från
samrådsgruppen för ett par år sedan
- Dalupproret 1743 - boken publiceras i november i bokklubben Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek.
Förord år 2001 och Förord 2002 klistras in på pärm och försättsblad, kan avvara ca 400 ex.
- avstyrt Samaras idé om ett spektakulärt program kring Rösaring för Kuben på KTH, sex
videokameror projicerar bilder utifrån på varje sida i kuben. Skulle bli dyrt även om Samara trodde
hon skulle kunna göra det utan kostnad. Men UKF måste komma med materialet - hinns inte med.
Endast en handfull personer kan samtidigt se programmet. Verklig visningskostnad ca 10000:- arkeologiskt undersökning pågår i Kockbackaområdet inför den planerade bebyggelsen. Kontaktar
Börje.
- Besvarat frågor om ägare till pensionatsrörelsen vid Urfjäll på 1920-30-talen
- Torsten Elg, gammal Brobo, har fått kartor över gamla Bro
- Kommunens turistkarta, i vilken UKF står för kulturhistoriska delen, är slut. Ny tryckning.
- Rekognosering gamla vägen vid Råbacka - Karlslund
- Artikeln i Viking Heritage Magazine publicerad. God respons från religionshistorikern Britt-Mari
Näsström. Lämnat Särtryck till ett stort antal personer
- Börje deltog i Kulturbojens rundtur till "Maktens boningar". 40-50 deltagare
- Rekognosering på Stäksön. nya vägsystem med anledning av tunnlarna
- Börje inbjuden till Långhundraledens möte med David Damell
- avbeställt våra ej utnyttjade domänadresser hos Carombole
- uppdaterat OCR-programmet
Dator
Clas Andskär och Håkan Norelius har vid flera tillfällen hjälpt till med nätverk och ominstalleringar
och annat trassel i samband med hårddisk-kraschen
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- släktföreningen Sehmann, Aske, Tomas Uppling. Börje bidragit med material.
- Göran Andersson skriver C-uppsats om Stora daldansen. Köpt boken, fått upplysningar
- Hallerdal - Falukuriren hörde av sig om signalstenar
- gjort färgbilder för Bro hembygdsförenings skärmutställning
- Per Vollrath Tham fick viss uppgifter om släkten ur 100 Adelssläkter och hembygdsboken
- Mikael Göransson, kommunalpolitiker i Järfälla, angående dess kommunvapen
- Information om häradskartorna till Magnus Andersson, Kungsängen
- Mail till Nils Ringstedt som skrivit en lång artikel i Ledungen om Rösaring
- Gösta Karlsson om hans uppsats om Stora Daldansen
- Johan Seth om beskrivning i nya upplagan av hembygdsboken
- Jan Verne Nybygget på Stäksön angående servitut på vägen förbi byggnaden
- Upplysningar om Ekhammars gård till nya ägaren Anders Sjöström
- Postat till länsstyrelsen Bengts utredning om gravstenen och 2 ex av vardera Särtryck och 1984
- Staffan Tesch, Killinge, rekogn stensträng o skogen mot Parken
- Mizohiki. Besvarat mail med förfrågan om Ingvar den vittfarne.

Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
Släktförening Tamm, ca 100 personer. Gudrun och Börje
02-09-01
Föredrag vid medeltidsdagen vid Kungsängens kyrka
02-09-01
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02-09-04
02-09-17
02-09-22
02-09-30
02-10-02
02-10-09
02-10-10
02-10-15
02-10-17
02-10-29
02-11-06

Föredrag av Gudrun. Kyrkan - statens informationskanal. Bro pastorat
Föredrag Villa Skoga När blickarna riktades mot Kungsängen, ABF, 20 personer
Guidning vid Fornsigtuna för Almarestäkets hembygdsf. 10-12 deltagare
Föredrag inför fullmäktige och tjänstemän/åhörare- Broområdets historia
Kommunhistoria, gymnasister, turism och hotell.
Föredrag Jacob Mörk, prästen som skrev första romanen. Bro pastorat
Föredrag Två resor i Sovjetunionen, samt lokala nyheter, PRO Bro
Busstur för nyanställda. Bildningsförvaltningen
Vandring 7 km med SE-banken på kurs i Thoresta. Djupdal-Rösaring
Föredrag om Kyrkan - statens informationskanal. Gudrun, Håtunagården
Lokalhistoria och Håtunaleken vid landshövdingens besök i kommunen

Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2002:6
2002-12-06 kl 19.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Bosse Palmehorn, Sophie Hedin, Thore Isaksson
Börje Sandén

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan
3. Rapporter från medlemmar
Nya stadsarkitekten heter Ola Edström, kallar till möte om ägarförhållandena vid Rösaring
Ev. kan vi få hjälp med programmet till kommunens bildarkiv, som i många år varit oåtkomligt, av
Janevret. Börje skickar CD med befintliga filer
Taxi intresserad att utnyttja renoverade stationsbyggnaden i Bro
Det blir ingen byggnation på Kungsängens idrottsplats
Hans Brofalks gamla utredning om mediabevakningen i kommunen diskuterades
Vuxenskolan ställer upp med lärare, Helena Romano, för guideutbildningen
4. Verkställt
- Beställning av 100 + 30 +20 Dalupproret från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
- Börje uppvaktade 75-års jubilerande Stånga Fornminnes- och Hembygdsgille med Aschaneusboken
och Hednagudar (närmast föranlett av det teofora namnet Nälsta, deras hembygdsgård)
- Börje deltog i utvärderingen av Fest i Byn.
- postat upplysningar om Hälledagshällarna vid Kalmarsand till länsstyrelsen i Uppsala. Byggnation
begärd i området. - fått flygbilder med förslag till väg genom hålvägsområdet i Håbo fullmäktige
- Skickat UKF:s vårprogram till SLH halvårskalender
- dito till Arkeologisektionen - Spadbladet
- skrivit och distribuerat nyhetsbrev till utdelare och i vissa lådor i Bro och Kungsängen. ca 270 ex har
postats. Upplaga 440
- Vi tar fram ytterligare 40 ex av Håbo häradskarta 1860
- SLH ger Hushållningsjournalen till Göran Furuland som 70-års present. Gudrun och Börje lämnar
den samtidigt som UKF (och Bro hembygdsförening) ger Boken om Bro, även ett ex till förbundet.
5. Projekt
Boken om Bro
200 ex levererade till Bro hembygdsförening. Se bifogat underlag för fakturan
Bengt redogjorde för bokprojekt för Österåker och Enköping
Hushållningsjournalen
Mycket uppskattad av Botaniska trädgårdens chef. Tillgång vid deras projekt omkring Linné.
6. Programverksamhet
Genomfört
02-11-13
I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga
Vårens program
03-02-05
Conny och Johnny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga
himlafenomen.
03-03-05
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd
i boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion
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03-04-08

Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
Möte med projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap
7. Börjes rapporter
- Tammsviks 25-årsjubileum. Vernissage av Boken om Tammsvik, med faktauppgifter ur UKF:s
arkiv. Bred historisk skildring av såväl Tammsvik som bygden, företrädesvis Rösaring. Ny chef Pia
Clark ersätter Jenny Ljungberg. Thore var inbjuden med anledning av sina arbetsinsatser för företaget.
- Heather Robertson har fått Åses utredningar om strandlinjerna i Stockholms-trakten
- Artikeln i VHM utlagd på UKF:s hemsida
- Börje inbjuden/deltagit i Långhundraledens möte dit David Damell var inbjuden att tala om sin syn
på arbetsgruppens arbete genom åren
8. Dator
Nytt försök görs att avbeställa domännamnen som vi aldrig utnyttjat
Uppdatering av dBASE för 18 månader
Diskuterades om det finns någon diascanner lämplig vår vårt bruk
9. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- på anmodan sänt Dalupproret och särtrycket ur VHM till landshövding Mats Hellström
- sänt särtrycket ur VHM till ett antal utvalda personer/institutioner
- Uppgifter om Ekhammar till ägaren Anders Sjöström
- Upplysningar om Bastbrink till Ingvar Kyhlmark
- Upplysningar om Sjö herrgård till Broskolan/Dan Carlsson
- Brev till prof. Lars Nilsson SMB-annons, VHM-artikel, Sälj-rekl om Hushållningsjournal med
DN/NoN-artikeln
- Johnny och Conny fick låna Svenngårds avskrift av rättegångshandlingarna kring Mollberg. De tar
fram hovrättshandlingarna
10. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
02-11-08
Föredrag om UKF:s inre arbete på Rotary
11. Övrigt
Beslöt att överlämna en blomsterkorg till Curt Dahlgren, som väntas hem från sjukhuset
Nästa möte onsd 26 febr 2003. kl 19.30 Målarvägen 19. Bro
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 4 dec 2002, Målarvägen 19 kl 19.30
PM 02:6 Utskrift 02-12-04
Ekonomi
- saldolistan
- Carambole ! domain namn måste sägas upp 90 dagar före kontrakttidens utgång
- uppdatering av dbase för 18 månader 2299 NOK
Rapporter från styrelsemedlemmar
- Kommunens bildarkiv - Janevret

Verkställt
- Beställning av 100 + 30 +20 Dalupproret från Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek

- Börje uppvaktatde75-års jubilerande Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille med
Aschaneusboken och Hednagudar (närmast föranlett av Nälsta, deras hembygdsgård)
- Börje deltog i utvärderingen av Fest i Byn.
- postat upplysningar om Hälledagshällarna vid Kalmarsand till länsstyrelsen i Uppsala.
byggnation begärd i området.
- fått flygbilder med förslag till väg genom hålvägsområdet - Håbo fullmäktige
- Skickat UKF:s vårprogram till SLH halvårskalender
- dito till Arkeologisektionen - Spadbladet
- skrivit och distribuerat nyhetsbrev till utdelare och i vissa lådor i Bro och Kungsängen. ca
270 ex har postats
- Vi tar fram ytterligare 40 ex av Håbo häradskartan
- SLH ger Hushållningsjournalen till Göran Furuland som 70-års present. Gudrun och Börje lämnar
den samtidigt som UKF (och Bro hembygdsförening) ger Boken om Bro, även ett ex till förbundet.

Projekt
Boken om Bro
- 200 ex levererade till Bro hembygdsförening
Hushållningsjournalen
- mycket uppskattad av Botaniska trädgårdens chef. Tillgång vid i deras projekt omkring
Linné.
Programverksamhet
Genomfört
02-11-13
I Leif Erikssons kölvatten. Bo Palmehorn. Villa Skoga
Vårens program
03-02-05
Conny och Jonhny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga
himlafenomen.
03-03-05
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd i
boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion
03-04-08
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
Möte med projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap
Börjes rapporter
- Tammsviks 25-årsjubileum. Vernissage av Boken om Tammsvik, med faktauppgifter ur UKF:s
arkiv. Bred historisk skildring av såväl Tammsvik som bygden, företrädesvis Rösaring. Ny chef Pia
......... ersätter Jenny Ljungberg.
- Heather Robertson har fått Åses utredningar om strandlinjerna i Stockholms-trakten
- Artikeln i VHM utlagd på UKF:s hemsida
- Börje inbjuden/deltagit i Långhundraledens möte dit David Damell var inbjuden att tala om sin syn
på arbetsgruppens arbete genom åren.
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Dator
- dia scanner - finns någon som arbetar bra?
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- på anmodan sänt Dalupproret och särtrycket ur VHM till landshövding Mats Hellström
- sänt särtrycket ur VHM till ett antal utvalda personer/institutioner
- Uppgifter om Ekhammar till ägaren Anders Sjöström
- Upplysningar om Bastbrink till Ingvar Kyhlmark
- Upplysningar om Sjö herrgård till Broskolan/Dan Carlsson
- Brev till prof. Lars Nilsson SMB-annons, VHM-artikel, Sälj-rekl om Hushållningsjournal med
DN/NoN-artikeln
- Johnny och Conny fick låna Svenngårds avskrift av rättegångshandlingarna kring Mollberg. De tar
fram hovrättshandlingarna
Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
02-11-08
Föredrag om UKF:s inre arbete på Rotary

Nästa sammanträde?
Börje
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Boken om Bro
Underlag för faktura 2002-11-29
Priskalkyl per 2002-09-17, redovisad för styrelsen i Bro hembygdsförening grundades på
förra upplagan vad avser papper och toner och andra fasta kostnader för UKF
utom inbindning, som blir mycket dyrare med vårt avtal med A&W = 107:- per bok mot Fälth &
Hässler 28,80, slutade på 378:- för 200 exemplar
Förra upplagen trycktes innan höjningen av papperspriset höjdes
Koltoner: nytt enhetspris, tidigare olika, jämnar i stort sett ut sig
Om vi gjort 100 ex, enligt hembygdsföreningens önskan skulle bindningskostnaden blivit 497:(se Brobokens priskalkyl per 2002-08-21)
Om vi låtit A&W trycka hela boken, förhoppningsvis(!) med vår PDF-fil skulle priset per bok med
200 ex blivit 732:- per bok, 300 ex = 497:- per bok, 200 ex i gråskala = 357:Offert från tryckeri som Norelius undersökt skulle ge motsvarande kostnad med så liten upplaga
Boken gjordes med vår egen utrustning för att Hembygdsföreningen skulle kunna hålla samma utpris
400:-. Föreningen avstod från vinstintresse. Om inte extra utgifter skulle uppstå, med skadad
maskinutrustning o.dyl. borde hembygdsföreningen kunna få boken för något under 400:Kalkyl (med reservation för ändring) lämnad till Bro hembygdsförening slutade på 378:
Faktura per 2002-11-29 belöper sig på 380:Då är kostnaden för de 229 inlagorna som framställdes fördelad på 200 färdiga exemplar
Bro hembygdsförening betalar 200 ex x 380:- = 76000:Våra uppskattade kostnader: toner och trummor 21 st
Hälften av överföringsenhet
Halv fixeringsenhet
Papperskostnader
Inbindning, laminering
Resor
10 % för övriga kostnader
Summa

Senast utskrivet 021204 14:14
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= 39917:2435:-

= 1932:= 3927:= 19101:300:-

= 6761:= 74373:-

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll
Dagffid
Plats
Närvarande

2003:1
2003-01-22 kl 19.00
Hjortronvägen 109
Bengt Borkeby, Bosse Palmehorn, Sophie Hedin, Thore Isaksson

1. Mötets öppnande
Vice ordföranden hade kallat till mötet med anledning av BöIje Sandens 75-årsdag den 17 februari 2003. Sophie ska
justera protokollet.

'-

2. Projektet - Den oskrivna boken
Bengt presenterar iden och berättar att han haft kontakt med Curt Dahlgren. Curt är mycket positiv till projektet.
Styrelsen ägnar projektet ett längre resonemang.
Beslut;
- Projektet Den oskrivna boken ska vara genomfört om ungefår två år och sluta med utgivning aven s k vänbok för att
hedra BöIje och uppmärksamma hans forskargärning.
- Projektets ide är att BöIjes insatser i kommunen ska vara den röda tråden i temat Jordbrukskommunen Upplands-Bro
med inriktning på 1900-talet.
- Vi ska sträva efter ett brett deltagande i projektet.
- En projektgrupp bildas snarast efter den 17 februari.
- Bengt skriver till föreningarna i samverkansgruppen för att presentera iden och för att ge dem möjligheter att haka på
uppvaktningen till Börje.
3. Nästa möte
3 februari kl 19.00, Hjortronvägen 109.

~~tfJ'
Bengt

BO'kebY~
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2003:2
2003-02-26 kl 19.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Thore Isaksson, Börje Sandén

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- Den ekonomiska ställningen framgår av saldolistan
- Preliminärt bokslut för 2002 visar en vinst på 11818:(Under mellantiden fram till nästa styrelsesammanträde gjordes på uppmaning av revisorerna
en omdisponering så att för tidigt inbetalade medlemsavgifterna överfördes till nästkommande år,
vilket medförde en förlust på 421.58.)
3. Rapporter från medlemmar
- Bengt. Guide-utbildningen: 8-9/2 Inledning i Stockholms-Näs hembygdsförening, utbildning på
Klint 6/3,13/3, 10/4, bussrundtur med inbjudna gäster sönd 14 sept. Se nedan Dagboksanteckningar
- Börje - tack för uppvaktningen på 75-årsdagen
- Börje och Gudrun uppvaktade Göran Furuland på hans 70-årsdag i hembygdsförbundets lokaler. Han
fick Boken om Bro. Stockholms läns hembygdsförbund gav honom Hushållningsjournalerna, som vi
hade med oss.
- Börje avgår som styrelseledamot i Arkeologisektionen inom SLH, där han medverkat sedan början
av 80-talet.
- Börje deltog vid Vägverkets först möte kring den planerade cykelvägen över Stäksön, 5 deltagare - 5
medverkande. De hade tagit del av hemsidan, som de berömde.
- Historik kring golfbanan vid Thoresta (25 årsjubileum). Gunnar Olsson, Spånga vid Thoresta är
äldsta dokumenterade ortnamnet i denna del av Uppland
- Vägmuseet har fått del av UKF:s väghistoria jämte Aschaneusboken. Nordiskt seminarium i Norge
2004 om hålvägar och dragställen.
- rekogn av 2 ruddammar från 1600-talet vid Sjöherrgård. Det var inte Oscar II som gav platsen
namnet utan Oscar I år 1859
4. UKF:s Årsmöte
- Årsmötet äger rum onsd 2 april kl 19.00 på hembygdsgården Klint i Bro
- Preliminärt bokslut lämnas till revisorerna
- Börjes förslag till verksamhetsberättelse kommer att biläggas Nyhetsbrev 2003:1
- kallelse sker i nästa Nyhetsbrev.
- Efter diskussion om program efter årsmötet beslöts att Börje berättar och visar bilder från resa i
Egypten 1965
5. Diskussion och beslut
- Gudrun, Sophie och Börje utses att representera UKF vid SLH:s årsmöte. Bokbord
- Gunnel Bomans bok diskuterades ingående. Thore talar med sina kontakter om papper och
utformning.
- Uppdatering av den skärmutställning som samverkansgruppen gjorde i höstas och som vandrar runt
på kommunala institutioner
- Uppmaning i K&H till intresserade att bidraga med jordbrukshistoria i den planerade boken om
kommunens agrarhistoria.
- Thore blir UKF:s representant i föreningen Krampmacken, årsavgift 100:-
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6. Kultur & Historia
Bengt har material för ett nytt nummer. Artiklar av bl.a Evert Sverkman om ärkebiskop Ekman, av
Conny Ljung om "De hvita nätterna 1908", av Carl Gunnar Jansson del 1 av 3 om Egnahemsrörelsen,
om Tidningstorkan i förorterna. Utsändes samtidigt med Nyhetsbrev 2003:1.
Börje skriver ut omslaget på färgskrivaren
7. Projekt
Lokalhistorisk dokumentation Upplands-Bro
Börjes förslag till "testamente" - material ur databaserna samlas ämnesvis i tryckt form - häften i A4format som kan häftas manuellt
8. Programverksamhet
Vårens program
03-02-05
Conny och Johnny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga
himlafenomen.
03-03-05
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd
i boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion
03-04-08
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
03-05-15/16
Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743, övernattning på Klint och
församlingsgården. Bro hembygdsförening är värd.
03-05-17
Börje hälsar dalfolket på Stortorget. Samling vid Kungsträdgården marsch till
Stortorget
03-04-03
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap hembygdsgården i Kungsängen
9. Dator
- Håkan har flera gånger hjälpt till med nätverket. Win2000 nu på bägge datorerna.
Ny hårddisk, ny hubb, minnesläsare, totalt 13 316:- Platt skärm till Bengt
- Uppgradering Ventura 10 och diabildscannern
10. Börje. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Tiefensee, Bålsta angående ortnamn i Håbo
- Säljbrev för Hushållningsjournalen till Janken Myrdal, Ulltuna, Clas Tollin SGU, Lena Bergils/Ylva
Mannerheim , Kulturmiljövård, Bengt Larsson, UU.
- brev till landshövding Mats Hellström med bekräftelse av guidning på Rösaring, och upplysning om
Storvandringen 17 maj.
- Näslund, släkten Planting på Negelstena
- Jan-Olof Montelius skickade boken Braut (nordisk väghistoria)- vår upptäckt av hålvägarna vid
Lillsjön uppmärksammas. På tal om att nya hålvägar kan hittas: "Se bara på Upplands-Bro"
- Geografiska namn i Upplands Väsby av Lars Wahlström
- Postat John Krafts böcker till universitet i Japan
- Adelssläkter till Bergenwall i Uppsala
- Börjes svar på artikel om mistlar i DN publicerat av tidningen. Journalisten läste det mesta av
länkinnehållet kring fruktbarhetsmyterna och vill gärna besöka Rösaring.
- Prof. Stefan Brink har år 2000 skrivit ett kapitel om hålvägar i den nordiska publikationen Braut,
men nämner inte ett ord om hålvägarna vid Draget/Lillsjön. Artikel fanns i Pop.Ark 1990. De intar
emellertid första platsen i en förteckning av 133 märkliga äldre kulturmiljöer, nr 2-3 är Dalkarlsbacken
och processionsvägen vid Rösaring. Atlas över Sverige.
- Krümmel - Ang. rusthållarboden vid Sundby
- Fått Adolf Sehmanns levnadsteckningen av Uddling översatt till svenska
- Skickat Gillbergs teckning av Westmans Fåfänga i Sabbatsberg till Kjell Nilsson, intressant svar
- Beställning på fil ur Gudruns kungörelseprojekt om dryckenskap från 1820-talet
- Utskrift av upplysningar ur Ortsbor berättar till Lindmark-Kjellman om Säbyholm
- Korrespondens med Furuland om förhållandet Lantbruksakademin och Patr. Sällskapet. Han ville att
jag skulle ta över hans föredrag i Småland. Dock samma dag som vårt årsmöte.
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- Ord och Vison AB har hittat material på hemsidan för sitt radioprogram 17 mars i nyupptagna serien
"I Sägnernas spår". Jag kunde förmedla hjälp med inspelning av folkvisan Habor och Signhild, som
inte finns i känd inspelning. Lisa Svennberg sjunger.
- Heather - BBC-progam om konstaterandet att geologiska förändringar över lång tid ger Homeros rätt
när havet på hans tid låg nära Troja - nu 5 km till stranden.
- Inga-Britt Häggström, Spånga Fornminnes- och hembygdsgille skriver i föreningens tidning om
UKF och Börjes relation till föreningen
- Gunilla Palmborg, B-uppsats om bortglömt orangeri på lejondal
- Inger Engström, änka efter polis Åke Engström kommer att lämna skriftliga berättelser om polisens
verksamhet i Upplands-Bro.
11. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-02-25
Föredrag/info om kommunikationshistoria för Kulturhistoriska föreningen i Håbo
12. Bengt Borkeby
Dagboksanteckningar, 2003-02-26
17 dec 02
Annika Johansson ordf i Ulrika museums vänförening - förfrågan om
bokutgivning. Svar med prisuppgifter samma dag.
03 jan 03
Anna Sjunnesson, U-B kommun om Fest i byn Vi har redan börjat arbetet
med årets upplaga och även om det är sent så vill vi gärna ha in era
synpunkter.
08 jan 03
- Ny prisuppgift till Hans Kobbe om Storkommuntiden i Enköping. 600
ex, större omfång. Positivt svar från kommunen. - 5 feb meddelande att annat förlag
fått beställningen. - Möte med Gunnel Bohman om hennes bok. Jag tar fram
kostnadsalternativ för senare beslut i styrelsen.
16 jan 03
- Möte i Stäket för avrapportering om Almare-Stäkets Kulturlandskap.
Projektgruppen har inventerat möjligheter att gå vidare. Någon vision
finns ännu inte presenterad. Borkebys anmälan till Riksantikvarien i nov
- Stefan Nordin, Järfälla är inne på andra året av ett fyraårsprojekt om
färdvägar, gästgivargårdar och krogar av ett uppdrag i samverkan mellan
länsstyrelserna i Sth och Uppsala län.
18 jan 03
Tjugonde Midvinterstämman i Kallhäll.
21 jan 03
Lennart Janevret om datorhaveri, har inte kunnat göra något åt vår fråga
om filer över kommunens bildarkiv.
26 jan 03
Magdalena Häggbom - förfrågan om bokutgivning. Svar med
prisuppgifter samma dag.
27 jan 03
Karl-Erik Fridzén lämnar 52 diabilder för skanning till bok Kameraknäppisar.
28 jan 03
Karl-Erik Eliasson, Riddarhyttan med frågor om Assurs by. Har flera år
deltagit vid praktiska fältförsök med förhistorisk järnframställning vid
Röda jorden. Ska bygga en vikingaby med inriktning forskning och
Praktisk tillämpning.
29 jan 03
Carl Gunnar Jansson för arbete med artikel till dagstidningarna i Sthlm.
03 feb 03
Redovisning till Ingelman Bålsta om försäljning av I fritt fall. Samtidigt
ny faktura till Bibliotekstjänst för böcker levererade hösten 02. Fakturering Söders
Bokhandel.
06 feb 03
Möte med Sophie om Gunnel Bohmans bok - ansökan om stöd till
utgivning. Alternativet är egen tryckning och enkel inbindning med ringbindning.
8 - 9 feb
Guideutbildning steg 1 - hembygdsgården i Kungsängen.
11 feb 03
Artikel från Conny Ljung om De vite nätterna.
12 feb 03
Möte med Gunnar Lindberg Sth-Näs hembf om annons brasafton 3 april.
13 feb 03
Artikel från Evert Sverkman om ärkebiskop JA Ekman visitator i U-B församlingar.
20 feb 03
Samverkansgrupp på Klint.
21 feb 03
Peter David, förfrågan om roman, inlaga 170 sidor, hårda pärmar, pris för 500 ex
färdiga PDF-filer. Hänvisning direkt till A & W i Uppsala.
23 feb 03
Författarcafé på Ulvsättra gård - Ord med kunskap om det som varit. Få deltagare.
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Nästa möte onsd 23 april. kl 19.30 Målarvägen 19. Bro

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 26 febr 2003, Målarvägen 19 kl 19.30
PM 2003:2(1) Utskrift 03-02-26
Ekonomi
- saldolistan
- bokslutet - vinst efter avskrivningar 11818:Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt om Samrådsgruppen, guideutbildningen, K&H m.m.
- Börje - tack för uppvaktningen på 75-årsdagen

Att diskutera
- Vårt årsmöte på Klint 2 april: formalia - föredrag
- SLH:s årsmöte i Åkersberga lörd 29 mars (anm. 17 mars)
Verkställt
- Börje och Gudrun uppvaktade Göran Furuland på hans 70-årsdag i hembygdsförbundets lokaler. Han
fick Boken om Bro. Stockholms läns hembygdsförbund gav honom Hushållningsjournalerna, som vi
hade med oss.

- Börje deltog vid Vägverkets först möte kring den planerade cykelvägen över Stäksön, 5
deltagare - 5 medverkande. De hade tagit del av hemsidan, som de berömde
- Historik kring golfbanan vid Thoresta (25 årsjubileum). Gunnar Olsson, Spånga är äldsta
dokumenterade ortnamnet i denna del av Uppland
- Vägmuseet har fått del av UKF:s väghistoria jämte Aschaneusboken. Internationellt
seminarium i Norge 2004.
- Bengt och Börje i möte om uppläggningen av guideutbidlningen
Projekt
Guideutbildningen
8-9/2 Inledning i Stockholms-Näs hembygdsförening. Utbildning i Klint 6/3,13/3, 10/4, buss 18/5?
Lokalhistorisk dokumentation Upplands-Bro
Börjes förslag till "testamente" - material ur databaserna samlas ämnesvis i tryckt form - häften i A4format som kan häftas manuellt.
Programverksamhet
Vårens program
03-02-05
Conny och Jonny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga
himlafenomen. Ca 20 deltagare
03-03-05
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd i
boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion
03-04-08
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
03-05-15/16 Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743
03-05-17
Börje hälsar dalfolket på Stortorget. Samling vid Kungsträdgården marsch till Storotget
03-04-03
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap hembygdsgården i Kungsängen
Börjes rapporter
- Börje avgår från Arkeologisektionens styrelse (årsmöte sön 16 mars)
- rekogn av 2 ruddammar från 1600-talet vid Sjöherrgård. Det var inte Oscar II som gav platsen
namnet utan Oscar I 1859
Dator
- Håkan har flera gånger hjälpt till med nätverket. Win2000 nu på bägge datorerna.
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Ny hårddisk, ny hubb, minnesläsare, totalt 13 316:- Platt skärm till Bengt
- Uppgradering Ventura 10 och diabildsscannern
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Tiefensee angående ortnamn i Håbo
- Säljbrev för Hushållningsjournalen till Janken Myrdal, Ulltuna, Clas Tollin SGU, Lena Bergils/Ylva
Mannerheim , Kulturmiljövård, Bengt Larsson, UU.
- brev till landshövding Mats Hellström med bekräftelse av guidning på Rösaring, och upplysning om
Storvandringen 17 maj.
- Näslund - släkten Planting på Negelstena
- Jan-Olof Montelius skickade boken Braut (nordisk väghistoria)- vår upptäckt av hålvägarna vid
Lillsjön uppmärksammas. På tal om att nya hålvägar kan hittas: "Se bara på Upplands-Bro
- Geografiska namn i Upplands Väsby av Lars Wahlström
- postat John Krafts böcker till universitet i Japan
- Adelssläkter till Bergenwall i Uppslala
- Börjes svar på artikel om mistlar i DN publicerat av tidningen. Journalisten läste det mesta av
länkinnehållet kring fruktbarhetsmyterna och vill gärna besöka Rösaring.
- Prof. Stefan Brink har år 2000 skrivit ett kapitel om hålvägar i den nordiska publikationen Braut,
men nämner inte ett ord om hålvägarna vid Draget/Lillsjön. Artikel fanns i Pop.Ark 1990. De intar
emellertid första platsen i en förteckning av 133 märkliga äldre kulturmiljöer, nr 2-3 är Dalkarlsbacken
och processionsvägen vid Rösaring. Atlas över Sverige.
- Krümmel - Rusthållarboden vid Sundby
- Fått Adolf Sehmanns levnadsteckningen av Uddling översatt till svenska
- Skickat Gillbergs teckning av Westmans Fåfänga i Sabbatsberg till Kjell Nilsson, intressant svar
- beställning på fil ur Gudruns kungörelseprojekt om dryckenskap från 1820-talet
- utskrift av upplysningar ur Ortsbor berättar till Lindmark-Kjellman om Säbyholm
- korrespondens med Furuland om förhållandet Lantbruksakademin och Patr. Sällskapet. Han ville att
jag skulle ta över hans föredrag i Småland. Dock samma dag som vårt årsmöte.
- Ord och Vison AB har hittat material på hemsidan för sitt radioprogram 17 mars i nyupptagna serien
"I Sägnernas spår". Jag kunde förmedla hjälp med inspelning av folkvisan Habor och Signhild, som
inte finns i känd inspelning. Lisa Svennberg sjunger.
- Heather - BBC-progam om konstaterandet att geologiska förändringar över lång tid ger Homeros rätt
när havet på hans tid låg nära Troja - nu 5 km till stranden.
- Inga-Britt Häggström, Spånga Fornminnes- och hembygdsgille skriver i föreningens tidning om
UKF och Börjes relation till föreningen
- Gunilla Palmborg, B-uppsats om bortglömt orangeri på lejondal
- Inger Engström, änka efter polis Åke Engström kommer att lämna skriftliga berättelser om polisens
verksamhet i Upplands-Bro.
Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-02-25
Föredrag/info om kommunikationshistoria för Kulturhistoriska föreningen i Håbo

Nästa sammanträde?
Börje
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Bengt Borkeby
Dagboksanteckningar, 2003-02-26
17 dec 02

Annika Johansson ordf i Ulrika museums vänfijrening - förfrågan om bokutgivning.
L}-:;~7Jz~~·~;~-r
Svar med prisuppgifter samma dag.

03 jan 03

Anna Sjllnnesson, U-B kommun om Fest i byn Vi har redan börjat arbetet med årets
upplaga och, även om det är sent så vill vi gärna ha in era synpunkter.
- Ny prisuppgift till Hans Kobbe om Storkommuntiden i Enköping. 600 ex, större
omfång. Positivt svar från kommunen. - 5 feb meddelande att annat förlag fått
beställningen.
- Möte med Gunnel Bohman om hennes bok. Jag tar fram kostnadsalternativ för
senare beslut i styrelsen....
- Möte i Stäket f~r avrapportering om Almare-Stäkets Kulturlandskap. P~ojektgrup
pen har inventerat möjligheter att gå vidare. Någon vission finns ännu inte presenterad. Borkebys anmälan till Riksantikvarien i nov 2001 har gjort att platsen nu är
införd i forminnesregistret.
- Stefan Nordin, Järfälla är inne på andra året av ett fyraårsprojekt omfärdvägar,
gästgivargårdar och krogar av ett uppdrag i sanlverkan mellan länstyrelserna i Sth
och Uppsala län.
Tjugonde Midvinterstämman i Kallhäll.
Lennart Janevret om datorhaveri, har inte kunnat göra något åt vår fråga om filer
över kommunens bildarkiv.
Magdalena Häggbom - förfrågan om bokutgivning. Svar med prisuppgifter samma
dag.
Karl-Erik Fridzen lämnar 52 diabilder för skanning till bok - Kameraknäppisar.
Karl-Erik Eliasson, Riddarhyttan med frågor om Assurs by
flera år deltagit vid
praktiska fältförsök med förhistorisk järnframställning vid
jorden. Ska bygga
en vikingaby med inriktning forskning och praktisk tillämpning.
Carl-Gunnar Jansson för arbete med artikel till dagstidningarna i Sthlm.

08 jan 03

16 jan 03

18jan03
21 jan 03
26 jan 03
27 jan 03
28 jan 03

29 jan 03
03 feb 03
06 feb 03
8 - 9 feb
11 feb 03
12 feb 03
13 feb 03
20 feb 03
21 feb 03
23 feb 03

4

Redovisning tillIngelman Bålsta om försäljning av I fritt fall. Samtidigt ny faktura
till Bibliotekstjänst för böcker levererade hösten 02. Fakturering Söders Bokhandel.
Möte med Sophie om Gunnel Bohmans bok - ansökan om stöd till utgivning.
Alternativet är egen tryckning och enkel inbindning med ringbindning.
Guideutbildning steg 1 - hembygdsgården i Kungsängen.
Artikel från Conny Ljung om De vite nätterna.
Möte med Gunnar Lindberg Sth-Näs hembf om annons brasafton 3 _(lpril.
Artikel från Evert Sverkman onl ärkebiskop J A Ekman visitator i U-B församlingar.
Samverkansgrupp på Klint.
Peter David, förfrågan om roman, inlaga 170 sidor, hårda pärmar, pris för 500 ex
färdiga PDF-filer. Hänvisning direkt till A & W i Uppsala.
Författarcafe på Ulvsättra gård - Ord med kunskap om det som varit. Få deltagare.
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Anmälda till utbildning som
Hembygdsguide

Välkommen till utbildningen
Steg 1: Att vara guide

Kursledare Helena Romano

Lördag - söndag 8 - 9 februari 2003 på Hembygdsgården i Kungsängen. Båda
dagarna gäller följande tider,
10.00 Samling, förmiddagskaffe
10.30 Utbildning
12.30 Lunch
13.00 Utbildning
15.00 Avslutning för dagen
Söndagen avslutar vi med att detaljplanera och bestämma tider för 
Steg 2 Kunskap om Upplands-Bro, kursledare Börje Sanden
Steg 3 Tillämpade övningar, kursledare Börje Sanden och Helena Romano
Kostnaden är ännu inte fastställd. Jag förhandlar med Vuxenskolan.
Med önskan om ett gott nytt år.

Bengt Borkeby
tel 08 - 581 65659
e-brev bibor@swipnet.se
Vänd!
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UKF
Bengt Borkeby

Kursdeltagare vid guide-utbildning 2003
Bertil Borg, Bergvägen 20, 196 31 Kungsängen
Hans Brofalk, Björknäs gård, 197 91 Bro
Sophie Hedin, Marmorstigen 42, 196 33 Kungsängen
Thore Isaksson, Saltstigen 22, 196 33 Kungsängen
Conny Ljung, Hjortronvägen 79, 196 35 Kungsängen
Jonny Ljung, Hallonvägen 72,196 35·Kungsängen
Kerstin Molander, Skyttens väg 75, 196 31 Kungsängen
ADll~et:g, "illa

Margaret Norman,

Mirasol, 196 34 Kungsängen-

"

G~mman,

197 93 Bro

Börje Sanden, Målarvägen 19, 197 30 Bro
Gudrun Sanden, Målarvägen 19,197 30 Bro
Seija Ullgren, Snickarvägen 33, 197 30 Bro

Bengt Borkeby, Hjortronvägen 109, 196 53 Kungsängen
Helena Romano, Hästhagen, 179 95 Svartsjö
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2003:3
2003-04-23 kl 19.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Börje Sandén, Curt Dahlgren
Conny Ljung, Johnny Ljung

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan kassa 1636:-, Postgiro 53977:- Bank 16776:3. Rapporter från medlemmar
Bengt rapporterade om guideutbildningen. Avslutning med busstur 14 september
Se mer i Bengts dagboksanteckningar: Book on demand; Kontakter med kommunen, Almarestäkets
hembygdsförening; Metodutveckling. projekt tillsammans med Vuxenskolan kring lokalt
forskningsarbete; Deltagit i Släktforskarförbundets kurs för cirkelledare; Släktforskning på internet.
Nordiska museets arkiv/bibliotek med ett kunskapstorg som hjälp vid forskning.
Den oskrivna boken
4. Styrelsen konstituerar sig
Bengt och Börje tecknar föreningens firma, villkor för banken
5. Höstens program diskuterades.
Exkursion till Rösaring i september med anledning av ökat intresse efter Börjes artikel i Viking
Heritage; Besök vid Kvistabergs observatorium. Johnny och Conny och Tarmo Oja.
Tre kungar på Trälhavet, Gudrun Vällfors, Berg och jord i Upplands-Bro, Karl-Erik Perhans
Bussrundtur med guidekursen
6. Kultur & Historia
- Nytt nummer av K&H. Rånmordet i Bro, Johnny och Conny förbereder, Carl zGunnars andra artikel
om Egnahemsrörelsen
7. Projekt
Lokalhistorisk dokumentation Upplands-Bro
Ortsbor har nu fått ett index för ca 1000 personer
- Inger Engström åtager sig att skriva in dator vissa artiklar ur Vi skriver i Upplands-Bro. Redigering.
8. Börjes rapport/verkställt - ett urval se mer i bilagt PM
- Björn Asker, Forskarcentrum i Uppsala. Vårt nyhetsbrev har en längre tid satts upp
forskarexpeditionen; rekognsering vid Skråmsta: stuteriet anlagt 1947; lyckat test av digitalkamerans
möjligheter att ersätta kopiering av kartor och dokument osv.
9. Programverksamhet
Vårens program -Genomförda
03-02-05 Conny och Johnny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga himlafenomen.
Ca 20 deltagare
03-03-05 Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd i
boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion. 26 deltagare
03-04-02 (årsmötet) På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal 1965. Föredrag
av Börje Sandén. ca 30 deltagare.
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03-04-08 Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening. 46 deltagare
Återstående
03-05-11
03-05-15/16
03-05-17
03-04-03

Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743
Börje hälsar dalfolket på Stortorget. Från Kungsträdgården marsch till Stortorget
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap hembygdsgården i Kungsängen

10. Dator - se mer i PM
- Håkan har flitigt hjälpt till med ominstallation av operativsystemen på Börjes datorer;
- Ny dator för att kunna behålla värdefulla data. Sparad hårddisk nu portabel. osv.
11. Börje. Konsultationer – intervjuer – viss korrespondens. Ett urval
- Guidat journalisten från Falukuriren längs "vår" vandringssträcka
- Conny/Johnny informerade om kulverten/röret vid Aspviks kvarn, osv
12. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-03-11
Personalavdelningen vid Ericsson Kista. Guidning vid Rösaring. 17 personer.
03-04-17
Guidat journalisten Måg vid Draget och Dalkarlsbacken
Nästa möte onsd 16 sept. kl 18.30 Målarvägen 18. Bro Ny tid
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 23 april 2003, Målarvägen 19 kl 19.30
PM 2003:3 Utskrift 03-04-23
Ekonomi
- se saldolistan
- bokslutet - förlust 421.58 efter avskrivningar och överföring av för tidigt inbetalade medlemsavgifter
till kommande budgetår.
Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt om Samrådsgruppen, guideutbildningen, K&H Almarestäkets Kulturlandskap m.m.
- Gudrun, Sophie och Börje representerade UKF vid SLH:s årsmöte i Åkersberga 29 mars., vi sålde 4
böcker vid bokbordet. UKF:s medlem och tidigare styrelseledamot Agneta Allerstav fick mottaga
länsförbundets diplom - en välförtjänt och länge förväntad utmärkelse.

- Övrigt
Att diskutera
- Årsmötet
- styrelsens konstituerande - att teckna föreningens firman, villkor banken
- höstens program - ex. Arkeologidagen
- K&H
* forskningsprojekt för Inger Engström: Vi skriver i Upplands-Bro, domstolsprotokoll
* uppläggningen av projektet Dalkarlsvägen – snitsling, förhandling med kyrkan, foldern med
kartor och kulturhistoria, Stortorget
Verkställt
- Mailat info om UKF till ansvariga i tidningen Mälarstaden, Monica Andreasson, Susanne
Costelius, (Camilla Zedendahl). Svar 03-03-03 att de vill ha skriftlig info, verkställt.
- På nytt bett kommunens webbansvarige att rätta till vår mailadress - Nu verkställt
- Mail- och brevkontakt med journalist Rune Holmström, Finland, ang. hålvägarna. Möter
honom 03-06-06 vid Draget. Jan Owe har hjälpt till med frågan om runsten i Upplands Väsby
- Utgivningen av K&H. Börje, Gudrun, Bengt, Thore, Sophie, Sven-Erik Persson, Mona
Frisk, Åke Andersson.
- Björn Asker, Forskarcentrum Uppsala, meddelade att han gör UKF:s Nyhetsbrev
tillgängliga på forskarexpeditionen. I fortsättning skickar vi dem direkt till expeditionen.
- Rekognosering vid Skråmsta, Stuteriet startade 1947. Besökte runstenen i hagen
- Skickat UKF:s deklaration till Skattekontoret
- Praktiska arrangemang gjorda för mottagningen av övernattande vid Storvandringen. 49
anmälda 2003-04-13. Korum vid Klint före avfärden 16 maj kl 8.45.
- Levererat 20 häradskartor över Håbo till Söders bokhandel
* tryckjobb åt Odd Fellow 1900:* Pressreleaser för grand-tour och dalmarschen till Enköpingsposten, Mitt i, Bålsta UpplandsBrobladet, Elisabeth Ståhle, Pastorsexp, kommunen
Lokalhistorisk dokumentation
- Ortsbor berättar har nu fått index för ca 1000 personer och något fler orter.
Programverksamhet
Vårens program
Genomförda
03-02-05
Conny och Johnny Ljung om "De "hvita" nätterna och andra äldre märkliga
himlafenomen. Ca 20 deltagare
03-03-05
Gudrun Vällfors, Åkersberga, om sin forskning om rätta platsen för Helge å, framförd i

624

03-04-02
03-04-08

boken Tre kungar på Trälhavet. Eventuellt exkursion. 26 deltagare
(årsmötet) På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal 1965. Föredrag
av Börje Sandén. ca 30 deltagare.
Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Föredrag av Börje i samarbete med
Bro hembygdsförening. 46 deltagare

Återstående
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje
03-05-15/16 Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743
03-05-17
Börje hälsar dalfolket på Stortorget. Samling vid Kungsträdgården marsch till
Stortorget
03-04-03
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap hembygdsgården i Kungsängen
Kommande program
Diskuterad båtrundtur i samarbete med Österåkers hembygdsförening med Gudrun Vällfors som
guide. Ämne historien kring den heliga ån - hennes föredrag
Börjes rapport
- Testat digitalkamerans möjligheter att ersätta kopiering av tryckta handlingar och kartor. Det går att i
befintligt dagsljus på lantmäteriet i Uppsala skapa läsbara bilder.
Dator
- Håkan har flitigt hjälpt till med ominstallation av operativsystemen på Börjes datorer, liksom
därmed förknippade om- och nyinstallerade program. Vi har nu Telias bredbandsuppkoppling, vilket
bl.a. avsevärt förbilligar den långsamma hämtningen av drivrutiner och särskilt underhållet av
hemsidan.
- Sökmotorn Goggles visar nu över 300 av UKF:s sajter, vid Avancerad sökning har Kulturarvet valt
ut 72 sajter. (vid sökordet på Börje Sandén eller ukforsk)
* Ny dator för att behålla värdefulla data – installerad /till viss del bekostad av Håkan
* vilket medfört att Paviliondatorn nu återställd till Win98 – Den extra hårddisken nu som portabel
disk på 2 x 30 GB
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Anders Källgård, Halmstad, arbetar med avhandling om fast boende befolkning på öar utan
broförbindelse. Han fick upplysningar om Dävensö. även den stora studien om Alholmen.
- Christoffer O'Reagan frågade om Hushållningsjournalen. Fick material
- Stig Edberg, Västerås, förhörde sig om guidning för mindre grupp vid Rösaring.
- Conny och Johnny informerade om kulverten/röret vid Aspviks kvarn. Artikel i bok av Wetterholm.
Brevsvar från Wetterholm med fler upplysningar i ärendet. Överlämnat till Conny/Johnny
- Förnyad diskussion om bussrundturer med Enköpingsbankens personal och Företagarföreningen.
Göran Andersson.
- Nyhetsbrev och K&H till Marja Eriksson, Upplandsmuseet
- Marja Kangur, arkeologistuderande (Kungsängen) har fått upplysningar om Rösaring
- Sammanträffar 17 april med journalist som skall skildra varje dagsetapp i Falukuriren
- Mottagit Arne Törnkvists artikel i HSB bostadsrättsförenings tidskrift Runskriften.
- Utbytt skrifter med Sam Nilsson. Rösarings-material och 1743 mot rapport från studieresa i Ukraina
publicerad i Militärhistorisk Tidskrift och hans studie i möjligheterna att vetenskapligt analysera
möjligheterna att förvarna om krigsrisker.
* guidat journalisten från Falukuriren vid Hålvägarna och Dalkarlsbacken
* Lista på våra böcker till Hans Karlsson, Eskilstuna
Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-03-11
Personalavdelningen vid Ericsson Kista. Guidning vid Rösaring. 17 personer.
03-04-17
Guidat journalisten Måg vid Draget och Dalkarlsbacken
Nästa sammanträde?
Börje
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2003-04-23

Dagboksanteckningar
Book on demand
01 mar 03
Föreningen Riseberga Rediviva, Per-Axel Wiktorsson, Uppsala. Brev med förfrågan om tryck av
limbunden bok.
Avböjande svar till Wiktorsson.
04 mar 03
Petter Holaas Intelligent Sound AB vill ha enklet tryck iflirg A4. Prov med PDF-fil. Återkommer.
05 mar 03
Äldre dam med frågor om hon ska låta kosta på trådbindning till den släktkrönika hon skrivit.
31 mar 03
Sophie Hedin, e-post med uppgift om att Gunnel hittat tryckari som kan tänka sig att trycka små
upplagor.
Kulturkontoret i Vallentuna kommun vill trycka en nyutgåva av dagbok från början av 1800-t.
Färdigredigerat material. Hänvisning till PP-tryck i Märsta.

'--'.

UKF
05 mar 03
Kommunen
05 mar 03

Div kontakter
18 mar 03

31 mar 03
08 apr 03
Forskning
19 mar 03

27 mar 03

28 mar 03

Sven-Erik Pehrsson om val till styrelsen. OK vårt förslag.

Möte med Elisabeth Ståhle - a, Svenngårdska samlingen. Ska avgöras under våren var Kungsängens
bibliotek ska ligga. - b, Herrlbygdsföreningarnas engagemang i skolan.

Stig Wejaleinen, sekr Alm-Stäkets Hembygdsförening. Föreningen vill komma igång med forskning
om Stäket. Hur bär man sig åt, var hitta uppgifter? Stig samlar 5 - 6 intresserade. Återkonmler om
möte.
Stig har 10 - 12 intresserade, kallar till ett möte i Stäketskolan 8 april kl 19.00. Jag deltar.
12 deltagare vid start av studiecirkel Stäkets historia. Stort intresse. Svårt bestämma inriktning.

Fm RA för att läsa ämnessamlingen vollTrolldomsväsen 1670-talet. Inget napp. Em ATA, Stäkets
stad finns inte nämnt i Eds socken, i Järfälla eller Sth Näs. Kopior av arkeologiska undersökningen
augusti 1993 före nya järnvägen i Svartviken och Stäketsundet norr om landsvägsbron.
Domkapitlets arkiv i Västerås onl häxprocesserna i Dalarna 1668 - 1671. Ytterst lite konkret material
i arkivet om detta.
Metodutveckling
Doris Vesterlund, Vuxenskolan vill att jag ingår i en studiecirkel om metodutveckling för lokalt
forskningsarbete. Järfälla Hembf (och Almare-Stäkets hembf) är beställare av ett material för att
koma i kontyakt med nya grupper inom hembygdsrörelsen. Avsikten är att skriva en metodhandledning för Hembygdsföreningarna.

29-30 mar 03

Deltagit i Släktforskarförbundets fortsättningskurs för cirkelledar i släkt- och lokalforskning. Ett
tiotal föreläsningar. Flera nya värdefulla kontakter. Många frågar efter ett tätare samarbete mellan
släktforskare och lokalhistoriker. Ett exempel är hembygdsföreningen på Ekerö - Munsö kontakt Jan
Malmstedt pensionerad journalist boende på Lidingö.

03 apr 03

Möte Kungsängens hembgård om Almare-Stäkets kulturlandskap. Dryg 50-tal deltager, stort intresse.

09 apr 03

Doris Vesterlund Vuxenskolan,
- Pröva-på-dag om släktforskning på internet bokad till fm 16 sept. Ledare Elisabeth Tohrsell, Sv
Släktforskarförbund. Deltar som hjälpledare.
- Två prel studiecirklar i släktforskning till hösten 03.
- OK med debitering av guideutbildningen.

09 apr 03

Intervjuvom N Museets arkiv, bibliotek och samlingar med utgångspunkt från ett kunskapstorg som
hjälp vid forskning. Magdalena Gram avdchefvid N M.
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2003:4
2003-09-16 kl 18.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Börje Sandén, Curt Dahlgren
Conny Ljung, Johnny Ljung, Bosse Palmehorn

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan kassa 1654:-, Postgiro 42359:- Bank 21586:- vår kostnad för den gemensamt bekostade bussturen diskuterades/redovisades
3. Rapporter från medlemmar
- Bengt rapporterade om guidade bussturen med nyutbildade guider. Godkänt av kursledaren.
- Förslag att ge ut en folder om turer och guider, samt en bokningscentral,
- Stor anslutning vid gökottan på Almarestäket (gruppen Almarestäkets kulturlandskap)
- Bengt leder 2 cirklar i släktforskning

4. Nya kuvert för utskicken
Thore och Bengt undersöker tryckmöjligheter och beställer ca 4000 ex
5. Kultur och Historia
- beräknad utgivning i mitten av oktober
- Det finns en rapport om arkeologi längs dubbelspåret. Bengt kontaktar Danielsson
- Artikel om Jungfrukrogen görs av Johnny och Conny
- Carl Gunnar fortsätter med egnahemsrörelsen
6. Diskuteras
- Skyltar vid Dalkarlsbacken. Thore hör med Länsmuseet
- Börje erbjuder sig ställa upp för en busstur för allmänheten redan under hösten
- Att informera bibliotekspersonalen om Svenngårdska samlingen och biblioteksledningen om UKF:s
samlingar och verksamhet.
- Börje har skickat befintliga skriftliga upplysningar till nya kommunalrådet Håkan Heglert och haft
personligt samtal med honom.
- rapporterades om Agenda kulturarv - program på riks- och regionalnivå: "Historiebruk"
7. Projekt
Lokalhistorisk dokumentation Upplands-Bro
Den oskrivna boken. Se särskild PM
8. Börjes rapport/verkställt - ett urval se mer i bilagt PM
- beställt buss för rundturen
- beställt e-postgiro
- möte med 2 arkivarier från Riksarkivet på Brogård
- manus till artikel i Mälarstaden
- tackbrev med bok från landshövding Mats Hellström
- ett flertal rekognoseringar se PM
- 2 sajter på hemsidan kvalitetsgranskade av Vitterhetsakademin, osv
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9. Programverksamhet
Vårens program
Genomförda sedan förra styrelsemötet
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje 80-tal deltagare
03-05-15/16
Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743. Över 50 startade från Bro
ca 30 vandrade hela vägen
03-05-17
Börje erinrar om 1743 (260-årsjubileum) på Stortorget.
Samling vid Kungsträdgården marsch till Stortorget
03-06
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap, gökotta Almarestäket
03-08-31
Repris av vårens grand-tour till Djupdal-Rösaring – ca 30 deltagare
03-09-07
Exkursion till Åkersberga med Gudrun Vällfors och Tre kungar på Trälhavet
03-09-14
Guidekursen avslutas med bussrundtur
Kommande program
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro
03-11-26
Kvistaberg med astronomi
04-05-16
Fornsigtuna grand-tour

10. Dator - Webbsidan
- utökat minnes på bägge datorerna
- kommunen har lagt en länk till oss från öppningssidan: Hembygdshistoria
11. Börje. Konsultationer – intervjuer – viss korrespondens. Ett urval Se PM
- guidat UNT-journalist vid Fornsigtuna
- konsulterad av Granada Television, som börjat research om folklig kultur i norra Europa
- Säbyholmsföreningen lånar bandad intervju med lärare på skolan osv
12. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-05-11
Guidade Tellefsens grupp. Hålvägar och fornborg vid Draget, f.m.
03-05-16
Finlands ambassadör Pertti Torstila med hustru Eva och Lars Larsson vid Rösaring
23.30 – 1.30
03-05-19
Katarina församling vid Rösaring
03-05-30
Landshövding Mats Hellström med hustru och chaufför vid Rösaring
03-06-04
Busstur med handelsbankens personal, sålde 12 böcker
03-06-06
Guidning för Rune Holmström, Finland vid Draget och Rövargrottan
03-06-10
Fp-grupp. Sjöhistoria, 1743, Rösaring
03-06-10
Snabb guidning vid Rösaring för Peter Josefsson, Tvillingarnas
03-06-12
Guidade 35 deltagare. Tvillingarnas arrangemang vid Rösaring
03-08-27
PRO Jakobsberg, bussrundtur med ”hemlig destination” 63 deltagare
Nästa möte onsd 21 okt. kl 18.30 Målarvägen 18. Bro Ny tid
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte tisd 16 sept 2003, Målarvägen 19 kl 19.30
fram till 03-07-06
PM 2003:4 Utskrift 03Ekonomi
- se saldolistan
Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt om Samrådsgruppen, guideutbildningen, K&H Almarestäkets Kulturlandskap m.m.

- Övrigt
Att diskutera
- höstens program - K&H
* forskningsprojekt för Inger Engström: Vi skriver i Upplands-Bro, domstolsprotokoll
Verkställt
- 03-05-22 Börje deltog vid Samrådsgruppen i Tjusta
- ordnat pressrelease/prel. annonsering av sensommarens 3 aktiviteter i SLH Kulturkalender,
Mitt i Upplands-Bro, Det händer i Upplands-Bro,
- Beställt epostgiro. 30:-/månad + 2.50 för varje rad debeteras nu föreningar
Dator
- utökat minne i bägge datorerna, ljudkort i ukf9
Lokalhistorisk dokumentation
Programverksamhet
Vårens program
Genomförda sedan förra syrelsemötet
Återstående
03-05-11
Exkursion till Djupdal och Rösaring. Börje 80-tal deltagar
03-05-15/16 Storvandring - 260 årsminnet av Dalupproret 1743. Över 50 sstartade från Bro
ca 30 vandrade hela vägen
03-05-17
Börje erinrar om 1743 (260-årsjubileum) på Stortorget.
Samling vid Kungsträdgården marsch till Stortorget
03-05-18
Projektgruppen för Almarestäkets kulturlandskap, gökotta Almarestäket
Sommarens program genomförda
03-08-31
Repris av vårens grand-tour till Djupdal-Rösaring
03-09-07
Exkursion till Åkersberga med Gudrun Vällfors och Tre kungar på Trälhavet
03-09-14
Guidekursen
Kommande program
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro
Börjes rapport
– rekognoserat, snitslat, guidning för projektet Dalkarlsvägen, tagit bort snitslarna
– Gustavssons skålgropar i trakten av Draget
– förmedlat kontakt mellan Stig Veijalainen och Vera Torgilsson
– Börje och Gudrun deltog i 2-dagars arkeologiresa ledd av David Damell i Bergslagen
- Mötte 2 repr från Riksarkivet på Brogård 24 juni
– Gav bort 10 ex av bok2 till Handelsbankens personal. Nathan Söderbloms protokoll med Oscar
Sjölanders utlåning med 6 % ränta till socknen. Han bodde på platsen för banklokalen.
- Tackbrev med bok från landshövding Mats Hellström.
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"Ett mycket varmt tack för den fascinerande guidningen vid Rösaring pch Djupdal. Vi fick många
impulser till tolkningar av vår forntidshistoria. Tack också för landshövdningekungörelserna, som vi
skall diskutera med vår kulturmiljöenhet. Ni gör bägge en oerhört viktig insats för att människor i vårt
län skall få möjlighet att ta del av vår gemensamma historia! Jag översänder som tack en bok som
handlar om en annan del av vår kultur, mer i saltvatten än Mälarens numera söta vatten!
Mats Hellström
Kopia: Kommunalråd Sven-Inge Nylund, Upplands-Bro."
– Stugart/DN rec av avhanl. om Frihetstiden. Han vill ha bok3, som jag sänt
– tidningen Mälarstaden vill ha artiklar av Börje (juli)
– klart med Vera Torgilssons buss för guidegruppen Chaufför Kenneth Åhrlin
– besked från Vitterhetsakademin att vår runstenssida länkas till NordArk (kvalitetsgranskad)
– rekognosering vid Draget Bålsta hålvägar, skålgropar i Härnevi (Kenneth Gustavsson)
- rekognsering / fotografering Ramsundsbron (maken till Ginlögs bro) för runstenssidan
- mottagit /registrerat Janssons bandade intervju med Svea Gustavsson, Hällen, Egnahemsrörelsen
– Gudrun och Börje undersökt böcker i ett gammalt skåp i Bro kyrka. Diskuterat kyrkherdens förslag
om inrättandet av studierum/bibliotek för den stora mängd böcker som finns i pastoratets kyrkor
– program med vissa individuella kommentarer till Ep, UNT. Mitt i, bildningsnämnden, Sthåle, Ström.
Österlund (kommunens webbmaster), Det händer i Upplands-Bro
– Annons till Bålstabladet 1/8 sida med våra 3 aktiviteter
Dator
– problem med avbrott på nätförbindelsen med Glocalnet
- skaffat epostgiro och eredovisning
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Byggmästare Sven Andersson om bankernas historia i Bro samhälle
- mail/brev om våra aktiviteter till bl.a. Det händer i Upplands-Bro, Ståhle, Träisk, kommunstyrelsen,
Ström (Uppl-Bro/Bålsta bladet) Mälarstaden, Ylva Othzén (länsstyrelsen) Marja Eriksson (Upplandsmuseet, Rune Edström, m. fl.
– diskussion med Trons Lasse om talet på Stortorget
- uppskattande mail från Ing-Marie Munktell ”otroligt imponerad av alla aktiviteter och kunskaper
som rinner från Upplands-Bro”
- Anna Ohlsson söker uppgifter om Rankhus
– Christer Wagnås, Svenska Puls, Bålsta. om upplevelseturism – kanottur vid Draget, UKF-mtrl
– Cecilia Kjellman har fått utskrifter med Säbyholmshistoria
– Telefonintervju med elev från Broskolan – klassen gör folder om hembygdsföreningen
- Karin Sällberg vill göra film om Rösaring. tele och besök hemma.
- Solveigh Furustig, Järfälla, vill ordna busstur med hemligt mål onsd 27 augusti
– möte med Krister Widström, repr för Novus AB, som köper Brogård
– Stig Veijalainen vill ha föredrag om Stäket i deras studiecirkel
– Hans Carlsson, Eskilstuna har fått UKF-mtrl och tidningsartikel om Brogård
– Ev guidning vid Rösaring för Bålsta VA-förvaltning
– best. av guidning 21 sept vid Rösaring för Svarta Örnens orden. Sam Nilsson
– fick Bro-Bålsta golfklubbs jubileumsskrift med mitt bidrag av Gunnar Olsson
- Stedman, Säbyholmsföreningen vill ha inspelat material om Säbyholmsskolan
– mail till Peter Hallberg, förf. till avhandl om Frihetstiden
– Ingrid Gyllenswärd, intresserad av Upplands-Bro / UKF, fått en laddning mtrl
– Diskuterat dödisgropen/Rösaring med Karin/Charlie Wingårdh, Thoresta
– intervjuad av UNT Henrik Frykman
– Gunnar Broberg, professor i idéhistoria i Lund, beställt Hushåll. fått UKF-mtrl
– Mats G. Larsson, Lund, faktagranskar min artikel om Ingvar den vittfarne
– klart med Tom Slettengren om Grand-tour till Fornsigtuna 16 maj 4004
– Jokinen, Uppsala ang. missad grand-tour. Tackmail för repris och fin hemsida
- intervjuad av red. för Mälarstaden. Hon vill en Upplands-Bro artikel i kommande nummer
– Konsulterad av Granada Television, som just börjat research om folklig kultur i norra Europa för
British TV documentary.

630

Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-05-11
Guidade Tellefsens grupp. Hålvägar och fornborg vid Draget, f.m.
03-05-16
Finlands ambassadör Pertti Torstila med hustru Eva och Lars Larsson vid Rösaring
23.30 – 1.30
03-05-19
Katarina församling vid Rösaring
03-05-30
Landshövding Mats Hellström med hustru och chaufför vid Rösaring
03-06-04
Busstur med handelsbankens personal, sålde 12 böcker
03-06-06
Guidning för Rune Holmström, Finland vid Draget och Rövargrottan
03-06-10
Fp-grupp. Sjöhistoria, 1743, Rösaring
03-06-10
Snabb guidning vid Rösaring för Peter Josefsson, Tvillingarnas
03-06-12
Guidade 35 deltagare. Tvillingarnas arrangemang vid Rösaring
Nästa sammanträde?
Börje
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Den oskrivna boken, Borkeby
C\Mina dokurnent\UKF\Oskrivna boken\Förslag till arbetsplan.wpd

2003-08-21

Förslag till arbetsplan för den oskrivna boken

"Upplands-Bro jordbrukarkommunen"
Arbetsområden;
- Ämnen
- Jorden och dess människor i Upplands-Bro
- Upplands-Bro, statarkommunen
- Faktasamling
- Organisation och tid

'-./

Ämnen
Beskrivs utifrån förhållandena i Upplands-Bro. Ska vara underlag för bokens huvudinnehåll och
därmed utgångspunkt för insamling av fakta.
l. Jorden

- Odlingens förutsättningar - jordnatur, geologi, geografiskt läge
- Begreppsförklaringar bIa hagen, ängen, åkern

2. Människorna

- Ägare
- Brukare
- Torpare
- Statare - jordbruksarbetare
- Annat kunnande för brukning av jorden

3. Historisk översikt

- Odlingslandskapet
- Från fångstsamhälle till laga skifte
- Skiftesreformerna
- Nya brukningsmetoder
- Odlingslandskap - kulturlandskap - friluftslandskap

4. Redskap och arbete

- Bruk av jorden
- Boskapsskötsel
- Byggnaderna

5. Jordbrukets produkter

- Grödor
- Husdjur
- Råvaror - förädling
- Leveranser - transporter

Jorden och dess människor i Upplands-Bro, Bokens huvudinnehåll.
Beskrivning av ett antal gårdar och brukningsenheter som belyser ett eller flera ämnesområden.
Ska spegla hela kommunens jordbruk i första hand under 1900-talet.
Hembygdsbokens "vandringar" och annat material ur Börjes forskning ska vara utgångspunkt i
beskrivningen.
Form för presentation av materialet är en senare fråga och ska styras av de fakta som kommer fram.
Bilder, kartor och andra illustrationer har en given
632 plats i slutprodukten.

Upplands-Bro, statarkommunen

J ;[ l't{; Jb'tA-. (e~,e" /

Berättelsen om Oskar Sjölander signerad Börje Sanden.
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Faktasamling

1. Bandinspelningar hos UKF

- Utdrag ur databasen med ämnesområdena som underlag.
- Vad behöver och kan kompletteras?
- Användbara delar sorteras på geografi och ämnen

2. Hembygdsföreningarnas material- samlingar - kunskaper.
- Intervjumaterial, inspelningar
- Bilder - film
- Kartor
- Föremålssamlingarna
- Kunskap omjordbrukskunniga personer i kommunen
3. Privatpersoners kunskaper

- Gårdsägare - brukare
- Jordbruksarbetare m fl

4. Litteraturstudier

- Uppland - U-Bro - enskilda gårdar - platser - händelser
- Statistik om jordbruksnäringen i U-Bro
- Generella jordbruksfakta

5. Bearbetning av fakta

- Fakta ska så långt möjligt samlas databuret
- Urval sker i arbetsgrupp eller liknande

~fl~fet:U#"1 P&r~-7

-
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Organisation och tid

1. Hur?
2. Vem och vilka?
3. Grov tidplan som uppdateras kontinuerligt
4. Ekonomi - budget
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2003:5
2003-10-21 kl 18.30
Målarvägen 19
Bengt Borkeby, , Börje Sandén, Curt Dahlgren
Conny Ljung, Bosse Palmehorn

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan kassa 7360:-, Postgiro 46822:- Bank 21586:3. Rapporter från medlemmar
- Bengt rapporterade om guidade bussturen med nyutbildade guider. Godkänt av kursledaren.
- Remitterat förslag att ge ut en folder om turer och guider, samt en bokningscentral till hembygdsför.
- PM hembygdsguidning. Se bifogat PM
4. Nya kuvert för utskicken
Thore vänder sig till Tryckmedia
5. Kultur och Historia
- beräknad utgivning i innan årsslutet
- Artikel om Jungfrukrogen görs av Johnny och Conny
- Carl Gunnar fortsätter med egnahemsrörelsen
6. Oskrivna boken
- RLF kanske har uppgifter av intresse
- Jordbruksverket i Jönköping
- SCB Örebro, En bok om jordbruksstatistik under 100 år
- SLU - Kerstin Berg, ev får vi en uppsats av studenter
- "1900-talets uppländska jordbruk" avhandling
- Lars Nilsson. Stads- och kommunhistoriska institutet. Bengt har sökt honom
- Bengt lånat del 5 av Jordbrukets historia
7. Book on demand
- Fritt fall nu avskriven från vår verksamhet
- Förfrågan om bokprojekt om konstnären Erik Hermansson, Bålsta (Fries)
8. Diskuteras
- Lars Henricsons uppsats om Tärnsund. Göra till småskrift?
- Erbjudande från Tammsvik att få låna lokal. - Föreningsmöte med vårt inre arbete?
- Operation Brevstorm
9. Projekt
Lokalhistorisk dokumentation Upplands-Bro
Tryckt skrift med Håtuna Krönikebok framtagen i liten upplaga
10 ex sålda till Håtuna hembygdsförening
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10. Börjes rapporter/verkställt
- Vi deltog i Fest i byn med bokbord under ca 4 timmar, Gudrun och Börje
- rekognsering Draget, ytterligare en ganska stor fångstgrop, platsen för Varggården
- möte kring Brogård med 3 repr för nya ägarna. UKF, Bro hemb.f, Stiftelsen Tärnsund, Kulturbojen.
Börje visade delar av gårdsarkivet.
- rekognosering vid Dragets fornborg
– Börje deltog i Michael Olaussons visning av nya utgrävningarna på Gåseborg. jag tog upp frågan om
nyplanteringen i nytillkomna fornminnesområdet utanför "gamla" fornborgen
- Lämnat ett flertal utskrifter av Ortsbor berättar (Sunnerdahl-mtrl) jämte kopia av bandintervju till
skolans dokumentärgrupp. Uno Stedman, besåg utställning.
- lämnat upplysningar om skolverksamheten vid gamla Säbyholmsskolan, nu Mälargården till personal
och gäster
- tidningsurklipp från exkursionen till Åkersberga - ett UKF-initiativ
11. Programverksamhet
Kommande program
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro
03-11-26
Kvistaberg med astronomi
04-05-16
Fornsigtuna grand-tour
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan önskad av Håtuna hembygdsförening
12. Dator - Webbsidan
- UR med uppskattande mail om hemsidan - vill att vi länkar tel dem

- total genomgång av främst interna länkar som inte längre tål "åäö"
- reducerat kb-värdena för ett stort antal bilder
- skapat ett PDF-förfarande med 3 typer av Gudruns kungörelser (kolla)
13. Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-09-23
Bussrundtur med Bildningsnämndens nyanställd personal
03-09-21
Djupdal - Rösaring med ett ordenssällskap
03-09-23
Bussrundtur med Bildningsnämnden
03-10-??
Gudrun på Håtunagården om Håtuna krönikebok - och Kungörelserna
03-10-16
Föredrag PRO-Bro om bl.a. Egypten

Nästa möte onsd 21 jan kl 18.45 Målarvägen 19. Bro Ny tid
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte tisd 21 okt 2003, Målarvägen 19 kl 18.30
PM 2003:5 Utskrift 03-10-21
Ekonomi
- se saldolistan
Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt om Samrådsgruppen (PM om framtida bussturer / Kent Edberg), guideutbildningen,
(rekognosering), K&H Almarestäkets Kulturlandskap Den oskrivna boken.

- Övrigt
Att diskutera
- nya kuvert måste tryckas innan nästa utskick ( avsändare mitt på fliken för att synas när
kuvertet inte klistras igen.
- vårens (höstens) program - K&H (Tärnsund - Henricssons 13 sidors uppsats)
- erbjudande från Tammsvik - Föreningsmöte! - dBase-gruppen
- Våren program.
- Operation Brevstorm
- Förfrågan om bokprojekt om konstnären Erik Hermansson, Bålsta (Elias Fries)
Verkställt
- Vi deltog i Fest i byn med bokbord under ca 4 timmar, Gudrun och Börje
- rekognsering Draget, ytterligare en ganska stor fångstgrop. platsen för Varggården
- möte kring Brogård med 3 repr för nya ägarna. UKF, Bro hemb.f, Tärnsund, Kulturbojen.
Börje visade delar av gårdsarkivet.
- rekognosering vid Dragets fornborg
Dator - Webbsidan
- Hemsidan nu på kommunens startsida
- UR med uppskattande mail om hemsidan - vill att vi länkar tel dem
- total genomgång av främst interna länkar som inte längre tål "åäö"
- reducerat kb-värdena för ett stort antal bilder
- skapat ett PDF-förfarande med 3 typer av Gudruns kungörelser (kolla)
Lokalhistorisk dokumentation
– Gudruns landshövdingekungörelser berör vårt område
- tryckt Håtuna krönikebok
Programverksamhet
Vårens program
Genomförda sedan förra styrelsemötet
Kommande program
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro
03-11-26
Kvistaberg med astronomi
04-05-16
Fornsigtuna grand-tour
04-04-??
Exkursion till Grafitgruvan önskad av Håtuna hembygdsförening
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Börjes rapport
– Börje deltog i Michael Olaussons visning av nya utgrävningarna på Gåseborg. jag tog upp frågan om
nyplanteringen i nytillkomna fornminnesområdet utanför "gamla" fornborgen
- Lämnat ett flertal utskrifter av Ortsbor berättar (Sunnerdahl-mtrl) jämte kopia av bandintervju till
skolans dokumentärgrupp. Uno Stedman, besåg utställning.
- lämnat upplysningar om skolverksamheten vid gamla Säbyholmsskolan, nu Mälargården till personal
och gäster
- tidningsurklipp från exkursionen till Åkersberga - ett UKF-initiativ

Dator - Webbsidan
- UR med uppskattande mail om hemsidan - vill att vi länkar tel dem
- total genomgång av främst interna länkar som inte längre tål "åäö"
- reducerat kb-värdena för ett stort antal bilder
- skapat ett PDF-förfarande med 3 typer av Gudruns kungörelser (kolla)
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- bilder till Bertil Borg om den märkliga tågurspårningen vid Stäket
- Iréne Seth och Christina Brofalk om järnvägsmagasinet
- Diskussion med Maja Hagerman om hennes förstudie tillprojekt "Historien om en kyrka", hon var
intresserad av UKF:s verksamhet, som hon delvis kände till, (Gudrun Vällfors)
Föredrag - guidningar (genomförda - externa)
03-09-23
Bussrundtur med Bildningsnämndens nyanställd personal
03-09-21
Djupdal - Rösaring med ett ordenssällskap
03-09-23
Bussrundtur med Bildningsnämnden
03-10-??
Gudrun på Håtunagården om Håtuna krönikebok - och Kungörelserna
03-10-16
Föredrag PRO-Bro om bl.a. Egypten

Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2004:1
2004-01-21 kl 18.45
Målarvägen 19, Bro
Curt Dahlgren, Börje Sandén, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Conny
och Johnny Ljung, Bosse Palmehorn

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan. Kassa 913:-, Postgiro 27165:- Bank 22065:- beslutet förre mötet om inköp av en bärbar dator verkställt 11656:- inkl extra minne
- avbeställt banktjänsten bankgiro. nu endast 300:- i kostnad
- Går inte att slippa postgirots månadskostnad på 30:- kommunen tar nu betalt för att trycka nyhetsbreven
3. Aktuellt att diskutera - beslutat
- Årmöte - nomineringar - programpunkt, Börje talar och visar bilder från Island
- Tammsviksprogrammet: Hur lokalhistorien bedrivs och dokumenteras. Ämnen, deltagare, upplägg
- Skällstamötet - Börjes föredrag och bildvisning
- Kommunstyrelsen som Kulturnämnd. Järnvägsmagasinet - Se Nyhetsbrevet
- Informera kommunansvariga om Svenngårdska samlingen och UKF: samlingar
- beslöts att inte deltaga i SLH årsmöte i Salem
- K&H - rutiner för korrekturläsning
- Nästa Nyhetsbrev
3. Verkställt
- UKF:s E-post informationen till medlemmar som anmält sitt intresse 03-10-28 och 04-01-18
- Nyhetsbrev 2003:3 framtaget och distribuerat
- sänt kopior av originalsidor i Hushållningsjournalen till person i Eskilstuna
4. Rapporter
- Claes Forsberg Hp har förmedlat kontakt med föreningen Bladverket, som erbjuder
bokutgivningstjänst åt enskilda personer
- rapport till Curt Roslund om det planerade skyddet av Rösaring
- Brogårdprojektet, utbyggnadsplan presenterad av Novus AB, ny ägare sedan 1 nov. Om köpet
stoppas får Novus full ersättning för köpeskillingen och alla gjorda utlägg, (9 milj!)
- Brogårdsarkivets framtid
- Praktiska detaljer kring Kvistabergbesöket, rekogn,. transport av stolar, videoprojektor, lånad genom
Håkans försorg.
- rekognosering Johanneslund (Galevänt) Marielund, Skällsta i Håtuna
- beställlning av ny artikel för Mälarstaden
Dator / Webbsidan
- Ny brännare till skrivaren 5si efter 350 000 sidor
- Håkan mycket behjälplig med datorproblem. XP hanterar DOS-program bra. Fixat videoprojektor för
Kvistaberg. Fick Hushållningsjournalerna i gåva som tack
- Conny och Johnny har fått delar av UKF:s databas på sina datorer. Stora söksystemet
- Håkans idé och försök med digital fotografering av Hushållningsjournalen i original
- DVD-skiva med alla Häradskartor - Bro Konceptkartan! (förmåns- introduktionspris)
- kompletterat Sveriges Släktforskarförbunds Nättidning med Ljungs artikel
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Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- Gudrun fortsätter med landshövdingekungörelser
- Gun Björkman tar fram uppgifter om torp i församlingens arkiv innan det går till centralark.
- Börjes korrespondens om medeltida Fornsigtuna: David Damell, Slettengrens, Stifthistoriska sällskapet,
Britt Hedberg, Christian Lovén, Kaj Janzon, Dan Carlsson, Sten Tesch, Ola Kyhlberg, Maja Hagerman,
Lars Nilsson.
- Dito kring 1743. Mattias Legnér, Lars Nilsson, Bengt Berglund, Pär Frohnert
- Diskussioner och framtagning av småskrift med Maj Hallbergs En arbetarkvinnas liv.
- 3 mycket intressant foton från Signhildsbergs tegelbruk, förmedlade av Gun Björkman
- flygbild över Rättarboda av Sam Nilsson. ej vykort
- Börje tog sista bilderna av magasinet
- gammal flygbild över Sundby (Krümmel)
- lagt upp Johnnys artikel i K&H på hemsidan
- Inger Engström nu i full fart med avskrift/revidering av Vi skriver i Upplands-Bro
- Carl Gunnar Jansson. Företeckning över dokumentärt mtrl från Finsta gård (Lindhé)
- Dito fotoalbum
- Kenneth Gustavsson. kartor/beskrivn över hålvägar, vallanläggningar, skålgropar

Programverksamhet
Genomförda sedan förra styrelsemötet
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro. Mycket bra, ca 20 deltagare
03-11-26
Kvistaberg med astronomi, fullsatt, se reportage i B/B-bladet (repris utlovad)
Kommande program
04-03-10
Tammsvik. Hur lokalhistoria bedrivs och dokumenteras
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Postat historiken om Alholmen till Lennart Söderberg
- fått låna bilder av Alholmen för kopiering
- Olle Sjökvist - Häradskartan (han som gjorde dokumentationen av Lindormsnäs tegelbruk)
- Karl-Erik Karlsson, nya ägaren av Skällsta
- lämnat bidrag till författare av boxningens historia, Tandbergs första proffsmatch i Bro. m.m.
- Mats Hellström har fått landshövdingens 5-års rapport 1822.
- Mats Berglund, forskningsassistent hos Lars Nilsson intresserad av mina frågor kring 1743
- Ulf Lovén, styrgruppen för Stäkets kulturlandskap (?) fick uppl om Stäketborgen, visste inget
- Barbara Sternley fått rikligt material om Tranbygge
- Ove Johansson, Håbo Kulturförening på studiebesök, framställning av häften on demand
Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
03-11-05
Almarestäkets hembygdsförening. Mest Stäket under vikingatid, 30 delt
03-11-13
Bostad rättsföreningen Vinbäret. Lokalhistoria 50-tal delt
03-12-09
Håbo Miljö- och teknikförvaltning. Historia kring Draget
Föredrag /guidningar bokade
04-01-28
Kulturföreningen i Håbo, Hushållningsjournalen, lokalhistorisk forskn G&B Sandén
04-04-19
Stads- och kommunhistoriska inst. Den gränslösa lokalhistorien
04-04-20
Bro hembygdsförening. Jakob Mörk och Jakob Gripenstedt
04-04-22
Skanskas veteranförening. Rösaring
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet
Nästa möte ons 17 mars kl 18.45 hos Börje Sandén. Bro

Vid protokollet
Börje Sandén

Justeras

:
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UKF - styrelsemöte onsd 21 januari, Målarvägen 19 kl 18.45
PM 2004:1 Utskrift 04-01-21
Ekonomi
- se saldolistan
- beslutet förra mötet om inköp av en bärbar dator verkställt 11656 inkl extra minne
- ny brännare till s/v skrivare efter drygt 230 000 sidor inköpt
- avbeställt banktjänst som möjliggör sändande av bankgiro (1000:-) nu endast kostn < 300:- går inte att slippa postgirots månadskostnad
- Kommunen tar nu betalt för nyhetsbreven, Hur göra i fortsättningen? Begära anslag?

Att diskutera
- Årsmöte - nomineringar - program
- Tammsviksprogram: Hur lokalhistorien bedrivs och dokumenteras.
Ämnen / upplägg / deltagare?
- Skällstamötet - Börjes föredragning - Damells propå - seminarium i höst (Tesch)
- Kommunstyrelsen som kulturnämnd - Järnvägsmagasinet - Se Nyhetsbrevet
- informera kommunansvariga om Svenngårdska samlingen och UKF:s samlingar??!!
- deltagande i SLH årsmöte i Salem
- Nästa K&H - korrekturläsning!
- Nästa Nyhetsbrev
- Bengt detaljupplysningar till förra protokollet ?
Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt om Samrådsgruppen, möte med kommunalråd/direktör, guidegruppen m.m.
projektet med Vuxenskolan - Hembygdsförbundet OCR-läst Svenngårds-mtrl
- Övriga

Verkställt
- UKF:s E-postinformation 03-10-28, Dito 04-01-18
- Nyhetsbrev 2003-3 framtaget och distribuerat
- sänt kopior av orignalsidor till person i Eskilstuna
Dator / Webbsidan
- Ny brännare till skrivaren 5si efter 350 000 sidor
- Håkan mycket behjälplig med datorproblem XP hanterar DOS-program bra. Fixat
videoprojektor för kvistaberg. Fick Hushållningsjournalerna i gåva som tack
- Conny och Johnny har fått delar av UKF:s databas på sina datorer. Stora söksystemet
- Håkans idé och försök med digital fotografering av Hushållningsjournalen i original
- DVD-skiva med alla Häradskartor - Bro Konceptkartan! (förmåns- introduktionspris)
- kompletterat Sveriges Släktforskarförbunds Nättidning med Ljungs artikel
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
– Gudrun fortsätter med landshövdingekungörelser
- Gun Björkman tar fram uppgifter om torp i församlingens arkiv innan det går till centralark.
- Börjes korrespondens om medeltida Fornsigtuna: David Damell, Slettengrens, Stifthistoriska
sällskapet, Britt Hedberg, Christian Lovén, Kaj Janzon, Dan Carlsson, Sten Tesch, Ola
Kyhlberg, Maja Hagerman, Lars Nilsson.
- Dito kring 1743. Mattias Legnér, Lars Nilsson, Bengt Berglund, Pär Frohnert
- Diskussioner och framtagning av småskrift med Maj Hallbergs En arbetarkvinnas liv.
- 3 mycket intressant foton från Signhildsbergs tegelbruk, förmedlade av Gun Björkman
- flygbild över Rättarboda av Sam Nilsson. ej vykort

- Börje tog sista bilderna av magasinet
- gammal flygbild över Sundby (Krümmel)
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- lagt upp Johnnys artikel i K&H på hemsidan
- Inger Engström nu i full fart med avskrift/revidering av Vi skriver i Upplands-Bro
- Carl Gunnar Jansson. Företeckning över dokumentärt mtrl från Finsta gård (Lindhé)
- Dito fotoalbum
- Kenneth Gustavsson. kartor/beskrivn över hålvägar, vallanläggningar, skålgropar
Programverksamhet
Genomförda sedan förra styrelsemötet
03-10-29
Karl-Erik Perhans. Berg och jord i Upplands-Bro. Mycket bra, ca 20 deltagare
03-11-26
Kvistaberg med astronomi, fullsatt, se reportage i B/B-bladet (repris utlovad)
Kommande program
04-03-10
Tammsvik. Hur lokalhistoria bedrivs och dokumenteras
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Börjes rapport
- Claes Forsberg förmedlat kontakt med föreningen Bladverket, som erbjuder bokutgivningstjänster åt
enskilda personer
- rapport till Curt Roslund om det planerade skyddet av Rösaring
- Brogårdprojektet, utbyggnadsplan presenterad av Novus AB, ny ägare sedan 1 nov. Om köpet
stoppas får Novus full ersättning för köpeskillingen och alla gjorda utlägg, (9 milj!)
- Brogårdsarkivets framtid
- Praktiska detaljer kring Kvistabergbesöket, rekogn,. transport av stolar, videoprojektor, lånad genom
Håkans försorg.
- rekognosering Johanneslund (Galevänt) Marielund, Skällsta i Håtuna
- beställlning av ny artikel för Mälarstaden
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Postat historiken om Alholmen till Lennart Söderberg
- fått låna bilder av Alholmen för kopiering
- Olle Sjökvist - Häradskartan (han som gjorde dokumentationen av Lindormsnäs tegelbruk)
- Karl-Erik Karlsson, nya ägaren av Skällsta
- lämnat bidrag till författare av boxningens historia, Tandbergs första proffsmatch i Bro. m.m.
- Mats Hellström har fått landshövdingens 5-års rapport 1822.
- Mats Berglund, forskningsassistent hos Lars Nilsson intresserad av mina frågor kring 1743
- Ulf Lovén, styrgruppen för Stäkets kulturlandskap (?) fick uppl om Stäketborgen, visste inget
- Barbara Sternley fått rikligt material om Tranbygge
- Ove Johansson, Håbo Kulturförening på studiebesök, framställning av häften on demand
Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
03-11-05
Almarestäkets hembygdsförening. Mest Stäket under vikingatid, 30 delt
03-11-13
Bostad rättsföreningen Vinbäret. Lokalhistoria 50-tal delt
03-12-09
Håbo Miljö- och teknikförvaltning. Historia kring Draget
Föredrag /guidningar bokade
04-01-28
Kulturföreningen i Håbo, Hushållningsjournalen, lokalhistorisk forskn G&B
04-04-19
Stads- och kommunhistoriska inst. Den gränslösa lokalhistorien
04-04-20
Bro hembygdsförening. Jakob Mörk och Jakob Gripenstedt
04-04-22
Skanskas veteranförening. Rösaring
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet
Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2004:2
2004-03-17 kl 18.45
Målarvägen 19, Bro
Curt Dahlgren, Börje Sandén, Bengt Borkeby, Thore Isaksson

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan. Kassa 3040:-, Postgiro 33618:- Bank 19395:3. Rapporter från styrelsemedlemmar
- Bengt rapporterade om bokprojektet. Robert Littmarcks papper som legat till grund för hans bok
Mälardalens nomader. Vad blev det av statarna och deras barn? Se särskild rapport.
Börje hänvisade till Oskar Sjölanders tidning Skogs- och lantarbetaren som utgavs i Kungsängen
under en följd av år.
- Med anledning av kommunstyrelsens sätt att genomföra sitt ensidiga beslut att riva
järnvägsmagasinet hade samrådsgruppen fått löfte om ett sammanträffande med kommunalrådet och
kommundirektören för diskussion om hanteringen av ärendet. Det ägde rum 29 januari. Endast
kommunalrådet Håkan Heglert kom till mötet. Diskuterades hur en sådan situation skall kunna
förhindras i framtiden. Inga nya sakskäl kom fram. Att rivningen skedde innan förvaltningens tidsfrist
för yttrande från de kringboende hade utgått talar sitt tydliga språk.
- Rapport från samrådsgruppens möte 26 februari på Klint. Börje Sandén och Hans Brofalk önskade få
veta hur kulturfrågor behandlas i kommunen. Frågan om brandsäkert föreningsarkiv togs upp, liksom
den återkommande frågan om kommunens bildarkiv. Redogjordes för de olika föreningarnas publika
progam.
- Rapport från Tammsviksmötet. Mycket lyckat med ca 65 deltagare. VD Pia Clark berättade om
kursgårdens mer än 25-åriga verksamhet. UKF-medlemmar redogjorde för sin forskningsverksamhet.
Sånggruppen Bro d´River Boys kunde på grund av sjukdom inte genomföra sitt planerade program.
Ett antal sånger framfördes dock med hjälp av familjen Svennberg. Vi bjöds på kaffe, kakor och godis.
- Börjes rapporter under särskild rubrik.
4. Aktuellt att diskutera - beslutat
- Arrangemangen kring årsmötet 14 april i Villa Skoga diskuterades. Börje skriver förslag till
verksamhetsberättelse och gör bokslut. Ekonomiska redogörelser blir grund för årets deklaration.
Börje berättar avslutningsvis om Island och relationen till Fornsigtuna och visar bildspel från en resa
runt ön.
- Diskuterades det förhållandet att vi inte längre har en kulturnämnd. Börje försöker ta reda på
instruktionen för Bildningsnämnden; finns kanske på kommunens hemsida. Föreslogs att försöka finna
en form för att informera kommunansvariga om Svenngårdska samlingen och UKF:s samlingar.
Föreslogs att ta upp frågan på samrådsgruppens nästa möte.
- Föreslogs att göra ett studiebesök hos Sten Tesch på Sigtuna museum.
- Föreslogs Ulf Erik Hagberg som föredragshållare.
- Tredje upplagan (1998) av Kommunens Fritidskarta är slutsåld. UKF står som medarbetare och
svarade genom Börje för textinnehållet på baksidan liksom de kulturhistoriska objekten på själva
kartan. Upplagan är en utveckling av Turistkartan från 1982 som utgavs i två tryckningar. För det
kulturhistoriska innehållet svarade då Börje Sandén. Håkan Norelius har en idé om att kunna
digitalisera kartan för uppläggning på internet. Vi behöver därför några ovikta kartor. Bengt
undersöker möjligheten att få nägra exemplar.
5. Verkställt
- Nyhetsbrev 2004:1 framställt och distribuerat. Trycktes hemma. Kraftig prishöjning förra gången.
Kommunens tryckeri har sedan något år gått över i privat regi. Fram till nu har kommunen
subventionerat våra nyhetsbrev, nu uppe i 18:e årgången.
- Kultur & Historia 2004:1 framställt och distribuerat tillsamman med Nyhetsbrevet.
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- Hämtat och lånat videoprojektor i Stockholm - utan kostnad genom Håkan Norelius förmedling.
6. Rapporter
- Börje Rapporterade att han blivit inbjuden till Stads- och kommunhistoriska institutionen vid
Stockholms universitet för att tala om "Lokalhistorisk forskning à la Bro" under det gemensamma
temat "Den gränslösa lokalhistorien" den 19 april.
- rapport från Arkeologisektionen in Stockholms läns hembygdsförbund - intresse för undersökningar
vid Fornsigtuna.
- Ny ordförande i Håtuna/Håbo-Tibbles hembygdsförening är Lars Hållbus
7. Dator - Webbsidan
- Nytt webbhotell WA-data och egen domänadress ukforsk.se Håkan Norelius har varit behjälplig
- Peter Johansson SHF om publicering av våra aktiviteter på förbundets hemsida
- nya adressen lämnad till Tom Östlund - webbansvarig på kommunen
8. Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- Carl Gunnar Jansson har lämnat intervjuband med Svea Gustavsson och sammanfattad utskrift till
UKF
- Inspelningsband från Gun Björkman
- Möte med Sten Tesch: Birka - Fornsigtuna - Sigtuna, överlämnat till Sigtuna museum:
Hushålln + 1 ex i kommission, 1 Hednagudar, 1 Tidiga spår, 1 Adelssläkter, Broboken, Särtrycken
1630 års antikvarieinstruktion och RAÄ.300 årsjubileum, Forskningsmaterialet om Fornsigtuna,
Forskarkontakter, Symposium. arkeologen Anders Vikström (illegala handelsplatsen)- Möte med Slettengrens på Signhildsberg om Fornsigtunafrågan
- Kontakt med Kaj Janzon för tolkning av riksantikvarien Hadorphs 1600-tals skrift
9. Programverksamhet
Genomförda
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna. 90 pers
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik. drygt 40 per. Alla kunde tas emot
Kommande program
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. med Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Förslag på program för hösten
Jens Tellefsen har 3 intressanta föredrag om Högkulturer i Nordamerika före Columbus
10. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens - utförligare i PM2004-2
- Förfrågan från Visby ang. slipskåra vid Rösaring
- Kyrkherden Ann-Charlotte.- UKF och dess forskning,
- Maja Hagermans projekt m.m.
- kommande diskussion med Johanna Hansson och Elisabeth Ståhle om UKF:s verksamhet/arkiv
- Joakim Mann - Brunna krog/Alexandra om samarbete med bussturer i kommunen
- Mats Karlsson, frilansande journalist i Bygd och Natur ang. falska fornminnen. Föredragshållare på
Riksstämman om lokalhistorisk forskning - Runstenslasten vid Biskops-Arnö
- Tore Gannholm - isländsk kontakt om borg i Fornsigtuna
- Anna Pal med make, ungrare om bristen på lokalhistorisk information i Upplands-Bro
11. Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
04-01-28
Håbo Kulturförening. Gudrun och Börje om UKF:s forskningsverksamhet
Föredrag /guidningar bokade Se PM 2004:2
Nästa möte tors 22 april kl 18.45 hos Börje Sandén. Bro

Vid protokollet

Justeras
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UKF - styrelsemöte onsd 17 mars, Målarvägen 19 kl 18.45
PM 2004:2 Utskrift 04-03-17
Ekonomi
- se saldolistan
- sagt upp bank-giro

Att diskutera
- Årsmöte - Verksamhetsberättelse - Bokslut
- Arkeologidagen 2004 - borde nog visa Fornsigtuna för denna publik

- informera kommunansvariga om Svenngårdska samlingen och UKF:s samlingar
- att förvärva några ex av ovikta Fritidskartan
- Skällsta mötet. Bro spelmän medverkar
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt
- arbetet med boken
- Tammsviksmötet
- Björnstiernas arkiv m.m.
- Samrådsgruppens möte med kommunalrådet Heglert 29 jan och på Klint 26 febr (Heglerts text)
- Övriga

Verkställt
- Nyhetsbrev 2004:1, framställt och distribuerat. Tryckte allt hemma
- K&H 2004:1
- Hämtat och återlämnat lånad videoprojektor
Dator / Webbsidan
- Nytt Webbhotell - domänadress (Håkan)
- Peter Johansson SHF om publicering av våra aktiviteter på förbundets hemsida
- Tom Österlund - Webbansvarig på kommunen om vår domänadress
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- Carl Gunnar Jansson, UKF fått intervjuband och sammanfattad utskrift med Svea
Gustavsson
- Inspelningsband från Gun Björkman
- Möte med Sten Tesch om ev symposium kring Fornsigtunafrågan
- Med Slettengren - Signhildsberg - kring Fornsigtunafrågan
- Kontakt med KB:s handskriftsamling,
- Möte med Sten Tesch: Birka - Fornsigtuna - Sigtuna, överlämnat: Hushålln + 1 ex i kommission,
1 Hednagudar, 1 Tidiga spår, 1 Adelsläkter, Broboken, Särtrycken 1630 års antikvarieinstruktion och
RAÄ.300 årsjubileum, Forskningsmaterialet om Fornsigtuna, Forskarkontakter, Symposium.
arkeologen Anders Vikström (illegala handelsplatsen)
Kontakt med Kaj Janzon om tolkning av 1600-tals-skrift
fråga till Olle Ferm om 1319
Programverksamhet
Förslag på program för hösten
Tellefsen har 3 intressanta föredrag
1. Storhusbyggarna i Chaco Canyon. om det märkvärdiga Anasazifolket
2. Bland matematiker och astronomer i Ohio. Den 2000-åriga Hopewellkulturen i Ohio
3. Cahoika - en 1000-årig jättemetropol i Mississipidalen
Kanske lämpligt för en mini-serie vaannan vecka. Humant pris
Genomförda sedan förra styrelsemötet
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04-03-10

Tammsvik. 65 deltagare

Kommande program
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Börjes rapport
- Den gränslösa lokalhistorien - Stockholms universitet
- rapport från Arkeologisektionen - intresse för undersökningar vid Fornsigtuna
- Ny ordförande i Håtuna Håbo-Tibble Lars Hållbus
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Förfrågan från Visby ang. slipskåra vid Rösaring
- Kyrkherden Ann-Charlotte.- UKF och dess forskning, - Maja Hagermans projekt m.m.
- Ulf Lovén - Almarestäkets kulturlandskap
- kommande diskussion med Johanna Hansson och Elisabeth Ståhle om UKF:s verksamhet/arkiv
- Joakim Mann - Brunna krog/Alexandra om samarbete med bussturer i kommunen
- Mats Karlsson, frilansande journalist i Bygd och Natur ang. falska fornminnen. Föredragshållare på
Riksstämman om lokalhistorisk forskning - Runstenslasten vid Biskops-Arnö
- Tore Gannholm - isländsk kontakt om borg i Fornsigtuna
- Anna Pal med make, ungrare om bristen på lokalhistorisk information i U-Bro
- Jonna Ulin, Göteborgs universitet. hänvisad till mig av Kjell Nilsson
- Sann Ivarsson, Livgardet om kommande busstur för anställda - 2 ggr
Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
04-01-28
Håbo Kulturförening. Gudrun och Börje om UKF:s forskningsverksamhet
Föredrag /guidningar bokade
04-03-31
Livgardet bussrundturer 2 x 3,5 timme
04-04-19
Stads- och kommunhistoriska inst. Den gränslösa lokalhistorien
04-04-20
Bro hembygdsförening. Jakob Mörk och Jakob Gripenstedt
04-04-22
Skanskas veteranförening. Rösaring
04-04-25
Grafitgruvan
04-05-11
Hålvägar . kultplatsen - Fornsigtuna kvällstur med lokalavd. av fp
04-05-12
Rösaring - Djupdal Rotarydamer från USA
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet
Nästa sammanträde?
Börje
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r-

Den gränslösa lokalhistorien
I år det 85 år sedan Stadshistoriska institlltet bildades på initiativ från dåvarande Svenska
Stadsförbundet. Yngve Larsson var en drivande kraft i sammanhanget. Han har också fått ge
namn åt det pris institutet började utdela 1994 i anslutning till 75-årsjubileet. Detta år kommer
det att utdelas för fj ärde gången.
Temat för denna dag är Den gränslösa lokalhistorien. Tre framstående lokalhistoriker
kommer att reflektera kring ämnet från sina skilda utgångspunkter. Var börjar och var slutar
lokalhistorien? Finns det skillnader mellan stadshistoria, kommunhistoria och lokalhistoria?
Vad består i så fall olikheterna av? Om inga skillnader finns, varför har vi så många namn på
samma sak? Är lokalhistoria obunden av nationsgränser eller finns det till exenlpel en svensk
och en norsk variant? Vem bestämmer över lokalhistoriens innehåll?

Program:
13.00

Stads- och kommunhistoriska institutet 85 år, Lars Nilsson, föreståndare
Stadshistoriska institutet

13.30

Tillkännagivande av 2004 års mottagare av Yngve Larssons pris för stads- och
kommunhistoriska insatser

13.40

DEN GRÄNSLÖSA LOKALHISTORIEN
Inledning Lars Nilsson

13.45

Peter Olausson, Karlstad universitet,
Den akademiska och den folkliga lokalhistorien

14.30

Kaffe

15.00

Knut Sprauten, föreståndare för Norsk Lokalhistorisk institutt
Finns det en särskild norsk lokalhistorisk modell

15.45

Börje Sanden, Upplands Bro lokalhistoriska forskningsinstitut
Lokalhistoria el la Bro

16.30

Avslutning

Konferensen är avgiftsfri.
Anmälan senast den 12 april via e-post: nils.fabiansson@historia.su.se.
Telefon 08-162807
www.urbanhistory.su.se
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2004:3
2004-04-22 kl 18.45
Målarvägen 19, Bro
Börje Sandén, Ulla Zetterberg Thore Isaksson
Sophie Hedin, Conny Johnny Ljung, Bengt Borkeby

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan. Kassa 4900:-, Postgiro 34238:- Bank 19195:3. Konstituerande möte med nya styrelsen
- Ulla Zetterberg hälsades välkommen i styrelsearbetet
- till att teckna föreningsfirma utsågs Börje Sandén och Bengt Borkeby
- rapport från årsmötet
4. Aktuellt att diskutera - beslutat
- Trots att grand-tour detta år går till Fornsigtuna bör nog även Arkeologidagen ägnas samma tema. Då
sker annonsering på riksplanet och andra besökare kan förväntas. Vi anmäler vårt arrangemang till
riksantikvarieämbetet.
- efterlystes kommunens kulturpolitik. Det finns numera ingen kulturnämnd. Kommunpolitiker och
nya tjänstemän bör informeras om Svenngårdska hembygdssamlingen och UKF:s lokalhistoriska
samling, kanske informeras om den omfattande kulturpolitik som kulturnämnden drev med början
1977-80, det s.k. Hembygdsprojektet, tillsamman med Socialstyrelsen och Historiska museet.
- Börjes sammanträde med enhetscheferna för Kultur & fritid, Elisabeth Ståhle, och biblioteket,
Johanna Hansson, visade på en mycket ringa kunskap om hembygdsprojektet.
5. Rapporter
- Mötet på Skällsta säteri blev en framgång, ca 90 personer. Värdparet Karlsson bjöd alla på kaffe och
wienerbröd. Karl-Erik berättade om sin stora utställningshall som han uppfört på platsen för en lika
stor ekonomibyggnad och om den stora samlingen av jakttroféer från Afrika. Börje talade över ämnet
"Håtuna i gammal tid", vilket omfattade först Håtunaleken och dess betydelse i rikshistorien genom att
grunden lades till landets första författning. Efter kaffet var ämnet Fornsigtuna, först ett bildspel med
utgrävningsbilder från 1984-88, därefter en presentation av de fornlämningar som beskrivits av
Aschaneus och i Rannsakningarna. Tesen om ett "bortglömt" medeltida Fornsigtuna fördes fram i
närvaro av Sigtunamuseets Sten Tesch och Anders Wikström
- Börje rapporterade om sitt föredrag på universitetet där temadagen var "Den gränslösa
lokalhistorien". Professor Lars Nilsson hade gett Börje ämnet "Lokalhistoria a la Bro".
- Dagens tre föredrag inleddes med tillkännagivandet att Börje tilldelats Yngve Larssons pris för stadsoch komunhistoriska insatser (15000:-)
6. Verkställt - urval av rutinärenden och tidigare diskuterade ämnen
- Föreningsuppgifter för kommunens hemsida har insänts
- Stolar och annan förberedelse för reprisen av Kvistabergsbesöket
- Olika kontakter inför exkursionen till Skällstagruvan
- Planerat busstur för bostadsrättsföreningen Vinbäret i Tibble
7. Dator - Webbsidan
- stängt Algonets mailserver - 50/60 spam varje dag
- Håkan Norelius hjälper till med installation av DVD-brännare
- Håkan har en idé om en internetversion av komunens turistkarta, vars tursitiska del framtagits av
UKF genom Börje Sandén.
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Programverksamhet
Genomförda
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik
Kommande program
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Förslag på program för hösten
Jens Tellefsen har 3 intressanta föredrag
- Storhusbyggarna i Chaco Canyon, om det märkvärdiga Anasazifolket
- Bland matematiker och astronomer i Ohio. Den 2000-åriga Hopewellkulturen i Ohio
- Cahoika - en 1000-årig jättemetropol i Mississipidalen
- Kanske lämpligt för en mini-serie varannan vecka. Humant pris
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen ställer gärna upp med föredrag om ångbåtarna
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Riksarkivets i Köpenhamn om Sennefeldts doktorsavhandling
- Fred Blomberg, Sigtuna, angående en Oskar Sjölander, lärare i Sigtuna
- Sten Tesch Sigtuna museum angående ev symposium på Signhildsberg
- Martin Stugart, DN, angående Jakob Mörk (om Torkel Stålmarck)
- Damell fått Hadorphs förteckning från 1680
- Börje Pettersson, Bro, fått låna skoljournaler för Säbyholms folkskola
- Bertil Thorfinn, Spånga, angående Örnäskilen och hans problem kring Raskeboda. UKF-mtrl
- Knut Nygård. Lämnat upplysningar för hans uppsats om baptismen, mormonismen i Upplands-Bro
- UKF-mtrl jämte kartor till familjen Sonder, Kronbackatorp
- Lämnat upplysningar om UKF till Upplands-Bros Personalförening
- Lions Sigtuna angående besök vid Fornsigtuna (Sjöström)
- Brev till Lars Nilsson, Stads- och kommunhistoriska institutet
- Major Daniel Perry, angående visning av Granhammar - Kungsängen
- Konsulterad av lärarna på Hagnässkolan angående 88 elevers besök vid Rösaring
- Inger Löfstedt, får material om Alby
- Robert Holmström. diakon i Järfälla. Upplysningar om Almarestäket, Monumentholmen
- Kristina Törnros, historiestuderande om Upplands-Brogymnasiets historik
- Lotta Lindberg, forskar om sockenmagasin
Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
04-03-30
Kommunhistoria för Tjustalärare. sålde kartor
04-03-31
2 bussturer med Livgardet. Heldag 8 timmar
04-04-19
Lokalhistoria à la Bro. Den gränslösa lokalhistorien, universitetet
04-04-20
Jakob Mörk, Jakob Gripenstedt, Bro hembygdsförening
04-04-21
Världsbokdagen, Boken om Bro, Adalrik och Göthilda, Bro´s Royalbar
04-04-22
Rösaring med Skanskas veteranförening
Föredrag /guidningar bokade

Se PM 2004:3

Nästa möte onsd 18 aug kl 18.45 hos Ulla Zetterberg, Ådöskogen
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte tors 22 april, Målarvägen 19 kl 18.45
PM 2004:3 Utskrift 04-04-22
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera
Konstituerande möte
- Hälsa Ulla välkommen
- Teckna firman
- Rapport från årsmötet. Curt och Sophie (- nyheter i föredraget)
- Arkeologidagen 2004 - borde nog visa Fornsigtuna för denna publik

- informera kommunansvariga om Svenngårdska samlingen och UKF:s samlingar
- mötet med Enhetscheferna för Biblioteket och Kultur & Fritid
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt
- arbetet med boken - Danielssons förslag till manus
Börje
- Skällstamötet: tack till Bro Spelmän och värdparet
- Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004
Övriga

Verkställt
- Föreningsuppgifter för kommunens hemsida
- Stolar och annan förberedelse för repris av Kvistabergsbesöket
- Olika kontakter för exkursionen till Skällstagruvan
- Ordnat bussrundtur för föreningen Vinbäret, Tibble torg, 3 juni
Dator / Webbsidan
- Håkan ordnat mail-funktionen, nyhet hos Microsoft släppte inte fram Bifogade filer
- Stängt Algonets mailserver - 50-60 spam varje dag
- disk. om ev internetversion av kommunens/UKF:s turistkarta
- Håkan hjälper till med DVD-brännare
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
Programverksamhet
Genomförda
04-03-24
Skällsta utställningshall. Håtuna i gammal tid. Håtunaleken-Fornsigtuna
04-04-07
Repris av Kvistaberg med astronomi och historik
Kommande program
04-04-25
Exkursion till Grafitgruvan Harald Agrell. samarr. Håtuna hembygdsförening
04-05-16
Exkursion till Fornsigtuna/Signhildsberg
Förslag på program för hösten
Tellefsen har 3 intressanta föredrag
- Storhusbyggarna i Chaco Canyon. om det märkvärdiga Anasazifolket
- Bland matematiker och astronomer i Ohio. Den 2000-åriga Hopewellkulturen i Ohio
- Cahoika - en 1000-årig jättemetropol i Mississipidalen
- Kanske lämpligt för en mini-serie varannan vecka. Humant pris
Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen ställer gärna upp med föredrag om ångbåtarna
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
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- Riksarkivets i Köpenhamn om Sennefeldts doktorsavhandling
- Fred Blomberg, Sigtuna, angående en Oskar Sjölander, lärare i Sigtuna
- Sten Tesch Sigtuna museum angående ev symposium på Signhildsberg
- Martin Stugart angående Jakob Mörk (om Torkel Stålmarck)
- Damell fått Hadorphs förteckning från 1680
- Börje Pettersson, Bro, fått låna skoljournaler Säbyholms folkskola
- Bertil Thorfinn, Spånga, angående Örnäskilen och hans problem kring Raskeboda. UKF-mtrl
- Knut Nygård. Lämnat upplysningar för hans uppsats om baptismen, mormonismen i Upplands-Bro
- UKF-mtrl jämte kartor till fam. Sonder, Kronbackatorp
- Lämnat upplysningar om UKF till Upplands-Bros Personalförening
- Lions Sigtuna angående besök vid Fornsigtuna (Sjöström)
- Brev till Lars Nilsson, Stads- och kommunhistoriska institutet
- Major Daniel Perry, angående visning av Granhammar - Kungsängen
- Konsulterad av lärarna på Hagnässkolan angående 88 elevers besök vid Rösaring
- Inger Löfstedt, får material om Alby
- Robert Holmström. diakon i Järfälla. Upplysningar om Almarestäket, Monumentholmen
- Kristina Törnros, historiestuderande om Upplands-Brogymnasiets historik
- Lotta Lindberg, forskar om sockenmagasin
Externa Föredrag - guidningar (genomförda )
04-03-30
Kommunhistoria för Tjustalärare. sålde kartor
04-03-31
2 bussturer med Livgardet. Heldag 8 timmar
04-04-19
Lokalhistoria à la Bro. Den gränslösa lokalhistorien, universitetet
04-04-20
Jakob Mörk, Jakob Gripenstedt, Bro hembygdsförening
04-04-21
Världsbokdagen, Boken om Bro, Adalrik och Göthilda, Bro´s Royalbar
04-04-22
Rösaring med Skanskas veteranförening
Föredrag /guidningar bokade
04-04-25
Grafitgruvan
04-05-11
Hålvägar . kultplatsen - Fornsigtuna kvällstur med lokalavd. av fp
04-05-12
Rösaring - Djupdal Rotarydamer från USA
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet
Nästa sammanträde?
Börje
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Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004

Yngve Larsson pris ror stads- och kommunhistoriska illsatser tilldelas år 2004

Börje Sanden

,
(

'-"

lIan får priset för ett hängivet arbete j lokaihistoriens tjänst under en'läng följd av år.
Detta arbete Ilar bland annat bestått i att:
•
•
•

utfbrligt dokumentera Bros historia genom tiderna,
genom egna skrifter diskute,ra 'Bros roll i den svenska historien,
och inte lnin,t har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till
lokalhistorisk verksamhet

Priset instiftades 1994 av Svenska Kt1mmunffirbundets st)Telse och ut.delas av Stadshistoris.ka
nämnden, som också fungerat som prisjury. Prissumman tbr år 2004 är på 15.000 kronor.

Stockholm den 13 april 2004
Å Stadshistoriska nämndens vägnar

(

\ ...

'-'"

Lars Nilsson

Professor, föreståndare

•
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2004:4
2004-08-18 kl 18.45
Ådö skog
Ulla Zetterberg, Bengt Borkeby, , Börje Sandén, Thore Isaksson
Bosse Palmehorn, Sophie Hedin

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan. Kassa 206:-, Postgiro 35537:- Bank 19195:3. Rapporter från medlemmar
- Bengt rapporterade om planerat offentligt möte kring den framtida utformningen av platsen för den
nedlagda järnvägen, "Stäkets stad". Villa föreningen talar om 100-årsjubileum. Thore och Sophie
ställer upp med information och bokbord. Bengt berättade om sin forskningsverksamhet i Siljansnäs
och läget för Bromans bok. 3-4 förfrågningar om böcker. Han visar Järfällas kommunalstämmoprotokoll tiden före 1952 den 3 oktober. Förfrågan om Västeråsboken. Dagbok - landsfiskal i Rättvik.
Se vidare bilagd rapport från Bengt.
4. Aktuellt att diskutera - beslutat
- UKF ställer upp med bokbord vid årets Fest i byn, Bro centrumhus
- UKF ställer upp för att få veta bakgrunden till ABF:s projekt Framtid i Bro, Jakobsbergs
folkhögskola, lörd 2 okt. 9.30-16.00. Bengt och Börje deltager
- Kulturmånad, samarrangemang mellan Upplands-Bro och Järfälla. Börje håller föredrag om Spår av
vikingar, Villa Skoga 30 okt. Kommunalrådet Håkan Heglert talar om nutid-framtid.
- År 2006; 700 årsminne av Håtunaleken. Naturligt att vi agerar för någon aktivitet i samverkan med
hembygdsföreningen/kyrkan. Sophie som medverkade i bygdespelet för några år sedan undersöker
möjligheterna att göra något.
- Hembygdsförbundets förfrågan om mottagare av dess diplom för byggnadsvård diskuterades. Ett
förslag kunde vara hur Lövsta räddades. Börje har grundläggande material kring räddningsaktionen.
5. Kultur och Historia
- Joachim Tiefensee, f.d. skogvaktare för bl.a. Bro häradsallmänning och Rösaringsområdet är villig
att skriva artiklar för K&H och hålla något föredrag. Kanske en serie aktiviteter kring 1) vilda
växter/blommor, 2) odlade växter, 3) Skogens växter/ Rösaringsskogen (med Sveriges första
skogsvårdsförening från 1851) Sophie har idéer, "torpträdgården" Karin Martinsson.
6. Agrarboken
- Bengt arbetar med uppgifter om statare som bott på gårdar i kommunen, 168 av 183 familjer.
- Carl Gunnar Jansson har intervjuat arbetare på Brogård.
- Börje har fotodokumenterat alla äldre hus på Brogård. UKF har aktuella äldre kartor (1703,1778)
7. Verkställt - urval av rutinärenden och tidigare diskuterade ämnen
- postat adresser för prenumeration på ledungen och Bygd och Natur
- årets deklaration insänd
- besvarat enkät från SHF om UKF:s verksamhet
- anmält UKF som arrangör av Arkeologidagen - affischerat i Bro och Kungsängen
- möte med bibliotekschefen Johanna Hansson om bl.a. UKF på biblioteket
- diskussion med Livgardet om Connys och Johnnys kommande guidning för personalen
- Gudrun och Börje har rekonstruerat strövstigar och kulturstig på Rösaringsåsen. Karta med
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beskrivning finns på hemsidan och upptryckt exemplar ligger i informationslådan
- Samtliga Nyhetsbrev sedan 1987 finns på hemsidan i PDF-format
Utförligare redovisning i PM 2004:4
8. Börjes rapporter - urval, se vidare i PM 2004:4
- Börjes tal på Bokens dag på Bro's Royal Bar, arr av biblioteket
- Elisabeth Ströms artikel i Upplands-Bro/Bålsta om priset för lokalhistoriska insatser
- Officiellt tack till Stads- och kommunhistoriska nämnden för Yngve Larssons pris
- Ny metod för datering med hjälp av stenar - kvartshydrering
9. Forskningsfrågor
Det medeltida Fornsigtuna
-besök på KB; Hadorphs lista 1680 på gods att draga in till kronan
- Kaj Janzon behjälplig med tolkning av ovannämnda text
- georadarundersökning, Curt lånade Kjell Frödins maskiner, raserade stenmurar iakttagna
- Torsten Augrell vidarebefordrar mina forskningsresultat till sin chef Göran Dalbäck
- fråga till professor Kristinn Johannesson om Olav den Heliges saga besvarades av historiker Henrik
Jansson.
- gemensam annonsering av Arkeologidagen med Sigtuna museum (Billby)
- mail från Dan Carlsson, Gotlands högskola med positiva ord om vår verksamhet
Rekognosering av ångbåtsbryggor.
- Lennart Rydberg, Lennart Danielsson. Börje,21 juli heldag
- bidragit med gamla bilder om sjötrafik
Vi skriver i Upplands-Bro
- Inger Engström och Siv Karlsson korrekturläser, Börje gör pdf-filer för webb och utskrift
Landshövdingens kungörelser
- Gudrun skriver, Inger Engström och Siv Karlsson korrekturläser
10. Dator - Webbsidan
- Wa-data stoppar mail servrar som inte gör något åt SPAM-problemet. Slut på spam nu
TeleNordias server är svartlistad. Inger Engström som sänder korrektur har vitlistats
- Sökmotor för hemsidans artiklar genom Google
- äntligen en säker backupfunktion, lös hårddisk på 120 GB
- fortfarande problem med CD och DVD stationerna. och länkar på ena datorn
11. Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
04-04-25 Exkursionen till Skällsta gruva 60-tal delt. Börje & Harald Agrell; mycket gammal grafit
04-05-15 Grand-tour; Fornsigtuna, 90-100 deltagare, Börje och David Damell
Kommande program
04-08-22
Arkeologidagen - fornsigtuna
04-08-29
Almare-Stäket. Johnny/Conny m.fl. ???
04-09-08
Kvistaberg, Johnny och Conny och Börje
04-09-29
Högkulturer i Nordamerika I Jens Tellefsen
04-10-12
Dito II
04-10-27
Dito III
04-11-17
(preliminärt) Magna Sunnerdahls skola - Naturbruksgymnasiet
Förslag på program för våren
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen ställer gärna upp med föredrag om ångbåtarna
- Joachim Tiefensee håller föredrag om natur i Upplands-Bro (skriver för K&K
- Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar i månadsskiftet maj/juni
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12. Externa Föredrag - guidningar
Genomförda
04-05-05
Sigtuna Lions med Sigtunapensionärer till Signhildsberg, 50-tal
04-05-12
Inner Circel, Rotarys damsektion, 18, guidade vid Rösaring - Djupdal
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia, 90-tal
04-05-26
Livregementet, 2 turer, Bertil Borg
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet- 15-tal
04-06-03
Busstur i kommunen, Brf Vinbäret, Börje Sandén - Bertil Borg-30-tal
04-06-23
Vandring Rösaring med personal i handikaporganisation. 20-tal
Bokade

Se PM 2004:4

13. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens Se PM 2004:4
- Maria Nordström, Stockholms universitet med anl. av Yngve Larssons pris till Börje
- Agrell vill ha tillstånd att använda min bild av gruvan i SGU-rapport
- fortsatt korrespondens angående Fornsigtunaproblematiken med ett flertal forskare
- Brev till Finn Sandberg med anl. av hans offentliggörande vid grand-tour om hans förslag till
hedersdoktorat
- Christer Larsson, dokumentärred. på Sveriges Radio. angående mina forskningar Fornsigtuna
- Bernt Emanuelsson, Statskontoret om UKF, nyhetsbrev
- Carl Gunnar Jansson fick upplysningar om Granhammar inför sitt föredrag om träd
- Hunden som försvann in i borgruinen hette Buster och kom ut efter någon vecka. Vera Torgilsson
Nästa möte onsd 20 okt kl 19 hos Sophie Hedin, Marmorstigen 24, Kungsängen
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

Bengt Borkeby, v. ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 18 augusti, Ulla Zetterberg, Ådö skog kl 18.45
PM 2004:4 Utskrift 04Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera
Arrangemanget på Almarestäket 29 aug. Bengt informerar
Fest i byn. Hur medverkar UKF?
Kulturmånad i Järfälla - Upplands-Bro
Framtid i Bro, ABF introduktion Jakobsbergs folkhögskola 04-10-02 - 9.30 - 10
Kultur & Historia för hösten: artiklar av Tiefensee
År 2006 - 700-årsjubileum av Håtunaleken
Göran Furuland: SHF diplom för byggnadsvård. Tips på förslag - vår verksamhet uppmärksammas
Vårens publika program
Kulturprogram för Upplands-Bro. Vad göra?
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt: Bromans bok
Börje. se nedan
Övriga

Verkställt
- postat adresser för prenumeration på Ledungen och Bygd och Natur
- årets deklaration insänd
- besvarat enkät från SHF om UKF:s verksamhet
- anmält UKF som arrangör av Arkeologidagen - affischerat i Bro och Kungsängen
- anmälan om UKF:s deltagande i årets Fest i byn, Kulur & Fritid, företagarföreningen
- bokning av Villa Skoga, 3 ggr
- anmält våra program till Lillemor Landgren (kommunen) Lokaltidningen Mitt i och SHF:s
kalender
- möte med bibliotekschefen Johanna Hansson om bl.a. UKF på biblioteket
- diskussion med Livgardet om Connys och Johnnys kommande guidning för personalen
- Gudrun och Börje har rekonstruerat strövstigar och kulturstig på Rösaringsåsen. Karta med
beskrivning finns på hemsidan och upptryckt exemplar ligger i informationslådan
- Samtliga Nyhetsbrev sedan 1987 finns på hemsidan i PDF-format
Rapporter från Börje
- Nyhetsbrev 2004:2 framtaget och distribuerat. PitneyBowes Printcenter
- rekognosering av Långbackens mer än hundratalet gravar inför exkursionen 25 april
- Börje talade på Bokens dag i Bro's Royalbar på uppdrag av biblioteket
- artikel i Upplands-Bro/Bålsta-bladet av Elisabeth Ström med anledning av priset:
motiveringen och min kommentar
- Carl XIV Johan köpte 30 ekar av skogvaktaren vid Draget för plantering på Rosendal
- tre fotograferingsrundor för dokumentation av Brogårds byggnader
- officiellt tack till Stads- och kommunhistoriska nämnden för Yngve Larssons pris "citat"
- Ny metod för datering med hjälp av stenar innehållande kvarts: "kvartshydrering": vatten
tränger in i stenen och diffunderar. tjockleken på lagret visar åldern
- Bilder från Säbyholms gård 1900-talets början digitaliserade (Tilling)
- rekognosering kring vattentornet i Tibble
- Långhundraleden firar sina 25 år.
- Längs Norden äldsta postvägar - alla sakuppgifter om Upplands-Bro felaktiga, fel i register
Forskningsfrågor
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Det medeltida Fornsigtuna
-besök på KB; Hadorphs lista 1680 på gods att draga in till kronan
- Kaj Janzon behjälplig med tolkning av ovannämnda text
- georadarundersökning, Curt lånade Kjell Frödins maskiner, raserade stenmurar iakttagna
- Torsten Augrell vidarebefordrar mina forskningsresultat till sin chef Göran Dalbäck
- professor Kristinn Johannesson om Olav den Heliges saga
- historiker Henrik Jansson om Olav den heliges saga
- gemensam annonsering av Arkeologidagen med Sigtuna museum (Billby)
- mailat och svar från. Dan Carlsson, Gotl. högskola med positiva ord om vår verksamhet
Rekognosering av ångbåtsbryggor.
- Lennart Rydberg, Lennart Danielsson. Börje, 21 juli heldag
- bidragit med gamla bilder om sjötrafik
Vi skriver i Upplands-Bro
- Inger Engström och Siv Karlsson korrekturläser, Börje gör pdf-filer för webb och utskrift
Landshövdingens kungörelser
- Gudrun skriver, Inger Engström och Siv Karlsson korrekturläser
Dator / Webbsidan
- Wa-data stoppar mail servrar som inte gör något åt SPAM-problemet. Slut på spam nu
TeleNordias server är svartlistad. Inger Engström som sänder korrektur har vitlistats
- Sökmotor för hemsidans artiklar genom Google
- äntligen en säker backupfunktion, lös hårddisk på 120 GB
- fortfarande problem med CD och DVD stationerna. och länkar på ena datorn
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- nya upplagor av Stäket-mtrl
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
04-04-25 Exkursionen till Skällsta gruva 60-tal delt. Börje & Harald Agrell; mycket gammal grafit
04-05-15 Grand-tour; Fornsigtuna, 90-100 deltagare, Börje och David Damell
Kommande program
04-08-22
Arkeologidagen - fornsigtuna
04-08-29
Almare-Stäket. Johnny/Conny m.fl. ???
04-09-08
Kvistaberg, Johnny och Conny och Börje
04-09-29
Högkulturer i Nordamerika I Jens Tellefsen
04-10-12
Dito II
04-10-27
Dito III
04-11-17
(preliminärt) Magna Sunnerdahls skola - Naturbruksgymnasiet
Förslag på program för våren
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen ställer gärna upp med föredrag om ångbåtarna
- Joachim Tiefensee håller föredrag om natur i Upplands-Bro (skriver för K&K
- Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar i månadsskiftet maj/juni
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Maria Nordström, Stockholms universitet med anl. av Yngve Larssons pris till Börje
- Får låna foto i bok om gruvanläggningen vid Skällsta av Margaretha Lööv
Agrell vill ha tillstånd att använda min bild av gruvan i SGU-rapport
- fortsatt korrespondens angående Fornsigtunaproblematiken med ett flertal forskare
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- fått fotografier från rivningen av Lilla Ullevi - nu kommunens miljöstation
- Brev till Finn Sandberg med anl. av hans offentliggörande vid grand-tour om hans förslag till
hedersdoktorat
- Kjell-Åke Jansson, fotograf i Västerås har hittat husgrunder nedanför Rösaring
- Christer Larsson, dokumentärred. Sveriges Radio. angående mina forskningar Fornsigtuna
- Lennart Rydberg - ångbåtsbryggor
- Bernt Emanuelsson, Statskontoret om UKF, nyhetsbrev
- Carl Gunnar Jansson fick upplysningar om Granhammar inför sitt föredrag om träd
- Leif Törnqvist, Smidöangående guidning per båt i området
- misslyckade försök att få tag på ättlingar till Bergman, ägare av Skällsta under gruvperioden, som
Christer Larsson efterlyser
- Hunden som försvann in i borgruinen hett Buster och kom ut efter någon vecka. Torgilsson
- Hugo Sabel, som UKF samarbetade med kring Aschaneusboken är död
- Rebecka Saari, Grindstugan Stäket med frågor om Almare-stäket
Externa Föredrag - guidningar
Genomförda
04-05-05
Sigtuna Lions med Sigtunapensionärer till Signhildsberg, 50-tal
04-05-12
Inner Circel, Rotarys damsektion, 18, guidade vid Rösaring - Djupdal
04-05-14
SPF. Hamnrestaurangen. Kåseri kring Kungsängens historia, 90-tal
04-05-26
Livregementet, 2 turer, Bertil Borg
04-06-08
Bro hembygdsförening. Kulturcykling i Lejondalsområdet- 15-tal
04-06-03
Busstur i kommunen, Brf Vinbäret, Börje Sandén - Bertil Borg-30-tal
04-06-23
Vandring Rösaring med personal i handikaporganisation. 20-tal
Bokade
04-08-29
04-09-09
04-09-12
04-09-16
04-09-18
04-10-09
04-10-30
04-11-17
04-11-18

Arrangemang tillsammans med Stäket på biskopsborgen
SPF Bålsta, Vandring Rösaring, Börje
Busstur till Fornsigtuna med Arkeologiresor/Vera Torgilsson, Börje
Upplands-Bro för nyfikna; Bro bibliotek, Börje
Fest i byn. Kultur och Fritid
Besök av Badelunda hembygdsförening. Rösaring - Djupdal, Börje + någon?
Historisk dag .på Villa Skoga, ABF, Börje Sandén
Magna Sunnerdahls skola / Naturbruksgymnasiet. historik, Bro d'River Boys
PRO - Bro, Börjes traditionella information om bygden

Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/Tid
Plats
Närvarande:

2004:5
2004-10-20 kl 19.00
Hos Sophie Marmorstigen 24
Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Bo Palmehorn, Börje Sandén,
Sophie Hedin, Conny Ljung

1. Mötets öppnande
2. Ekonomi
- se saldolistan. Kassa 1784:-, Postgiro 28444:- Bank 19430:3. Rapporter från medlemmar
- Bengt rapporterade om arbetet med Agrarboken. Han har på ett arkiv hittat Robert Littmarcks stora
undersökning från 1920-talet om statarfamljerna, 64 familjer identifierade, 5 säkra med
telefonnummer, träffat några, Gun Björkmans torpinventering, arrendatorn på Lennartsnäs, Brest på
Sundby, Håkan Heglert, kommunalrådet, förvarnad om begäran om anslag; 3 studiecirklar i Kallhäll
4. Beslut under punkten Aktuellt att diskutera på PM 2004:5
- Säbyholmsträffen annonseras i Upplands-Bro-Bladet (1000:-) eftersom vi inte hinner ge ut K&H
med åtföljande Nyhetsbrev
- Inköp av UKF-skorta och jacka. Thore ansvarar
- Vi tar upp frågan om kommunens kulturprogram i Samrådsgruppen
- Begära anslag för firande av Håtunalekens 700-årsminnet i september 2006
5. Verkställt - urval av rutinärenden och tidigare diskuterade ämnen
- Besvarat enkät från SHF angående UKF:s verksamhet. Äv. bilagt stora foldern. Se bilaga
- Fest i byn - Ulla, Gudrun och Börje vid vårt bokbord i 5 timmar. God försäljning
- UKF med bokbord vid Bygdens Dag i Håtuna, God försäljning
- rapport till Riksantikvarieämbetet om vår Arkeologidag vid Fornsigtuna, 35-40 personer
6. Börjes rapporter - urval, Utförligare redovisning i PM 2004:5
- UKF deltager med skärmutställning, bildvävar och föredrag vid Kulturmånadens avslutning på Villa
Skoga
- UKF uppmärksammar Arbetsgrupp Långhundraledens 25 års jubileum
- Visat vår dokumentation av Brogård i gamla kartor och dokumentära bilder kring Brogård
(videopresentation)
7. Forskningsfrågor
Det medeltida Fornsigtuna
- Sigge Rahmqvist informerad om problematiken kring Fornsigtuna (Se Nyhetsbrevet)
- DMS, Forskningsprojketet Det Medeltida Sverige, nu nerlagt. Attundaland med Upplands-Bro hann
tryckas, dock inte forskningen om Håbo härad (Håtuna och Håbo-Tibble i Upplands-Bro)
Rekognosering av ångbåtsbryggor.
- Lennart Rydberg, Lennart Danielsson. Börje, nr 2, 21 september heldag
- Rydberg har fått skriften om Negelstena med bl.a. ångbåtsbild
Vi skriver i Upplands-Bro
- ca hälften av Vi Skriver i Upplands-Bro finns nu på hemsidan, med länk till redogörelse för
Kulturnämndens hembygdsprojekt 1977-80/90 tillsamman med Socialstyrelsen, Historiska museet.
Programförklaring, slutrapporter, faksimil från Upplands-Brodagen på Historiska museet. Totalt 271
A4-sidor. Fritextsökning.
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Landshövdingens kungörelser
- kungörelserna på hemsidan reviderade och avsevärt utökade.
Uppsala-Näs sockenstämmoprotokoll
449 handskrivna sidor från 17-1800-talen digitalt fotograferade och tolkade. Tryckta i 4 A4-häften,
som bl.a. lämnats till församlingen.
8. Dator - Webbsidan
- detaljkarta via Eniros telefonkarta till Sevärdheter i Upplands-Bro, Norelius anvisning.
- uppdatering av bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements till 2.0
- uppgradering av Adobe Photoshop Album till 2.0
- sagt upp avtalet med Algonet - de flesta sidorna på vår nya webbserver är nu kända av sökmotorerna
- inköp av digitala terrängkartan över Upplands-Bro, arbetsexemplar tryckta för
9. Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
04-08-22
Arkeologidagen - fornsigtuna
04-09-08
Kvistaberg, Johnny och Conny och Börje, ett 10-tal kunde ej erbjudas plats
04-09-29
Högkulturer i Nordamerika I Jens Tellefsen
04-10-12
Dito II
Kommande program
04-10-27
Tellefsen Dito III
04-11-17
Magna Sunnerdahls skola - Naturbruksgymnasiet - datum fastställt
Förslag på program för våren - Se PM 2004:5
10. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens Utförligare redovisning i PM 2004:5
- Gudrun och Börje inbjudna av Mats Hellström till middag i Tessinska palatset med anledning av
landshövdingens intresse för UKF/Upplands-Bros historia
- Utställningsbilder från Klintdagen 2003 till hembygdsföreningens utställning i biblioteket
- Lars Gunnar Ehrnström har bilder över båtar, Förmedlat av Lennart Stigle
- Urban Bergsten, anställd av ABF för att skriva ett manus till bygdespel om Habor och Signhild, har
efter möte fått kopiera mitt material från bl.a. Svenskt Visarkiv
- Förfrågan från länsstyrelsens miljöskyddsenhet (Obermüller) angående järnhanteringen vid Lejondal
- italienare med arkeologisk kunskap ville erbjuda sina tjänster med metallsökare. Han hade hittat oss
på internet. Jag skickade honom vidare till arkeologisektionen inom SLH
11. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
04-09-09
SPF Bålsta, Vandring Rösaring, Börje
04-09-12
Busstur till Fornsigtuna med Arkeologiresor/Vera Torgilsson, Börje
04-09-16
Upplands-Bro för nyfikna; Bro bibliotek, Börje
04-09-18
Fest i byn. Kultur och Fritid
04-00-18
Radhusförenings 40-årsfest, Brohistoria
04-10-09
Besök av Badelunda hembygdsförening. Rösaring - Djupdal, Börje + någon?
04-10-12
Bro hembygdsförening. Föredrag med Bildspel Bro/Brogård
Bokade
04-10-20
04-10-30
04-11-18

Bussturer med anställda på Livgardet. Johnny och Conny ansvarar
Historisk dag .på Villa Skoga, ABF/Kulturmånad. Börje Sandén
PRO - Bro, Börjes traditionella information om bygden

Nästa sammanträde 2004-12-09 Marmorstigen 24

Vid protokollet
Börje Sandén

Justeras

659

UKF - styrelsemöte onsd 20 okt, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19.00
PM 2004:5 Utskrift 04-10-20
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera
- Genomförda arrangemang, se även Verkställt
- Återstående programpunkter - annons i Upplands-Bro bladet för Säbyholmsskolan
- Vårens publika arrangemang
- Kultur & Historia, artiklar, förslag: Den gränslösa lokalhistorien, artikeln i Mälarstaden
- nästa Nyhetsbrev,
- Agrarboken
- Kulturprogram för Upplands-Bro. Vad göra?. Se Vi skriver i Upplands-Bro nedan. Tipsat
bibliotekschefen om länken till Hembygdsprojektet 1977-80. Diskuterad frågan med Ted Wright, som
menar att kulturfrågor ligger hos Bildningsnämnden.
- Inköp av UKF-skjorta och vindtygsjacka med logotype
Att bevaka
- Håtunaleken 2006. 700 årsminnet
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt: Bomans bok, Agrarboken, m.m.
Börje: se även nedan; Verkställt / Rapporter
Övrigt

Verkställt
- Besvarat enkät från SHF angående UKF:s verksamhet. Äv. stora foldern om UKF. Se bilaga
- Handelshögskolans rundbrev till ideella föreningar med önskan om årsberättelse och ekonomisk
redogörelse insänd
- Fest i byn, Bro, Ulla, Gudrun och Börje, deltog, 5 timmar, skrifter och kartor för 780:- Bygdens dag / Håtuna, Börje, skrifter och kartor för 1150:- Arkeologiresor, skrifter för 300:- Framtid i Bro, Heldag på Jakobsbergs folkhögskola. Bengt och Börje deltog
- Arkeologidagen, 35-40 deltagare, annonserat i Metro och DN, mest nytt folk
- Strövstigar på Rösaringsåsen, 95 kartblad har lagts i brevlådan på parkeringsplatsen
- affischer för våra arrangemang gjorda och uppsatta
- rapport skickad till RAÄ om vår arkeologidag, bra format på förtryckta affischen
- besvarat utvärdering av Fest i byn. Bra placering inomhus för UKF
- Läget för Novus projekt kring Brogård rapporterat vid möte på Klint
- mail till länsmuseet med förfrågan om bebyggelseutredning för Brogård

Rapporter från Börje
- Mottagit två korta artiklar för K&H av Tiefensee. Alléer, Hamling av träd
- Fotodokumentationen av byggnaderna på Brogård jämte kartor och äldre bilder av Bro/Brogård
redovisad i bildspel vid Bro hembygdsförenings möte på Klint 12 okt.
- Långhundraleden firar sina 25 år - bidrag från UKF med 75:- Rekognosering av mäktiga lertäktsgropar SO om Rättarboda.
- UKF deltager med skärmutställning och bildvävar vid avslutningen av kulturmånaden på Villa Skoga

Forskningsfrågor
Det medeltida Fornsigtuna
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- Sigge Rahmqvist informerad om problematiken kring Fornsigtuna
- DMS, Forskningsprojektet Det medeltida Sverige, nerlagt. Rahmqvist avslutar påbörjade objekt inom
ramen för Upplands-museets verksamhet

Rekognosering av ångbåtsbryggor.
- Lennart Rydberg, Lennart Danielsson. Börje, heldag nr 2, 21 sept
- ny rekognosering sker 1 nov
- Rydbergs manus, bidragit med gamla bilder om sjötrafik

Vi skriver i Upplands-Bro
- ca hälften nu på hemsidan, ordnat efter författare/socken/U-Bro/övrigt, med länk till kulturnämndens
hembygdsprojekt 1977-80 tillsammans med Socialstyrelsen, Historiska museet, innehållande
programförklaring, slutrapporter, faksimil i pressen från Upplands-Brodagen, m.m.. Nu 247 + 24
A4-sidor

Landshövdingens kungörelser
- reviderad och utökad upplaga på hemsidan, ett helt decennium 1816-25, 431 A4-sidor
OBS fritextsökning via Adobe Acrobat

Uppsala-Näs' sockenstämmoprotokoll.
449 digitala sidor fotograferade på landsarkivet - tryckta i 4 häften, varav ett till kyrkan

Dator / Webbsidan
- detaljkarta via Eniros telefonkarta till Sevärdheter i Upplands-Bro, Norelius anvisning.
- fortfarande problem med DVD och DVD-RAM stationerna. och länkar på ena datorn
- tryckt medlemsmatrikel i 150 ex. Beställare Torsten Augrell, 3:e året
- tog mycket lång tid att få virusskydd uppdaterat. Tog nytt 2005. genom Dustin
- uppdatering av bildbehandlingsprogrammet Adobe Photoshop Elements till 2.0
- uppgradering av Adobe Photoshop Album till 2.0
- sagt upp avtalet med Algonet - de flesta sidorna på vår nya webbserver är nu kända av sökmotorerna

Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- nya tryckningar on demand görs ofta,
- inköp av digitala terrängkartan över Upplands-Bro, arbetsexemplar tryckta för forskning
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
04-08-22
Arkeologidagen - fornsigtuna
04-08-29
Almare-Stäket. Johnny/Conny m.fl. ???
04-09-08
Kvistaberg, Johnny och Conny och Börje, ett 10-tal kunde ej erbjudas plats
04-09-29
Högkulturer i Nordamerika I Jens Tellefsen
04-10-12
Dito II
Kommande program
04-10-27
Tellefsen Dito III
04-11-17
Magna Sunnerdahls skola - Naturbruksgymnasiet - datum fastställt
Förslag på program för våren
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen ställer gärna upp med föredrag om ångbåtarna
- Lantmäterikartor och dokumentära bilder.
- Joachim Tiefensee håller gärna föredrag om natur i Upplands-Bro (skriver för K&H
- Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar i månadsskiftet maj/juni
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Bilder för kopiering och arkivering från Gun Björkman
- Gudrun och Börje inbjudna av Mats Hellström till middag i Tessinska palatset med anledning av
landshövdingens intresse för UKF/Upplands-Bros historia
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- kommunens vidarebefordring av allmänhetens frågor till UKF
- Karpesjö-Lovén ang. arrangemanget på Stäket
- korrespondens angående farhågorna för strövstigar vid Rösaring när ny hästgård med 30
islandshästar etableras på Källtorp
- Utställningsbilder från Klintdagen 2003 till hembygdsföreningens utställning i biblioteket
- bild av okänd sten med skålgropar i trakten av Alby gård. Inger Löfstedt
- Lars Gunnar Ehrnström har bilder över båtar, Förmedlat av Lennart Stigle
- Besvarat frågor om Norrskog förmedlade via kommunen och Stensson
- Urban Bergsten, anställd av ABF för att skriva ett manus till bygdespel om Habor och Signhild, har
efter möte fått kopiera mitt material från bl.a. Svenskt Visarkiv
- Kenneth Gustavsson har hittat ny hålväg söder om Kalmarsand
- Bosse Karlberg vill ha UMS-historik till den hemsida som man tänker sätta upp.
- Förfrågan från länsstyrelsens miljöskyddsenhet (Obermüller) angående järnhanteringen vid Lejondal
- italienare med arkeologisk kunskap ville erbjuda sina tjänster med metallsökare. Han hade hittat oss
på internet. Jag skickade honom vidare till arkeologisektionen inom SLH
- Gun Björkman har hitta "Kul-Maja" i kyrkbok, Maja-Stina, f. 1838, Se hembygdsboken
- uppläggning av studiebesöket på Säbyholms gymnasium med rektor Lennart Andersson
- dito med Uno Stedman i Säbyholms vänförening
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
04-09-09
SPF Bålsta, Vandring Rösaring, Börje
04-09-12
Busstur till Fornsigtuna med Arkeologiresor/Vera Torgilsson, Börje
04-09-16
Upplands-Bro för nyfikna; Bro bibliotek, Börje
04-09-18
Fest i byn. Kultur och Fritid
04-00-18
Radhusförenings 40-årsfest, Brohistoria
04-10-09
Besök av Badelunda hembygdsförening. Rösaring - Djupdal, Börje + någon?
04-10-12
Bro hembygdsförening. Föredrag med Bildspel Bro/Brogård
Bokade
04-10-20
04-10-30
04-11-17
04-11-18

Bussturer med anställda på Livgardet. Johnny och Conny ansvarar
Historisk dag .på Villa Skoga, ABF/Kulturmånad. Börje Sandén
Magna Sunnerdahls skola / Naturbruksgymnasiet. historik, Bro d'River Boys
PRO - Bro, Börjes traditionella information om bygden

Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande

2004:6
2004-12-09 kl 19.30
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Conny Ljung från kl 20.30 Börje
Sandén, Curt Dahlgren, Ulla Zetterberg

1. Mötets öppnande.
2. Programverksamhet
Genomförda sedan förra mötet
04-19-27 Högkulturer i Nordamerika III, Jens Tellefsen.
04-11-17 Från Magna Sunnerdahls skola till Naturbruksgymnasium, 40-tal besökande.
- vi konstaterar att Tellefsens föreläsningar haft få besökande trots ett utomordentligt innehåll.
Program för våren
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen föredrag om ångbåtarna i Upplands-Bro (23 febr). Om möjligt i
samverkan med Kungsängens Båtklubb. Tore kontaktar klubben.
- gamla kartor och bilder kring Kungsängen - Villa Skoga/Dagcentralen (9 mars)
- Joachim Tiefensee håller föredrag om häradsallmänningarna och natur Dagcentralen Bro (6 april).
Samtidigt genomförs årsmötet.
- Exkursion: natur och kultur vid Ådö / Lagnö naturreservat en av länets största hassellundar (8 maj)
- Grand-tour Almare-Stäket 22 maj
- Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar, 2.a veckan i juni.
Höstens program
- en idé kan vara att återigen ta upp Musikaliska salonger i intressanta kulturmiljöer.
3. Aktuellt
- K & H: artiklar Den gränslösa lokalhistorien, artikeln i Mälarstaden, Tiefensees artiklar, John Krafts
artiklar
- nästa Nyhetsbrev; med inbetalningskort; samtidigt med K&H
- inköp av tio UKF-skjortor och vindtygsjackor, vi gör själva logotypen, Tore jobbar vidare med beställning
- inköp av högtalare / mikrofon (fluga), Bengt tar fram förslag.
4. Ekonomi- se saldolistan per 9 dec 2004
- beslut att avsluta bankkontot
5. Agrarboken
- förslag till framställning om pengar hos kommunen godkändes. Framställningen kan också vara underlag
för motsvarande framställningar hos fonder och företag. Se bilaga
6. Rapporter
- Bomans bok Flamencodans är producerad och presenterad vid vernissage 28 nov 2004.
- möte med samrådsgruppen har resulterat i skrivelse till kommunalrådet Heglert om avsaknaden av
kulturpolitiskt program, han lovar möte med ordföranden i bildningsnämnden.
- Anna Dahlgren får kulturstipendium för sina insatser med barndans.
- ABF:s projekt om "Bro till Framtiden" riskerar att inte ha framtiden för sig.
- bara en handfull böcker kvar av 3:e tryckningen av Kuskens pojke
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7. Verkställt
- ca 130 kartor över Strövstigarna på Rösaringsåsen har hämtats i lådan vid P-platsen
- 10 uppsättningar av Hushållningsjournalen levererat till antikvariat i Linköping, dito till 3 läkare på
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
- Naturbruksgymnasiet fick Hushållningsjournalen som tack för studiebesöket 17 nov
- ca 80 fullvuxna bokträd finns nedanför Spångaberget
- anmält reviderad text till SLH.s kulturkalender
8. Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- Gun Björkmans forskning kring soldater och dragoner nu på hemsidan. Respons från nätet inom en vecka.
- Gudruns projekt Ortsbor berättar upplagt på webben.
- 1973 års fotodokumentation av byggnader i kommunen genom Elisabeth Tegnér, finns nu i UKF:s samling
på 9 CD-skivor / 2 DVD-skivor på 5,2 GB. ca 2000 bilder
- Curt Roslund och prof Britt-Marie Näsström Göteborg ser substans i Börjes kopplingen mellan Tacitus och
Rösaring
- modellsnickaren Bengt Carlssons modeller av Kungsängen på 40-talet dokumenterade med bildserie.
- Rekognosering av ångbåtsbryggor har gjorts tillsamman med Lennart Rydberg, Lennart Danielsson,
Johnny/Conny Ljung och Börje under 3,5 dagar, ett 20-tal platser besöktes.
- Rydbergs manus, bidragit med gamla bilder om sjötrafik
- vandring i Aske slottspark med John Krafts beskrivning från 30-talet, trädplanteringar finns kvar
- Börje har fotodokumenterat "ryggade åkrar" vid torpet Glädjen på Aske ägor
- Inger Engström fortsätter arbetet med Vi skriver i Upplands-Bro, blir kanske klar till jul
- Gudruns arbete med landshövdingens kungörelser, ytterligare några 100-tal sidor klara.
9. Dator / Webbsidan
- detaljkarta via Eniros telefonkarta till Sevärdheter i Upplands-Bro, Norelius anvisning.
- fortfarande problem med DVD-RAM enheten och länkar på ena datorn
- alltmer utnyttjas hemsidan för publicering/dokumentation av våra hembygdsstudier
10. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
- Kim Åkerman med frågan om Ekhammarsfiguren som symbol i hans Bosnienbataljon
- fråga från Benny Kullinger om tidpunkten för sammanslagningen av Bro och Lossa; det skedde före 1860,
Bro-Lossa blev kommun på 1820-talet med gemensam fattigvård
- Jonas Andersson från litet konsultföretag arbetar med bevarandefrågor kring Brobäcken
11. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
04-10-20
Bussturer med anställda på Livgardet. Johnny och Conny ansvarar
04-10-30
Historisk dag .på Villa Skoga, ABF.s Kulturmånad. Börje Sandén
04-11-18
PRO - Bro, Börjes traditionella information om bygden
7. Nästa sammanträde Hos Sophie 16 mars kl 18.30. (ändrat från 24 feb.)

Vid protokollet
Justeras
Bengt Borkeby
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UKF - styrelsemöte torsd 9 dec, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19.30
PM 2004:6 Utskrift 04-12-5
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera
- Genomförda arrangemang, se även Verkställt
- Vårens publika arrangemang. Se förslag nedan
- Kultur & Historia, artiklar, förslag: Den gränslösa lokalhistorien, artikeln om vikingafärder
- nästa Nyhetsbrev; med inbetalningskort; samtidigt med K&H
- Inköp av UKF-skjorta och vindtygsjacka med logotype
- inköp av högtalare - mikrofon (fluga)
Att bevaka
- Håtunaleken 2006. 700 årsminnet
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt: Bromans bok, vernisage 28 nov
- mötet med arbetsgr inom samrådsgruppen / skrivelse överlämnad till kommunalrådet Heglert
- Agrarboken arbetsmöten
- Bengts nya mailadress: bengt.borkeby@tele2.se
Börje: se nedan; Verkställt / Rapporter
Övrigt

Verkställt
- ca 130 kartor över Strövstigarna på Rösaringsåsen har hämtats ur lådan vid P-platsen
- lev. 10 uppsättningar av Hushållningsjournalen till antikvariat i Linköping
dito till 3 läkare på Akademiska i Uppsala
- Naturbruksgymnasiet fick Hushållningsjournalen som tack för studiebesöket 17 nov
ca 40 deltagare, anföranden av rektor Lennart Andersson, Uno Stedman SPU, Börje
- lågt besökarantal vid Tellefsens 3 föredrag, intressant men alltför vidlyftiga, 2,5 timme
- ca 80 fullvuxna bokträd nedanför Spångaberget
- anmält reviderad text till SLH kulturkalender
Rapporter från Börje
- Gun Björkman projekt kring soldater och dragoner nu på hemsidan - 63 sidor pdf-format
länkar från 3 håll in i materialet. Respons från nätet inom en vecka.
- Gudrun projekt Ortsbor berättar upplagt på webben. 437 A4-sidor/pdf, länkar från 2 håll,
Listor med tips på sökord för fritextsökning: 800 platsnamn, 450 omnämnda personer,
300 sakord, 235 enskilda artiklar, intervjuade personer/författare ca 150
- 1973 års fotodokumentation av byggnader i kommunen Elisabeth Tegnér
finns nu i UKF:s samling på 9 CD-skivor / 2DVD-skivor på 5,2 GB
Enskilda bilder alla i Tiff. kontaktkartor till alla ca 2000 bilderna
- Curt Roslund och prof Britt-Marie Näsström GbG ser substans i min kopplingen mellan
Tacitus och Rösaring
- bara en handfull böcker kvar av 3:e tryckningen av Kuskens pojke
- modellsnickaren Bengt Carlssons modeller av Kungsängen på 20-30-talet dokumenterade
med en preliminär bildserie. Skall göras om med glashuvarna borttagna.
- ABF:s projekt om "Bro till Framtiden" riskerar att inte ha framtiden för sig.
Vid uppföljningsmötet deltog Börje för att meddela att UKF/hembygdsföreningen inte driver
den aktiva ungdomsverksamhet, som tycks vara ledstjärnan bakom projektet, men ställer
gärna upp med sin kunskap om bygdens historia, när andra organisationer behöver hjälp.
Mötet skedde strax efter meddelandet i dagspressen att ABF lämnat felaktiga redogörelser
över genomförda statsbidragsberättigade kurser. Styrelseledamot för ABF framhöll att stora
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neddragningar i verksamheten kan bli nödvändiga med beräknad återbetalningsskyldighet i
mångmiljonklassen. Samtidigt har Nya Bronätet tagit upp den tidigare verksamheten med
Broskolan och kyrkan som centrala intressenter. Här är målsättningen densamma. Vitsen med
två organisationer syns diskutabel. Bronätet har sitt nästa möte 27 januari och ABF sitt 5
februari (vilket talar sitt tydliga språk) - OBS projekten gäller inte Upplands-Bro
Forskningsfrågor
Rekognoseringar.
- rekogn av ångbåtsbryggor Lennart Rydberg, Lennart Danielsson, Johnny/Conny, Börje
3,5 dagar, ett 20-tal platser besöktes
- Rydbergs manus, UKF bidrar med gamla bilder om sjötrafik
- vandring i Aske slottspark med John Krafts beskrivning från 30-talet, namngivna
trädplanteringar finns kvar
- fotodokumenterat Krafts omtalade"ryggade åkrar" vid torpet Glädjen på Aske ägor
Vi skriver i Upplands-Bro
- Inger Engström fortsätter, blir kanske klar till jul
Landshövdingens kungörelser
- ytterligare några 100-tal sidor klara
Dator / Webbsidan
- Hela projektet Ortsbor berättar nu på hemsidan. Snart hela Vi skriver i Upplands-Bro
- fortfarande problem med DVD-RAM enheten och länkar på ena datorn
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- alltmer utnyttjas hemsidan för publicering/dokumentation av våra hembygdsstudier
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
04-19-27
Högkulturer i Nordamerika III Jens Tellefsen
04-11-17
Från Magna Sunnerdahls skola till Naturbruksgymnasium
Förslag på program för våren
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen föredrag om ångbåtarna i Upplands-Bro (9 febr?)
- gamla kartor och bilder kring Kungsängen - Villa Skoga/Dagcentralen (9 mars ?)
- Joachim Tiefensee håller föredrag om häradsallmänningarna och natur Dagcentralen Bro (6 april)
- Exkursion: natur och kultur vid Ådö/Lagnö naturreservat - en av länets största hassellundar (8 maj)
- Grand-tour Almarestäket 22 maj
- Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar 2:a veckan i juni
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens

- Kim Åkerman med frågan om Ekhammarsfiguren som symbol i hans Bosnienbataljon
- fråga från Benny Kullinger om tidpunkten för sammanslagningen av Bro och Lossa
det skedde före 1860, Bro-Lossa blev kommun på 1820-talet med gemensam fattigvård
- Jonas Andersson från litet konsultföretag arbetar med bevarandefrågor kring Brobäcken
- Askes projekt med lokalhistoria för personal under nästa år
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
04-10-20
Bussturer med anställda på Livgardet. Johnny och Conny ansvarar
04-10-30
Historisk dag .på Villa Skoga, ABF/Kulturmånad. Börje Sandén
04-11-18
PRO - Bro, Börjes traditionella information om bygden
Nästa sammanträde?
Börje
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2004-12-10

UKF

FÖRSLAG

Kommunstyrelsen
Upplands-Bro kommun

Ansölum om bidrtlf till tryckni"g av hembygdsbok
Hänned ansöker Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) om
aven hembygdsbok om jordens användning i Upplands-Bro under 190o-talet.

kr för tryckning

Bokens syfte

är tvådelat. Bokens tema är kunskap om hur kommunen förändrats från renodlad
jordbruksbygd till modem förortskommun. Den kommer att dediceras till
hembygdsforskaren Börje Sanden för de utomordentliga insatser han gjort för att under
50 år forska om och sprida kunskap om kulturarvet i Upplands-Bro kommun.

Innehåll

Den bifogade preliminära innehållsförteckningen visar i sammandrag hur boken kommer
att disponeras. Den beräknas till ca 200 sidor i formatet 18 x 21 cm, blir tryckt i svart-vitt
och kommer att innehålla omkring 300 illustrationer.

Material

UKF har i sitt forskningsarkiv ett stort antal dokument som sammantaget beskriver
utvecklingen i kommunen. En del av detta är bandade intervjuer samt skrivna berättelser
från ortsbor. Under snart två års tid har en arbetsgrupp inom UKF samlat, kompletterat
och bearbetat dessa fakta till texter och illustrationer. Resultatet är en agrarhistorisk lokal
beskrivning med betoning på de människor som bott och arbetat i våra sex socknar samt
hur det moderna samhället vuxit fram genom nutida planering för användning av marken.

Målgrupp

I första hand kommer boken att ha intresse för människor som är eller varit bosatta i
kommunen. Den kan med fördel användas i skolans hembygdsundervisning.

Kostnad

Kostnader för tryck, bindning, marknadsföring mm av 1 000 exemplar är beräknat till ca
220000 kr.

Finansiering

Arbete fram till tryckfllrdigt original samt distribution och försäljning sker med ideellt
arbete inom UKF. övriga kostnader beräknar vi kunna täcka genom bidrag från
kommun, fonder och sponsorer.

Tidplan

Manusstopp är fastlagt till l april 2005 varefter slutarbete vidtar med färdig produktion i
december 2005.

Kungsängen som ovan för UKF.s styrelse

Bengt Borkeby / projektledare
Hjortronvägen 109, 19635 Kungsängen
tel 08 - 581 65659
Bilagor:

- Preliminär innehållsförteckning
- Beskrivning av UKF
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UKF
Projektet - agrarboken

Pre!;",;,,/lr ;,,,,ehdJIsjlJneck,,mg november 2004.
Inledning - förord - innehåll

I. Jordbrukets utveckling under 1900-talet - översikt med exempel från Upplands-Bro

2. Agrarhistoria - en översikt.
3. Människorna vid gårdarna ägare - torpare - statare - egnahemmare - arrendatorer - m fl.
4. Djuren.
5. Trädgårdsodling: odlingarna - ångbåtarna -livet vid bryggorna -lastbilar och bussar tar över.
6. Jordens alternativa användning: några exempel med bl a jordgubbar, strutsar, champagne, rosor,
Fosfatbolagets försök, EU-åkrar, energiskog, golf, frilufts- och strövområden, Livgardet mm.
7. Framtida markanvändning genom kommunens översiktsplan för bostäder, kommunikationer,
handel mm.
8. Nutida jordbruket med exempel från bl a Lennartsnäshalvön.
9. Hundra års förändringar inom området Kockbacka - Sandhagen - Finsta.
10. Sista mjölkbesättningen.
11. Brogård från mönsteljordbruk till en port mot framtida upplevelseindustri.
12. Epilog.
13. Ordförklaringar.
14. Käll- och litteraturförteckning.
15. Ett antal register.
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2005:1
2005-03-16 kl 18.30
Hos Börje Målarvägen 19
Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Börje Sandén, Conny Ljung, Johnny Ljung,
Thore Isaksson, Ulla Zetterberg, Palmehorn, Curt på slutet
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi- se saldolistan per 16 mars 2005
- UKF kursavgift 200:- och resor for Gun Björkmans deltagande i torpkonferens i Västerås
- Inköp av scanner till Bengt Epson 4990 och Högtalare mikrofon (fluga)
- Årsmötet, deklaration lämnad. Bokföring lämnad till revisorerna. Börje skriver verksamhetsberättelsen.
3. Håtunalekens 700-årsminne i sept. 2006
UKF ställer upp med fakta och kontakter med tidigare regissör. Sophie kontaktperson. Anslag från
kommunen begärs. Håtuna har ett huvudsanvar.
4. Rapporter – se mer i bifogad styrelse-PM
- Bengt och Rolf Hansson tar kontakt med a i kommunen angående avsaknaden av handlingsplan för
kommunen. Bengt rapporterade om möten med Camilla Jansson i Bildningsnämnden och
informationssekreteraren Strååt. Man skulle köpa några exemplar av agrarboken. Bengt har etablerat ett gott
samarbete med Thoresta gård i samband med agrarboken. Charlie Wingårdh har hittat en kista med
värdefulla gårdshandlingar, som vi får utnyttja
- Thore arbetar med frågan om skjortor och jackor. Han förhandlar också med Båtsällskapets ordförande om
föredrag och konsert i deras lokal
- Börje har fotograferat Bengt Carlsson förnämliga modellsamling av Kungsängen på 40-talet
- Mottagit VHS-band med inspelningar av Bålsta När-TV, bl.a. Börjes presentation av Rövargrottan och
Rösaring.
- Gudrun och Börje har gått igenom Askegreven Lewenhaupts 11 lådor x 50 glasplåtar med skioptikonbilder,
som överlämnats av Tjustaskolan till hembygdsföreningen tillsamman med 4 album med vykort. Endast en
bild av trofésamlingen i Askes entréhall gällde bygden. Allt övrigt om hans resor i Asien och Afrika.
Samlingen överlämnad till dotterdottern Charlott Slettengren
5. Verkställt – se även bilagda PM till styrelsen
- Curt, Bengt och Börje deltog vid Rolf Beckmans jordfästning
- Rapport till hembygdsförbundet att vi har 301 medlemmar
- UKF:s program annonseras i Arkeologisektionens medlemsblad
6. Projekt
Rekognoseringar.
- fotodokumenterat sprängningarna för nya byggnationen i Kungsängen
- Vid rekognosering vid Kalmarsand ett Femstenarör som "tresockenröse" vid dåtida Attundalands och
Tiundlands gräns/strandlinje strax bortom silon i Kalmarsand
- tidigare ej observerad tydlig hålväg vid infarten till Lilla Thoresta, samt kvarnplats
- Artikel av framlidne John Kraft avslöjade "ryggade åkrar" på Aske, fotograferade
Landshövdingens kungörelser
- ca 1500 sidor nu på vår hemsida
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1820-års hembygdsbok
- 40 sidig A5 skrift tryckt i 10 ex
7. Dator / Webbsidan
- Joseph Cederferm åtar sig att digitalisera Fritidskartan - fått ett ovikt exemplar
- Tryckning av Jubileumshistorik och dito program åt ordenssällskap 2500:- Länk till UKF:s hemsida i 10-mila-Budkavelns 60-årsjubileumsprogram. Tävlingarna genomförs på
Livgardets område 23-24 april. Lokal organisatör är mångårig medlem i UKF.
8. Lokalhistorisk forskning och dokumentation
- Gun Björkman: Soldater och soldattorp. tillägg och rättelser
- fotodokumentation av 1600-talsvägen Hälledagshällarna vid Kalmarsand. Håbo bygger bostäder
- Ander Thornström, vid Krigsarkivet imponerad av vår hemsida. Han vill hjälpa våra forskare att kunna
utnyttja det myckna antikvariska materialet som finns på webben.
9. Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
- Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen föredrag om ångbåtarna i Upplands-Bro (23 febr)
- gamla kartor och bilder kring Kungsängen - Villa Skoga/Dagcentralen (9 mars )
Återstående program för våren
- Joachim Tiefensee håller föredrag om häradsallmänningar och natur Dagcentralen Bro (6 april)
- Exkursion: natur och kultur vid Ådö/Lagnö naturreservat - en av länets största hassellundar (8 maj)
- Grand-tour Almarestäket 22 maj
- Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar 2:a veckan i juni
10. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens m.m. Se bifogat PM för styrelsen
- tre föreläsningar om lokalhistoria för personalen på Aske
- Börjes medverkan vid Skoklosterspelen i sommar, utomhus och på lokal med bildvisning
- Carl Gunnar Jansson fått låna jordeboksanteckningar (mina original). Boken Lantprästen.
11. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-01-21
Gudrun och Börje föredrag om Låssa/UKF på Pubaftonen på Tammsvik, ca 100 pers
05-02-07
Lions, Föredrag om UKF:s verksamhet
05-02-14
Föredrag 1 för Askes personal, ca 25 pers
05-02-21
Föredrag 2 dito
05-02-24
Föredrag för Familjemedicinska institutet på Tammsvik
Planerade:
05-04-12
05-04-27
05-05-10

Gamla kartor och bilder Bro hembygdsförening
Guidning Rösaring med Håbo kulturförening och hembygdsförening
Skogshistoriska Sällskapet besöker Stäket

Nästa sammanträde Hos Sophie 24 maj kl 18.30.

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte onsd 16 mars, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 18.30
PM 2005:1 Utskrift 05-03-07
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera / muntligt omnämna
_ Årsmötet. Bokföring lämnad till revisorerna. Verksamhetsberättelsen. Deklaration
_Genomförda arrangemang, se även Verkställt
_Vårens återstående publika arrangemang.
_ Kultur & Historia, artiklar, förslag: Den gränslösa lokalhistorien, artikeln om vikingafärder
_ inköp av högtalare - mikrofon (fluga)
_ UKF betalar kursavgift 200:- och resor för Gun Björkmans deltagande i torpkonferens i Västerås

_ inköp av scanner till Bengt, uppdatering av programvaror
_ Hembygdsförbundets Årsmöte lörd 19 mars OCH jubileumsbankett i Norrtälje
_ återstående UKF-arrangemang
* ny fullständig statistik för hemsidan
* länsmuseet flyttar till Sickla - större utställningsmöjligheter - Maj Hallbergs skrift!
* Rapport från Gun Björkman från Torpkonferensen i Västerås - Gröna jobb projektet
* Almqvist & Wiksell har helt nyligen försatts i konkurs
Att bevaka
- Håtunaleken 2006. 700 årsminnet
Rapporter från styrelsemedlemmar
Bengt: bl.a. mötet med Camilla Jansson, Bildningsnämnden. Möte med Strååt, informationssekr
Thore: bl.a. inköpet av fem UKF-skjortor

Thore Isaksson har marknadsfört UKF hos Kungsängens båtklubb - vi får låna lokal gratis
Börje: möte med Bro-nätet, bl.a. Camilla Jansson; har besvarat mailutskick, vill komma på aktiviteter
Diskussion/korrespondens med Fortefikationsverket om historiken kring Granhammars rivning.
Tagit fram en 40-sid A4skrift med materialet
Övrigt

Verkställt
_ UKF-mtrl till nya medlemmen Siri Olsson
_ bokat lokal i Villa Skoga och Dagcentralen
_ skickat verksamhetsrapport till Vuxenskolan (medl. i UKF sedan flera år)
_ godkänt att Järfälla kommun utnyttjar text ur hembygdsboken för digitalisering av
Stäketutställning
_ Curt, Bengt och Börje deltog vid Rolf Beckmans jordfästning och samling. Tackkort
_ UKF:s program annonseras i Arkeologisektionens medlemsblad, ca 150 utskick
_ Nyhetsbrev framtaget och distribuerat
_ Rapport till SLH att vi var 301 betalande medlemmar 2004
_ beställt 5 extra Bygd och Natur
Rapporter från Börje
_ Levererat 2 häften om Negelstena till person i Stockholm
_ Fotograferat Bengts Carlssons modellsamling av husen i 40-talets Kungsängen
_ Bok3 som tack till Tommy Widberg för värdefull bokgåva
_ UKF omnämnt i finsk-svensk tidskrift Svenskbygden, Rune Holmström
_ Mottagit VHS-band med inspelningar av Bålsta När-TV med bl.a. Börjes presentation av
Rövargrottan/Fridegårdsgrottan och Rösaring.
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_ Hushållningsjournalen inköpt av Statens fastighetsverk, Högläsning i samband med
Sametinget
_ Helmer Gustavsson, Runverket ersätts av Torgun Snedal
_ Sigge Rahmqvist, Det Medeltida Sverige, placerad i Upplands-museet nrä projektet läggs
ned, men Kaj Janzon är kvar för avslutning?!?
_ Gått igenom Askegreven Lewenhaupts skioptikonbilder, fanns 1 med lokalt intresse bland
11 x 50 glasplåtar från 1910-talet, Ingenting i 4 fotoalbum med vykort från resor i Siam,
Afrika, Indien. Lämnat dem till dotterdottern Charlotte Slettengren
_ 60-årig industriverksamhet i Bro upphör (Audiodisk) Undersöker möjligheterna att få
dokumentation från ägaren, grundarens son.
Projekt
Rekognoseringar.
_ fotodokumenterat sprängningarna för nya byggnationen i Kungsängen
_ Vid rekognosering vid Kalmarsand ett Femstenarör som "tresockenröse" vid dåtida
Attundalands och Tiundlands gräns/strandlinje strax bortom silon i Kalmarsand
_ tidigare ej observerad tydlig hålväg vid infarten till Lilla Thoresta, samt kvarnplats
_ Artikel av framlidne John Kraft avslöjade "ryggade åkrar" på Aske, fotograferade
Vi skriver i Upplands-Bro
_ Inger Engström fortsätter,
Landshövdingens kungörelser
_ ca 1500 sidor nu på vår hemsida
John Kraft
_ Tredje boken nu i korrekturläst manus. Börje gör layout och Kulturhistoriska Bokförlaget
tar hand om tryckningen. Titel: Ledung och sockenbildning
1820-års hembygdsbok
_ 40 sidig A5 skrift tryckt i 10 ex
Dator / Webbsidan
_ Joseph Cederferm åtar sig att digitalisera Fritidskartan - fått ett ovikt exemplar
_ Duplexenheten i HP8550 hos Curt utnyttjas
_ Tryckning av Jubileumshistorik och dito program åt ordenssällskap 2500:_ Länk till UKF:s hemsida i 10-mila-Budkavelns 60-årsjubileumsprogram. Tävlingarna
genomförs på Livgardets område 23-24 april. Lokal organisatör är mångårig medlem i UKF.
_ Eva Axlunds material om soldater i Bro läggs upp på hemsidan
Lokalhistorisk forskning och dokumentation
_ Gun Björkman: Soldater och soldattorp. tillägg och rättelser
_ fotodokumentation av 1600-talsvägen Hälledagshällarna vid Kalmarsand. Håbo bygger bostäder
_ Ander Thornström, vid Krigsarkivet imponerad av vår hemsida. Han vill hjälpa våra forskare att
kunna utnyttja det myckna antikvariska materialet som finns på webben.
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
_ Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen föredrag om ångbåtarna i Upplands-Bro (23 febr)
_ gamla kartor och bilder kring Kungsängen - Villa Skoga/Dagcentralen (9 mars )
Återstående program för våren
_ Joachim Tiefensee håller föredrag om häradsallmänningar och natur Dagcentralen Bro (6 april)
_ Exkursion: natur och kultur vid Ådö/Lagnö naturreservat - en av länets största hassellundar (8 maj)
_ Grand-tour Almarestäket 22 maj
_ Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar 2:a veckan i juni
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Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Birgit Conrad, sekreterare i RA:s styrelse och Kungsängenbo uppskattar nyhetsbreven

mycket
_ Aske kursgård, uppläggning av 3 föreläsningar för personalen
_ Annika Broström soldatsläkting tog namn efter Bro
_ Väckelsångs hembygdsförening har köpt Boken om Bro som inspiration för egen bok
_ planering av guidning med v.ch. Staffan Olessn för Livgardet, utländska militärattagéer,
inställt, stormväder
_ diskussion med Jörgen Hedin, Livgardet, om bygdehistorien
_ Rune Månsson, material om Stäket, hänvisat till Bengt
_ diskuterat Håtunalekens firande och 1319 års frihetsbrev med Ma Sundqvist (Mora Sten)
_ Carl Gunnar Jansson fått låna jordeboksanteckningar (mina original). Boken Lantprästen.
_ Erik Brasch, svärson till Olof Monthan, 1700-talsforskare mycket intresserad av UKF
_ intressant korrespondens med Gösta af Ugglas ang. namnet Näs - jag tar upp saken 9 mars
_ Bertil Frosch, Skapskär, har fått rikligt med material inför guidning av Rösaring
_ Börjes medverkan vid Skoklosterspelen 2005
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-01-21
Gudrun och Börje föredrag om Låssa/UKF på Pubaftonen på Tammsvik, ca 100 pers
05-02-07
Lions, Föredrag om UKF:s verksamhet
05-02-14
Föredrag 1 för Askes personal, ca 25 pers
05-02-21
Föredrag 2 dito
05-02-24
Föredrag för Familjemedicinska institutet på Tammsvik
Planerade:
05-04-12
Gamla kartor och bilder Bro hembygdsförening
05-04-27
Guidning Rösaring med Håbo kulturförening och hembygdsförening
05-05-10
Skogshistoriska Sällskapet besöker Stäket
Nästa sammanträde?
Börje

673

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2005:2
2005-05-24 kl 18.30
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Bengt Borkeby, Thore Isaksson, Sophie Hedin, Börje Sandén, Curt Dahlgren, Ulla
Zetterberg
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi – Se aktuell saldolista
Inköp
- Thore undersöker möjligheterna att köpa in skjortor och jackor med vår logotype
- inköp av högtalare. Den vi disponerar är mycket gammal. Behövs både utom- och inomhus
3. Håtunaleken
Sophie engagerad i projektet. Kontaktar regissören för tidigare uppsättningen av Håtunaleken
4. Upplands-Bro och Järfälla gör även i år Oktober till Kulturmånad
UKF bidrager med några program, som kommer att annonseras av kommunen, och om vi använder
kommunens lokaler får vi nyttja dem gratis.
Våra tidigare mycket uppskattade herrgårdskonserter efterfrågas. Den senaste var på Brogård då Torkel
Ståhlmarck kommenterade Bro d´River Boys Bellmans repertoar. UKF tog för länge sedan över denna typ
av verksamhet när Upplands-Bro musiksällskap upphörde. Börje fortsatte sitt tidigare engagemang med
herrgårdskonserter men nu inom UKF. För den 20:e konserten hyrde UKF Hallwylska palatset, där vi kunde
ta emot 80 åhörare. Musiker och sångare från Upplands-Bro. Tre herrgårdar / kursgårdar har tillfrågats men
ingen var intresserad. Nu försöker vi i stället med Kungsängens Båtsällskaps lokal. Se förslag på program i
bifogade styrelse-PM
5. Agrarboken
- Bengt rapporterar att ca 90 % är bearbetat med boken är klart. Ångbåtskapitlet bör reduceras, utanför temat
resten läggs på hemsidan.
6. Förslag på programverksamheten för hösten
Se bilagda styrelse-PM
7. Rapporter
- Bengt har undersökt en okänd stensamling i Siljansnäsviken
- Sophie har upptäckt något som kan vara tidigare okända skålgropar i trakten av Örnäs
- Sven-Erik Persson och Börje Sandén går igenom Karl-Erik Hjalmarssons efterlämnade forskningar, där
framförallt Fornsigtuna och Almarestäket är intressanta för oss.
- Gudrun och Börje deltog i Arkeologisektionens (Stockholms hembygdsförbund) 10-årsjubileum
- Lennart Rosander vid Länsmuseet vill göra en permanent utställning på museet kring Maj Hallbergs
bevarade gårdsmiljö och hennes mycket värdefulla berättelse in livet på gården.
- Husby vid Brogård, det enda bevarade minnet av den stora husbyn brändes ner, troligen av en pyroman.
8. Verkställt
- Beställning av Hembygdsförbundets tidskrifter Ledungen och Bygd & Natur
- 204 kartor över strövområdena och Rösaringsåsen lagda i brevlådan vid parkeringen.
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9. Dator / Webbsidan
- Även Eva Axlunds forskning om soldater i Bro ligger nu på vår hemsida
- Börjes datorutrustning moderniserad med Windows XP på bägge datorerna, nya hårddiskar med de gamla
som backup
- Håkan arbetar med våra videoprogram för överföring till DVD
- Metod för användning av layoutprogrammet Ventura som utskjutningsprogram för utskrifter från Word,
publisher, Dbase och scannade texter
- Anita Egervall – journalist vid SVT vill lära sig vår teknik med Book on demand. Hon har fått visst
material för att komma igång
10. Projekt
Rekognoseringar.
- platsen för Bro fattigstuga väster om sockenstugan; gravar vid Klockstapeln
- platsen för 1600-talets Ådö – sökte omtalade tegelrester – invallningen – dammanläggning
- på grunden till Savolax har naturbruksgymnasiet placerat ett foderbord, som led i deras viltvårdskurs
- jordvallen vid Draget – nu igenvuxet
John Kraft
- Tredje boken Titel: Ledung och sockenbildning Layout klar, korrekturläsning pågår
Tveksamt om John vill utnyttja Kulturbokförlaget. Dyra kulturförlagstjänster. Han gör själv marknadsföring
och lagerhållning behövs inte. Prel. offert på 75 000:- + moms för 300 ex.
11. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens Se styrelsens PM
- Lars Florin, rådgivare åt Arbetsmarknadsstyrelsen fick material om Aske, särskilt brukspatron Sehmanns
många social engagemang
- brev med presentation av UKF till Elisabeth Hjalmarsson, dotter till Karl-Erik Hjalmarsson, jämte Börjes
kontakter med denne i frågor rörande Fornsigtuna, Stäket och Granhammar.
- Besvarat fråga om stavningen av Vickberga – Felstavat på busshållplatsens skylt.
12. Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-05-08
Natur och Kultur på Ådö 55 deltagare
05-05-22
Grand-tour Almarestäket 85 deltagare
Återstående program för våren
05-06-15
Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar 2:a veckan i juni
05-08-21
Arkeologidagen Draget – hålvägar, kultplats/fornborg
13. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-04-12
Gamla bilder och kartor – Broområdet, Bro hembygdsförening
05-04-24
Kulturfärder. Bussrundtur i kommunen, heldag
05-04-27
Guidning Rösaring för hotellpersonal på kurs i Mälargården
05-04-25
Guidning Rösaring för Håbo kulturförening
05-05-02
Föredrag 3 för personal på Aske
05-05-10
Skogshistoriska Sällskapet på Stäket-Dalkarlsbacken, heldag
Planerade:
05-05-28
05-07-29

Guidning Rösaring Tammsviksgrupp Wallenius-Whilhelmsen Line AB-engelska
Skoklosterspelen – Tema vikingatid

7. Nästa sammanträde Hos Sophie 17 aug. kl 19
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte tisd 24 maj, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 18.30
PM 2005:2 Utskrift 05-05
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera / muntligt omnämna
_ Kultur & Fritids satsning på Kulturmånad i Oktober
_ UKF kan ev. bidraga med ”Herrgårdskonsert” på Lejondal (visa förslag)
_ Under hösten en serie föredrag med digitaliserade kartor/bilder/filmer i Hamnpaviljongen
(visa förslag)
_ Kultur & Historia, artiklar, förslag: Den gränslösa lokalhistorien, artikeln om vikingafärder
_ inköp av högtalare - mikrofon (fluga)
_ var finns UKF:s vidoband? – kameran behövs för överföring till DVD
_ Book on demand – se nedan
Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700 årsminnet – Sophie engagerad i projektet
_ Kurs i Webbsökning med antikvarien Anders Thornström, 0176-23 73 48,anders491@spray.se
Rapporter från styrelsemedlemmar

Verkställt
_ annonsering av våra aktiviteter till kommunens sida och På Gång i lokaltidningen
_ annonsering på Hällkana enl. Kjersgaards erbjudande på årsmötet
_ Beställning av Ledungen till alla 4 + 6
_ Posta beställning av Dalupproret
_ 206 kartor över strövområdena på Rösaringsåsen i brevlådan sedan aug 2005
Rapporter från Börje
_ Husby vid Brogård, nedbrunnet. Sista bevarade påminnelsen om den stora husby,
brann ner till grunden omkr. 11 maj (sista dagarna ytterligare 2 hus av pyroman
_ Sven-Erik Persson och Börje går igenom Karl-Erik Hjalmarssons efterlämnade forskningar
39 stora kuvert
_ UKF:s deltagande i Kulturmånad Oktober
_ Börje medverkar vid Nationaldagsfirandet på hembygdsgården med historiken kring Du
gamla, du fria
_ Uppsala universitet säljer Kvistaberg med instrument – konsertplats
_ Börje och Gudrun deltog i Arkeologisektionens jubileum i Sigtuna
gjorde reklam för UKF:s arkeologidag
_ Sten Tesch har tagit upp frågan Birka – Fornsigtuna - Sigtuna. helhjärtat ?
_ Sammanträde med Kjell Nilsson, antikvarien Lennart Rosander och styrelsen för Bro
hembygdsförening på Brogård, då även frågan om gårdsarkivet togs upp. RA har alltid ett
övergripande ansvar för arkiv av detta slag och kan bidraga med katalogisering (även hyllor)
_ Börje diskuterade frågan om Maj Hallbergs berättelse och tillgången till hennes stuga, med
interiören bevarad från 1920-talet, med Lennart Rosander vid Länsmuseet
_ Lennart Rosander fick UKF-mtrl och muntlig redogörelse för vår datasamling
Book on demand
_ Anita Egervall – journalist vid SVT vill framställa böcker åt hembygdsföreningar och
enskilda
_ Lisa Johnsson, hembygdskonsulent i Falun, önskar demonstration av vår metod
_ Timo Ekholm 146 sidor över hundra tusen. Förlag vill inte befatta sig med memoarer
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Projekt
Rekognoseringar.
_ Fotodokumentation av Granhammar – även Sandgrind
_ platsen för Bro fattigstuga väster om sockenstugan; gravar vid Klockstapeln
_ Platsen för 1600-talet Ådö – sökte omtalade tegelrester – invallningen – dammanläggning
_ på grunden till Savolax har naturbruksgymnasiet placerat ett foderbord, som led i deras
viltvårdskurs
_ jordvallen vid Draget - igenvuxet
John Kraft
_ Tredje boken Titel: Ledung och sockenbildning Layout klar, korrekturläsning pågår
Tveksamt om John vill utnyttja Kulturbokförlaget. Dyra kulturförlagstjänster. Han gör själv
marknadsföring och lagerhållning behövs inte. Prel. offert på 75 000:- + moms för 300 ex.
Dator / Webbsidan
_ även Eva Axlunds forskning om soldater i Bro nu på webbplatsen
_ Scanner inköpt med hög upplösning lämplig också för diabilder
_ Börjes datorutrustning moderniserad, nya operativsysten XP, nya hårddiskar och de gamla i
boxar som backup
_ Håkan arbetar med våra videoprogram för överföring till DVD
_ Metod för användning av layoutprogrammet Ventura som utskjutninsprogram för utskrifter
från Word, Publisher, Dbase, scannade papperstexter
_ Börjes idé om kortare antikvariskt intressanta bilder och kartor
_ Anita Hallberg Egervall – intresserad att arbeta med Book on Demand
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-05-08
Natur och Kultur på Ådö 55 deltagare
05-05-22
Grand-tour Almarestäket 85 deltagare
Återstående program för våren
05-06-15
Exkursion: Säbyholmsskolans blomster- och växtodlingar 2:a veckan i juni
05-08-21
Arkeologidagen Draget – hålvägar, kultplats/fornborg
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Beställning av kortfattad historik kring Aske (resultat av 3 föreläsningar för personal)
_ Gunnar Ternhag – Du gamla du fria
_ besvarat förfrågan från kommunens arkivassisten ang .porträtt av Oskar Sjölander
_ Besvarat Magnus Bergstens uppmaning på ledarplats i Populär Historia. Han vill föra in
hembygdsforskning i det program som han ämnar dra igång
_ Besvarat namnfrågor från Stäkets Sport- och Fiskevårdsförening ang deras namn Kajsas Hof
_ Besvarat frågan om stavningen av Vickberga. Johan Eneland – ny ägare
_ Brev och presentation av UKF till Elisabeth Hjalmarsson, dotter till Karl-Erik Hjalmarsson jämte
Börjes kontakter med denne i frågor kring Fornsigtuna, Stäket och Granhammar.
_ Upprepade kontakter med Marit Lundell, som arbetar med en uppsats om vissa miljöaspekter i
Upplands-Bro. Tipsade henne om sökmöjligheterna i Ortsbor berättar (sökordet skjutbana ger 20
träffar)
_ Lars Florin, rådgivare åt Arbetsmakrnadsstyrelsen fick material om Aske, särskilt brukspatronens
många sociala engagemang i Tjusta – Aske
_ Lokalhistoria lämnade till nya ägaren av Lindhagaberg, restaureringen upphör efter midsommar.
_ levererat 17 kartor – Strövstigar på Rösaringsåsen – till Gisela Sterner Mälaröarnas Waldorfskola,
som har lägerdagar i området
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Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-04-12
Gamla bilder och kartor – Broområdet, Bro hembygdsförening
05-04-24
Kulturfärder. Bussrundtur i kommunen, heldag
05-04-27
Guidning Rösaring för hotellpersonal på kurs i Mälargården
05-04-25
Guidning Rösaring för Håbo kulturförening
05-05-02
Föredrag 3 för personal på Aske
05-05-10
Skogshistoriska Sällskapet på Stäket-Dalkarlsbacken, heldag
Planerade:
05-05-28
Guidning Rösaring Tammsviksgrupp Wallenius-Whilhelmsen Line AB-engelska
05-07-29
Skoklosterspelen – Tema vikingatid
……………………………………………………………………………….
Börje Bilaga till PMsty 2005:2
Herrgårdskonsert:
_ Efterfrågas nu och då, senaste 1998. 20:e herrgårdskonserten på Hallwylska 1995.
_ Lejondal en tänkbart alternativ (svar inom några dagar)
_ Johan Westre, ev lansering av hans CD Blinka lilla stjärna.
_ Bro d’River Boys and Girls,
_ Bro d’River Boys
_ Sorelle, (systrarna Svennberg)
_ ev Bro spelmän
_ blandad kvartett/kör Så skimrande var aldrig havet, Yesterday, Swingle Singers version av Bachs
Aria, Ulric Neumans Kärleksvals, Purcells Aria ur Dido och Aeneas, Only Love,
Längtans blomma ur Schubert får spader, madam
_ Sorelle (systrarna Svennberg) nya trestämmiga sånger Terszetterna ur Trollflöjten
_ BDB Bellman, Barershop m.m.
Föredragsserie med digitaliserade kartor/bilder/filmer med utnyttjande av Hamnpaviljongen
Även med Exempel på ”gränslös” lokalhistorisk forskning
1_ Sjöhistoria: vikingatid, 1009 Olav den helige (Stocksund=Stäksund), Ingvar den Vittfarne, 1187
ryssar, kareler eller ester(!)
2_ Almarestäket – FYRA ärkebiskopar:

Nicolas Ragvaldi lanserar norden som folkens urhem,
svenska riksrådets villkor för ärkebiskoparnas etablering på Stäketholmen
Jöns Oxenstierna, bl.a. tillfångatagen på Stäket av kung Kristian, massakern på
Helgeandsholmen
Jakob Ulfsson – nationella frihetskampen fortsätter – Näs äng 1502
Gustav Trolle – påvebullor för och emot prästerskapet i Sverige,
svenska folkets protest mot katolska kyrkan, i samma månad som Luthers protest 1517
3_ Arkeologiska – marinarkeologiska undersökningar
–videofilmning / kartering med totalstation av ruinen
UKF:s bidrag till forskningen mötet i Gävle (Curt Dahlgren)
4_ Stäkets stad – Bengt Borkeby
5_ Politisk historia i relation till orter i Upplands-Bro – Ur Börjes program i UR
Håtunaleken – Sveriges första författning 1319
Näs äng – första dokumenterade folkförsamlingen 1502
Rivningen av Stäket – äldsta bevarade ”riksdagsprotokollet” 1517
Tibble gästgivargård – Stäkets krog 1743 – offentlighetsprincip / representativ demokrati
Bosse Palmehorn – resor, Conny och Johnny Ljung – ur deras verksamhet
Nästa sammanträde?
Börje
Gudrun – kungörelserna
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2005:3
2005-08-17 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Börje Sandén, Conny Ljung, Johnny Ljung,
Thore Isaksson, Ulla Zetterberg
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi- se saldolistan per 17 aug 2005
3. Håtunalekens 700-årsminne i sept. 2006
Sophie har kontakt med regissör Stefan Moberg som mot ersättning ställer upp.
Sophie tar kontakt med bildningsnämndens ordförande Camilla Jansson
Delar av tidigare bygdespel uppförs i Håtuna kyrka
Förfrågan om bidrag från kommunen inlämnad
4. Höstens publika program fastställdes
05-08-21
Arkeologidagen. Hålvägar vid Draget – Fornborgen/Kultplatsen. Kl 13-ca 16
05-09-07
Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven. Båtsällskapets lokal
05-10-16
Kulturmånad. Konsert i Båtsällskapets lokal. Johan Westre och Bro d’River Boys/Girls
05-10-26
Kulturmånad. Avtäckning av Oscar Sjölanders porträtt. Timo Ekholm. Finska krigsbarn
05-11-09
Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens brevväxling, Evabritta Wallberg
05-11-23
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. Börje Sandén
Thore Isaksson har utverkat att vi får låna Båtsällskapets lokal två gånger utan kostnad
Föredraget om Unionskrisen har föreslagits av prof. Göran Dahlbäck, som sänt oss boken i ärendet utgiven
av Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter förande Skandinaviens historia. Del 28
Börjes föredrag tar som utgångspunkt hans programserie i Utbildningsradion år 2001
5. Rapporter – se även bilagda PM till styrelsen
- Bengt rapporterade om arbetet med agrarboken – ett flertal sammanträden
- Bengt har gjort en karta över Stäkets stad med kommentarer och beskrivning av ämbetsmän
- Bengt har arbetat med en vandringsled i Siljansnäs
- Riksantikvarieämbetets länk till vår hemsida har uppdaterats med vår nya adress ukforsk.se
- Korrespondens med DN:s ledarskribent med anledning av valet av nationaldag. ”Stort tack för den
värdefulla fördjupningen”
- Studiedag för våra forskare om webbsökning med antikvarien Anders Thornström, krigsarkivet.
Begränsat deltagarantal. Börje förhandlar vidare
- Genom landsarkivets köp av renskrivna sockenstämmoprotokoll för Uppsala-Näs har vi fått en ny
kontaktperson sedan Björn Asker slutat där
6. Verkställt – se även bilagda PM till styrelsen
- Börje uppvaktade prof. Lars Nilsson vid det seminarium han höll på Stockholms universitet i anknytning
till hans 60-årsdag. Nilsson tog som ny professor initiativ till samarbete mellan universitetet och
hembygdsrörelsen. Se till protokollet bilagd dedikation. Han fick två exemplar hr vår lokalhistoriska
produktion. Kuskens pojke och Hundra adelssläkter med anknytning till Upplands-Bro.
- Hämtat det stora färglagda porträttet av Oscar Sjölander, som skänkts av Timo Ekholm, Vallentuna
7. Kultur & Historia
Förslag på ämnen: Resumé av Börjes föredrag på universitet ”Den gränslösa lokalhistorien” och artikel om
vikingafärder med anknytning till vår bygd
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8. Projekt
Rekognoseringar
- Byggnadsrester vid försvunna Stora Hammarby i Håtuna och okända i fornminnesinventeringen har
inspekterats vid två tillfällen
Soldat- och torpinventeringen
- Gun Björkman har överlämnat 5 disketter med material för komplettering – publicering säkerhetsförvaring
Digitalisering av UKF-mtrl
- Bandade intervjuer med Upplands-Brobor, radioprogram om UKF och dess verksamhet i Riksradion.
Upplands-radion och När-radion överförda på CD
9. Rapporter – se till protokollet bifogat PM för styrelsemötet
Fotograferat ytterligare 372 handskrivna sidor ur Uppsala-Näs sockenstämmoprotokoll
10. Dator
- Håkan Norelius har lånat ut Minidisk- och Kassettbandspelare med digital utgång och hjälp Börje att
komma igång med redigering och lagring av UKF-mtrl på CD/DVD
- Pinnacle Studio 9 med ljudkort (för videoredigering) har installerats
- inköp av bläckstråleskrivare som skriver direkt på CD/DVD skivor
- inköp av modern flatbädds skanner, Epson 4990
11 Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens m.m. Se bifogat PM för styrelsen
Mottagit Tobias Gredenmans C-uppsats ”Vägar på land och sjö i Bro härad”
Brev till Evabritta Wallberg, Krigsarkivet om hennes föredrag
Brev till Ebba Horn af Åminne, Öråker om lokal för Wallbergs föredrag
12. Programverksamhet
Genomförda sedan förra mötet
05-06-15
Studiebesök på Säbyholmsskolan, ca 40 personer, Bra guide Kerstin Brandel Gren
05-05-08
Natur och Kultur på Ådö 55 deltagare. Joachim Tiefensee
05-05-22
Grand-tour Almarestäket 85 deltagare. Börje Sandén
Återstående
05-08-21

Arkeologidagen Draget – hålvägar, kultplats/fornborg

13. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-05-28
Rederiföretaget Wallenius-Wilhelmsen på Rösaring (Tammsvik)
05-06-06
Börjes tal på Nationaldagen på Klint. Historik kring Svenska Flaggans Dag /
Nationaldagen och den icke officiella nationalsången.
05-06-16
Revisonsföretaget McKensey. Rösaring (Tammsvik)
05-07-21
Vägsamfälligheten Skarpskär- föredrag 1743, Rösaring
05-07-26
Skoklosterspelen, 1 föredrag utomhus, 1 inomhus med bilder
Planerade:
05-08-24
05-10-01
05-10-22

Förvaltningsenhet i Håbo kommun. Rösaring
Armémusei vänner. Busstur i kommunen. Fornsigtuna
Falun. Book on Demand

Nästa sammanträde Hos Sophie 2 nov kl 19.

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén

680

UKF - styrelsemöte onsd 17 aug, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2005:3 Utskrift 05-08-17
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet
_ Sönd 21 aug Arkeologidagen hålvägar – draget – fornborg - kultplats
_ 30 aug möte ang. Kulturmånadens program, Finnstastigen 72 A
_ Ons. 7 sept. Båtklubben ”Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven. Vikingatid - Ångbåtstid”

_Samrådsmöte 21 sept. UKF står som värd
_ Kultur & Fritids satsning på Kulturmånad i Oktober – UKF:s bidrag, se oktober nedan
Sönd 16 okt UKF kan ev. bidraga med ”konsert” Kungsängens båtklubbs lokal
_ Onsd 26 okt Föredrag av Timo Ekholm som finskt krigsbarn
Avtäckning av porträtt visande Oscar Sjölander på Villa Skoga
_ Onsd 9 november. Unionskrisen 1905 – Högste befälhavaren för kustflottan Wilhelm Dyrssens
korrespondens med hustrun Lizinka på Öråker. Föredrag av författaren Evabritta Wallberg vid
krigsarkivet. Plats Öråker el. Villa Skoga
_ Onsd 23 nov. Hur kan tillkomsten av grundlag, riksdag, offentlighetsprincip och representativ
demokrati skildras utifrån ett lokalt perspektiv. Börje Sandén berättar om den roll Håtunaleken,
Almarestäket och ”Dalupproret 1743” spelade. Ur några program i Utbildningsradion år 2001.

_ 17 aug telefon från Björn Öberg, 520 340 20, 0708-21 28 70, ang trycksak 170 sidor A4, varav
83 äv med färgbilder, 100 – 120 sidor. Också ev ny upplaga av Smånamn
……………………………………
_ Kultur & Historia, artiklar, förslag: Den gränslösa lokalhistorien, artikeln om vikingafärder
_ Landsarkivet har köpt UKF:s 4 häften med Sockenstämmoprotokoll för Uppsala-Näs. Ca 160 A4
_ Göran Dahlbäck har skickat boken Unionsåret 1905 utgiven av Samfundet för utgivande av
handskrifter. Med Wilhelm Dyrssens och hustruns korrespondens. Han var chef för kustflottan under
krisen och hade annan uppfattning därom än regeringen. Samfundet refererar till UKF:s hemsida i
litteraturförteckningen beträffande den rålambska handskriftssamlingen. Vi bilägger 400 reklamblad i
kommande Nyhetsbrev. Se också föredragen
_ Invigning av Institutionen för arkeologi och antikens kultur i Wallenberghuset 23 aug tisd
_ inköp av högtalare - mikrofon (fluga)

Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700 årsminnet – Sophie engagerad i projektet
_ Kurs i Webbsökning med antikvarien Anders Thornström, 0176-23 73 48,anders491@spray.se
_ Tips av Ivan Ström på föredrag från geokemiska undersökningar i Låssa, SGU

Rapporter från styrelsemedlemmar
Verkställt
_ Bosse Karlberg har en del av de efterlysta videobanden.
_ Uppvaktat prof. Lars Nilsson vid hans 60-årsdag för hans initiativ till och samarbete med
hembygdsrörelsen och dess lokalhistoriska forskning.. Han fick två exemplar ur vår
lokalhistoriska produktion med Book on Demand. Se till protokollet bilagda dedikation.
_ Anmälan till Raä om vår medverkan på Arkeologidagen – annons i Lokaltidningen och Det
händer i Upplands-Bro
_ Sökt ordna herrgårdskonserter på tre ställen. Ovilliga at ställ upp. Lejondal kan tänka sig nästa
år. (initiativ av Lars Berggren)
_ Bokat Lennart Rydberg för repris av ångbåtsföredraget i Bro hembygdsförenings regi 4 okt
_ Hämtat det färglagda porträttet av Oskar Sjölander hos Timo Ekholm i Vallentuna. Disk med
kommunen och ABF om placering/avtäckning vid Timas föredrag på Villa Skoga
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_ kontakter med Thore angående båtklubbens lokal vid Kungsängens brygga.
_ Anmält våra 2 aktiviteter under Kulturmånaden till kommunens samfällda annonsering
_ Vår länk till NordArk – Raä/Vitterhetsakademiens hemsida har uppdaterats
Rapporter från Börje
_ Rekognosering av ev skålgropar på en gångväg söder om Örnäs. Den omgivande miljön
stämmer dåligt vid jämförelse med kända skålgropsförekomster
_ Åsa Berger och Ylva vid länsmuseet fick Rösaringsmaterial när jag av en tillfällighet mötte
dem då de rekognoserade för nya skyltar i området.
_ Mail till Niklas Ekdal, DN, med anledning av hans ledare om Nationaldagsfirandet där han
efterlyser bättre historisk anknytning än den gängse. Min kommentar: om man valt Midsommar
hade det verkligen funnits sådana. Engelbrekt, Gustav Vasas intåg i Stockholm, Dalupproret
1743 och att midsommar – mellan sådd och skörd - varit den traditionella tiden för folkliga
demonstrationer. Svar: ”Stort tack för den värdefulla fördjupningen”.
_ Avgångne chefen för Livgardet Kent Edberg är nu rektor för Humanistiska läroverket i
Sigtuna, Upplysning från nya regementspastorn Ebba Fernberg
_ Fotograferat ytterligare 372 sidor ur Uppsala-Näs sockenstämmoprotokoll
Projekt
Rekognoseringar.
_ Rekognosering av i fornlämningsregistret okända byggnadsrester vid Stora Hammarby N om
Fornsigtuna på initiativ av Ingrid Gyllenswärd. Kontakter med Slettengren Signhildsberg och
Lennart Andersson i Lilla Hammarby
Soldat- och torpinventeringen
_ Gun Björkman har överlämnat 5 disketter med material för komplettering- publiseringsäkerhetsförvaring
Vi skriver i Upplands-Bro
- Inger Engström är nu klar med rev./ renskrivning av bibliotekets 82 häften. Ca hälften finns
redan på hemsidan
Kungörelserna
_ Ytterligare ett årtionde är nu korrekturlästa, Återstår redigering så att alla kommer i
kronologisk ordning. Gudruns version följer den inbundna ordningen.
Sockenstämmoprotokollen (Uppsala-Näs)
_ Genom landsarkivets inköp av utskriften av protokollen har vi återfått en kontaktperson på
Landsarkivet sedan Björn Asker slutat där. Tryckning av återstående sockenprotokoll inom kort
John Kraft
_ Klart att John anlitar tryckeriet Edita i Västerås. Exemplar visas på mötet
Digitalisering av UKF-mtrl
_ Bandade intervjuer:
Anna-Greta Wijkström (lärare i Tjusta 30-talet). Lotte Ekstedt (Negelstena)
_ Radioprogram om UKF och dess verksamhet
Riksradion – Upplands-radion, Närradion
Dator / Webbsidan
_ Pinnacle Studio 9 installerat (videoredigering) och ljudkort för analogt och digitalt ljud
_ Håkan har lånat ut MinDisc spelare och kassettbandspelare med digital utgång. Hjälpt Börje att
komma igång med redigering och lagring av bandinspelningar på CD/DVD
_ Inköp av bläckstråleskrivare som skriver direkt på skivorna
_ Inköp av Epson 4990
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Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-06-15
Studiebesök på Säbyholmsskolan, ca 40 personer, Bra guide Kerstin Brandel Gren
05-05-08
Natur och Kultur på Ådö 55 deltagare
05-05-22
Grand-tour Almarestäket 85 deltagare
Återstående program för våren
05-08-21
Arkeologidagen Draget – hålvägar, kultplats/fornborg
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Givit bildhäftet över Negelstena till Carl Gunnar Jansson, som guidar på skjutfältet
_ Charlie Wingårdh, som förvärvat Säbyholms gård har fått upplysningar om och Säby och Holm
_ Förfrågan om guidning för 6-åringar i Lillsjöskolan (Ulla Brodin). Hänvisade till hembygdsboken och
kommunens häften över området.
_ Anna Lindahl, Kungsängen, med upplysningar om Rösaring för hennes B-uppsats.
_ Hartwig och Solweigh Lund har fått upplysningar vägen till Rövargrottan/Fridgårdsgrottan
_ Kenneth Gustavsson med kartor och beskrivningar av troliga dragställen i trakten av Ekolsund
_ Rickard Högberg angående hans skulpturer av Rurik i Novgorod och Nyens skans i S:t Petersburg
_ Brev till Evabritta Wallberg, Krigssarkivet om hennes föredrag
_ Brev till Ebba Horn af Åminne, Öråker om lokal för Wallbergs föredrag
_ Mailkontakter med Pernilla Maxe och Carin Agebro angående medverkan i Skoklosterspelen
_ Mail till Johannes Åman DN angående hans fyra artiklar om representativ demokrati (han förde inte
argumenten tillbaka till 1743)
_ kontakter med pianisten Johan Westre och Bro d’River Boys and Girls om konserten 16 okt
_ Besvarat bildfråga om bro-skola från Hasse Ström. Ej i Upplands-Bro
_ språk- och ordfrågor från norsk student, 2 ggr
_ mottagit Tobias Gredenmans C-uppsats ”Vägar på land och sjö i Bro härad”

_ Förfrågan från Ulf Lönnberg om vi vill lägga en länk till hans kulturskrifts hemsida. ”Doctrina
morum – skapar utrymmer för individuella och ansvarsfulla ställningstaganden i det offentliga
samtalet.2
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-05-28
Rederiföretaget Wallenius-Wilhelmsen på Rösaring (Tammsvok)
05-06-06
Börjes tal på Nationaldagen på Klint. Historik kring Svenska Flaggans Dag /
Nationaldagen och den icke officiella nationalsången.
05-06-16
Revisonsföretaget McKensey. Rösaring (Tammsvik)
05-07-21
Vägsamfälligheten Skarpskär- föredrag 1743, Rösaring
05-07-26
Skoklosterspelen, 1 föredrag utomhus, 1 inomhus med bilder
Planerade:
05-08-24
05-10-01
05-10-22

Förvaltningsenhet i Håbo kommun. Rösaring
Armémusei vänner. Busstur i kommunen. Fornsigtuna
Falun. Book on Demand

Nästa sammanträde?
Börje
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2005:4
2005-11-02 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Bengt Borkeby, Sophie Hedin, Börje Sandén, Curt Dahlgren, Conny Ljung
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi- se saldolistan per 2 nov 2005
Den vid årsmötet 2005-04-09 omvalda styrelsen konstituerade sig och för att teckna föreningens firma
utsågs v.ord. Bengt Borkeby och kassören Börje Sandén.
3. Håtunalekens 700-årsminne i sept. 2006
Bengt kontaktar kommunen angående anslag
Sophie gör en beskrivning
4. Kvistaberg – Uppsala universitet avser att lägga ner verksamheten vid observatoriet
Astronomiska institutionen hade tänkt sig att erbjuda UKF/Bro-Lossa hembygdsförening att för en billig
penning ta över stora kupolen och driva någon form av museiverksamhet. Bl.a. på grund av förmodade stora
underhållningsarbeten i framtiden kan inte sådan lösning ses. Tekniska museets chef vill bevara
anläggningen. Kommunen har ännu inte deltagit i överläggningarna.
UKF åtog sig att på sin hemsida göra en presentation av anläggning med särskild adress till kommunens
beslutsfattare. Börje skrev en kortfattad inledning och utförliga artiklar kring tillkomsten för snart 50 år
sedan hämtades från Astronomiska Sällskapets skrifter. Anna Norberg, fullmäktige ledamot, informerades
om situationen och hon erbjöd sig att först ställa en allmän fråga i fullmäktige för att lyfta upp saken på
dagordningen och därefter inlämna en motion med förslag att observatoriet lämpligen borde kunna integreras
i Upplands-Brogymnasiets strävan att profilera sig. Inga beslut har fattats. Försäljningen kan troligen inte
verkställas ännu på flera år.
5. Agrarboken
Tidningsuppgift om att 75 000:- beviljats av kommunen. Besked från Kungafonden i början av dec
Försäljningsmöten, reklam diskuterades. Offert mottagen för 1000 ex. S/v Omslag i färg
6. Projekt
- Börje har skrivit en historik åt Aske kursgård – sammanfattning av 3 föreläsningar under året
- Inger Engström har nu avslutat renskrivning till datafil 82 häften Vi skriver i Upplands-Bro.
431 a4-sidor ligger nu i sökbar form på hemsidan.
- Den kronlogiska versionen av Kungl. Maj:ts, Landshövdingens och Domkapitlets kungörelser omfattar nu
över 1800 a4-sidor, sökbara på hemsidan. I originalversionen ligger materialet i inbunden ordning.
Utskrifterna är placerade i pärmar i Låssa kyrkas arkiv, arkiv ex hos UKF.
- Projektet med sockenstämmoprotokollen för Uppsala-Näs har slutförts av Gudrun Sandén.
711 handskrivna sidor har fotograferats och renskrivits i A4-häften (268 sidor). Inköpta av landsarkivet.
- Del 1 av Hushållningsjournalen finns i en sökbar testupplaga avsedd för CD
7. Rapporter – se utförligare i bifogat PM för styrelsemötet
- Bengt rapporterade om sin presentation av Book on demand vid Dalarnas Hembygdsförbunds seminarium i
Falun 22 oktober 2005. Se hans dokumentation i form av vikblad.
- Bengt meddelade att han kommer att flytta till Siljansnäs och därmed lämna sin styrelsepost.
- Curt kommer också att flytta till Bohuslän när hustrun får pension.
- Vikblad i färg, 500 ex för Stockholms-Näs hembygdsförening har levererats
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- Nyhetsbrev 2 framställt och distribuerat. Ca 100 ex delas ut av medlemmar i Bro och Kungsängen
- Börje Sandén var inbjuden till vernissagen av utställningen om gamla landsvägen genom Järfälla
- Börje deltog som enda representant för hembygdsrörelsen vid invigningen av nya lokalen för Institutionen
för arkeologi och antikens kultur på Vetenskapsakademiens område.
- ca 400 kartblad över strövstigar och kulturstig på Rösaringsåsen har under ett år placerats i avsedd låda
8. Dator
Utrymmet på hemsidan har ökats från 75 mb till 125 mb
9 Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens m.m. Se bifogat PM för styrelsen
- Diskuterat med Anna Norberg om ett EU-projekt kring Rösaring
- Börjes beskrivning av Kvistabergs observatorium har skickats till berörda persone
- Irma Ridbäck, Riksarkivets bibliotek har kontrollerat våra hemsidesartiklar ur Fornvännen
- korrespondens med tre personer vid Rosendals trädgårdar och Djurgårdsförvaltningen angående den av
landshövding Kraemer omnämnda Nürnbergska ekplanteringen som köptes av Karl XIV Johan vid besöket
vid hans ekodling vid skogvaktarbostället Draget.
10. Programverksamhet
Genomförda sedan förra mötet
05-08-21
Arkeologidagen, 54 programblad utdelades, fint väder. Rapporterat till Raä
05-09-07
Föredrag om Sjöleder i Båtsällskapets lokal. Ca 40 deltagare
05-10-16
Konsert (Kulturmånaden). 50-tal Mycket omväxlande program
05-10-26
Finska krigsbarn, Porträttet av Oscar Sjölander. Mycket bra föreläsare
Återstående
05-11-09
05-11-23

Unionsupplösningen Evabritta Wallbergs föredrag på Öråker jämte sång av BDB
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia
Håtunaleken – Näs äng 1502 – Ärkebiskopsborgen – Tibble gästgivargård

11. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-08-24
Håbo Miljö- och byggkontor vid Vållsvik/Rösaring
05-09-03
Kåseri kring Brohistoria, Nünbergers eklund på Djurgården under Klintdagen
05-09-23
Börjes föredrag för SPF, hållet i Bro
05-10-01
Armémusei vänner och dito Livrustkammaren. Busstur i östra delen av kommunen.
05-10-22
Falun. Book on Demand. Bengt Borkeby
Planerade:
05-11-17

Långhundraleden (UKF medlem) Börje om Draget och Rösaring (Olausson senare)

Nästa sammanträde Hos Sophie 29 nov kl 19.

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte onsd 2 nov, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2005:4 Utskrift 05-11-23
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet
_ Samrådsmötet på Klint, nästa möte 1 dec med Håtuna som värd.
_ Håtuna-jubileet 2006
_ Kvistaberg – senaste nytt – Anna Norbergs motion i fullmäktige
_ Öråker – stolar - Carola Dyrssen som egen företagare i senaste lokaltidningen
_ Leif Håkansson – LO:s 3:e v. ordf. och Oscar Sjölander – Porträttet (på hemsidan)
_ Johan Westre – ger Mozartprogram i gamla Mus. Akademin. 250-års-jubileum
_ Ola Edström – stadsarkitekt – skrivelse om Brogård. Begäran om rivning.
_ Brogårds arkiv aktuellt
Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700 årsminnet – Sophie engagerad i projektet
Rapporter från styrelsemedlemmar
_ Bengt – seminarium i Falun om bokframställning
_ vikblad för Stockholms-Näs hembygdsförening i 500 ex

Verkställt
_ Nyhetsbrev framställt och utdelat / postat
_ Thore har ordnat lokal föredraget om Sjövägar 7 sept, och hyrt släpvagn för transport av piano
för konserten 16 okt
_ rekognosering vid Stäket m.fl. för guidningen med Armémusei vänner och Livrustkammaren.
Träbron: 4 mycket kraftiga I-järnbalkar stöds av 20 träpålar
_ Ukf inbjudet, Börje deltog, vid invigningen av Järfälla hembygdsförenings utställning om
landsvägen genom Järfälla.
_ Mailutskick till ett 90-tal medlemmar
_ Beställt 7 ex av boken om Unionsupplösningen, även för biblioteken
_ UKF-mtrl till Ragnar Boll, på anmodan av Margaret Resare Armémusei vänner
Rapporter från Börje
_ Deltagit i invigningen av Institutionen för arkeologi och antikens kultur i nya lokal i f.d.
Wallenberglaboratoriet, Vetenskapsakademins område. Fick intressanta studiematerial från
Anders Carlsson. Han vill att Fornsigtuna tas upp igen. Endast Gudrun Vällfors från
Långhundraleden dök upp amatörarkeologerna. Talade med Lena Holmqvist-Olausson, Ingemar
Janson, Göran Dahlbäck
_ Herman Svengårds dotter uppvaktades med boken 100 Adelsläkter genom Marianne Sporre.
_ Ett flertal möten och telefonkonstakter med anledning av nedläggningen av Kvistabergs
observatorium. Sammanhållande Claës Tamm. Har skrivit en aktuell historisk bakgrund avsedd
för politikerna. Artiklar om Observatoriet och Nils Tamm utlagda på hemsidan
_ Håtuna Håbo-Tibble hembygdförening har nu hemsida.
_ ca 400 kartblad i färg på fram och baksidan har sedan ”uppdateringen” av Strövstigarna i
Rösaringsåsen sommaren 2004 nu lagts i landstigets brevlåda. Text och karta finns i A3 format
bakom anslagstavlans plexiglas
Projekt
Rekognoseringar.
_ Vandringsspår vid Lejondal passerar resterna av den gamla grindstugan, vid den nu borttagna
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framkörsvägen mot herrgårdsbyggnaden (inte slottet)
_ Vägen mellan Hällkana och Snyggboda: Snickartorp kvar
Historik Aske kursgård
_ Manus lämnat till Aske
Vi skriver i Upplands-Bro
_ Samtliga häften 82 stycken, 431 A4-sidor, ligger nu i sökbar form på hemsidan
Underrättat bibliotekarien att serien finns på nätet. Att jämföra med ortsbor berättar = 438 sidor
Kungörelserna
_ Kungl maj:t, 669 sidor, Landshövdingen 1023, Domkapitlet 111.
Sockenstämmoprotokollen 1781 – 1864 (Uppsala-Näs)
_ Tryckta i A4-häften, 268 sidor. 711 handskrivna sidor tagna med digitalkameran
John Kraft
_ Kraft nöjd med boken Ledungen 82500:- tryckerikostnad för 500 ex 256 sidor
Digitalisering av UKF-mtrl
Dator / Webbsidan
_ Ökat utrymme för hemsidan från 75 till 125 MB
_ Bengt och Börje har nu var sin modern scanner Epson 4990
_ Uppdaterat OCR programmet OmniPage Pro – OBS fungerar inte
_ Del 1 av Hushållningsjournalen finns nu i en sökbar testupplaga avsedd för CD
_ HP delaktig i nya tonerkassetter – 8500 17 000 -> 51 000; 5si nu 45 000 kopior (försäkr)
_ 60 TIF-bilder i PDF-fil = 3000 kb = ca 50 kb/bild; skarpa vid ca 1000% förstoring på skärm
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-08-21
Arkeologidagen, 54 programblad utdelades, fint väder. Rapporterat till Raä
05-09-07
Föredrag om Sjöleder i Båtsällskapets lokal. Ca 40 deltagare
05-10-16
Konsert (Kulturmånaden). 50-tal Mycket omväxlande program
05-10-26
Finska krigsbarn, Porträttet av Oscar Sjölander. Mycket bra föreläsare
Återstående program för hösten
05-11-09
Unionsupplösningen Evabritta Wallbergs föredrag på Öråker jämte sång av BDB
05-11-23
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia
Håtunaleken – Näs äng 1502 – Ärkebiskopsborgen – Tibble gästgivargård
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Diskuterat med Anna Norberg om ett EU-projekt kring Rösaring
_ korrespondens med 3 personer vid Rosendals trädgård angående Nürnbergs ekplantering
_ Lennart Rydberg – lämnade som ersättning 100 adelsläkter och bok3
_ Besök på Öråker hos Ebba Horn med anledning av kommande föredrag där
_ Irma Ridbäck RA:s bibliotek har kontrollerat bl.a. Fornvännenartiklar på hemsidan
_ Hans Söder, bokhandeln i Bålsta om Lars Arps föredrag om hur Sverige bebyggdes fram till bronsålder
_ Långhundraleden vill ha föredrag av Börje om Draget och Rösaring, i novembermötet
_ Anna Norberg har ett EU-projekt om Rösaring på gång
_ För oss aktuella tidningsurklipp från Gun Björkman
_ Skickat min beskrivning av Kvistabergs observatorium till berörda person, även Håkan Heglert
_ Magnus Uggla om UKF:s verksamhet m.m.
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-08-24
Håbo Miljö- och byggkontor vid Vållsvik/Rösaring
05-09-03
Kåseri kring Brohistoria, Nünbergers eklund på Djurgården under Klintdagen
05-09-23
Börje föredrag för SPF, hållet i Bro
05-10-01
Armémusei vänner dito Livrustkammaren. Busstur i östra delen av kommunen.
05-10-22
Falun. Book on Demand
Planerade:
05-11-17
Långhundraleden (UKF är medlem) Börje om Draget och Rösaring (Olausson senare)
Nästa sammanträde?
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UKF - styrelsemöte tisd 29 nov, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2005:5 Utskrift 05-11-29
Ekonomi
- se saldolistan

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Samrådsmöte 1 dec med Håtuna som värd i Håtunagården kl 19. Vilka kan delta?
_ Håtuna-jubileet 2006
_ Fråga om byggnadsminnesförklaring av kupolerna på Kvistaberg. Stå bakom förslaget?)
_ Vårens program, Förslag önskas: Ljung, Palmehorn, Carin Bergström, John Kraft
_ Nyhetsbrev, med inbetalningskort, bör vara ute en vecka för 27 jan: Mozarts 250-års jubileum
_ Protokollsutdrag för att kunna överföra pengar från bank till giro
_ Finns det kvar några ex av Kuskens pojke avsedda för försäljning?
_ Vart tog Fornsigtunaboken vägen? Vi bör införskaffa ett antal exemplar.
_ Högtalarfrågan
_ Kultur & Historia
Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700-årsminnet – Sophie engagerad i projektet
Rapporter från styrelsemedlemmar
_ Bengt överlämnar en låda med diabilder – som tagits fram i samband projektet på Hist.museet

Verkställt
_ Tackmail till Monica Leksell för hennes engagemang kring porträttet av Sjölander
_ Tackbrev till Båtsällskapets styrelse och mail till ordf. för gratislånet av lokalen
_ Tackmail till Timo Ekholm för föredraget om Finska krigsbarn i Sverige
_ Johnny och Börje ordnade 35 stolar till Öråkersföredraget
_ Brev till Göran Dahlbäck med tack för tipset att anlita Evabritta Wallbergs som föreläsare
_ Tackmail till Evabritta Wallberg – Vad hände egentligen? del 3.
_ Blommor och böcker/skrifter till värdinnorna på Öråker
_ Affischering i Bro och Kungsängen av våra föredrag. Fullmäktiges presidium pålyste det.
_ 30 påminnelsebrev om ej inbetald årsavgift
_ Börje har kontaktat vice ordförande i LO, vilken deltog vid möte om Oscar Sjölander, för att
höra om han känner till någon lämplig person som föredragshållare när Skog fyller 80 år
Rapporter från Börje
_ Gudrun och Börje arbetade två halvdagar med Brogårdsarkivet, dagarna innan det skulle
packas i lådor för förvaring i samma flygelbyggnad som kontoret disponerar. Fotograferade
bokhyllor och ett urval kartor. Förteckning över kartor och typer av böcker.
_ Håbo hembygdsförenings utställningsprojekt kring skördestrejken 1925
_ Positiv utveckling i frågan om Kvistaberg efter nedläggning av nedläggningen.
Astronomiska institutionen ville riva. Universitets senaste bud är upprustning av alla tre
kupolerna för fortsatt astronomisk verksamhet. Vår aktion med upplysande fakta på hemsidan
har på ett utmärkt sätt synliggjort frågan om Kvistaberg hos kommunpolitiker och media.
_ Studiedagen om webbsökning har flyttats fram till början av året 2006
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Projekt
_ Rekognoseringar.
Brogårds (Bro Hof) åkrar har nu blivit kuperad mark (med amerikanska schaktmaskiner)
Bäcken gjorts vindlande med vattenfall och broar. Stort fågeltorn i 2 våningar invigt
_ Stora Hammarby
Funnit anteckningar från en telefonintervju 1980, förklarar de märkliga grunderna
_ Karl-Erik Hjalmarssons ritningsarkiv
Börje och Sven-Erik Persson fortsätter bearbetning av det
_ Kungörelserna
Gudrun fortsätter
_ Domstolshandlingar i Svenngårdska samlingen
Conny
Dator / Webbsidan
_ Hittat bra utskjutningsprogram i Acrobat 7.05. Testat med alla Nyhetsbreven, binds in.
Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-11-09
Unionsupplösningen Evabritta Wallbergs föredrag på Öråker jämte sång av BDB
50 deltagare
05-11-23
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. 10 (12) deltagare
Nästa år
06-05-14 alt 21Rösaring - Djupdal Grand-tour
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Fråga från Ingvar Johansson om svenska ortnamn
_ Korrespondens om dag för firande av nationaldagen med Anders Bjernulf. SILJAN
_ Dalupproret 1743 lev. till två deltagare på Örnäs
_ Kontinuerlig kontakt med Claës Tamm om utvecklingen för Kvistaberg
_ Utbyte av litteratur med Armémusei vänner
_ Stefan Thorén har fått svar på fråga om Lövstaboken. Akademiskt avhandlingsarbete
_ Mailutskick till 50-tal medlemmar angående novemberföredraget
_ Mitt i Upplands-Bro, journalisten Johnny Lager har fått upplysningar om Kvistabergs avveckling
_ Informerat rektor Lisbeth Granlund om Anna Norbergs förslag om utnyttjande av Kvistaberg
_ Roland Storm Upplands Väsby företagarförening ang. Informationscentral/Upplevelserum kring
vikingatiden (Runsa – Fornsigtuna)
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-11-17
Långhundraleden (UKF medlem) Börje om Draget och Rösaring 20 deltagare
Kommande:
06-05-07
Sigtuna-Märsta-Upplands Väsby-Sollentuna-Upplands-Bro lokalavdelning inom STF.
Almarestäket

Nästa sammanträde?
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes PM

2006:1
2006-01-24 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Sophie Hedin, Börje Sandén, Curt Dahlgren,
Thore Isaksson, Ulla Zetterberg, Bosse Palmehorn
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi- se saldolistan per 24 jan 2006
_ 75 000:- från kommunen för stödköp av nya hembygdsboken (agrarboken)
_ Försäkring har ändrats från 1 febr
_ 41 340:- delkostnad för tryckningen är utbetalad
_ efter betalning av Bengts faktura via bankkontot återstår efter kontots avslutning 11 611,08
som överförts på vårt plusgiro
Diskuterat - beslutat
_ Samrådsmöte 23 febr Stockholms-Näs som värd kl 19 Bildningsnämnden m. fl. inbjudna.
Börje upptagen. Ulla representerar UKF
_ SLH:s årsmöte 25 mars, Täby Park Hotel. Anmälan senast 13 mars = 230:- /person
Börje tar med böcker för bokbordet.
_ Vernissage / försäljning av nya hembygdsboken. Sophie ansvarar för förtäring vid samlingen, Bosse
fotograferar, Börje köper kvittensblock, Bengt gör affischer / del av foldern som trycks i 500 ex..
Representanter för kommunen bjuds in. Foldern om boken läggs på biblioteken och går ut som
Nyhetsbrev. Börje ordnar annons i lokalpressen 1000:Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700-årsminnet – Sophie engagerad i projektet. Håtuna församling är medarrangör.
Stefan Moberg, som gjort de tidigare versionerna, gör en förkortad förställning delvis utomhus framför
kyrkan, delvis inomhus. Föreställningen inleds exakt på dagen för 700 år sedan. Föreställning för
skolbarn. Projektpengar från Kultur och Fritid för arvode till regissören.
Rapporter från styrelsemedlemmar
_ Bengt överlämnar en låda med diabilder – som tagits fram i samband med vårt projekt på Historiska
museet för många år sedan.
Verkställt
_ Bengt har överlämnat en stor del av det UKF-mtrl som han disponerat/samlat
_ utgivning av Nyhetsbrev 2006:1 – tryckning av foldern för agrarboken
_ Nyhetsbrev inkl folder till Lokaltidningen Mitt i och avd. På gång
Rapporter från Börje
_ Gudrun och Börje arbetade två halvdagar med Brogårdsarkivet, dagarna innan det skulle packas i lådor
för förvaring i samma flygelbyggnad som kontoret disponerar. Fotograferade bokhyllor och ett urval
kartor. Förteckning över kartor och typer av böcker.
_ Håbo hembygdsförenings utställningsprojekt kring skördestrejken 1925
_ Positiv utveckling i frågan om Kvistaberg efter nedläggning av nedläggningen.
Astronomiska institutionen ville riva. Universitets senaste bud är upprustning av alla tre kupolerna för
fortsatt astronomisk verksamhet. Vår aktion med upplysande fakta på hemsidan har på ett utmärkt sätt
synliggjort frågan om Kvistaberg hos kommunpolitiker och media.
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_ Raä översiktliga utvärdering av Arkeologidagen på sin hemsida placerade UKF:s program bland fåtalet
omnämnda aktiviteter
_ Överlämnat Bengts efterlämnade ”Vad gamla röster tala” till bröderna Ljung
_ Protestaktion från Marcus/Gunilla Craus, Lillsjövägen mot kommunens starka förtätning av
bebyggelsen längs gamla landsvägen Sandgrind – Tibble gård
_ Beställning från Frankrike av Ledung och sockenbildning
_ Cederferm får inte fram någon digitaliserad Fritidskarta – återfått ovikta bladet
Projekt
_ Sven Anderssons Bro-bilder
Ljungs har fått dem för scanning – verkställt. Planeras intervjuer med Sven och Tage
_ Kungörelserna
4 volymer på vardera ca 350 sidor, 4 omgångar skickade till inbindning. inkl åren 1837-39, vilka ännu
inte ligger på hemsidan
Dator / Webbsidan
_ deltager i HP/Dustin projekt med långtidsverkande toner för laserskrivare
_ ny trumma måste köpas
_ problem med webbhotellets/UKF:s ftp-anslutning
_ beskriv arbetssättet med bokmärken
_ Jan Owe om digitala fornminnesinventeringen som snart är klar för allmänheten
Förslag till program för hösten.
_ Jan Owe, minikurs kring runstenar och runtexter, ca 3 träffar, exkursion
_ uppföljning av agrarboken: Carin Bergström: Lantprästen, Borkeby: statare i kommunen?
Publika program i UKF:s regi våren 2006
Sön 02-19
Boksläpp Thoresta kl 14
Ons 03-15
Wallerska tuben - Aspviks kvarn, Villa Skoga kl 19
Ons 04-19
Årsmöte, Dagcentralen i Bro kl 18.30, Curts föredrag kl 19
Sön 05-14
Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal
Sön 08-27
Arkeologidagen Stora Ekeby - Rösaring
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Brev till Damell angående länsmuseets skyltar vid processionsvägen, parkeringen
_ rapport till Curt Roslund angående Kvistaberg
_ Mailförfrågan angående ångbåtar i Håbo. Hänvisat till Owe Johansson - hemsida
_ C-uppsats om Fornsigtuna på gång Christin Heamagi
_ Kristina Berglund ang. soldathistoria
_ Bengt O H Johansson (f.d. länsantikvarien) vill ha Nyhetsbrev till sin nya adress
_ Claës Tamm med goda nyheter ang. Kvistaberg
_ diskussion med Göran Furuland om uppläggningen av mitt föredrag vid Hembygdsförbundets
seminarium i Esbo, Helsingfors
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Kommande:
06-05-07
Sigtuna-Märsta-Upplands Väsby-Sollentuna-Upplands-Bro lokalavdelning inom STF.
Almarestäket
Nästa sammanträde Hos Sophie 22 mars kl 19.

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte tisd 24 jan, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2006:1 Utskrift 06-01-24
Ekonomi
- se saldolistan
_ 75 000 från kommunen för agrarboken
_ Försäkring har ändrats från 1 febr
_ 41 340:- delkostnad för tryckningen är utbetalad
_ efter betalning av Bengts faktura via bankkontot återstår efter kontots avslutning 11 611,08
som överförts på vårt plusgiro – ännu kl 15.30 ej bokfört av girot.

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Samrådsmöte 23 febr Stockholms-Näs som värd kl 19 Bildn.nämnd m.fl inbjudna.
Vilka kan delta? Börje upptagen
_ UKF:s årsmöte. Ersättare för Bengt
_ SLH:s årsmöte 25 mars, Täby Park Hotel. Anmälan senast 13 mars = 230:- /person
Vi deltog inte förra året.
Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700-årsminnet – Sophie engagerad i projektet
Rapporter från styrelsemedlemmar
_ Bengt överlämnar en låda med diabilder – som tagits fram i samband projektet på Hist.museet

Verkställt
_ Bengt har överlämnat en stor del av det UKF-mtrl som han disponerat/ samlat
_ levererat Ledungen och några tidigare delar obs Ej bokhandelspris på Ledungen
_ postat 2 artiklar efter erbjudandet i nyhetsbrevet
_ utgivning av Nyhetsbrev 2006:1 – tryckning av foldern för agrarboken
_ utdelning / postande av Nyhetsbrevet
_ Nyhetsbrev inkl folder till Lokaltidningen Mitt i och avd. På gång
Rapporter från Börje
_ Gudrun och Börje arbetade två halvdagar med Brogårdsarkivet, dagarna innan det skulle
packas i lådor för förvaring i samma flygelbyggnad som kontoret disponerar. Fotograferade
bokhyllor och ett urval kartor. Förteckning över kartor och typer av böcker.
_ Håbo hembygdsförenings utställningsprojekt kring skördestrejken 1925
_ Positiv utveckling i frågan om Kvistaberg efter nedläggning av nedläggningen.
Astronomiska institutionen ville riva. Universitets senaste bud är upprustning av alla tre
kupolerna för fortsatt astronomisk verksamhet. Vår aktion med upplysande fakta på hemsidan
har på ett utmärkt sätt synliggjort frågan om Kvistaberg hos kommunpolitiker och media.
_ Studiedagen om webbsökning har flyttats fram till år 2006
_ Raä översiktliga utvärdering av Arkeologidagen på sin hemsida placerade UKF:s program
bland fåtalet omnämnda aktiviteter
_ Överlämnat Bengts efterlämnade ”Vad gamla röster tala” till bröderna Ljung
_ Protestaktion från Marcus/Gunilla Craus, Lillsjövägen mot kommunens starka förtätning av
bebyggelsen längs gamla landsvägen Sandgrind – Tibble gård
_ Beställning från Frankrike av Ledung och sockenbildning
_ Cederferm får inte fram någon digitaliserad Fritidskarta – återfått ovikta bladet

Projekt
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_ Sven Anderssons Bro-bilder
Ljungs har fått dem för scanning – verkställt. Planeras intervjuer med Sven och Tage
_ Kungörelserna
4 volymer på vardera ca 350 sidor, 4 omgångar skickade till inbindning. inkl åren 1837-39,
vilka ännu inte ligger på hemsidan
Gudrun fortsätter med Kungl.Maj:ts kungörelser från 1826
_ Domstolshandlingar i Svenngårdska samlingen
Conny
Dator / Webbsidan
_ deltager i HP/Dustin projekt med långtidsverkande toner för laserskrivare
_ ny trumma måste köpas
_ problem med webbhotellets/UKF:s ftp-anslutning
_ visa inbindningen av våra Nyhetsbrev
_ beskriv arbetssättet med bokmärken
_ Jan Owe och digitala fornminnesinventeringen
Förslag till program för hösten.
_ Jan Owe, minikurs kring runstenar och runtexter, ca 3 träffar, exkursion
_ uppföljning av agrarboken: Carin Bergström: Lantprästen, Borkeby: statare i kommunen?
Publika program i UKF:s regi våren 2006
Sön 02-19
Boksläpp Thoresta kl 14
Ons 03-15
Wallerska tuben - Aspviks kvarn, Villa Skoga kl 19
Ons 04-19
Årsmöte, Dagcentralen i Bro kl 18.30, Curts föredrag kl 19
Sön 05-14
Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal
Sön 08.27
Arkeologidagen Stora Ekeby - Rösaring
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Brev till Damell angående länsmuseets skyltar vid processionsvägen, parkeringen
_ rapport till Curt Roslund angående Kvistaberg
_ Ragnar Boll, ny medlem
_ Mailförfrågan angående ångbåtar i Håbo. Hänvisat till Owe Johansson - hemsida
_ C-uppsats om Fornsigtuna på gång Christin Heamagi
_ Kristina Berglund ang. soldathistoria
_ Bengt O H Johansson (f.d. länsantikvarien) vill ha Nyhetsbrev till sin nya adress
_ Förfrågan om Fritidskartan från Love Börjesson _ Claës Tamm med goda nyheter ang. Kvistaberg
_ diskussion med Göran Furuland om uppläggningen av mitt föredrag vid Hembygdsförbundets
seminarium i Esbo, Helsingfors
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Kommande:
06-05-07
Sigtuna-Märsta-Upplands Väsby-Sollentuna-Upplands-Bro lokalavdelning inom STF.
Almarestäket

Nästa sammanträde?
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2006:2
2006-03-22 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Sophie Hedin, Börje Sandén, Curt Dahlgren, Conny Ljung
Jonny Ljung, Thore Isaksson, Ulla Zetterberg
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi- se saldolistan per 22 mars 2006
Kostnad för inbindning (biblioteksbindning) av serien Lokalhistorisk dokumentation. 200:-st
Vår pappershandlare undersöker kostnad för kraftigare skärmaskin och häftapparat för tjockare häften
10 000:- mottaget från Bro-Lossa hembygdsförening för nya hembygdsboken
Årsmöte – Verksamhetsberättelse – Bokslut
Börje har skrivit årsberättelsen – med tillägg om Bengts kurs i Släktforskning våren 2005. Räkenskaperna
lämnade till revisorerna. Bengt Borkebys mandatperiod slutar nu, samtidigt som han flyttar till Dalarna.
Beslöts föreslå valberedningen att Jonny Ljung ledamot. Två namn för den lediga suppleantplatsen
diskuterades.
UKF deltager (Ulla, Gudrun, Börje) vid SLH:s årsmöte 25 mars i Täby. Länsförbundets ordf. sedan
25 år Göran Furuland avgår. Några år tidigare hade han tagit initiativ till bildandet. Han var
bibliotekschef i Upplands-Bro vid övertagandet av Svenngårdska samlingen. Tackkort och vår bok
Hundra adelssläkter överlämnas av UKF.
Upplands-Bro – från då till nu
Rapport från presentation av UKF:s nya hembygdsbok Upplands-Bro – från då till nu, tillika vänbok åt
Börje Sandén såsom present på hans 75-årsdag. Ca 60 personer kom till Thoresta kursgård 19 febr.
Förbundsordföranden Göran Furuland, kommunalrådet Heglert och fullmäktiges ordförande sågs bland
gästerna. Bengt Borkeby, redaktör, redogjorde för arbetet med boken med hjälp av en digital
bildpresentation. Gåvoböcker till de närvarande medarbetarna delades ut.
Börje tackade för det hedrande initiativet med en vänbok som present från UKF och framhöll det
utomordentligt stora värde han sätter på Curts idé att bedriva den fortsatta forskningsverksamheten i
Upplands-Bro i form av ett ideellt forskningsinstitut. Inofficiellt hade krafter inom kommunen arbetet för
att bereda Börje avlönad tjänst som för sin antikvariska verksamhet.
Curt avtackade Bengt för sitt långa och gedigna engagemang i UKF:s verksamhet med presentboken
Jorden sedd från himlen och en stor blomsteruppsättning och önskade honom lycka till med sitt sedan
länge påbörjade engagemang för hembygden i Siljansnäs / Leksand.
Boken sänds nu till institutioner och personer enligt Bengts lista. Börje framförde sitt tack till styrelsen
för såväl idén med en vänbok som det omfattande arbete som redaktionsgruppen utfört.

Rapporter
# Håtunaleken 700 år. Slutligt besked om anslag för framförande av delar av tidigare krönikespel om
Håtunaleken föreligger inte ännu. Man diskuterar nivån 62 000:- samt biljettintäkter på ca 50 000:-. Men
Sophie ser positivt på saken. Vi diskuterade även ett framförande i skolorna och att ett kort avsnitt
framfördes vid kommunens årliga Fest i byn och/eller inledningen av den traditionella Kulturmånaden
oktober. Kyrkoherde Ann-Charlotte Träisk ställer sig positiv till ett högtidlighållande i Håtuna kyrka.
# Kultur & Historia. Vi planerar för ett nytt nummer med Thore som huvudansvarig för layout och
pådrivare för att få fram artiklar från olika författare. Vi kommer att få layoutmallarna från Bengt
Borkeby.
# Nya Bronätet – ny chef för Kultur och Fritid.
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UKF deltager i Nya Bro-nätet med sin historiska kompetens. Vi engagerar oss inte aktivt i det praktiska
arbete med åtgärder som syftar till att fysiskt förbättra miljön i Bro. Nya chefen för Kultur & Fritid Bo
Larsson presenterar sig månd. 27 mars. Börje deltager i mötet..
# Kulturföreningarnas samrådsmöte
Ulla Zetterberg deltog för UKF:s del i samrådsmötet i Stockholms-Näs, vid vilket Bildningsnämndens
ordförande Camilla Jansson deltog. Man har för avsikt att ha en permanent deltagare från nämnden vid
kommande möten. Bildningsnämnden kallar till nästa möte, som skall äga rum i nya kommunhuset.
# Seminarium kring hembygdsforskning
Börje och Gudrun var anmodade att tala om hembygdsforskarens vardag vid ett 2-dagars seminarium
anordnat i Finland av Finska, resp Svenska hembygdsförbunden 10-12 mars. Vi valde ämnet Den
gränslösa lokalhistorien med de särskilda frågeställningarna 1) Vad gör hembygdsforskaren när
kunskapen om lokala förhållanden avslöjar nya fornminnesobjekt. 2) Vad gör man när de lokal studierna
säger något annat än den traditionella forskningen? Frågorna preciserades med exempel från UpplandsBro. Gudrun berättade om upptäckten och arbetet med Hushållningsjournalen och kungörleslerna som
läster upp i kyrkorna.
# Johan Westres konsert på 250-årsdagen av Mozarts födelse
Johan Westre har vi engagerat många gånger i vår serie av konserter, senast hösten 2005. Han är villig att
ställa upp i lokala arrangemang. Därför stödde vi hans privata initiativ att hyra renoverade konsertsalen i
gamla Musikaliska Akademin med annonsering i nyhetsbrev och på hemsidan. Även publikmässigt blev
den en stor framgång.
Projekt
# Brobilder och intervjuer med bröderna Sven och Tage Andersson
Svens bilder är skannande, fler bilder finns. Johnny, Conny och Börje planderar ett första möte 5 april
# Landshövdingens kungörelser 1816-1839 i sammandrag
Finns nu i tre versioner. Vers. 1. Avsedd för Låssa kyrka. Prär
6. Diskussionsfrågor vid mötet
Bengt håller föredrag om Stäkets stad för arbetsgruppen som arbetar med fornminnesområdet på
Järfällasidan
Signalsten finns på Sollentuna häradsallmänning i skogen ovanför gamla skolan i Stäket
Beträffande ex av Fornsigtunaboken finns Kerstin Bjelkeman nu i Kungsängen
Curt skriver om Assurstenen för hemsidan
Ljung tar över Acrobat 6
Anna Norberg arbetar med EU-projekt inom Studiefrämjandet
Programförslag
Bröderna Ljung talar om Wallerska tuben, John Kraft berättar om sin senaste bok Ledungen och
sockenbildningen. Thore föreslår något kring Augsburgska skåpet i Gustavianum.
Sophie intresserad av någon aktivitet kring konsthistoria – gärna med lokal anknytning
Börje vill gärna ta upp musikhistoria gärna i kombination med musikframträdanden
7. Projekt
Rekognoseringar: Bro gårds åkrar (Bro hof AB) har nu blivit kuperad mark, ett antal dammar har anlagts
Stora Hammarby: Viss historik funnen i gammal intervju från 1980. Förklarar de märklig husgrunderna
Karl-Erik Hjalmarssons ritningsarkiv: Börje och Sven-Erik fortsätter fotografering och bearbetning
Domstolhandlingar i Svenngårdska samlingen: Conny Ljung

8. Rapporter – se även Börjes bifogade PM inför styrelsemötet
- Bengt överlämnar en låda med diabilder kring vårt projekt på Historiska museet för några år sedan
- Börje har skickat påminnelsebrev om ej inbetald årsavgift
- Blommor och böcker / skrifter har överlämnats till värdinnorna vid sammankomsten på Öråker
- Håbo hembygdsförening arbetar med utställning kring skördestrejken 1925. (ej längre Håbo härads
hembygdsförening då Håtuna och Håbo-Tibble sedan länge har egen hembygdsförening – dessutom inom
Upplands-Bro)
9. Verkställt – se även Börjes bifogade PM
- Curt har överlämnat 4 ex av Kuskens pojke, kvar finns ytterligare 4-5 ex

695

10. Dator
- Beslöts att Bengt behåller den Epsonscanner han använder när han flyttar till Dalarna
- Det finns ett ”utskjutningsprogram” i Acrobat 7. Börje har testat genom utskrivning av alla nyhetsbrev i
40-sidiga häften som bundits in med hård klotpärm med tryck på ryggen (430 sidor)
11 Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens m.m. - Se även bifogat PM för styrelsen
- Kontinuerlig kontakt med Claës Tamm kring frågan om Kvistaberg
- Informerat rektor Lisbeth Granlund om Anna Norbergs förslag om utnyttjade av Kvistaberg som ett sätt
att profilera gymnasiet
- Utbyte av litteratur med Armémusei vänner
- Mitt i Upplands-Bro, journalisten Johnny Lager har fått upplysningar om utvecklingen på Kvistaberg
10. Publika program i UKF:s regi
Genomförda sedan förra mötet
05-11-09
Unionsupplösningen Evabritta Wallbergs föredrag på Öråker jämte sång av BDB
50 deltagare
05-11-23
Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. 10 (12) deltagare
Nästa år
06-05-14
Rösaring - Djupdal Grand-tour
11. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda
05-11-17
Långhundraleden (UKF medlem) Börje om Draget och Rösaring 20 deltagare
Kommande:
06-05-07
Sigtuna-Märsta-Upplands Väsby-Sollentuna-Upplands-Bro lokalavdelning inom STF.
Almarestäket

Nästa sammanträde Hos Sophie tisd 24 jan kl 19.

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén
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UKF - styrelsemöte onsd 22 mars, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2006:2 Utskrift 06-03-15
Ekonomi
_ Se saldolistan
_ Försäljningen av nya hembygdsboken
_ inbindning av Lokalhistorisk dokumentation
_ inköp av kraftigare skärmaskin och häftapparat som kan klara tjockare häften
_ 10 000:- från Bro & Lossa

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Lista med namn på personer som skall få nya hembygdsboken. Följebrev
_ UKF:s årsmöte. Ersättare för Bengt. Verksamhetsberättelse - bokslut
_ Vid SLH:s årsmöte avgår Göran Furuland efter många år som ordförande. Present?
_ Nytt nummer av K&H - Thore
_ deltagare i Nya Bronätet månd 27 mars Örnstigen 13.
_ remiss från kommunen om bildandet av naturreservat Frölunda
Att bevaka
_ Håtunaleken 2006. 700-årsminnet – Sophie engagerad i projektet
_ Nytillträdd ch för Kultur och Fritid
_ Bibliotekspersonalens intresse (?) för Svenngårdska samlingen.
Rapporter från styrelsemedlemmar
_ Rapporter kring mötet på Toresta
_ Rapport från Samrådsmötet. Ulla, ordf. i bildningsnämnden deltog
_ Rapport från seminariet kring lokalhistoria i Finland. Börje
_ Rapporter om försäljning på fem ställen under lördagen 25 febr

Verkställt
_ Reklamfoldern till journalisten Johnny Lager vid Mitt i Upplands-Bro
_ Affischer och annons om boksläppet på Thoresta
Rapporter från Börje
_ UKF:s engagemang i Johan Westres konsert i Musikaliska akademiens lokal
_ Månens position och processionsvägen. Aktuellt under sommaren
_ Deltagit i möte med Nya Bronätet, Kultursatsning i Råby. Marknadsfört Agrarboken
_ Fornsigtunaboken. Mottagit av kommunen 3 lådor med 19 böcker i varje
_ Anders Sjöö. Arrendator på Stora Ekeby erbjuder fortfarande 10000:- för fortsatta
undersökningar inom Rösaringsprojektet
_ Fått några bilder från Toresta av Göran Furuland
Projekt
_ Sven Anderssons Bro-bilder
Dags att planera för intervjuer med Sven och Tage Andersson
_ Kungörelserna
4 volymer på vardera ca 350 sidor, 4 omgångar inkl åren 1837-39, inbundna
Gudrun fortsätter med Kungl. Maj:ts kungörelser från 1826
_ Agrarboken.
Hämtat böcker hos Palmehorn placerat i biblioteken i Bro och Kungsängen
Placerad i monter i Villa Skoga, inköpt av ABF
Borkeby har lämnat personnamn på Palmehorns bilder från Toresta
_ Bandade intervjuer
697

Mottagit band med intervju av AnnaLisa Berggren av Axel Karlsson och Lennart Danielsson
_ Lokalhistorisk dokumentation
25 inbundna exemplar á 200:Dator / Webbsidan
_ Jan Owe och digitala fornminnesinventeringen
_ LaserJet 8000 omhändertagen av Börje
_ ColorLaserjets duplexenhet fungerar inte
Förslag till program för hösten.
_ Jan Owe, minikurs kring runstenar och runtexter, ca 3 träffar, exkursion
_ uppföljning av agrarboken: Carin Bergström: Lantprästen, Borkeby: statare i kommunen?
Publika program i UKF:s regi våren 2006
Genomförda:
Sön 02-19
Boksläpp Thoresta kl 14
Ons 03-15
Wallerska tuben - Aspviks kvarn, Villa Skoga kl 19
Kommande:
Ons 04-19
Årsmöte, Dagcentralen i Bro kl 18.30, Curts föredrag kl 19
Sön 05-14
Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal
Sön 08.27
Arkeologidagen Stora Ekeby - Rösaring
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Planering med Furuland av föredragen i Finland
_ Intervjuad av gymnasister vid Arlandagymnasiet om Håtunaleken. Videoprojekt
_ Diskuterat med Carl Reuterskiöld om behandlingen av Brogårdsarkivet
_ Samarbete med Björknäs Camping om guidningar vid Rösaring. Carina/Ulf Emet, Grynsta
_ Intressant korrespondens med Svensk-Amerikan om släktminnen i Upplands-Bro
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-02-11
Livgardets Veteranförening. Föredrag vid fest i Koppartälten Hagaparken
06-03-22
Livgardets Veteranförening. Föredrag vid årsmöte. Gamla K1, Lidingövägen
Kommande:
06-05-07
Sigtuna-Märsta-Upplands Väsby-Sollentuna-Upplands-Bro lokalavdelning inom STF.
Almarestäket
06-05-18
Bålsta SFP. Guidning Almarestäket – Dalkarlsbacken - Ryssgraven
06-06-03
Guidning vid Rösaring förmedlad av Tammsvik

Nästa sammanträde?

698

Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Styrelsens PM

2006:3
2006-04-19 kl 20.30 Konstituerande möte efter årsmötet
Dagcentralen i Bro
Sophie Hedin, Börje Sanden, Conny Ljung
Jonny Ljung, Thore Isaksson, Ulla Zetterberg
Beskriver verksamheten mer utförligt.

1. Mötets öppnande.

2. Styrelsen konstituerar sig efter valen vid årsmötet
Till vice ordförande utsågs Ulla Zetterberg
3. Tecknande av f"öreningens firma
Till att var för sig teckna föreningens firma utsågs vice ordf. Ulla Zetterberg och kassören Börje Sanden

4. Tackbrev till kommunen f"ör stödköpet av hembygdsboken
Börje formulerar tack brev till Upplands-Bro kommun för stödköpet av nya hembygdsboken UpplandsBro - från då till nu.
5. Tackbrev till Kultur & Fritid f"ör anslaget till firandet av Håtunalekens 700-årsminne
Börje skriver tackbrev till Kultur & Fritid för anslaget till firandet av Håtunalekens 700-årsminne och
meddelar att anslaget överförts till styrelsen för Upplands-Bro Musik- och teatersällskap som har det
ekonomiska ansvaret för arrangemanget.
6. Årets deklaration
Börje meddelade att deklarationen avlämnats med bifogad resultat- och balansräkning
7. Beställning av ledungen
Stockholms läns hembygdsförbunds tidning Ledungen har beställs för alla styrelsemdlemmar
Nästa sammanträde Hos Sophie tisd 9 maj kl 19.

Vid protokollet

Justeras

?Jo1jt~h.:

~-

Börje Sanden

I

Vice ordf
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Agenda för årsmötet 2006-04-19
Välkomna
_ Föreningen har plötsligt försatts i en märklig situation.
Vår ordf. sedan 19 år, Curt Dahlgren blev i förrgår akut kvarhållen på sjukhuset när värdena för
hans cancerbehandling slog alarm.
V. ordf. Bengt Borkeby har för kort tid sedan flyttat till Dalarna
Curt skulle också hålla föredraget om viss revidering av tolkningen av runristningar
Beträffande föredraget är situationen räddad. Vi har hos oss här i kväll en medarbetare till den
forskare som det gäller.
_ Jan Owe heter han, är brobo sedan flera år, och medlem i UKF
_ Med Jan som ledare planerar vid en liten miniserie kring aktuella runstensfrågor
_ Jan hoppar in redan nu och berättar allmänt om runor och texter.
"Från Sten till Flisa"
Efter årsmötet ikväll konstituerar sig styrelsen och Ulla Zetterberg har lovat att ställa upp som v.
ordf.
_ Ulla har lång erfarenhet som kulturarbetare i Järfälla kommlln
_ Jag har därför bett henne ställa upp som sekreterare för årsmötet
För det blir väl så att jag får hålla i rodret i kväll

Således: i frånvaro av både ordf. och v. ordf. förklarar jag årsmötet öppnat
Kommentarer
Runstenar texter
_Vår rllnstenss1,~a på internet är-kvalitetsgranskad av Vitterhetsakaden1ill. Äv Grallllal11n1.arSl11annen
_ Vi var tidigt ute på hemsidan. Mycket positiv reaktion från Runverkets dåvarande chef. " Ville
stjäla vissa ideer om uppläggningen"

Jan Owe
UKF - kompetens inom egna led. - Jan medverkar i den senaste stora boken om runtolkningar
Bengt Borkeby. - Mycket kompetent kraft på många sätt.
_ som forskare, många självständiga forsknings objekt
_ Initiativtagare och ledare av Forskarakademin: Studie besök på arkiv. Cirklar i släktforskning
Redaktör och drivkraft bakom Kultur & Historia
_ På UKF:s plats i Samrådsgruppen har han drivit frågor gentemot kommunen
_ Huvudansvarig och drivande i hembygdsboken Upplands-Bro - från då till nu.
_ Under långa perioder verkställt ordrörandeskapet under Curts långvariga sjukdomstid
Håtunaleken
I ett samarbetsprojekt med Upplands-Bro Musik- och Teatersällskap.
Hembygdsföreningarna har länge uppmärksammat 700-årsminnet
Vår styrelsemedlem sedan länge Sophie Hedin har axlat ansvaret för samarbetet med framgång.
Kommunen har ställt upp med kostnader för lön åt regissör, tillika manusförfattare.
Valberedning.
Vi skall inte betunga Hans Brofalk med förnyat ledamotskap som sammankallande
Sven-Erik Persson bortrest (kursstudier)
Om vi ej får någon som vill vara sammankallande får väl styrelsen åta sig att kalla valberedningen
till aktivitet
l
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ukf email
Från:
Till:
Skickat:
Bifoga:
Ämne:

"ukf email.. <ukf@ukforsk.se>
<res@expressen.se>
den 31 augusti 2006 18:26
ATT00113.htm
Rösaring - Upplands-Bro Kulturhistoria Forskningsinstitut - Börje Sanden

Mikael Jägerbrand
ArKeolog & och resereporter
Hej
Det var en stor överraskning att finna Expressen placera Rösaring så högt i rankinglistan.
Det lokalhistoriska forskningsinstitutet i Upplands-Bro står sedan många år som arrangör
av Arkeologidagen.
I år gällde det Rösaring, och som vanligt hänvisade jag inledningsvis till de uttalanden som
fornminnesinventerare på Riksantikvarieämbetet gjort vid sina undersökningar kring
kultplatsen Rösaring, då de framhäller det märkliga att ingen forskare på allvar tagit sig an
Rösaringskomplexet, som ju har mycket mer att bjuda på än det medialt så
uppmärksammade Birka.
Min vanliga förklaring är att yrkesforskare helt naturligt behöver få betalt för sin forskning.
Traditionellt får arkeologin sina pengar när någon vill exploatera den mark där
fornlämningar finns. Rösaring kommer aldrig att exploateras och därför tvingas hugade
forskare att använda sin fritid / semester för att tillsammans med fritidsarkeologerna göra
undersökningarna.
Vid fem tillfällen under lika många år har således amatörarkeologerna fått det inspirerande
nöjet att arbeta med sådant som forskarna vill undersöka, inte sådant som de måste
undersöka därför att en motorväg råkar gå över ett fornlämningsområde.
Trots svårigheterna att få fram pengar har forskningen presenterat en rad intressanta
undersökningar och förslag på tolkningar genom åren. Alla undersökningar och de flesta
mer eller mindre fantasifulla förklaringar finns att läsa på institutets hemsida.

0"•.-

Det som på arkeologidagen väckte stor uppmärksamhet var det fotografi vi visade av
fullmånens passage i förhållande till processionsvägen vid juli månads fullmåne. Bilden
synes bekräfta vad astronomen Curt Roslund i en internationell forskargrupp tidigare har
presenterat på vår hemsida. Det dröjer nästan 19 år innan månen intar exakt samma
position.
Här lämnar jag några länkar som belyser de många olika aspekter som kan läggas på
Rösaring.

Fullmånen vid Rösaring
http://www.ukforsk.se/hembygd/fullmoon2006.htm
Curt Roslunds arkeoastronomiska bidrag
http://www.ukforsk.se/moon97.htm
Tacitus beskrivning (år 98) aven fruktbarhets
ceremoni i samband med en processionsväg
publicerad i Viking Heritage Magazine 2002
http://www.ukforsk.se/moon97.htm
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PS
Rösaring ligger inte "på en liten höjd" utan på Uppsalaåsen där den är som högst söder
om Uppsala, 61 m över Norra Björkfjärdens vattenyta. För 6000 år sedan dök den upp ur
ishavet.
Tack för att du uppmärksammat Rösaring. Skall det någonsin kunna bli sponsorpengar
behövs det publicitet. Redaktören för Populär arkeologi var med på vandringen i
fornminnesområdet och har för avsikt att skriva om Rösaring i sitt oktobernummer.
vänliga hälsningar
Börje Sanden
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
c/o Börje Sanden, Målarvägen 19, 197 30 Bro
tel 08-582 405 15
även telefonsvarare 08-582 413 55
ukf@ukforsk.se
pg 27 58 94-4
http://www.ukforsk.se/
org.nr 813200-3800
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2006:4
2006-09-05 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Curt Dahlgren, Bo Palmehorn Jonny och Conny Ljung, Ulla Zetterberg, Börje
Sandén, Sophie Hedin, Thore Isaksson
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande. Ekonomi - Sammanställning
Kassa
4 522:-Pg
90 432:Hembygdsboken försäljning
59 010:Dito bidrag 25 000 (2005) + 5000 (2006)
30 000:Dito Kommunens bidrag/inköp (2005)
79 500:Dito Tryckkostnad
87 897:_ inköpt restupplagan hos förlaget Atremi av nya hembygdsboken. 7 lådor = 98 böcker 4475:= ca 45:-/bok
2. Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Ulla Zetterberg åtog sig vara Börje behjälplig med urval av de punkter i Börjes styrelse-PM som
lämpligen bör ingå i protokollet och att protokollföra frågor som uppkommer under mötet. Innan
protokollet undertecknas av ordf / v. ordf samråder Ulla och Börje om utformningen.
_ Minikursen i runtexttydning börjar onsdag 6 sept. på hembygdsgården Klint. Kl.19.00
_ Carin Bergström kommer att hålla föredrag den 25 oktober om Lantprästens roll under 1700-talet.
_ Frågan om förnyad försäljningsdrive av nya hembygdsboken togs upp. Förslag på paketerbjudande till
företag föreslogs med ca 20 % rabatt. 20 ex för större företag, 10 – 15 för mindre. Thore hjälper till att
formulera säljbrev
_Vi efterlyser förslag till nya programpunkter att erbjuda våra medlemmar, exempelvis med konst- och
musik, kanske besök i utvalda kyrkor. Sophie och Börje funderar vidare på saken men tar tacksamt emot
fler idéer
_ Chefredaktören för Populär Arkeologi Birgitta Gustafsson deltog i UKF:s arrangemang under
Arkeologidagen. Där framförde hon i ett anförande UKF:s unika position.
_ Börje har skickat ett tack-mail till Expressens reporter Mikael Jägerbrant för den artikel, som han hade
skrivit i samband med arkeologidagen. Denne framhöll att Rösaring stod som nr 4 på rankningslistan
över 50 sevärda fornminnesplatser i landet.
_ Ett flertal möten kring Kulturmånaden. Kultursekreteraren Sjunnessons roll, Bo Larsson, ny chef
_ I kommande möte i Kulturrådet bör frågan om antagande av en ”plan för kommunens kulturarv
upprättas. Ulla och Börje får kallelse, övriga intresserade är välkomna. Hör av er om tidpunkten.
Preliminärt tisd. 19 sept kl 17 i kommunhuset.
_ Utgivning av Kultur & Historia sker under hösten, Thore och Börje träffas snarast
_ Johnny Ljung presenterade fantastiska bilder tagna i samband med månobservationerna i juli och
augusti på Rösaring.
3. Rapporter – även från styrelsemedlemmar
_ Thore gjorde under mötet en sammanfattning till kännedom för de styrelsemedlemmar som inte var
med vid tidpunkten för de stora projekt som han drev i UKF:s namn. Det gällde framförallt Vikingabyn
på Stäketön, den stora utställningen på Galärvarvet under Kulturhuvudstadsåret 1998, då UKF under flera
dagar delade utställningslokal med Historiska och Sjöhistoriska museerna och hans ambitiösa idé kring
händelserna i Stockholm 1743, en idé som hade starkt stöd av Stockholms stad, men skulle bli alltför
kostsamt och därför ej genomfördes. De 11 dagar långa aktiviteterna kring vikingatiden på
Medborgarplatsen vid Millennieskiftet 2000 genomfördes med stor framgång med Thore som ansvarig
arrangör..
_ Sophie rapporterade om det omfattande arbetet med teaterföreställningarna vid 700-årsfirandet av
Håtunaleken i slutet av september 2006. Föreställningar fred 29, skolföreställningar i Håtuna kyrka kl
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13. och 15. Kvällsföreställningar i Håtuna kyrka kl 19. på fred-lörd och kl 17 på söndag då Håtuna
församling står som värd och bidrar med en musikensemble och föredrag av Börje Sandén
Se och Börje PM.
4. Verkställt vissa meddelanden
_ Beställt färgbild från Nationalmuseet av Wallanders tavla Signhilds bränner sig i buren inne.
_ Gudruns bildväv ”Oden i Upplands-Bro” placerad väl synlig i nya kommunhuset. Motivet är också
kommunens logotype.
Se bilaga..
5. Håtunaleken
Kommunen stöder projektet med pengar. 52 000 utbetaldes felaktigt till UKF. Överförda till
Teatersällskapet. Ordf. Morgan. Därefter har ny kontaktperson utsetts: Fredrik Nilsson.
Sophie lämnar faktauppgifter om uppsättningen så att jag kan skriva om detta i nästa nyhetsbrev
6. Bandade intervjuer
Inspelad intervju med Tage Andersson om Broförhållanden tillsammans med Johnny och Conny.
7. Lokalhistorisk dokumentation
Utvecklat metoden för tryckning. Den presenterades i bildvisning på Släktforskardagarna.
8. Publika program i UKF:s regi/medverkan 2006
Genomförda:
Ons 06.04.19 Årsmöte med föredrag av Jan Owe
Sön 06-05-14 Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal
Sön 08.27
Arkeologidagen Stora Ekeby – Rösaring, ca 40 deltagare
Kommande:
Ons 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång Runor i Upplands-Bro. En miniserie om tre träffar varannan vecka
Ons 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Kostnad 40:- Kyrkoherdarnas roll i samhället på
1700-talet. Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
06-09-29/30 Håtunaleken i Håtuna kyrka. Teatersällskapet och Börje
9. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-05-18
Guidning S:t Eriks slott, bokskogen, Dalkarlsbacken, Håbo SPF-förening
06-05-25
Kyrkgårdsvandring, Låssa. Gudrun och Börje. Låssa församling
06-06-13
Kulturrunda med personal från förvaltningar, 6 pers, heldag
06-06-15
Guidning för Rosander Länsmuseet och Hallbergs barn, Fiskartorp på Skjutfältet
06-06-17
Sollentuna lottakår, Rösaring – Djupdal, heldag
06-06-19
Fornsigtuna-Signhildsberg. Nationalmuseets personal, ca 70 personer (hälften)
06.09-12/13 Släktforskardagarna i Nacka strand. Gudrun och Börje och Håkan Norelius
06-08-19
Guidning Rösaring, genom Tammsvik, privat familjeangelägenhet
06.08-31
Busstur med Samhällsbyggnadsförvaltningen, drygt 30 pers, Kungsängen, Bro
Kommande:
96-09-06
”The Four Winds Society”, studiegrupp på Rösaring med inbjudna schamaner från Peru
06-09-15
Svenska Motorsportförbundets ordförandekongress på Lejondal. Börje Kåserar
06-09-21
Föredrag av Börje om historien före och efter Håtunaleken. Fritidsgården Bro C, ABF
06-10-01
Håtunaleken, församlingsaktivitet med musik, teaterinslag och föredrag av Börje Sandén
06-10-02
Historia kring Lejondal/U-Bro. Statens Fastighetsverk på Lejondal
06-10-12
Almarestäkets hembygdsförening – Historia kring 4 biskopar med gatunamn i Stäket
06-10-18
Villa Skoga – 80 år. Börje om Oskar Sjölander (och senare historia)
06-11-19
Almarestäket – Ulvsättra gård
Nästa styrelsemöte 10 okt. kl.19.00 hos Sophie Hedin
Vid protokollet

Justeras

Ulla Zetterberg / Börje Sandén

Ordf / v ordf
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UKF - styrelsemöte tisd 5 sept, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2006:4 Utskrift 2006-09-05
Ekonomi
Sammanställning

Kassa
4 522:Pg
90 432
Hembygdsboken försäljning
59 010:Dito bidrag 25 000 (2005) + 5000 (2006)
30 000:Dito Kommunens bidrag/inköp (2005)
79 500:Dito Tryckkostnad
87 897:_ inköpt restupplagan hos förlaget Atremi av nya hembygdsboken. 7 lådor = 98 böcker 4475:= ca 45:-/bok
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ OBS vår minikurs kring runtexter börjar i morgon onsdag1
_ OBS Boka in kvällen 25 oktober för Carin Bergströms föredrag. Hjälp till att upplysa andra
_ Vi behöver finna en modell för reklam av nya hembygdsboken
_ Viktigt att hitta något exkursionsmål eller nytt projekt som engagerar medlemmarna. Våra
grand-tour och arkeologidagar drar visserligen mycket folk, men medlemmar och
lokalbefolkningen har sedan länge deltagit i dessa
_ Chefredaktören för Populär Arkeologi Birgitta Gustafsson framhåller det stora betydelse som
amatörarkeologin spelar, nämnde UKF Långhundraleden i denna del av landet. Hon var med
under arkeologidagen, och framförde i ett anförande UKF:s unika position. Alla som
antecknade sig får ett gratis ex av Populär Arkeologi i oktober då och kommer att skriva om
arkeologidagen.
_ Expressen placerade Rösaring på 4:e plats bland 50 utvalda i landet i stort uppslag om
arkeologiska sevärdheter, just på Arkeologidagen. Har mailat tack till honom och framhållit att
publicitet kan generera sponsorpengar.
_ Mail (och svar) till Peter Bratt, länsmuseet angående de förmenta stolphålen på skyltarna
_ Hanteringen av Karl-Einar Hjalmarssons märkliga efterlämnade material
_ UKF:s deltagande vid öppningen av Kulturmånaden sönd. 1 okt ??
_ Programpunkt för november??
_ Lennart Wiechel erbjuder visning/föredrag av inspelningen av hans version av Håtunaleken
_ Gudrun och Börje engagerade av SHF att berätta om hembygdsforskning som har anknytning till
Släktforskning vid Släktforskarförbundets årsstämma 12-13 aug 2006.
_ Carin Bergström, chef för Skokloster, och hennes medverkan med föredrag onsd 25 oktober

_ Ett flertal möten kring Kulturmånaden. Sjunnessons roll, Bo Larsson, ny chef
_ I kommande möte i Kulturrådet bör frågan om antagande av en ”plan för kommunens kulturarv
upprättas”
_ Utgivning av Kultur & Historia under hösten
_ Frågan om utåtriktat UKF-projekt som intresserar medlemmarna (under hösten Miniserien om Runor)
Förslag på typ av aktivitet efterlyses. Se ovan
_ Lyckade månobservationer i juli. Johnnys bilder är unika, Ej lika bra förutsättningar i augusti, Bilder till
Curt Roslund och hans forsskargrupp.
Att bevaka
_ Högtidlighållandet av Håtunaleken
_ Sophie rapporterar
_ Möte i Håtunagården 11 juli; ensemblen 19-20 aug.
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Rapporter – även från styrelsemedlemmar
_ Rapport från SLH:s årsmöte i Täby. Göran Furuland avgick efter 25 år som ordförande, initiativtagare
till förbundets bildande. Efterträdare Eric Magnusson, Tyresö. Vid vårt bokbord visade vi böcker enligt
metoden 5-10 ex. Biblioteksinbunden dokumentation av UKF:s handlingar och forskning. Ortsbor
berättar och Nyhetsbreven.
_ Sigge Rahmquist och Kaj Janzon arbetar på deltid med avslutningen av de påbörjade delarna av Det
Medeltid Sverige. Projektet i övrigt är nedlagt.
_ Kommunen har beslutat att bilda ett Kulturråd som sammanträder 2 ggr/år. Ej beslutande organ. Börje
och Ulla deltog vid ett ”interimsmöte” 06-04-06. Rolf Hansson samordnar kulturaktiviteterna för
Kulturmånaden. Ulla Zetterberg ställer upp som ordinarie repr. För UKF.
_ Första officiella mötet med Kulturrådet 06-06-02. Börje och Ulla deltog.
_ Arkivarien vid Länsmuseet Lennart Rosander är ansvarig för 10 fasta skärmmontrarna i nya
museilokalerna i Nacka kulturhus = gamla Atlas Copco fabriken. De skall skildra tio personer i
Stockholms län (utanför själva staden) utvalda från medeltid till nu. Intressant för oss är hans val av Maj
Hallbergs berättelse om sin mor Lilly Karlsson, egnahemmare på Udden norr om Eriksundsbron.
Berättelsen hittade han på UKF:s hemsida. Maj Hallberg, några från Håtuna hembygdsförening och
Gudrun och Börje var inbjudna till vernissagen 06-05-07. UKF bidrog med 3 texthäften (källskriften)
med färgbild.
_ Mail till landshövding Mats Hellström med tack för hans initiativ på ett seminarium vid universitetet
kring prioriteringen av vetenskapligt intressanta objekt såsom kultplatser och handelsplatser,
exemplifierat med Rösaring. Kopia till Anders Sjöö som sponsrar ett ev. Rösarings projekt.
_ UKF:s årsmöte 06-04-19. Jan Owe kunde med en dags varsel rycka in och tala om runstenar vid Curts
sjukdom. Till protokollet lades Börjes beskrivning av Bengt Borkebys insatser för UKF under många år.

_ Vid styrelsens konstituerande sammanträde efter årsmötet valdes Ulla Zetterberg till v. ordf.
_ Omfattande korrespondens med svenskättlingen Jon Applequist, som funnit en stor del av sina
släktförhållanden på UKF:s hemsida. Bilder, kartor, sänt släktbok till honom.
_ Levererat 3 uppsättningar av Hushållningsjournalen till Finnish Forest Research Institute,
finskt antikvariat och en professor
_ Kommunen digitaliserar Fornminnesregistrets tre pärmar, de utnyttjar även de
fornminnesnummer som Börje lät lägga in på kommunens kartor. Tipsade om att nytillkomna
objekt kan hämtas på nätet.
_ Börje deltog i första visningen/demonstrationen av projektet kring domkyrkans historia ledd av
Christian Lovén, som UKF träffade i samband med borgforskningen 1988. Mötet föranlett med
anledning av georadarundersökningen av kyrkans golv och den gamla debatten om
hednatemplets plats. Såväl Ulf Erik Hagberg som Jan Svanberg säger sig vilja deltaga vid
högtidlighållandet av Håtunaleken.
_ Hela Brogårds (Bro Hofs slott) huvudbyggnad, renoverad, oinredda vindsvåningen, där
arkivet förvarades är nu Spegelsalen. Berg bortsprängda för att skapa utsikt över vattnen,
åkrarna gjort kuperade med väldiga schaktmaskiner.
Verkställt
_ Beställt Documenta etiketter med rätt adress att sätta på kvarvarande kuvert. Eftersänd till Bengt.
_ Nytt nyhetsbrev framtaget. Postat och distribuerat
_ Nya hembygdsboken och Ledungen beställda av Vitterhetsakademins bibliotek

_ Uppvaktade Anna Norberg på 60-årsdagen med nya hembygdsboken. Anna anställdes av
kommunen i samband med hembygdsprojektet 1977.
_ Kontaktat nya styrelsemedlemmen Johan Hedin, som intresserar sig mest för bildhantering
_ Sammanträde med Nya Bronätet. Nya chefen för Kultur & Fritid Bo Larsson presenterade sig.
Bor i Uppsala.
_ Inköp av presentbok till Curts 60-årsdag, då Gudrun och Börje Sophie och Håkan uppvaktade.
_ Deltog i ”Öppet hus”, nya kommunhuset. Gudruns stora väv ”Oden i Upplands-Bro” är
uppsatt på väggen utanför hissarna. Den som premiärvisades på Galärvarvet
Kulturhuvudstadsåret 1998.
_ Uppsättning av affischer i Bro och Kungsängen
_ Informerat Ulla Zetterberg om UKF:s verksamhet. Fått låna inbundna Nyhetsbreven
_ Informerat Johan Hedin om UKF-arbetet främst datorsidan
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_ Beställde, efter kontakt med Nationalmuseum, en färgbild av Wallanders målning ”Signhild
bränner sig i buren inne”. (350:- + moms + framtagningsavgift, detta är reducerat pris)
Versionen för hembygdsboken är dubbelt så dyr, och inte för tillfället aktuell att inköpa.
_ Sammanträffat med Jan Owe för att lägga upp miniserien om runstenar
_ Gav honom några av våra böcker som tack för den snabba insatsen inför årsmötet
_ Anmält vår medverkan vid årets Arkeologidag. Rösaring: Länsmuseets + Raä:s grävningar
_ Foto av Börje till Järfälla för annons om föredraget om Stäket.
_ Sammanträde med kommunen om projektet ”Ökad tillgänglighet till information om
naturområden i kommunen”. Börje deltog efter kort varsel. Ulla ombedd att fortsätta kontakten
_ Skickat Maj Hallbergs särskilda artikel om Fiskartorp under Negelstena till länsmuseet, jämte
bilder av ”signalstenarna” ca 150 m från torpet. Rosander säger sig vilja forska kring företeelsen
Rapporter – smärre meddelanden från Börje
Upplands-Bro från då till nu
_ Lämnat agrarboken i Agneta Allerstavs och Gunilla Stenströms Dagny Normans brevlådor,
Bildarkivet i Järfälla + Britt-Marie Westerberg
_ postat till Riksarkivets bibliotek och Arningedepon, Nordiska museet, Stadsarkivet,
Stockholms universitet/institutet, Mattias Nilsson
_ Beställning av agrarboken: Pernilla Maxe Nordmark, Skoklosterspelen, Lasse Wahlström,
20 ex av Skandiamäklarna, Solveigh Skoglund, Uppsala, 5 ex till gymnasie(biblioteket),
_ Söders bokhandel tar 3 ex i kommission. à 140:_ Tackbrev till kommunstyrelsen för bokinköpet och till Kultur & Fritid för teateranslaget
……………………….
_ Gun Björkman lämnade 9 foton tillhörande Karl-Elis Karlsson, torp under Nyborg
_ Maud Larsson har fått kontakt med Gunnar Rundlöv. Kungsängen, som har minnen av Aspviks
kvarn. Vattenrännan över landsvägen. Dagboksanteckningar efter hennes man Åke, kvarnskötare
_ Sänt vår verksamhetsberättelse till Claës Tamm med hans insats för Kvistaberg
_ Betalt John Kraft för 21 av oss sålda ex av senaste boken om Ledungen
_ Annonser till kommunen, Raä och Lokaltidningen om våra aktiviteter. Drygt 80 mailadresser
_ Lokaltidning skrev på redaktionell plats om Grand-Tour, under ”Kultur och Nöje”
_ Deklaration inlämnad
_ Börje har kommenterat Lillemor Landgrens textförslag till rumsskyltarna i nya kommunhuset
_ Diskuterat UKF / kommunhistoria med nya miljöchefen Jonny Hellman, tidigare på Statens
fastighetsverk, han fick UKF-mtrl.
_ Förfrågan från Norlin, Sollefteå om tryckning av ny bok. Förklarat att vi ej längre åtar oss
tryckning
_ Anmärkt på oriktig upplysning av försäljare för Företagsfakta. Enligt chefen hade han
missuppfattat saken. Vi skall inte tvingas betala över 2000:- för något vi inte behöver
_ Får material av Hasse Ström Bro hembygdsförening kring kursen om digitalisering av KB, En
kurs som pågick då jag var upptagen av annat, repris förutspås.
Projekt
_ Kungörelserna
Gudrun fortsätter nu med Kungl. Maj:ts kungörelser
_ Håtunaleken
Kommunen stöder projektet med pengar. 52 000 utbetaldes felaktigt till UKF. Överförda till
Teatersällskapet. Ordf. Morgan. Därefter har ny kontaktperson utsetts: Fredrik Nilsson.
Sophie lämnar faktauppgifter om uppsättningen så att jag kan skriva om detta i nästa nyhetsbrev
_ Bandade intervjuer
Inspelad intervju med Tage Andersson om Broförhållanden tillsammans med Johnny och Conny.
_ Lokalhistorisk dokumentation
Utvecklat metoden för tryckning. Den presenterades i bildvisning på Släktforskardagarna
_ Rekognosceringar - revideringar
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Parkstugan i Mariedal tycks inte finnas kvar. För Jon Applequists räkning
Vandrade över det kommande villaområdet vid Österhagen. Fotograferade husen och
jordkällaren vid Österhagen, som vid tillfället var utbjudet till försäljning.
Charlotte Slettengren rättar oklar uppgift i nya hembygdsboken om Aske och John Krafts moder
Dator / Webbsidan
_ Test med långlivade tonerkassetter med HP-DelronBorg. Den första tog slut efter 8472,
återlämnat och fått annan. Ersättningskassetten var sönderbruten när jag öppnade den. Har ännu
inte fått ersättning för den.
_ Gjort medlemsmatrikeln Odd Fellow, gammal kund.
_ Svårigheter att ladda upp pdf-filer (och mp3-filer). WA-data kunde inte lösa problemet
Norelius tror att filter i Telia bredbandmodem hindrar
_ Rune Edberg, UKF-medlem, sedan länge sköter länsmuseets hemsida. Länkar till UKF.
_ Lagt in Arkeologidagen på SHF:s hemsida
_ Allvarlig incident ned dator ukf9, som inte öppnades efter radering av stor antal temp-filer.
Nätverket fungerade dock så att jag kunde lyfta över C. och D-diskarna till ukf11. Med Håkans
telefonsupport kunde blockeringen hävas.
_ Ordnat service till våra tre hp-skrivare
Förslag till program för hösten.
_ Jan Owe, minikurs kring runstenar och runtexter, ca 3 träffar, exkursion
_ uppföljning av agrarboken: Carin Bergström: Lantprästen, Borkeby: statare i kommunen?
Publika program i UKF:s regi våren 2006
Genomförda:
Ons 06.04.19 Årsmöte med föredrag av Jan Owe
Sön 06-05-14 Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal som mest 50-talet deltagare
Sön 06-08-27 Arkeologidagen Stora Ekeby – Rösaring. som mes ca 45 deltagare
Kommande:
Ons 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång Runor i Upplands-Bro. En miniserie om tre träffar varannan vecka

Ons 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Kostnad 40:- Kyrkoherdarnas roll i samhället
på 1700-talet. Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
Sept/Okt ?? UKF:s engagemang i Håtunaleken
Nov? Programpunkt??
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Journalisten Sten Berglind, frilansande för Vi bilägare, skall skriva om Riks-12:an = Gamla E18.
Fick låna ett par original fotografier efter Olle Hedin, samt kopior, Återkom senare för att ta egna foton
Särskilt intresserade han sig för olyckan i bild vid Thorestabommarna.. Prov av gatstenar Bro-Jursta
_ Inbjudan till Livgardets Officerares Veteranförening och Svea Orden att deltag i Grand-Tour, Text till
deras resp. tidningar.
_ Konstnären Karlsson granne till Curt intresserad av vikingatid, deltog vid Grand-tour, Akvarell
_ Peter Ohrstedt, Rättarboda vill ha karta över området
_ Anna C Olsson, SVT söker gammal stuga, jordkula för inspelning av barnprogram. Tipsat härom, bl.a.
eremitgrottan på Rosersberg. 16 program intresserad av att återkomma. Förmedlat av Lars Holmberg.
_ Kultursekreteraren Margareta Gran, Sollentuna, tog upp frågan om Thores vikingabyprojekt på Stäket.
Gällde egentligen vikingaprojektet på Ekerö, för vilket det skulle finnas anslagna pengar, men inget stö
d från kommunen. Hänvisade till Thore. Postat UKF-mtrl.
_ Leif Olsson, Mariedal, om att militären river Björnhäll, vill kontrollera en skröna om Gustav Vasa som
där skulle ha skjutit en björn i hälen!
_ Förslag till Bo Bodin, Svea Orden, om ett historieprojekt, Nedslag i historien (Håtunaleken, m.fl.)
_ Gruppen Tealogerna (sysslar med fruktbarhetskulten) vill deltaga vid Grand-tour
_ Frågor från Tamp Oja besvarade
_ Kenneth Kjersgaard fick förorden till Dalupproret 1743. Har boken sedan tidigare
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_ Brevkort med akvarell av isberget som skapade dödisgropen vid Djupdal
_ Kontakt med Curt Roslund, Johnny och Conny ang. månens läge vid Rösaring 11 juli
_ Diskussion med Ulla Larsson, förvaltningschef för samhällsbyggnadsnämnden, om rundresa i
kommunen för personalen.
_ Korrespondens med Jan Pröjs om ätliga grodan på Broängarna. Jag berättar min historia.
_ Långt samtal med Göran Sundquist, Sigtuna, intierat av att han fann murrester vid Aske brygga.
_ Långt samtal med Tord Martell, Göteborg, om vikingarnas utvandring från Asien. Hittat hemsidan.
_ långt samtal med Gordon Eklöf, gammal Brobo som nu upptäckt Det hände i Upplands-Bro
_ Gunilla Colliander arbetar med historik kring koloniområdet vid Aspvik, fick viss information
_ Mailsvar till Dennis Persson om minnesstenen vid Råbacka. Prinsarna Carl och Eugen.
_ Johan Westre har fått musikhistoriskt material främst för en av hans elever som skall skriva uppsats
_ Ulla Larsson Samhällsbyggnadsnämnden ang. föredrag och bussfärd.
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-05-18
Guidning S:t Eriks slott, bokskogen, Dalkarlsbacken, Håbo SPF-förening
06-05-25
Kyrkgårdsvandring, Låssa. Gudrun och Börje. Låssa församling
06-06-13
Kulturrunda med personal från förvaltningar, 6 pers, heldag
06-06-15
Guidning för Rosander Länsmuseet och Hallbergs barn, Fiskartorp på Skjutfältet
06-06-17
Sollentuna lottakår, Rösaring – Djupdal, heldag
06-06-19
Fornsigtuna-Signhildsberg. Nationalmuseets personal, hälften ca 70 personer
06-08-12/13 Gudrun o Börje. Släktforskardagarna i Nacka Strand, Montern 13 tim + föredrag
Håkan Norelius såg till att uppkopplingen till nätet fungerade.
06-08-19
Guidning Rösaring, genom Tammsvik, privat familjeangelägenhet.
06-08-31
Busstur med personalen Samhällsbyggnadsfövaltningen, drygt 30 pers. Kungsängen-Bro
Kommande:
06-09-06
06-09-15
06-09-21
06-09-29/30
06-10-01
06-10-02
06-10-12
06-10-18
06-11-19

”The Four Winds Society” - Rösaring
Svenska Motorsportförbundets ordförandekongress på Lejondal
Föredrag av Börje om historien före och efter Håtunleken. Fritidsgården Bro C, ABF
Håtunaleken i Håtuna kyrka. Teatersällskapet och Börje, kl 19
Håtunaleken i församlingens regi, kl 18
Historia kring Lejondal/U-Bro. Statens Fastighetsverk på Lejondal
Almarestäkets hembygdsförening. Historia kring fyra biskopar med gatunamn i Stäket.
Villa Skoga – 80 år. Börje om Oskar Sjölander (och senare historia)
Almarestäket – Ulvsätra gård

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2006:5
2006-10-10 kl 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Curt Dahlgren, Bo Palmehorn, Ulla Zetterberg, Börje Sandén, Sophie Hedin,
Thore Isaksson
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet.

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi – se saldolistan per 9 okt. 2006
3. Att diskutera/ bevaka / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Förslag till olika publika programpunkter för våren efterlyses.
_ Ämnen och artiklar att presentera i Kultur & Historia .
_ Mer annonsering av Carin Bergströms föredrag den 25 oktober i dagcentralen Bro centrum .
_ Frågan om Kvistabergs framtid är fortfarande intressant
_Information till nya bibliotekarien Marie Holmqvist om UKF:s verksamhet.
_ Utgivning av Kultur & Historia sker under hösten, Thore och Börje träffas snarast
3. Rapporter – även från styrelsemedlemmar
_ Sophie rapporterade om teaterföreställningarna vid 700-årsfrandet av Håtunaleken i slutet av
september 2006. Håtuna kyrka var fullsatt vid varje föreställning och det var mycket bra och uppskattat.
Det finns planer på att framföra Håtunaleken vart annat eller vart tredje år i fortsättningen.
Ekonomiskt gick föreställningarna ihop.
_ Med en bokpresent visade UKF sin uppskattning av Sophie för hennes enorma arbete med
Håtunaleken.
_ Börje presenterade Svenngårdska samlingen, sammanställt från 5 UKF pärmar till två inbundna
böcker.
4. Verkställt vissa meddelanden
_ Beställd färgbild från Nationalmuseet av Wallanders tavla ” Signhilds bränner sig i buren inne,”
presenterades av Börje. Resultatet av kopieringen var överraskande god.
Verkställt i övrigt se PM 2006:5
5. Projekt.
Projekt se PM 2006:5
6. Publika program i UKF:s regi/medverkan 2006
Genomförda:
Ons. 06.04.19 Årsmöte med föredrag av Jan Owe
Sön. 06-05-14 Grand-Tour, kl 13 – ca 16. Rösaring – Djupdal
Sön. 06-08-27 Arkeologidagen Stora Ekeby – Rösaring, ca 40 deltagare
Ons. 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång Runor i Upplands-Bro. En miniserie om tre träffar varannan vecka
29,30 sept.,1 okt. Håtunaleken i Håtuna kyrka
Kommande:
Ons. 18 okt Maj Hallberg och utställningen på länsmuseet. Börje berättar om bakgrunden.
Ons. 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Kostnad 40:- Kyrkoherdarnas roll i samhället på
1700-talet. Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
7. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-05-18
Guidning S:t Eriks slott, bokskogen, Dalkarlsbacken, Håbo SPF-förening
06-05-25
Kyrkgårdsvandring, Låssa. Gudrun och Börje. Låssa församling

710

06-06-13
Kulturrunda med personal från förvaltningar, 6 pers, heldag
06-06-15
Guidning för Rosander Länsmuseet och Maj Hallbergs barn, Fiskartorp på Skjutfältet
06-06-17
Sollentuna lottakår, Rösaring – Djupdal, heldag
06-06-19
Fornsigtuna-Signhildsberg. Nationalmuseets personal, ca 70 personer (hälften)
06.09-12/13 Släktforskardagarna i Nacka strand. Gudrun och Börje och Håkan Norelius
06-08-19
Guidning Rösaring, genom Tammsvik, privat familjeangelägenhet
06.08-31
Busstur med Samhällsbyggnadsförvaltningen, drygt 30 pers, Kungsängen, Bro
96-09-06
”The Four Winds Society”, studiegrupp på Rösaring med inbjudna schamaner från Peru
06-09-15
Svenska Motorsportförbundets ordförandekongress på Lejondal. Börje kåserar
06-09-21
Föredrag av Börje om historien före och efter Håtunaleken. Fritidsgården Bro C, ABF
06-10-01
Håtunaleken, församlingsaktivitet med renässansmusik och föredrag av Börje Sandén
06-10-02
Historia kring Lejondal/U-Bro. Statens Fastighetsverk på Lejondal
Kommande:
06-10-12
Almarestäkets hembygdsförening – Historia kring 4 biskopar med gatunamn i Stäket
06-10-11
Villa Skoga – 80 år. Börje om Oskar Sjölander (och senare historia)
06-11-19
Almarestäket – Ulvsättra gård
8. Idéer om föredragsämnen-exkursioner-publika aktiviteter
_Livgardets funktion i vår tid.
_John Kraft berätta om begreppet ”ledung” och sin bok Ledungen.
_Torkel Stålmarck. Om prästen Jakob Mörk.
_Bro kyrkas altarskåp, efter rengöringen, beskrivning och historik.
_Konsert med Johan Westre och Bro d`River Boys
_Geologi i Upplands Bro – inkl. grafitgruvan.
_Den gränslösa lokalhistorien - Börjes fördrag på universitetet.
-1300-talskläder visning och senare sömnad av nya dräkter till Håtunaleken.
Nästa styrelsemöte 31 okt. kl.19.00 hos Sophie Hedin
Vid protokollet

Justeras

Ulla Zetterberg / Börje Sandén

Ordf / v ordf
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UKF - styrelsemöte tisd 10 okt, Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2006:5 Utskrift 2006-10Ekonomi

Se Saldolistan
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
* Kom med förslag till publika programpunkter för våren: föredrag, studiebesök, projekt!
* Ämnen / artiklar att presenterar i Kultur & Historia
_ Bägge frågorna synnerligen viktiga för UKF:s renommé
* Hjälp till att sprida kunskap om Carin Bergströms föredrag 25 oktober
* Pm för information till nya bibliotekarien Marie Holmqvist
- även statistik om UKF:s hemsida
* Idag introducerar Raä den publika delen av Fornminnesregistret Test ett halvår
.http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/index.info

Att bevaka
Frågan kring Kvistaberg
Kan vi påverka Alliansen att ta upp frågan om en plan för bevarandet av kulturarvet?

Verkställt
_ Ulla och Börje deltog i höstens kulturrådslag med Bildningsnämnden. Börje framhöll det
värdefulla i att kulturföreningarna återfått ett samrådsförfarande med kommunen, vilket försvann
när kulturnämnden avskaffades (för 5-6 år sedan ?). Nämnde att Upplands-Bro finns med i den
fasta utställningen i nya länsmuseet genom Maj Hallbergs berättelse om sin mor. Börje tackade
Anna Sjunnesson för de olika initiativ hon tagit till fromma för kulturföreningarna. Den ny
bibliotekschefen presenterade sig Maria Holmquist (?), som fick UKF:s nyhetsbrev och 4-vikta
foldern. Börje har utbett sig att få träffa henne och berätta mer om UKF/lokalhistorien.
_ Ordnat två 16-dels annonser i Bro-Bålstabladet inför Carin Bergströms föreläsning.
Lokaltidning har fått upplysningar för publicering i På Gång och Kultur och Nöje.
_ Börje deltagit i Nya Bronätets välbesökta möte. ”Mötesplats Bro” mellan Broskolan och
Råbyskolan har fått fastare struktur, arkitekt förslag demonstrerades, påstås var finansierat av
Hyresgästföreningen och kommunen/Upplands-Brohus. Bronätet har en löst sammanhållen
paraplystruktur där föreningslivet deltar alltefter frågornas karaktär. UKF står till förfogande
med sin kunskap om den historiska utvecklingen i Bro och kommunen. Gamla Bro nätverk hade
en uttalad inriktning på ungdomsfrågor, nu gäller det alla samhällsgrupper. Även nu intar Bro
församling en central ställning. Aktuella projekt är bl.a. Nationaldagsfirandet, Fest i Byn,
Valborgsmässofirandet (publikantal ca 1000 varje år).
_ UKF har genom Sophie och Börje aktivt deltagit i planerandet av Kulturmånaden. Kultur &
Fritid hade som initiativtagare till Kulturmånaden inget bra grepp om arrangemangen. Anna
Sjunnesson hade uppmanats av chefen att ligga lågt och låta föreningarna ta över ansvaret. Rolf
Hansson tog på sig ansvaret för framtagning av kulturkalendern. Således ett mycket oklart
ansvarsförhållande vilket kom till uttryck vid söndagens öppning då ingen höll i den enligt en
medverkande.
_ Besvarat remiss angående namn på vägarna i nytt område och byten av namn på rondeller
_ Skrivit korttexter för den kommunala årskalendern kring sevärdheter (Sjunnesson)
Rapporter – även från styrelsemedlemmar
Sophie: om arbetet med Håtunaleken, ekonomi m.m.

Rapporter – smärre meddelanden från Börje
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_ Fråga till länsmuseet på vilka grunder man på perspektivskissen vid dödshuset ritat flera m
höga stolpar och på kartan anger att de 100 försänkningarna är stolphål. Ännu har inget svar
kommit från Mats Vänehem och Åsa Lundström som är ansvariga för tavlorna.
_ Börje deltog i samband med guidning av Rösaring i en schamanceremoni vid med äkta
inkaindianer från Peru inbjudna av ett svenskt sällskap som studerar healing m.m..
_ Göran Furuland arbetar med en uppföljning av seminariet i Finland kring lokalhistorisk
forskning. Han vill att UKF ställer upp vid en planerad fortsättning på Väddö folkhögskola 1213 april 2007.
_ Fick några bra bilder av Nyckelstenen från Jan Westins kanotpaddling
_ Fått bilder kring länsmuseets utställningen ”Ett annat liv” av Maj Hallbergs miljöer, inkl.
bilder från själva invigningen, då Maj deltog. Peter Wålarö
_ Göran Furuland, Sveriges hembygdsförbund har inbjudit Gudrun och Börje att berätta om sin
forskning vid en planerad uppföljning på svensk botten av seminariet i Finland i februari.
_ Levererat 2 ex av Aschaneusbok. Det ena till Nordisk Forskningsinstitut i Danmark.
Projekt
Kungörelserna
Gudrun fortsätter nu med Kungl. Maj:ts kungörelser
Håtunaleken – 700-årsminnet
_ Teatergruppen hade avsagt sig medverkan i Fest i byn, varför jag berättade om Håtunaleken
_ Sophie Hedin tvingades ta allt större ansvar för genomförandet av teaterföreställningen när
teatersällskapet mer eller mindre hoppade av. Det blev till slut en mycket bra föreställning.
Historien var väl skildrad av manusförfattaren Stefan Moberg. Föredömlig blandning av musik
med sångtexter och talscener. Börje medverkade vid föreställningarna med en kortare
kommentar, dvs de väsentligaste delarna ur det högtidstal som hölls på söndagskvällen i
samband med konserten med Renässansmusik. Hembygdsföreningen i Håtuna och församlingen
tog ett stort ansvar för de praktiska arrangemangen. Bekostade helsidesannons i Bro-Bålsta
Bladet.. En eloge till Sophie för arbetet. Hon fick en bokpresent från UKF. UKF stod för
tryckning av affischer A4 / A3 och program.
Rösaring – Curt Roslund vill att jag skriver en artikel om Rösaring för Populär Arkeologi. Han
har sagt till red. Birgitta Gustafsson att han går i god för min uppfattning om Rösaring. Han
lovar att kolla min text.
Lokalhistorisk dokumentation
_ Fått låna stordia från Nationalmuseum för framställning av hemsidesbild av ”Signhild bränner
sig i buren inne” kostnad 550:_ Fotodokumenterat Fiskartorpet på skjutfältet som Maj Hallberg beskriver i länsmuseets monter
_ Diskuterat med länsmuseet om komplettering av fornminnesinventeringen vid Stora
Hammarby. Några misstänkt gamla murrester bland murar från sekelskiftet 1900.
_ Arbetet med Svenngårds pärmarinbundet i 2 volymer om 380 + 280 = 660 s. 4 ex.
Rekognosceringar - revideringar
_ platsen för Grynstastenen inför vår exkursion med Jan Owe
Fotodokumentation av Fiskartorpet(Negelstena) inför bildpresentationen på biblioteket
Dator / Webbsidan
_ Service på alla 3 skrivarna gjorda av företaget Office, där vi nu är kund
_ Håkan Norelius har hittat ett bokvikngingsförfarande i Word som lovar gott, fortfarande måste
dock min metod som bygger på Adobe Acrobat användas. Nackdel är tunna ramar runt varje sida

713

_ UKF och Bro-Lossa hembygdsförening har införskaffat en backup-hårddisk på 500 GB på
vilken Tomasz Pydzik nu lägger in hela bildarkivet (ca 320 GB). Min avsikt är att också
mitt/UKFs bildarkiv får plats.
Förslag till program för hösten.
Publika program i UKF:s regi och/eller medverkan hösten 2006
Genomförda:
Ons 6/9, 20/9, 4/10. 20:- per gång Runor i Upplands-Bro.
En miniserie om tre träffar varannan vecka i samarbete med Bro och Lossa hembygdsförening
Fred 29/9, 30 /9, kl 19. Bygdespelet Håtunaleken Sophie Hedins produktion, Stefan Mobergs regi
Sönd 1/10 Dito kl 15. Inspelning av Bålsta lokal-TV
Sönd 1/10 kl 18. Minneshögtid med Renässansmusik av Gunnar och Torsten Englunds musikgrupper och
högtidstal av Börje Sandén
Kommande:

Ons 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Kostnad 40:- Kyrkoherdarnas roll i samhället
på 1700-talet. Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
Nov? Programpunkt??
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Astrid Söderberg (af Ugglas) vill få en diktbok tryckt i liten upplaga för sina släktingar och vänner.
Börje tar tillfället i akt att testa den nya möjligheten som finns in ordbehandlingsprogrammet Word
_ Fått Sigtunamuseets första exemplar av den återupptagna bokserien Situne Dei
_ Samtal och korrespondens med Jan Svanberg om Håtunaleken. Han kom till föreställningen.
_ Ingmar Jansson arkeologiska institutionen vid Frecati hörde sig för om runstenar i Bro kyrka
_ Peter Jonsson erbjuder Musikkåseri om sid fader operasångaren Folke Jonsson
_ Diskussioner med Rosander vid länsmuseet om bilder ur länsarkivet för presentationen av Lilly
Karlssons, dit jag bjudit in barnen Anders och Inger
Fått bra digitala kanot bilder från Jan Westin över Nyckelstenen och utsikt mot Sigtuna
Förfrågan om hjälp med tryckning av släktsaga (Dick Dermé)
2 beställningar av Aschaneusboken. Förmedlad av Jan Owe
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-09-06
”The Four Winds Society” – Rösaring – deltagande av indianer från Peru
06-09-15
Svenska Motorsportförbundets ordförandekongress på Lejondal
06-09-21
Föredrag av Börje om historien före och efter Håtunaleken. Fritidsgården Bro C, ABF
06-10-02
Historia kring Lejondal/U-Bro. Statens Fastighetsverk på Lejondal
Kommande:
06-10-11
Villa Skoga – 80 år. Börje om Oskar Sjölander (och senare historia)
06-10-12
Almarestäkets hembygdsförening. Historia kring fyra biskopar med gatunamn i Stäket.
06-10-18
Bro bibliotek. Maj Hallberg och utställningen på Länsmuseet. Börje berättar bakgrund
06-11-19
Almarestäket – Ulvsätra gård

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Diskussionspunkter får styrelsen 2006-1 0-1 O
Plats/förslag på ytterligare information
A. Att informera nya bibliotekschefen Marie Holmqvist.
_1 Börjesförsta planerade möte i morgon onsdag
_ planering av nästa veckas föredrag på biblioteket i Bro om länsmuseets utställning
_ Maj Hallbergs barn är inbjudna
_ 2 Möte för allmän information om biblioteks- och kulturverksamheten
Före UKF
Försök till Beskrifning öfwer Ryd och Näs Socknars Pastorat.
L.J. Öberg, 1822, kyrkherde i Västra Ryd. UKF:s småskrift med modernt språk
Vad gamla röster tala. Sockenbeskrivning över Stockholms-Näs och Westra Ryd
Carl Widman, 1927 (1928), kyrkoherde i Stockholms-Näs (Kungsängen)
Kungsänges hembygdsförening bildas 1942 - Minnesstenen för 1502 vid kyrkan
Håtuna och Håbo-Tibble socknars hembygdsförening bildas (1960-talet ?)
Börje övertar uppdraget som Raä:s lokalombud från ordf. Sören Hallgren 1968
Kulturnämnd imättas efter motion i fullmäktige 1968. Ordf. Börje Sanden
Upplands-Bro Musiksällskap bildas 1969 på initiativ av Mats Liljegren (Kuoppala)
Svenngårdska samlingen överlämnas till kommunen 1970
Hembygdsprojektet 1977-80, jämte delprojektet Vi skriver i U-Bro
Bro hembygdsförening bildad (1970-talet) Nu: Bro och Lossa hembygdsförening
Kulturhistoriska delen av Turistkartan 1982
Hembygdsboken 1984
Krönikespelet om Alnlarestäket 1986 (?) Teaterföreningen bildas.
Tillkomsten av Upplands-Bro Kulturhistoriska Forsk11ingsinstitut 1987
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning samlar in pengar som används för arkeologiska
undersökningar vid Fornsigtuna, Rösaring, Almarestäket. Upphört
Kulturbojen - Rädda röda stugan bildas på 90-talet
Stiftelsen Tärnsund verkar för bevarande av byggnader på skjutfältet och Brogård
_ 3 Visning av Svenngårdska samlingen - unik i sitt slag

4 UKF:s verksamhet 1987 - 2006
_ Beskrivning i 20-sidiga foldern.
Projekt - genomförda och under utveckling
Register av olika slag
Exempel på artiklar på UKF:s hemsida
Datacentralens innehåll
UKF:s publika aktiviteter 1987 - 2006.
_ Nyhetsbrev nu årg. 20, se nedan
_ Hemsida sida sedan 1996, se nedan
_ Traditionell LItgivning av hembygdsböcker, layout och LItSkrift på laserskrivare i ETT exemplar
Vad hände egentligen? del 1, del 2, del 3, Aschaneusboken,
_ Digital tryckning av hembygds- och släktlitteratur 20-tal publikationer 1997-2005 bl.a.
Hushållningsjournalen 1776-1813,3 volymer. John Krafts 3 vetenskapliga verk,
Boken om Bro med över 300 bilder var drygt 100 i färg, upp till helsida
_ Ny metod för framställning av böcker i befintliga datorprogram
_ presenterad på Släktforskardagarna, nu ytterligare utvecklad
_ utnyttjas för dokumentation av UKF:s olika forskningsprojekt inbundna i biblioteksbindning
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_ alla nyhetsbrev 1987-2006 - 4 ex il 442 sidor format A5
_ Ortsbor berättar, 407 sidor, 4 ex i A5, 1 ex i A4
_ Allmänna kungörelser (landshövdingens) 1816 - 1839,
4 delar 354 s + 359 s + 379 s + 219 s, == 1311 sidor, 4 ex av varje i A5
_ Ur Svelmgårdska samlingen, sammandrag av innehållet i ca 25 pärmar
( 5 UKF-pärmar)
2 delar 380 s. + 280 s. == 660 sidor i A4-format
_ Skrifter / häften i A4 och A5, ett 20-tal av varje. Trycks alltefter behov

B. Statistik för hemsidan. Startades 1996.
Filer på hemsidan (text och bild-jiler)
208
Rotkatalogen:
49
BokO
2 filer
BokOO
1 pdf
Domkap
Hembygd
174, varav 17 pdf
med många A4.sidor
34 bildfiler
Images
Kungorel
5 pdf
2pdf
Landshov
1 pdf
Landshov2
2pdf
Landshov3
2 filer varav 1 pdf
Lokalhistoria
89 filer varav 3 pdf
Nya
1 pdf
Nyhetsbrev
2 filer varav 1 pdf
Ortsbor
Research
5 pdf
60
filer, varav 5 pdf
Subjects
6 filer, varav 3 pdf,
Svengard
5 varav 1 pdf
Svenparm (Svl)
1 pdf
Sv2
1 pdf
Sv3
Sv4
1 pdf
1 pdf
Sv6
208 varv 89 pdf
Ukf
9 varav 3 pdf
Viskriv

5129 kB
650 kB
577 kB
505 kB
16 168 kB
704 kB
3028 kB
1882 kB
2996 kB
1785 kB
136 kB
2669 kB
5126 kB
275 kB
3455 Kb
2376 kB
350 kB
684 kB
601 kB
804 kB
725 kB
772 kB
5129 kB
2827 kB

WA-data: 77,52 Mb utnyttjat av 125 Mb

2
15:16:00
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c. Ideer om föredragsämnen - exkursioner - publika aktiviteter
LivgaIidets funktion i vår tid

V' John Kraft berättar om begreppet "ledung" och sin bok Ledungen
I

Torkel Ståhlbarck. Om prästen Jakob Mörk apropå Carl Bergströms Lantprästen

~(

Bro kyrkas altarskåp rengörs - beskrivning och dess historik

~

KOllsert l1ågonstans - Johan Westre - Bro d'River Boys
Geologi i Upplands-Bro - il1kl. grafitgruvan
Den gränslösa lokalhistorien - Börjes föredrag på universitetet

D. Artiklar i Kultur och historia

()
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2006:6
2006-12-5 kl.19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Curt Dahlgren, , Ulla Zetterberg, Börje Sandén, Sophie Hedin,
Conny Ljung, Jonny Ljung
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2006:6a/b

1. Mötets öppnande.
2. Ekonomi – se saldolistan per 5 dec. 2006
3. Att diskutera/ muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Börje redogjorde för AU-mötet 31 okt.
_ Nyhetsbrevet skall vara klart innan årets slut, för att presenteras i januari -07
_ Bengt Borkebys 70-årsdag har vi tyvärr missat. Ulla föreslår är UKF uppvaktar med ett presentkort med
evenemangsbiljetter till Dalhalla för två personer.
_ Jan Owe har hittat en bortglömd runsten i Vallentuna efter att ha studerat Aschaneusboken.
4. Att bevaka
_ Vi vill gärna veta hur Alliansen ställer sig till bevarandet av kulturarvet.
_ Sophie kom med ett förslag att inför julen satsa på den nya hembygdsboken, genom att en lördag sitta
på biblioteken i kommunen och erbjuda invånarna att köpa den som en julklapp.
_ Curt Dahlgren håller på att göra en kortversion om kommunvapnet.
_ Curt behöver mallar att lägga in i PageMaker för att Thore skall kunna göra layout av K&H
_ Vi inväntar en artikel från Sten Tesch om något aktuellt.
_ Leif Ölmeborg från Livgardet lovar att återkomma med datum för studiebesök.
5. Rapporter - styrelsemedlemmar
_ Börje rapporterar att en remiss från samhällsbyggnadsförvaltningen ang. gatunamn inkommit.
Där Börje har givit en kommentar ang. Vickbergahöjden, Oscar Sjölanders väg.
_ Bibliotekschefen Marie Holmqvist har informerats av Börje angående UKF, Svenngårdska samlingen
och K&H 1994 m.m.
_ Bro Hof Slott är nu färdig renoverat och gårdsarkivet kommer antagligen tillbaka till gården.
_ Tidskriften Riksettan har 8 sidor om gamla E18 genom Upplands-Bro efter bl.a. intervju med Börje
som lånat ut Olle Hedins bilder.
6. Projekt.
_Ulla Zetterberg meddelade att dräktkursen ”Kläder från 1300-talet” är tänkt att innehålla lite
information och visning av kläder från medeltiden till våren och senare i höst kommer det att bli sömnad
av 1300-talskläder
I övrigt angående projekt, rekognoseringar och Dator/Webbsidan se PM 2006:6b
7.Förslag till program till våren 2007
_ Program tillsammans med Bro kyrka om dess nyrenoverade altarskåp.(sönd 2007-01-14)
_ Onsd. 7 febr. John Kraft om Ledungen. Lokal meddelas senare
_ Torsd. 15 mars Torkel Stålmarck, i samarbete med Bro församling i f.d. prästgården
_ April Årsmöte och 20 årsjubileum . Hamncaféet ?
_Sönd. 13 maj Exkursion: tema Energiutvinning i Upplands-Bro före ångkraftens tid.
(Vattenkvarnar och sågar)
_ Juni Bussrundtur i kommunen. Komplettering av guidekursens rundtur.
_ Lars Ericson Stockholms blodbad.?
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8. Publika program i UKF:s regi/medverkan hösten 2006
Genomförda:
Sön. 08/27
Arkeologidagen Stora Ekeby – Rösaring, ca 40 deltagare
Ons. 6/9, 20/9, 4/10. Runor i Upplands-Bro. En miniserie om tre träffar varannan vecka
29,30 sept.,1 okt. Håtunaleken i Håtuna kyrka
Ons. 18 okt.kl.19.00 Bro bibliotek Börjes föredrag/videopresentation av Lilly på Udden.
Ons. 25 okt kl 19.00. Dagcentralen i Bro Centrum. Kyrkoherdarnas roll i samhället på 1700-talet.
Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
Lörd. 11 nov. Villa Skoga 80 år, Oscar Sjölander
Konsultationer se PM 2006:6
9. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-10-12
Almarestäkets hembygdsförening – Historia kring 4 biskopar med gatunamn i Stäket
06-11-19
Almarestäket – Ulvsättra gård
.
Nästa styrelsemöte : prel onsd 14 febr 2007
Vid protokollet

Justeras

Ulla Zetterberg / Börje Sandén

Ordf / v ordf
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PM Styrelsemöte 31 okt 2006 Au (nr 2006:6a)
Hos Börje Sandén
Några frågor att ta upp
Vi kom inte ihåg Bengts 70-årsdag
Ekonomi: UKF:s del av biljett intäkterna för Håtunaleken drygt 6000:Saldo ca 90 000.
Publika programmet
Genomförda :
_Lilly Karlsson på Udden, nytt häfte framtaget om hennes övriga uppsatser / hemsidan
_Lantprästens roll på 1700-talet
Vårens program. överenskomna
* John Krafts föredrag om Ledungen – i anslutning till hans bok (den 3:e som UKF gjort
Förslagsvis i februari, onsd 7 febr – Båtklubbens lokal / Dagcentralen i Bro
* Torkel Stålmarck. Berättar om Bro prästen Jacob Mörk. Tord 17 mars, Bro prästgård
Doktorerade 1970 – höll föredrag om Mörk i UKF:s regi under vårt första verksamhetsår
Överenskommet datum onsd 7 mars (kanske i Bro prästgård)
* Förfrågan lämnad till Leif Ölmeborg, hög ansvarig chef på Livgardet – man återkommer
* Vi bör ha en sammankomst för presentation av vårt inre arbete
_ exempelvis visning av våra kartor, lantmäterikartor och andra,
_ Tolkning / diskussion kring Olaus Magnus, och Olav den heliges Mälarskildring enligt Snorres
stora saga
* Tid / programinriktning för någon form av konsert med historia
* Kultur & Historia
_ Indesign vers 1. Var finns den? Ny svensk kostar 9995 + moms
_ Publisher? eller Ventura ? – Bengts mallar för Thore på CD. liksom Ventura
* Exkursion
* Historiska dräkter
* Nyrenoverade altarskåpet i Bro kyrka
* Den gränslösa lokalhistorien
Säljbrev för nya boken
UKF:s skjortor / jackor
Bärbar högtalare
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UKF - styrelsemöte tisd 5 dec. Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2006:6b Utskrift 2006-12-01
Ekonomi

Se Saldolistan
Drygts 6000:- av biljettintäkterna från Håtunaleken till UKF.
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
* Redogörelse för Vid AU-möte 31 okt
* Dagsläget för utgivning av K&H
* Vi missade Bengt Borkebys 70-årsdag. Vad gör vi?
* Jan Owe har hittat en bortglömd runsten i Vallentuna i Aschaneusboken
Att bevaka
Kan vi påverka Alliansen att ta upp frågan om en plan för bevarandet av kulturarvet?
_ Säljbrev för nya hembygdsboken
_ Kortversion av kommunvapnet

_ artikel av Sten Tesch om något aktuellt
Verkställt
_ Förfrågan till Livgardets Leif Ölmeborg _ Livgardet återkommer ang. studiebesök
Rapporter –styrelsemedlemmar

Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_Remiss fr. samhällsbyggnadsförvaltningen ang. gatunamn. Börje kommenterade
Vickbergahöjden, Oscar Sjölanders väg.
_Börje gett kort rapport om UKF till nya bibliotekschefen Marie Holmquist. Vill återkomma för
mer information. Hon fick 20-sid foldern, nämnde Svenngårds samlingen, K&L1994 m.m.
_Bro Hot Slott nu helt renoverat. Gårdsarkivet ev till huvudbyggnaden
Projekt
Dräktkurs
Ulla rapporterar
Kungörelserna
Gudrun fortsätter nu med Kungl. Maj:ts kungörelser
Rösaring –
Mats Hellströms initiativ till seminarium kring fortsatt forskning vid Rösaring
Börje rapporterar. Lämnat UKF-mtrl 4-vikta folder och Där lokalhistoria till alla
Mats Jonsäter, Torun Zachrisson fick Hemsideshäftet, 20-sidiga foldern
Stora Hammarby
Länsmuseets Kjell Andersson intresserad avv komplettera fornminnesinventeringen där
Lokalhistorisk dokumentation
_ framställning i bokform av UKF:s databaser och hemsidor
Astrid Söderberg (af Ugglas)
Test med diktbok enligt nya metoden
Kommunens bildarkiv
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Vi har hårddisk för ändamålet – ännu oklart om avtal för användning
Karl-Erik Hjalmarssons papper
Materialet genomgånget, delvis digitaliserat, registrerat. Sven Erik Persson ansvarig
Rekognoseringar - revideringar
Gamla dammanläggningar: Svarvarviksbäcken, Vallby skog, Aspvik inför vårens exkursion
Dator / Webbsidan
Utnyttjande av WORDS bokvikningsfunktion, i viktiga avseenden bättre än Adobe
Att lägga in html-sidor, dBASE texter, Wordstar-texter, pdftexter i Redigerbart Worddocument
Håkan behjälplig med datorproblem. Fläkten arbetade för hård, överhettning? Dammsugning
Håkan: idéer om lägre kostnader för inköp av programvara
Förslag: Publika programmet våren 2007
?? Jan. Program tillsammans med Bro kyrka om dess nyrenoverade altarskåp
Ons 7 febr. John Kraft om Ledungen. Lokal?
Torsd 15 mars Torkel Stålmarck. I samarbete med Bro församling, i f.d. prästgården
April Årsmöte, Bro d’ River Boys. Vad är Harmony Singing?
Sönd 13 maj Exkursion: energiutvinning i Upplands-Bro före ångans tid. Vattenkvarnar/sågar
Juni Busstur i kommunen. Komplettering av guidkursens rundtur.
? Lars Ericson Stockholms blodbad
Publika program i UKF:s regi och/eller medverkan hösten 2006
Genomförda:

Ons 18 okt Bro bibliotek. Börjes föredrag/videopresentation av Lilly på Udden
Ons 25 okt. Dagcentralen i Bro Centrum. - Kyrkoherdarnas roll i samhället på 1700-talet.
Föredrag av Carin Bergström, museichef på Skokloster.
Lör 11 nov. Villa Skoga 80 år, Oscar Sjölander
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_Gun Björkman och Inger Löfstedt, Håtuna hembygdsföreningstudie besök hos Gudrun och Börje
_5 ex av bok1 till Friis Almarestäket, studiecirkel
_ Stig Jansson vill skriva om sin tid på Granhammar, mailkontakt
_Fråga från Björn Hagelin hur man hittar hela texten till det som finns i Googles. Personen Ölander
_Göran Sundquist, Sigtuna, intresserad av vår verksamhet, 2 långa samtal. Sänt UKF-mtrl
_mail från Jan-Olof Olsson om förment bild från Upplands-Bro. Gäller Strängnäs
_kopierat bilder och texter åt Gun Björkman, Inger Löfstedt
_Tellefsen har skickat min engelskspråkiga artikel om Rösaring till forskare i USA
_upprepade kontakter med Lennart Andersson ang. Stora Hammarby
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-10-12
Almarestäkets hembygdsförening. Historia kring fyra biskopar ca 15 deltagare
06-11-19
Almarestäket – Ulvsätra gård, ca 30 pers

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2007:1
2007-02-21 kl. 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Börje Sandén, Sophie Hedin, Bo Palmehorn, Johnny och Conny Ljung, Thore
Isaksson.
Verksamheten beskrivs mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2007-03-27

1. Mötets öppnande.
_ Sophie erbjöd sig att göra minnesanteckningar till stöd för protokollet. Protokollet tar upp nytillkomna
ämnen jämfört med Börjes PM samt sådana punkter som särskilt diskuterats. Dagens PM med detaljerad
redogörelse för verksamheten ligger som bilaga till protokollet.
2. Ekonomi – se saldolistan per 21 febr 2007
_ 176 medlemmar har redan betalt årsavgiften efter utskick i slutet av januari
_ kassa och pg 107 000:3. Publika programmet
_ Almarestäket blir tema för året. Föredrag om 1000-årsminnet av äldsta beskrivningen av Stäket i Olaf
den heliges saga, som ägde rum år 1007-08. Arkeologidagen vid Almarestäket, Lars Ericssons föredrag
om Stockholms Blodbad och Almarestäket i höst med anslag från Kultur & Fritid
_ Bussresa i kommunen med Vera Torgilssons veteranbuss. Uppföljning av guideutbildningen. Start vid
Kungsängens station – Stäket – Rösaring (Stora Ekeby) - Hålvägarna vid Draget – Fornsigtuna.
_ Vattenkraft under 17-1800-talen. Besök vid dammanläggningar: Norrboda / Vallby skog – Lejondal /
järnmanufakturen – Lejondals såg invid Roligheten, Aspviks kvarn
_ Sophie arbetar vidare med ett föredrag kring altarskåpet i Bro kyrka.
_ Diskuterades möjligheterna att få fram digitaliserade versioner av videoinspelningar. Sophie träffar Bo
Karlberg och ber honom överlämna sina band till Börje. Finns också Börjes material om Rösaring och
egna inspelningar av arkeologiska undersökningar. Att ev. visa vid årsmötet eller senare under året.
4. Diskussionsfrågor under sammanträdet
_ Framtiden för Brogårdsarkivet. Klart att Stockholms läns hembygdsförbund anställer en arkivarie med
statliga Access-pengar för registrering / katalogisering av hela arkivet på ca 25 hyllmeter. Det är viktigt
att kommunen blir medveten om den kulturskatt med stora mängder arkivhandlingar om Bro och Låssa
som finns i arkivet. UKF bildade 1990 en arbetsgrupp med deltagare även från Bro och Stockholms-Näs
hembygdsföreningar för att studera materialet och föra in det i en databas. Den kom att omfatta korta
beskrivningar av 480 handlingar innan arbetet avstannade dels på grund av sjukdom dels andra
forskningsfrågor inom UKF. Den 8 mars anordnades ett möte av Bro och Lossa hembygdsförening med
bl.a. ägaren av arkivet Carl Reuterskiöld, ledamoten i kommunstyrelsen Christina Brofalk och
kommunens ledande tjänsteman Karl-Erik Lindholm, Kjell Nilsson vid hembygdsförbundet och Gudrun
och Börje Sandén från UKF. Det blev klart att det äldre materialet, vars bearbetning redan påbörjats, kan
få en förvaringsplats i kommunens arkiv. Brogårdsarkivet är inte ett föreningsarkiv.
Håkan Norelius har gjort en ”fotovagga” för 2 kameror, en modell som skulle kunna tillämpas på
handlingar som inte för rum i skannern.
_ Christina Brofalk är ny ordf i Länsmuseets styrelse, tillika ledamota kommunstyrelsen
5. Årsmötet
Årsberättelsen är snart färdig och mailas till medlemmarna. Thore, Bosse Palmehorn och Conny ställer
upp för omval. Thore förhandlar om lokal hos Båtsällskapet i Kungsängen
6. Börjes rapporter - smärre meddelanden
_ Arkeologiska institutionen har intresserat sig för UKF:s verksamhet som imponerat stort. Se bilagda
korrespondens mellan Magnus Alkarp och Börje Sandén.
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_ UKF har fått 6 band med Linnés brev och skrifter av Knut Sjöman. Där finns material om Linnéminnen i Kungsängen. Ev. räcker det till ett föredrag pm Linné under hösten detta Linné-år
_ Järfälla vill att vi skall trycka ny upplaga av Sockenstämmoprotokollen och Posten i Järfälla. De
kontaktar Bengt Borkeby som har materialet i sin dator
_ Kommunen/Kultur & Fritid planerar utbyggnad av nya kommunhuset. Tillbyggnaden skall innehålla en
större samlingslokal än den i kommunhuset, som inte bekvämt rymmer hela fullmäktige. Man talar om
någon form av Kulturhus. Börje har diskuterat med Daniel Börtz om någon form av invigningsföredrag
kring hans musikkomponerande när huset är klart. Hellre där än i hembygdsgården.
_ Ny kommundirektör är Elisabeth Särenfors. Nyligen tillträdde bibliotekschefen har avgått
Verkställt
_ Två presentkort i 70-års uppvaktning till Bengt Borkeby
_ Lämnat de två delarna av sammanfattningarna i Svenngårdska samlingen till biblioteket i Kungsängen
_ Trycker numera Nyhetsbrevet själva. Kommunen har inte längre eget tryckeri.
_Gudrun och Börje överlämnade 40-sid häfte om Rösaring och Hushållningsjournal vid landshövding
Mats Hellströms avskedsmottagning. Sven-Inge, f.d. kommunalråd fick också häftet
Bokförsäljning
_ 40 Upplands-Bro – från då till nu, beställda av Mäklarföretaget Skandia
_ Söders bokhandel i Bålsta har sålt 5 ex av agrarboken, fått ytterligare 5 ex
Dator / Webbsidan
_ UKF:s hemsida lagrad av Internet Archive sedan 1997 – lagrat 100 terrabytes
_ Svårigheterna att ladda upp större pdf/mp3 filer på WA-servern löst. Snabbare bredband!
_ Påbörjat ny uppläggning av hemsidan – skilja på artiklar och forskningsrapporter/källor
_ Värdet av en hemsida med intressant innehåll: Universitetet, Länsmuseet, P2 har kontaktat oss
7. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Ang. Lars Ericson Wolkes föredrag om Stockholms Blodbad 5000:- + moms
_ Postat en CD med Margit Bylunds förlorade filer med Astrid Söderbergs diktbok
_ Lämnat upplysningar om Fagerlid (trädgårdsdir. Bovins villa och park) till Släktforskare Mörberg
_ lämnat uppgifter om Kalholmen (Brogård) till Maria Elfström, miljökontoret, uppskyltning
_ diskuterat/lämnat UKF-mtrl till prefekt på KTH
8. Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
07-01-14
Jörn Johanssons föredrag om Bro kyrkas altarskåp – i samarbete med kyrkan
07-02-14
John Krafts föredrag om Ledungen
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
Guidning av länsstyrelsens projektgrupp vid Rösaring. 40 sid häfte om Rösaring
06-12-12
Kommande:
07-03-25
07-04-19
07-05-28

Spånga Fornminnes- och hembygdsförening. Olav den Helige i Mälaren 1007
Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna

Nästa styrelsemöte : prel. tisd. 8 maj 2007

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén/Sophie Hedin
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UKF - styrelsemöte onsd 21 febr. Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2007:1 Utskrift 2007Ekonomi

Se Saldolistan
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
* Projektet Almarestäket 2007-02-08. Vi begär projektbidrag från K&F

* Bussresan 17 juni. Led i guideutbildningen. Vera Torgilssons veteranbuss bokad
* Forskningsprojektet kring vattenkraften i kommunen på 17-1800-talen
* Sophies projekt kring altarskåpet i Bro
* Framtiden för Brogårdsarkivet – och UKF-arkivet
* UKF 20 år – Gör vi något?
* Årsmötet – I tur för ny period: Thore. Sophie, Bosse, Conny. Suppleanter väljs för 1 år i taget
* Förslag/fråga om UKF vill ställa upp vid seminarium vid Institutionen för Arkeologi och
Antikens historia vid Uppsala universitet
* Linné-jubileet – Bref och skrifvelser, 6 band utgivna 1907 i UKF:s ägo. Varför ingen
parentation i Uppsala universitet vid hans frånfälle?
* Järfällas förfrågan om nytryck av sockenstämmoprotokoll – Posten
* Daniel Börtz positiv till publikt program kring hans musik
* Plan för kulturarvet i vår kommun. Ordföranden i Länsmuseets styrelse sitter i kommunstyrelsen!
Att bevaka
Utgivning av nytt nummer av K & H
_ Kortversion av kommunvapnet
_ artikel av Sten Tesch om något aktuellt

Verkställt
_ Sophie, Gudrun och Börje julförsäljning av böcker i biblioteken i 22-23/12
_ annonsering av våra aktiviteter genom kommunen och Lokaltidn På gång / Kultur och Nöje
_ två presentkort till Bengt Borkeby 2 x 500:- för Dalhalla
_ Lämnat 2 inbundna volymer av Svenngårds samling till biblioteket i Kungsängen
_ redovisat till John Kraft försäljning av 9 sålda Ledung à 200:
_ informerat styrelsen om det fastställda publika programmet
_ Nyhetsbrev 2007:1 Tryckt hemma. Kommunens tryckeri finns inte kvar. Distribuerat
_ Medlemmar delar ut närmare 100 ex av Nyhetsbrevet
_ bidragit med bilder av Sigtuna Nyckelsten till Maritima museets förteckning över landmärken
_ affischerat föredragen i Bro och Kungsängen
Rapporter –styrelsemedlemmar

_ Thore bokat lokal hos Båtsällskapet
_ Sammanträde med Länsförbundet, Bro hembygdsförening och Bro Hof Slott om inledningen
av registreringen av gårdsarkivet. Troligen skänker Carl Reuterskiöld arkivet till Bro hemb,för
UKF överlämnade sin inventering till den av förbundet anställda arkivarbetaren.
Reuterskiöld överlämnade det äldre materialet vid möte i hembygdsgården
Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_Gudrun och Börje överlämnade 40-sid häfte om Rösaring och Hushållningsjournal vid
landshövding Mats Hellströms avskedsmottagning. Sven-Inge, f.d. kom-råd fick häftet
_ Nyanställde bibliotekschefen inte längre kvar på tjänsten. Bo Larsson har övertagit t.v.
_ Ny kommundirektör tillsatt Elisabeth Särenfors
_ Sven-Erik Persson sköter ett ev. överlämnande av Karl-Erik Hjalmarssons papper till
Slagruteförbundet. Material av intresse för Upplands-Bro fotograferat/scannat
_ Gudrun och Börjes medverkan i samverkansprojektet mellan Svenska och Finska
hembygdsförbunden framflyttat till hösten meddelar Göran Furuland, ordf Sv. Hemb.förb
_ besvarat brev från paret Widell, Hässelby
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_ Arkitektfirman Lund-Valentin har fått upplysningar om Bro inför deras planering av
villabebyggelsen mellan Bro station och Broån. De återkommer för vandring i området
_ elever vid naturbruksgymnasiet hör av sig om planeringen av Brogårdsallén
Projekt
Dräktkurs
Ulla rapporterar
Bokförsäljning - exempel
40 agrarböcker beställda av Mäklarföretaget Skandia
Trubbel med leveranser till Bokus
Söders bokhandel i Bålsta har sålt 5 ex av agrarboken, fått ytterligare 5 ex
Lokalhistorisk dokumentation
_ Brogårdsarkivet, Norrboda såg- och mjölkvarn. Provinsialläkarstationen,
Astrid Söderberg (af Ugglas)
Test med diktbok enligt nya metoden
Dator / Webbsidan
UKF:s hemsida lagrad av Internet Archive sedan 1997
Svårigheterna att ladda upp större pdf/mp3 filer på WA-servern löst. Snabbare bredband!
Påbörjat ny uppläggning av hemsidan – skilja på artiklar och forskningsrapporter/källor
Värdet av en hemsida med intressant innehåll: Universitetet, Länsmuseet, Radion
Förslag: Publika programmet våren 2007
Klart Se Nyhetsbrevet
Publika program i UKF:s regi och/eller medverkan hösten 2006
Genomförda:
07-01-14
Jörn Johanssons föredrag om Bro kyrkas altarskåp – i samarbete med kyrkan
07-02-14
John Krafts föredrag om Ledungen
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_Hjälp till Kjell Landås för text till skylt på Monumentholmen
_ Klarsignal från Irène Seth om stäketföredrag på Almarestäket
_ Ang. Lars Ericson Wolkes föredrag om Stockholms Blodbad 5000:- + moms
_ Garberg, Spånga hembygdsförening om föredrag på deras årsmöte
_ Finn Hultgren angående föredrag i Sigtuna hembygdsgård
_ Postat en CD med Margit Bylunds förlorade filer med Astrid Söderbergs diktbok
_ Lämnat upplysningar om Fagerlid (trädgårdsdir Bovins villa och park) till Släktforskare Mörberg
_ lämnat uppgifter om Kalholmen (Brogård) till Maria Elfström, miljökontoret, uppskyltning
_ diskuterat/lämnat UKF-mtrl till prefekt på KTH
_ mail korrespondens med Magnus Alkarp, Arkeologiska inst. vid Uppsala universitet angående
hemsidan och ett ev. seminarium där UKF presenterar sin verksamhet - förslag på samarbete
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
06-12-12
Guidning av länsstyrelsens projektgrupp vid Rösaring. 40 sid häfte om Rösaring
Kommande:
07-03-25
07-04-19
07-05-28

Spånga Fornminnes- och hembygdsförening. Olav den Helige i Mälaren 1007
Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Något att fundera över inför styrelsemötet.

2007-02-21

Det pågår en korrespondens med arkeologen och doktoranden Magnus Alkarp vid Institutionen
för arkeologi och antik historia vid Uppsala universitet som jag nämnde i sista punkten i kallelse.
För att ni säkrare ska kunna ta stallning till frågan / förslaget om en ev. inbjudan for UKF att
medverka vid ett seminarium på arkeologiska institutionen återger jag här vad som hittills sagts
mellan Alkarp och mig.
Kontakten med Alkarp kan bli en öppning i Sten Teschs avstannade projekt om Birka Fornsigtuna - Sigtuna.

.............................................
Jag blev så djup imponerad av ert arbete att jag bestämde mig for att bli medlem. Jag hittade
massor av material till min avhandling på er hemsida och jag kommer att referera hej vilt till er.
L

Magnus Alkarp
Department of Archaeology and Ancient history
Institutionen for Arkeologi och Antik Historia
Uppsala Universitet
Box 626
75 1 26 Uppsala

Hej Magnus
Tack for det uppmuntrande mailet. Roligt att du hittat sådant som intresserar dig.
Har tittat på din hemsida och naturligtvis hittat sådan som kompletterar mina studier i ämnet. Det ar
arkeologin i vår kommun som fört mig in på såväl traditionell historia som geologi. Det ar den
treenigheten som varit mycket fruktbärande i mina lokalhistoriska studier. Och du tycks ju ha upptackt
detta. Det galler minsann inte bara ditt ämne Gamla Uppsala, utan också Fornsigtuna, kultplatserna
Rösaring och Draget, ärkebiskopsborgen Almarestaket. På dessa stallen har jag varit med och gravt - for
att inte saga tagit initiativ som resulterat i arkeologiska undersökningar.
Jag brukar framhålla i såväl tal som skrift att man vid lokalhistoriska studier helt naturligt kommer in på
tvärvetenskapliga ämnen. Från min position utanför den akademiska världen har jag dessutom åtskilliga
gånger måst gå vid sidan av den hävdvunna studiefåran: det kan jag ju göra utan fara för en framtida
karriär inom forskningen eftersom jag arbetar utan ekonomiska anslag.
För att anknyta till ditt ämnesområde ska jag väl nämna att det är de många obesvarade frågorna kring
Fornsigtuna som ledde mig fram till Gamla Uppsala och striden om dess plats. Men jag förmodar att du
redan upptackt det.
Under senare år har jag alltmer insett värdet av att lagga upp vår utomakademiska forskning på hemsidan.
Dels är det ett billigt satt att sprida den, dessutom ar det inte ovanligt med respons. Hemsidan ser jag
nästan som ett seminarium.
Nar vi startade vårt ideellt arbetande forskningsinstitut 1987 var just datoranvandning i humanistisk
forskning vår grej. Vi blev mycket snart inbjudna till Stockholms universitet och länsmuseet for att visa de
mycket små databaser som jag börjat lägga in mina forskningsresultat i redan 1984. Både databasen och
hemsidan utökas ständigt.
Studierna stimuleras av möjligheterna att publicera dem både på nätet och i skrifter. Nyhetsbrevet ar nu
inne på sin 21 årgång. Jag står nu i begrepp att lagga upp aven forra årets utgivning i den gemensamma
pdf-filen som möjliggör sökning över hela faltet. Inom kort kan du även se det senaste brevet.
Tack for att du hörde av dig. Det stimulerar till fortsatt arbete.
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Hej Börje
Jag kan bara upprepa vad jag redan sagt: Det ar ett makalöst jobb d d n i har
lagt ned. Jag kan inte hitta en enda motsvarighet eller någon som har
åstadkommit något liknande, i alla fall inte i Sverige. Engelsmannen brukar
komma i närheten av sådant, de ar duktiga men eftersom deras arkiv kan vara
bristfalliga, har de inte samma förutsättningar
Jag har varit ute och gravt både har och där, och jag vet att många
arkeologer skulle hålla med mig om jag sa att det ar på plats - inte på
biblioteken - man hittar den bästa och mest högkvalitativa forskningen. Den
kanske inte kallas akademisk, men jag begriper inte riktigt skillnaden. Bra
forskning ar bra forskning om den så sker vid, eller utanför universiteten.
Det är definitivt dags för samarbete.
Om ni började med datorhantering redan 1987, så var ni utan tvekan
pionjärer. Inom arkeologin, som tros allt brukar anamma ny teknik snabbt,
fick vi stånga våra huvuden blodiga för att få igenom databearbetning,
modern kartteknik, GIS, eller markradarundersökningar (jag såg att ni hade
en liten notis om mina markradar@nd under Domkyrkan - j a g har undvikigt att
gå i "press-fallan" och lovat allt för mycket eftersom jag ska komplettera
undersökningarna nu i februari. Rapporten kommer i sommar.)
Så, jag har ett förslag, eller snarare en fråga: Om jag lyckas klamma in ett
seminarium eller en föreläsning för studenter eller forskare har vid
Universitetet nu i vår, skulle du/ni då vilja komma och berätta om ert
arbete? Det skulle definitivt ge många modstulna arkeologer och andra lite
inspiration - inspiration ar något vi behöver.
Tank på saken och hör gärna av er.
Vanliga hälsningar
Magnus

Hej Magnus
Mycket intressant att höra att det var du / arkeologin vid universitetet,
som låg bakom markradarundersökningen.
Nar jag fick veta att Christian Loven hade ansvar för pågående
undersökningar deltog jag vid hans presentation av de hittills framkomna
resultaten förra året. Jag nämnde den lite kryptiska skrivningen i pressen
som inte klart sade att det var rester av en kyrka. Jag trodde att det var
Lovén som låg bakom artikeln, men jag förstår nu att det måste ha varit du.
På min direkta fråga menade han att det rörde sig om en kyrka. Jag känner
inte till om det finns planer på markundersökning under kyrkans golv, men
innan man tvärsäkert kan yttra sig i saken måste val ändå något mer än
skärmbilder tas fram. Så jag tänkte att har får vi aldrig något svar.
Spännande nar du säger att det blir fler undersökningar och en rapport.
På tal om samarbete så blev jag första gången bekant med Loven nar han höll
på med sitt avhandlingsarbete om Borgar och befastningar. 1988 hade nämligen
UKF i samarbete med Raa och länsstyrelsen startat sitt första projekt då vi
dels gick in i borgen vid en befintlig glugg med fjärstyrd TV-kamera, dels
genomförde en kartering av ruinkullen med totalstation. (samma år kartlade
vi också det dittills okända hålvagssystemet vid Draget på samma satt). UKF
inbjöds att visa resultaten vid Raa:s 2-dagars temakonferens om medeltida
borgar i Gävle. Raa hade då ingen egen totalstation, vi hade med oss
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utrustning och visade funktionen för närmare loo-talet deltagare aven från
universitet i Norden. Matningschefen på Raa hade tyckt att det skulle vara
bra för faltarkeologerna att få se den nya utrustningen, som an så länge
bara var förbehållen byggsektorn. Utskriften av den "3-dimensionella" bilden
av ruinkullen kom sedan att pryda omslaget på dokumentationen av
konferensen. Nar sedan Gausing gav pengar för Ambrosianis undersökningar vid
Birka hade Raa införskaffat just det märket Geodimeter som hade sponsrat oss
med de två undersökningarna. Instrumentet fanns med i första TV-programmet
om Birka. Rapporten om vårt arbete med totalstationen finns på vår hemsida
http://www.ukforsk.se/staket4.htm

Y

-

Av samma företag som sponsrade oss med videofilmning av borgruinen fick vi
också låna utrustning för markradarundersökning vid Fornsigtuna år 2004 . Vi
hade dock ingen erfarenhet av att tolka bilderna, så någon säker slutsats
kunde vi inte dra om lämningarna av de medeltida ruinrester som fanns kvar
vid Signhildsberg ännu vid tiden för Rannsakningarna. Det var bara en första
undersökning från vår sida. Enligt tankegångarna då, förmedlade av Sten
Tesch vid Sigtuna museum, hade man tillsammans med Arkeologiska
Forskningslaboratoriet, haft möte om ett projekt kring frågan Birka Fornsigtuna - Sigtuna. Man tänkte sig ett 2-dagars seminarium på
Signhildsberg/Fornsigtuna och den näraliggande kursgården Aske. Jag fick
klarsignal från markägaren på Fornsigtuna. Det blev emellertid aldrig något
av med projektet. Jag hade framhållit att ett seminarium skulle ge större
tyngd om det genomfördes i regi av någon etablerad institution och inte av
UKF. Förmodligen har du last min ganska utförliga presentation av
frågeställningarna kring de medeltida lamningarna
http://www.ukforsk.se/nya/medeltid.htm
Vi kommer gärna för att berätta om våra erfarenheter vid ett seminarium. I
så fall vore det bra om du ville framhålla vad du tycker vi skall ta upp.
Vår verksamhet riktar sig ju åt flera håll aven om arkeologi tidtals legat i
fokus på forskningsdelen av vår verksamhet. Det ar för övrigt ganska mycket
på gång nu. Även utanför UKF:s arrangemang.
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2007:2
2007-03-27 kl. 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Börje Sandén, Sophie Hedin, Curt Dahlgren,
Verksamheten beskrivs mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2007-03-27

1. Mötets öppnande.
_ Sophie erbjöd sig att göra minnesanteckningar till stöd för protokollet. Protokollet tar upp nytillkomna
ämnen jämfört med Börjes PM samt sådana punkter som särskilt diskuterats. Dagens PM med detaljerad
redogörelse för verksamheten ligger som bilaga till protokollet.
2. Ekonomi – se saldolistan per 26 mars 2007
_ UKF har tillsammans med Bro hembygdsförening investerat i en lätt och praktisk utställningsskärm
vikt i tre delar och på hjul. Förvaringsplats Bro hembygdsgård. Kostnad för UKF 2981:_ Medlemsavgiften till hembygdsförbundet 20:- per medlem 5680:- har betalats
3. Årsmötet
_ Årsmötet hålls i Båtsällskapets lokal vid Kungsängens brygga 2007-04-11. Konstituerande
sammanträde vid nästa styrelsemöte, då firmatecknare utses.
_ Förslag på verksamhetsberättelse och bokslutet presenterades. Konstaterades att utgivningen av
Upplands-Bro från då till nu gått ihop sig ekonomiskt
_ Efter årsmötet görs en kortare sammanfattning av verksamheten under 20 år. Vi nämner några större
projekt, intern dokumentation och allmän inriktning. Förhoppningsvis kan vi senare under året ge en
bredare beskrivning, ev. illustrerad med bild och videopresentation. Det är emellertid stor risk att vi inte
får tid för detta eftersom vi har ett mycket stort arbete framför oss med bearbetningen av Brogårds stora
arkiv som nyligen överlämnats till Bro hembygdsförening. Sedan 1990 har en arbetsgrupp under ledning
av UKF och bestående av medlemmar i UKF och tillika Bro och Stockholms-Näs hembygdsföreningar
arbetat med arkivet. Närmare 500 handlingar har registrerats och delvis bearbetats. Med hjälp av
Accesspengar förmedlade av Stockholms läns hembygdsförbund har en antikvarie anställts som
registrerar handlingarna enligt Riksarkivets normer.
_ Musikunderhållning med Bro d’River Boys and Girls
4. Diskussionsfrågor under sammanträdet
_ Bussresan i kommunen – en uppföljning av guideutbildningen för några år sedan
_ Forskningsprojektet kring vattenkraften i kommunen under 17-1800-talen
_ Framtiden för Brogårdsarkivet och UKF-arkivet
_ Återupptagande av utgivningen av Kultur & Historia
5. Redogörelse för Hembygdsförbundets rapport Utvärdering av tillgängligheten för
funktionshindrade. Se hela texten i bilaga.
Här ett kortare citat:
”UKF bedriver en fantastisk och omfattande forskning kring dagens och gångna tiders Upplands-Bro med
omnejd. Mycket av det material som man forskar fram finns tillgängligt på föreningens hemsida.
Hemsidan är fullspäckad med information och fakta av olika slag. Jag ser hemsidan som en guldgruva för
både hembygdsforskare men också som en stor tillgång för andra som är intresserade av t ex historia och
arkeologi i allmänhet.
Flertalet hembygdsföreningar har en lokal, såsom hembygdsgård där en stor del av verksamheten bedrivs.
Men till skillnad mot dessa utnyttjar UKF Internet och hemsidor som huvudsaklig informationskälla och
tillgängliggörande av kunskap om bl.a. bygden. Att lägga ut all kunskap på Internet är en unik och
framsynt väg att sprida kännedom om UKF:s verksamhet och olika forskningsrön. Detta förmedlingssätt
är också till stor glädje för bl.a. funktionshindrade av olika slag.”
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Utredaren önskar att de viktigaste dokumenten görs tillgängliga i WORD-format i stället för PDF.
WORD har nämligen läshjälpmedel för synskadade. Olika typsnitt och färger är inte heller lämpligt.
6. Börjes rapporter - smärre meddelanden
_ Bengt borkeby skickar CD med Järfällas sockenprotokoll och Posten i Järfälla. Börje trycker ca 100 +
100 så snart det ges tid.
_ Intressant föreläsningsserie på Sigtuna museum – annonseras på UKF:s hemsida
_ Återfått Bo Karlbergs videoband som han tidigare gjort för UKF:s räkning, Inkl. undersökningen med
fjärrstyrd TV-kamera av Stäketborgens inre.
_ UKF är medlem i nyligen bildade Industriminnesföreningen
_ Tack från landshövding Mats Hellström för gåva/uppvaktning vid avskedsmottagning
7. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Diskussion med Militärhistoriska bokklubben om felaktigheter kring Dalupproret 1743 och Rivningen
av stäket
_ Diskussion om ”Bro” med ark. inst. i Stockholm. Skickat till Schneider Bergs avhandling från 1750
_ Diskuterat UKF:s verksamhet med Ola Kyhlberg, Arkeologiska institutionen i Uppsala
_ Filmad intervju med gymnasister vid Arlandagymnasiet. Duktiga elever, förberedda
_ Prof. Göran Dahlbäck i pension. Vill att våra utskick går till Olle Ferm i stället. Tack för alla åren för
UKF:s imponerande arbete.
8. Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-02-28
Tema Almarestäket. Börje Sandén på Almarestäket, ca 20 delt
_ 07-03-15
Torkel Stålmarck om Broprästen Jacob Mörk, samarr. med Bro församling. 25 delt
Återstående
_ 07-04-11
_ 07-05-13
_ 07-06-17
_ 07-08-26

Årsmöte 18.30. Program kl 19. Båtsällskapets lokal i Kungsängens hamn
Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen
Arkeologidagen - Almarestäket

9. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-03-21
Börjes föredrag om F8 och Stockholms-Näs. Invigningen av Minnesstenen om 1502
F.d. Kanslihuset på Barkarby Flygflottilj
Spånga Fornminnes- och hembygdsförening. Olav den Helige i Mälaren 1007
_ 07-03-25
Kommande:
_ 07-04-19
_ 07-05-06
_ 07-05-07
_ 07-05-28

Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
Almarestäket och Järfälla hembygdsföreningar - Guidning Biskopsborgen - Monumentet
Västerledskyrkan. Bussguidning i Bro – Låssa området
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna

Nästa styrelsemöte : prel. tisd. 8 maj 2007

Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén/Sophie Hedin
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UKF - styrelsemöte tisd 27 mars. Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2007:2 Utskrift 2007-03-27
Ekonomi

Se Saldolistan
_ Del i utställningsskärm med Bro Hembygdsförening. Kan förvaras på Klint 2981:_ medlemsavgift i Hembygdsförbundet 20:- medlem = 5680:-

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Årsmötet – Verksamhetsberättelsen – bokslutet
Valberedning /sammankallande
Program för årsmötet – Bro d’River Boys – UKF 20 år
Underskrifter av protokoll och verksamhetsberättelse
Konstituerande sammanträde – Tecknande av föreningens firma
_ Lokal för årsmötet – Thore ansvarar
_ Samrådsgruppen torsd. 29 mars – Vuxenskolan presenterar idé Bildhantering
_ Bussresan 17 juni. Led i guideutbildningen. Vera Torgilssons veteranbuss bokad
_ Forskningsprojektet kring vattenkraften i kommunen på 17-1800-talen

_ Framtiden för Brogårdsarkivet – och UKF-arkivet
_ UKF 20 år – Gör vi något under hösten?
_Järfällas förfrågan om nytryck av sockenstämmoprotokoll – Posten
_ Projekt kring bildarkivet, hembygdsföreningarna och Vuxenskolan
Att bevaka
Utgivning av nytt nummer av K & H
_ Kortversion av kommunvapnet

_ artikel av Sten Tesch om något aktuellt
Rapporter –styrelsemedlemmar

Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_ Bengt Borkeby skickar CD med Järfällas sockenprotokoll och Posten i Järfälla
Börje trycker 100 + 100
_ Intressant föreläsningsserie på Sigtuna Museum – annonserad på UKF:s hemsida
Bl.a. ny doktorsavhandling om Skepp och Sjöfärder för 1000 år sedan 21 mars
18 april Birkakrigarens vardag och världsbild 2 maj Sjövägen till Estland
_ Återfått Bosse Karlbergs videoband, inkl valvet i Stäketruinen
_ Introduktions brev till nya medlemmar
_ Beställning av Ledungen och Bygd och Natur till styrelsen

Projekt
Dräktkurs
Ulla rapporterar
Bokförsäljning
Vad hände egentligen del 1 snart slut. Bertil Sandén trådbinder ca 30 sparade lägg för 125: styck
i hårda pärmar.
Astrid Söderberg (af Ugglas)
Test med diktbok enligt nya metoden. Förslag lämnat
Dator / Webbsidan
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Påbörjat ny uppläggning av hemsidan – skilja på artiklar och forskningsrapporter/källor
Värdet av en hemsida med intressant innehåll: Universitetet, Länsmuseet, Radion, Telenor
Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-02-28
Tema Almarestäket. Börje Sandén på Almarestäket, ca 20 delt
_ 07-03-15
Torkel Stålmarck om Broprästen Jacob Mörk, samarr. med Bro församling. 25 delt
Återstående
_ 07-04-11
_ 07-05-13
_ 07-06-17
_ 07-08-26

Årsmöte 18.30. Program kl 19. Båtsällskapets lokal i Kungsängens hamn
Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen
Arkeologidagen - Almarestäket

Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Tillgänglighetsanalys. SHF konsult i handikapfrågor.
Att lägga ut forskningsresultat på hemsidan är en unik och framsynt väg att sprida kännedom om
UKF:s verksamhet. Typsnitt och färger gör den mycket svårläst för synskadade. Vill att materialet också
skall vara tillgängligt i Word kan läshjälpmedel användas. (Kan Wordfiler visas på hemsidan?)
_ Förfrågan om Ödehus med historia av från författaren Sven Olof Karlsson
_ Brev till Magnus Bosson angående Nyborgs ägarlängd
_ Stockholms läns industriminnesförening – ämnar betala 100:- för medlemskap
_ Tack från landshövding Mats Hellström för gåva/uppvaktning vid avskedsmottagning
_ Förfrågan från Upplands-Brogymnasiet om föreläsning i arkeologi
_ Filmad intervju med gymnasister vid Arlandagymnasiet. Duktiga elever, förberedda
_ Göran Dahlbäck i pension. Vill att våra utskick går till Olle Ferm i stället. Tack för alla åren för UKF:s
imponerande arbete.
_ Bild av Nyckelstenen med bättre upplösning till Marinmuseet. Sjöminnesmärke
_ Brev från Alice Sabel med Hugos kontakter med länsantikvarien och Raä
_ Diskussion med Militärhistoriska bokklubben om felaktigheter kring Dalupproret 1743 och Rivningen
av stäket
_ Diskussion om ”Bro” med ark. inst. i Stockholm. Skickat till Schneider Bergs avhandling från 1750
_ Forskare i Gällivare om Olavs seglats 1007 och Ramsundsristningen i broläget
_ Svar från länsstyrelsen om turridning vid Rösaring godkänd av Locum. Ingen skada skedd.
_ Diskuterat UKF:s verksamhet med Ola Kyhlberg, Arkeologiska institutionen i Uppsala
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-03-21
Börjes föredrag om F8 och Stockholms-Näs. Invigningen av Minnesstenen om 1502
F.d. Kanslihuset på Barkarby Flygflottilj
Spånga Fornminnes- och hembygdsförening. Olav den Helige i Mälaren 1007
_ 07-03-25
Kommande:
_ 07-04-19
_ 07-05-06
_ 07-05-07
_ 07-05-28

Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
Almarestäket och Järfälla hembygdsföreningar - Guidning Biskopsborgen
Västerledskyrkan. Bussguidning i Bro – Låssa området
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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UKF Utvärdering av tillgänglig heten för funktionshindrade 07-03-27

L

L

L

L

UKF bedriver en fantastisk och omfattande forskning kring dagens och
gångna tiders Upplandsbro med omnejd. Mycket av det material som
man forskar fram finns tillgängligt på föreningens hemsida. Hemsidan ar
fullspäckad med information och fakta av olika slag. Jag ser hemsidan
som en guldgruva för både hembygdsforskare men också som en stor
tillgång för andra som ar intresserade av t ex historia och arkeologi i
allmänhet.
Flertalet hembygdsföreningar har en lokal, såsom hembygdsgård dar en
stor del av verksamheten bedrivs. Men till skillnad mot dessa utnyttjar
UKF Internet och hemsidor som huvudsaklig informationskälla och
tillgängliggörande av kunskap om bl a bygden. Att lagga ut all kunskap
på Internet ar en uriik och framsynt vag att sprida kännedom om UKF:s
verksamhet och olika forskningsrön. Detta förmedlingssatt ar också till
stor glädje för bl a funktionshindrade av olika slag.
Hemsidans utformning
Ett problem som möter många funktionshindrade ar hemsidans
utformining. Sidan ar mycket svårnavigerad och typsnitt och färger gör
den mycket svårläst. De lashjalpmedel som finns för funktionshindrade
går inte att använda nar man skall läsa på denna sida. Det vore bra om
en stor del av de viktigaste dokumenten finns tillgangliga som Word-.filer
och inte enbart som PDF. Om materialet finns tillgängligt aven som Word
kan de som har Iashjalpmdel föra över dessa så de går att lyssna på i
talsyntes. Dessa aripassriiiigar komimer inte att påverka det fantastiska
faktainnehållet. Resultatet blir bara att fler kan ta del av kunskaperna.
För att få hjälp med hur man skall utforma hemsidor så de blir tillgängliga
för alla kan jag haiivisa till Synskadades riksförbund SRF:s hemsida på
riksnivå www.srfriks.orq Klicka på IT-frågor och sedan på Las mer om
tillgänglig Webbplats. Dar finns också en lank till hjalpmedelsinstitutets
hemsida som1 behandlar ämnet mer ingående www. hi.se/surfautanhinder
Dar ges en utförlig beskrivning hur man kan utforma tillgangliga
hemsidor och aven var man kan få utbildriing för att utforma hemsidor så
de blir tillgangliga för alla.

På samma satt går det att utforma skrifterna som ges ut om dessa skrivs
och kopieras till Word, går det sedan att bränna över dessa på CD-skivor
i bl a ett MP3-format som kallas DAISY vilket alla talböcker produceras i
idag. I detta format kan man också utforma audioguider som sedan går
att använda t ex i samband med kulturvandringar, t ex om fornlämningar
eller kyrkor i trakten.
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Audioguider
Något som ar till stor hjälp för många olika besökare på hembygdsgårdar
och andra museer ar audioguider. Det finns många olika typer av
audioguider. Något som man bl a provat på Stockholms Iansmuseum
och vid vissa sevärdheter i Västergötland, ar mobiltelefonbaserade
audioguider. Dar galler det att ringa ett nummer med sin mobiltelefon och
sedan lyssna på det som sägs. Det förutsätter att alla har mobiltelefon
vilket inte ar säkert. Mobiltelefoner har för det mesta så små knappar att
många funktionshindrade inte äger derina typ av mobiltelefoner som
kravs utan betydligt enklare med t ex fem knappar som förinstallts på
vissa förvalda nummer, t ex hemnumret och ev larmnummer eller till
färdtjänst. Detta system gör med andra ord att funktionshindrade
automatiskt blir diskriminerade. Om man skulle aga en mobiltelefon och
har nedsatt hörsel, kan man behöva ringa flera gånger för att få den
information man önskar, vilket med andra ord kan bli en mycket dyr
historia. Ytterligare en anledning till att jag avråder från denna lösning ar
att det galler ju att både hitta stallet dar information om numret finns och
sedan se vilket nun-imer man skall slå.

Det finns andra mindre typer av audioguider som bygger på sändare
som galler att hitta. Dessa har ganska kort räckvidd och de håller dåligt.
Den variant av audioguider som jag rekommenderar bygger på
CD-format eller ett MP3-format som kallas DAISY. Det senare formatet
ar det allenarådande nar det galler talboksproduktion. Vanliga CD-skivor
kan vara till nytta för mindre utställningar eller enbart om själva
hembygdsgården. En CD-skiva rynimer högst 90 minuter inläst material.
En DAISY-skiva rymmer upp till 90 timmar under förutsättning att man
inte har för stora krav på ljudkvaliteten. Men om man vill ha bra ljud får
det i alla fall plats upp till 45 timmar inläst material. Att först välja vanliga
CD-skivor har den fördelen att väldigt många äger idag en CD-spelare,
antingen som man kan lyssna på hemma eller t ex i bilen. Detta gör att
man t ex kan köpa en skiva av föreningen om hen-ibygdsgården och
sedan lyssna på vag hem eller om det ar något man inte uppfattar kostar
det ju inget att lyssna om på den missade informationen.
Funktionshindrade som har ratt till talböcker har normalt en DAISYspelare. Dessa skivor går att lyssna på i vanliga CD-spelare men det går
inte att navigera i dem. För att detta skall fungera behöver det vara
vanligt CD-format på skivorna. Annars bygger det på samma ide. Man
kan t ex på en Daily-skiva lagga in mängder av information. T ex kan
flera hembygdsföreriingar gå samman och producera en skiva för
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försaljriing. Man kali då hoppa mellan olika herribygdsgårdar eller
utställningar för att ta det i den ordning man själv vill.

L

\

Det går också att lagga in andra sevardheter i bygden såsom kyrkor,
fornlämningar, naturreservat m m. Vagbeskrivningar till hembygdsgårdar
och sevardheter går också att lagga in, vilket gör det lättare för den
funktionshindrade att ta sig till målet. Det finns en fördel med att
producera material på CD-skivor. c ånga har ju denna typ av spelare
hemma, vilket gör att man ofta bara behöver ha skivor till försäljning, på
samma satt som en utställningskatalog eller bok. Om man sedan vill
bygga ut denna CD med flera andra, t ex en om hembygdsgården, en
om forrilamriingar eller en om andra sevardheter, så ar ju detta fullt
möjligt. Dessa går sedan att sammanställa till en DAISY-skiva som
täcker hela bygden. Man kan då också samproducera dessa skivor
sedan i DAISY för att få ner kostnaderna.
För att eventuella besökare som saknar CD-spelare eller DAISY-spelare
skall kunna ha glädje av en audioguide, vore det bra om föreningen har
någon utrustning som går att låna ut. Till detta bör det också finnas en sk
halsslinga som kopplas i samma uttag som vanliga hörlurar och till
hörapparaten hos hörselskadade. För att underlätta vagbeskrivningen till
de olika stationerna, kan en enklare karta eller utstallningsplan vara till
stor nytta.
Texten ar hämtad från ett mer omfattande dokument från
hembygdsförbundet som ar under utarbetande. Men detta avsnitt som
behandlar audioguider ar klart och går att använda i alla sammanhang
både i utställningar och i kulturmiljöer.
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Hörslinga
En barbar hörslinga skulle kunna vara något för UKF, i samarbete med
övriga hembygdsföreningar i trakten, att satsa på. Denna slinga fungerar
att använda i alla situationer, såsom föreläsningar, kulturvandringar m m.
Det viktiga ar att batterierna ar laddade.
Information
En mycket viktig detalj som ar lätt att glömma bort ar informationen till
alla så att man vet att verksamheten ar tillganglig och på vilket satt. Lagg
garna in en information om tillgängligheten på hemsidan men meddela
garna via hemsidan i kommunen och direkt till
handikapporganisationerna att UKF har en tillgänglig verksamhet, nar
hemsidan ar åtgärdad. Men det ar också lika viktigt att berätta att det
finns brister i tillgängligheten och informera om dessa så den
funktionshindrade slipper bli besviken om informationen saknas.
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Slutord
UKF:s verksamhet ser jag som ganska lätt att få tillganglig och det vore
synd om inte även funktionshindrade som är intresserade skall kunna ta
del av de kunskaper som UKF sprider. Av denna ariledning hoppas jag
att hemsidan och övrig verksamhet blir tillgänglig på sikt. För att se ett
exempel där man har valt att göra dokument både i Word och PDF kan
man gå in på HANDISAM:s hemsida W.handisam.se Titta gärna
under fliken Bibliotek. Jag hoppas att dessa synpunkter på
verksamhetens tillgänglighet skall tjäna som inspiration och en
vidareutveckling av verksamheten.
Gunnar Häger
Stockholms läns hembygdförbund
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2007:3
2007-05-08 kl. 19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Börje Sandén, Sophie Hedin, Curt Dahlgren, Thore Isaksson, Johnny och Conny
Ljung
Verksamheten beskrivs mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2007-05-07

1. Mötets öppnande. Konstituerande styrelsemöte
_ Sophie erbjöd sig att göra minnesanteckningar till stöd för protokollet. Protokollet tar upp nytillkomna
ämnen jämfört med Börjes PM samt sådana punkter som särskilt diskuterats. Dagens PM med detaljerad
redogörelse för verksamheten ligger som bilaga till protokollet.
_ Curt Dahlgren valdes till ordförande vid årsmötet 11 april 2007. Styrelsen utsåg Ulla Zetterberg till v.
ordf. Börje omvaldes som sekreterare och kassör.
_ Ordförande, v. ordf. och kassör tecknar föreningens firma var för sig.
2. Ekonomi – se saldolistan per 8 maj 2007
_ Epsonskrivaren är trasig. Vi beslutade köpa en lätt begagnad för 3000:-.
Ekonomin är god. F.n. 270 betalande medlemmar.
3. Börjes rapporter smärre meddelanden
_ Vi har 141 kassettband. 28 av dem berör Håtunaområdet och digitaliseras nu av Håtunaföreningen
_ Vi har inköpt JUF:s digitaliserade jubileumsfilm från 1956.
_ Börje har rekognoserat för exkursionen till dammanläggningar och fått tillstånd att passera 3 bommar.
_ Vid bussresan genom kommunen berättar Conny om Ryssgraven och Olav den helige. Johnny om
Aspviks kvarn.
_ UKF deltager i Nya Bronätet – ett forum för att skapa trivsel i Bro. Råbyskolan vill få till stånd ett
lokalhistoriskt projekt tillsammans med UKF. Råbyskolans rektor föreslår att UKF ställer sig bakom ett
projekt kallat Unga forskare. För att kommunala pengar skall kunna utbetalas är det UKF som formellt
måste begära anslag för att driva ett projekt kring bygdens historia. Initiativ till upplägget bör dock
komma från skolan. UKF kan ställa upp, men har inte resurser nu att organisera denna verksamhet.
_ UKF deltager i kommunens och företagarföreningens projekt ”Fest i byn” med visning av vår
verksamhet
_ Ola Grudin, Dalarna, har sökt kontakt med UKF med anledning av Dalupproret 1743. De vill sätta upp
en minnesplatta i brons på Gustav Adolfs torg
_ Samrådsgruppen har förslag på utformningen av ”kulturhuset”: konstutställningar, studieplatser,
arkivutrymmen
4. Höstens publika program
_ Börje föreslår på längre sikt visning av Gamla kartor och bilder över Bro, Kungsängen och
Håtunaområdet vid separata tillfällen under det närmaste året.
5. Verkställt
_ UKF anmält som arrangör av Arkeologidagen. Detta år vid Stäket
_ Annonstexter för På Gång i Mitt i Upplands-Bro och kommunens Det händer i Upplands-Bro
_ Affischering på anslagstavlor i Bro, Kungsängen och Bålsta.
6. Projekt.
Dräktkursen – medeltid
Förslag om kurs kring medeltida dräkter med målet att sy upp mer stilenliga dräkter inför nästa
framförande av Håtunaleken

738

Brogårdsarkivet
_ Äldre materialet, det som UKF började bearbeta 1990 är nu registrerat av antikvarien Gullby enligt
Riksarkivets normer. Handlingarna finns i 30 kartonger placerade i 3 lådor, överlämnade till Bro
hembygdsförening 8 mars. De bearbetas sedan 2007-06-11 hemma hos Gudrun och Börje. Ca 270
handlingar utlagda på hemsidan. Metod att använda Microsofts katalog som kronologisk
databashanterare. Se beskrivning i av projektet och arbetet i UKF:s Nyhetsbrev, hemsida och i särskilt
vikblad som distribuerats i Fest i Byn. Gudrun och Börje lämnar en utförligare beskrivning av materialet
vid möte på Klint 21 oktober. Börje har gjort en blädderpärm i A3 som visar hur materialet beskrivs på
hemsidan. Fanns med i utställningarna.
_ Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen och expert på ångbåtsfrågor, har fått kopior av allt om tillkomsten
av ångbåtsbolaget vid Brogård 1858-59. Han var mycket nöjd, har aldrig sett så detaljerat material förut.
Bl.a. teckningslistor för aktier. En delvis ny ångbåtshistoria har kommit fram.
Bokframställning
_ Astrid Söderbergs diktbok, layout tryckning. 110 ex. närmar sig fullbordan.
_ Nytryckning av Järfällas häfte om Postens historia. Filen är korrekturrättad
_ Nytryckning av Järfällas sockenstämmoprotokoll har ännu ej påbörjats
Linné-projektet
_ Mottagandet av Knut Sjömans 6 band med Linnés brev och skrifter från 1909 blir ett projekt som
förhoppningsvis leder fram till en presentation i samarbete med Stockholms-Näs hembygdsförening.
Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-04-11
Årsmöte 18.30. Program kl 19. Båtsällskapets lokal i Kungsängens hamn
Återstående
_ 07-05-13
_ 07-06-17
_ 07-08-26

Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen
Arkeologidagen - Almarestäket

Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Gunnar Broberg – Linné, Linné on Line, Frankelius – översättning av Systema naturae 1. uppl
_ Sammanträde med Sjunnesson angående kommande vägnamn i Håtunaområdet
_ Raija Valtonen om efterlyser äldre kartor norr om Hamiltonlund = Eriksund
_ lämnat dokumentationen om Norrboda mjöl- och sågkvarnar till Lotta Jansson Sellbergs/Sätra
_ Brev till David Damell angående Fornsigtunas plats i aktuell forskning.
_ Löfstedt, kommunen har fått klart för sig det finns värdefulla upplysningar på UKF:s hemsida
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-04-19
Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
_ 07-05-05
Börje guidar på Rösaring för Bro hembygdsförenings styrelse
_ 07-05-06
Almarestäket och Järfälla hembygdsföreningar. Guidning Biskopsborgen ca 140 personer
Kommande:
_ 07-05-28
_ 07-05-27
_ 07-06-16
_ 07-08-26

Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna
Bussrundtur i kommunen – heldag med Vänster partiet
Bussrundtur med arkeologigrupp – Lagerbäck
Arkeologidagen Almarestäket

Nästa styrelsemöte : prel. tisd. 25 sept. 2007
Vid protokollet

Justeras

Börje Sandén/Sophie Hedin
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UKF - styrelsemöte tisd 8 maj. Sophie Hedin. Marmorstigen 24,
Kungsängen kl 19
PM 2007:3 Utskrift 2007-05-07
Ekonomi

_ Se Saldolistan
_ Problem med diabilder på Epson scanner – Epson/deras reparatör har inget råd att ge.
Möjlighet att förvärva en 1 år gammal 4990 av proffsfotograf som bytt upp sig
Kan omöjligt avvara skannern under de veckor som den repareras på annan plats i Sverige
Alla övriga funktioner OK. Samma fel på Pydziks 4990 – kunde själv gå in i skannern och fixa
glappkontakt – Jag vill inte riskera att helt bli utan skannerfunktioner

Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Konstituering efter årsmötet – protokoll mailat till styrelsen
_ Bandade intervjuer: påbörjad digitalisering i samarbete med Håtuna hembygdsförening 28 band
_ Vårens exkursion till dammanläggningar. ”miljövänlig energi” på 17-1800-talen
_ Bussresan 17 juni kl – vilka kan deltaga?
_ Höstens program
Altarskåpet i Bro Kyrka
Lars Ericssons föredrag om Stockholms Blodbad. begära ca 6500:- i projektbidrag K&Fritid
Linné-minnet Gudrun och Börje
20-årsjubileum ???
_ Nya Bronätet månd 28 maj. Börje upptagen
Att bevaka
Utgivning av nytt nummer av K & H
_ Kortversion av kommunvapnet

_ artikel av Sten Tesch om något aktuellt
Rapporter –styrelsemedlemmar

Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_ Projekt kring bildarkivet, hembygdsföreningarna och Vuxenskolan. möte i morgon ons 9 maj
_ Kulturrådet: Rolf Hanssons skrivelse om kulturarvet, hemsidan är vår publika plattform. Beslut om
Kulturhusets byggande kan bli klart under hösten. UKF:s förslag att låta Daniel Börtz berätta om sin
verksamhet som kompositör, när byggnaden är klar
_ Inköpt Håtuna hembygdsförenings CD med JUF:s jubileumsfilm 25 år 1956
_ Samarbete med Håtuna om digitalisering av bandade intervjuer – 28 av UKF:s band
_ Ola Grudin – Göran Furuland angående minnestavla över Dalupproret 1743 i Stockholm
_ Nya Bronätets möte. Råbyskolan vill få till stånd ett lokalhistorisk projekt med UKF
Ny översiktsplan för Upplands-Bro skall tas fram. Referensgrupper liknande de förra gången
Fest i Byn tas över av Bro centrumförening – Susanne Ohlsson.
Förslag av Broskolans rektor att UKF ställer sig bakom ett projekt ”Unga forskare”

Verkställt.
Affischer uppsatta för årsmötet, exkursionen
Anmält UKF som arrangör av Arkeologidagen
Överlämnat Hans Brofalks pärm till Gun Björkman
Omfattande kontakter/rekognoseringar inför exkursionerna
Annonstexter till Mitt i Upplands-Bro för våra aktiviteter
Projekt
Dräktkurs
Ulla och Sophie rapporterar
Brogårdsarkivet
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UKF hjälper till med tolkning/kopiering av handskrivna dokument, Agneta, Gudrun, Börje
något 100-tal sidor
Bro och Lossa hembygdsförening äger nu arkivet, största delen kommer finnas kvar på Bro Hof
Slott AB Bokframställning
_ Astrid Söderbergs diktbok – korrekturrättad – skrivs ut i100 ex. Kunden ordnar inhäftning
UKF gör även omslag
_ Järfällas posthistoria – korrekturrättad
_ Järfällas sockenstämmoprotokoll – arbetet ej påbörjat
Linné-projektet
Genom gång av 6 volymer brev – Gudrun
Artikel på hemsidan. Lokal anknytning – frånvaron av diskussionen människa - apa
Lokalhistorisk dokumentation
Dator / Webbsidan
Epsonskannern kompletteras
Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-04-11
Årsmöte 18.30. Program kl 19. Båtsällskapets lokal i Kungsängens hamn
Återstående
_ 07-05-13
_ 07-06-17
_ 07-08-26

Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen
Arkeologidagen - Almarestäket

Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Gunnar Broberg – Linné, Linné on Line, Frankelius – översättning av Systema naturae 1. uppl
_ Sammanträde med Sjunnesson angående kommande vägnamn i Håtunaområdet
_ Raija Valtonen om efterlyser äldre kartor norr om Hamiltonlund = Eriksund
_ lämnat dokumentationen om Norrboda mjöl- och sågkvarnar till Lotta Jansson Sellbergs/Sätra
_ Brev till David Damell angående Fornsigtunas plats i aktuell forskning.
_ Löfstedt, kommunen har fått klart för sig det finns värdefulla upplysningar på UKF:s hemsida
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-04-19
Sigtuna hembygdsförening, Olav den Heliges seglats i Mälaren 1007
_ 07-05-05
Börje guidar på Rösaring för Bro hembygdsförenings styrelse
_ 07-05-06
Almarestäket och Järfälla hembygdsf. Guidning Biskopsborgen ca 140 personer
Kommande:
_ 07-05-28
_ 07-05-27
_ 07-06-16
_ 07-08-26

Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna
Bussrundtur i kommunen – heldag med Vänster partiet
Bussrundtur med arkeologigrupp – Lagerbäck
Arkeologidagen Almarestäket

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2007:4
2007-09-25 kl.19.00
Hos Sophie Hedin. Marmorstigen 24, Kungsängen
Börje Sandén, Sophie Hedin, Conny Ljung, Jonny Ljung, Palmehorn
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2007-09-19

1. Mötets öppnande.
_ Sophie erbjöd sig att göra minnesanteckningar till stöd för protokollet i Ullas frånvaro. Protokollet tar
upp nytillkomna frågar jämfört med Börjes PM samt sådana punkter som särskilt diskuterats. PM med
detaljerad redogörelse för verksamheten sedan förra mötet ligger som bilaga till protokollet
2. Ekonomi – se saldolistan per 25 sept. 2007
_ Epsonskannern hade en längre tid krånglat i diabildsläget. Garantin slut. Vanliga funktioner OK och vi
står inför skanning av Brogårdsarkivet. Omöjligt vänta på reparation. Inköpt en mycket lite begagnad för
3000:-. Vi får bidrag från Kultur & Fritid för Lars Ericsons föredrag 6250:- Framtagning av Astrid
Söderbergs diktbok ger oss 10 000:- Manuell inbindning av 33 kvarvarande inlagor med hårda pärmar
gjorda av Bertil Sandén för 100:- styck = 3300:-. Bok säljs ständigt
Beslöts att satsa på kraftigare häftningsmaskin och skärmaskin för den stora mängd häften vi framställer.
3. Börjes rapporter
_ Marinarkeologiska undersökningar vid Almarestäket i samband med arbeten för avloppstunneln
_ Börje och Gudrun har informerat/guidat kommunanställd arkitekt som har uppdraget att planera
kommande utbyggnad söder om järnvägsstationen med hänsyn till kultur- och miljöaspekter. Kommunen
hade inte försett honom med stadsarkitekt ”Matells testamente” som utförligt visar hur miljonprogrammet
på 60-talet planerades. Frågan aktualiserar behovet av en kommunarkivarie som kan håll reda på
kommunens utvecklingshistoria. Som ytterligare exempel på detta behov kan nämnas att universitetets
manus över dokumentationen av Granhammar ej har återfunnits. Avsikten var att den omfattande
dokumentationen – 11 avhandlingar upp till doktorandnivå - skulle utges i bokform. Inledningskapitlet
kopierades dock av Börje Sandén och finns sedan flera år tillbaka på UKF:s hemsida
_ Kommunens handläggare angående väg- och ortnamnsfrågor tar upprepade kontakter med Börje.
_ UKF:s arrangemang av Arkeologidagen vid Stäkets borgruin aktualiserade frågan om kommunens
ansvar för våra fornminnesplatser. Christina Brofalk lovade ta upp saken i kommunstyrelsen.
_ UKF har mottagit Bengt Borkebys 9 CD-skivor med den bokutgivning som han ansvarade för
_ Projektet kring våra såg- och vattenkvarnar från äldre tider med ingående exkursion och utökad
rekognosering har gett intressant ny kunskap genom handlingar i Brogårdsarkivet. Förut okänd
dammanläggning funnen i Vallby skog mittemot Högbytorp.
4. Rapporter – styrelsemedlemmar
_ Curt rapporterar om mötet kring planeringen av kommande biblioteksbyggnad – ”kulturhus”
_ Han deltager som konsult i Sigtuna kommuns projekt där man vill skapa ett virtuellt hembygdsrum.
_ Thore om mötet med Vuxenskolan och Kommunen i bild.
5. Verkställt
_ Skrivelse till länsstyrelsen med anledning av planerat vindkraftverk inom synhåll från Rösaring
innanför de antikvariskt betingade begränsningslinjer som gällde vid uppförandet av stora kraftledningen
nedanför Rösaring för 20-talet år sedan. Visat området för ansvariga tjänstemän i kommunen 2-3 timmar.
Framhållit att i och för sig synnerligen värdefull vindkraftsutvinning dock inte får ske på denna plats.
6. Projekt.
Dräktkursen – medeltid
Kursen har startats, 7 deltagare, Publiceras på hemsidan. Rapporteras av Sophie.
Brogårdsarkivet
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_ Äldre materialet, det som UKF började bearbeta 1990 är nu registrerat av antikvarien Gullby enligt
Riksarkivets normer. Handlingarna finns i 30 kartonger placerade i 3 lådor, överlämnade till Bro
hembygdsförening 11 juni. De bearbetas nu hemma hos Gudrun och Börje. Ca 270 handlingar utlagda på
hemsidan. Metod att använda Microsofts katalog som kronologiska databashanterare. Se beskrivning i av
projektet och arbetet i UKF:s Nyhetsbrev, hemsida och i särskilt vikblad som distribuerats i Fest i Byn.
Gudrun och Börje lämnar en utförligare beskrivning av materialet vid möte på Klint 21 oktober. Börje har
gjort en blädderpärm i A3 som visar hur materialet beskrivs på hemsidan. Fanns med i utställningarna.
_ Lennart Rydberg, Skärgårdsstiftelsen och expert på ångbåtsfrågor, har fått kopior av allt om tillkomsten
av ångbåtsbolaget vid Brogård 1858-59. Han var mycket nöjd, har aldrig sett så detaljerat material förut.
Bl.a teckningslistor för aktier. En delvis ny ångbåtshistoria har kommit fram.
Intervjuer
_ Längre intervju med Gunnar Rundlöf, Aspviks kvarn, Fiskarstugan under Negelstena
_ Mottagit bandinspelning av Carl Gunnar Jansson med Monika Sjöberg
Bokframställning
_ Astrid Söderbergs diktbok, layout tryckning. 110 ex. 10 000:- till UKF
_ Words Bokvikning funderar bättre än Acrobats – gjort egen smidig sidhantering
_ Tryckt en kopia av hembygdsuppsats om Håtunaområdet
Linné-projektet
_ Fortsatt genomgång av 6 volymer brev – Gudrun och Börje
_ Artikel på hemsidan. Lokal anknytning
_ Den märkliga frånvaron av Linnés idéer om människan härkomst, inte ens omnämnd i pappersupplagan
av Nationalencyklopedin. Genomgång av aktuella svenska uppslagsböcker. Endast Svensk Uppslagsbok
från 1950-talet berör saken i en enda mening utan kommentarer. Gudrun och Börje håller föredrag i Näs.
Lokalhistorisk dokumentation
Börje försöker få mer tid för vår interna dokumentation, dels av texter: samlingsvolym av protokoll,
dagbok, sambindning av innehållsförteckningar i all ca 75 pärmar, dels digitalisering av bilder, kartor,
ljud och videoband. Ett 40-tal intervjuband av Håtunabor har överförts till vår hårddisk av Ragnar i
Håtuna hembygdsförening.
7. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens se PM
8. Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-05-13
Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid, 15 deltagare.
_ 07-06-17
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen 34 deltagare
_ 07-08-26
Arkeologidagen – Almarestäket. 30-tal deltagare
Återstående
_ 07-09-29
Invigning av Kulturmånaden. Kungsängens centrum
_ 07-10-07
Almarestäket. Lars Ericson Wolke. Stockholms Blodbad och Almarestäkets roll
_ 07-10-21
Presentation av Brogårdsarkivet på hembygdsgården Klint
_ 07-11-01
Linnéminnen i Kungsängen. Linné och människans härstamning
9. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-05-28
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna, 100-talet åhörare
Bussrundtur i kommunen – heldag med Vänsterpartiet i Upplands-Bro, 7 timmar
_ 07-05-27
_ 07-06-14
Kultur & Fritid vid supé i Bro Hofs Spegelsal, där gårdsarkivet förvarats. Föredrag. 40 p.
_ 07-06-16
Bussrundtur med arkeologigrupp – Lagerbäck
_ 07-09-18
Föredrag om Olav Haraldssons seglats i Mälaren 1007 – bl.a. ortnamn i Bro
_ 07-09-21
Gymnasieklass från Säbyholmsskolan. Vandring 3 timmar Rösaring - Djupdal
Kommande:
_ 07-10-15
Rotary Bålsta kl 12. Stora Daldansen. Föredrag
_ 07-10-16
Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje, gamla elever och lärare
Bilagor: Börje PM och Sigtuna kommuns virtuella hembygdsrum
Nästa styrelsemöte : prel onsd 21 nov 2007
Vid protokollet

Justeras

Sophie Hedin / Börje Sandén

Ordf / v ordf

743

UKF - styrelsemöte tisd 25 sept. Sophie Hedin. Lärarv. 1 Bro kl 19
PM 2007:4 Utskrift 2007-09-19
Ekonomi

_ Se Saldolistan
_ Inköp av obetydligt begagnad scanner Epson 4990 sedan delar av funktionen på vår tidigare
Epson lagt av. (för digitalisering av diabilder) 3000:_ 10 000:- för framtagning av en diktbok i 110 ex
_ 6250:- i bidrag från K&F för Lars Ericsons kommande föredrag
_ De sista 33 kvarvarande oinbundna inlagorna till bok1 om Almarestäket är nu manuellt
inbundna i hårda pärmar och trådbindning till en kostnad av 100:- 3300:-. Boken säljs ständigt.
Nyligen gick 6 böcker till en studiecirkel i Kallhäll
_ Beställning av Hushållningsjournalen av prof. Johan Söderberg Ekonomisk Historiska
Institutionen i Uppsala. Hade sett den på universitetsbiblioteket.
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Marinarkeologiska undersökningar vid Almarestäket
_ Hjälp att sprida information om Lars Ericssons föredrag på Almarestäket sönd 7 okt
_ Besök av Journalist i Lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro angående Brogårdsarkivet och
Kulturmånaden
_ Första utgivningen av Linnés Systema Naturae på levande språk = svenska i juni 2007. Inköpt
_ UKF engagerat i planeringen för kommande utbyggnad i Bro söder om järnvägen. Gudrun och Börje
har guidat av kommunen anlitad arkitekt vid två tillfällen och försett denne med kart- och bildmaterial för
kommunens presentation av projektet som visade tillsammans med vägverket vid Fest i byn.
_ Märkligt att verkställande tjänstemän inte kände till den omfattande dokumentation av
millionprogrammet i Bro som lämnat av dåvarande anlitad arkitekt Hans Matell.
_ OBS. Vi bör påpeka för kommunen vikten av att hålla en utbildad arkivarie som kan materialet i arkivet
Ex. Ingen kan hitta det manuset till boken som skulle tryckas med dokumentationen av Granhammar.
_ Kommunens handläggare angående väg- och ortnamnsfrågor har tagit upprepade kontakter med frågor.
_ Christina Brofalk deltog i Arkeologidagen, hon skall påpeka att kommunen har ett ansvar för röjning
och underhåll. Framhöll vår önskan om vändplats / parkeringsplats för bussar. Röjde framkomlig väg upp
till toppen dagen innan Arkeologidagen
_ Göran Furuland. SHF vill på nytt engagera UKF i samprojektet mellan Sveriges och Finlands
hembygdsförbund. Denna gång i Sverige.
Att bevaka
Rapporter – styrelsemedlemmar

_ Curt rapporterar om mötet kring planeringen av kommande biblioteksbyggnad.
_ Thore om mötet med Vuxenskolan och Kommunen i bild.
Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_ Projektet Upplands-Bro i bild startade 9 maj. Drivande är studieförbundet Vuxenskolan. Fototävling för
allmänheten planeras. Regler för tävlingen nyligen fastställda.
_ Sammanträde i Bro-nätet. Börje
_ Kulturrådssammanträde, kommunens kontaktforum med föreningslivet 29 maj, Ulla
_ Försett kommunen och Lokalpressen kontinuerligt med upplysningar om våra kulturaktiviteter
_ Gått igenom UKF:s samlingar med Curt. utom de stora förråden i källaren
_ Ett antal sammanträden kring arrangemanget av Kulturmånaden Oktober 2007
_ Mottagit 9 CD-skivor med det material som Bengt Borkeby arbetat med i bl.a bokutgivningen
_ Mottagit en liten kartong med diverse fornfynd från Kerstin Karlsson funna i Klockargården
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Verkställt.
_ Exkursion till dammanläggningar. Tack vare Brogårdsarkivet tidigare okänd damm i Vallby
skog, som komplement till såg- och mjölkvarnarna vid Norrboda. Dokumentation med kartor.
Finns även på hemsidan. Järnmanufakturen vid Lejondal. Aspviks kvarn, äldsta
dokumentationen från början av 1300-talet. Kung Birger Magnusson byggde kvarn där.
Dokumentation lämnades. Den märklig kulverten för turbinen från bärgningen av
passagerarfartyget Sverige 1897.
_ UKF deltog i fyra timmar vid Fest i byn, Brogårdsarkivet presenterades. Två A3 pärmar med
bilder från dels Brogårdsarkivet, dels kavalkad av Bro: Forntid – Nutid – Framtid togs fram
_ Skrivelse till länsstyrelsen med anledning av planerat vindkraftverk inom synhåll från
Rösaring. innanför de antikvariskt betingade begränsningslinjer som gällde vid uppförandet av
stora kraftledningen nedanför Rösaring för 20-talet år sedan. Visat området för ansvariga
tjänstemän i kommunen 2-3 timmar.
_ Beställt bussen för rundturen – ett led i guideutbildningen
_ Sven-Erik Persson och Börje hämtade återstående material som Karl-Erik Hjalmarsson lämnat
efter sig. Sven-Erik sorterar och tar hand om sådant som kan angå oss. Övrigt går till ett
arkitektarkiv
_ Tagit fram, tryckt och distribuerat Nyhetsbrevet
_ Affischerat våra aktiviteter i Bro och Kungsängen
_ Föreberedande möte för Fest i byn drygt 40 deltagare. Stort intresse kring projektet
Projekt
Dräktkurs
Textförslag för publicering på hemsidan från Sophie och Ulla
Kursen har startat med 7 deltagare 11 september. Ulla Zetterberg ansvarar
Brogårdsarkivet
_ Äldre materialet, det som UKF började bearbeta 1990 är nu registrerat enligt Riksarkivets
normer. Handlingarna finns i 30 kartonger placerade i 3 lådor, överlämnade till Bro
hembygdsförening 11 juni. De bearbetas nu hemma hos Gudrun och Börje. Ca 270 handlingar
utlagda på hemsidan. Metod att använda Microsofts katalog som kronologiska databashanterare.
Se beskrivning i av projektet och arbetet i UKF:s Nyhetsbrev, hemsida och i särskilt vikblad som
distribuerats i Fest i Byn.
_ Lennart Danielsson – som skrivit mycket om järnvägshistoria för Banverket – har tagit hand
om Sparres kartong med handlingar om Västra stambanan.
_ Lennart Rydberg har fått kopior av allt om tillkomsten av ångbåtsbolaget 1858-59. Han var
mycket nöjd, har aldrig sett så detaljerad material förut. Bl.a teckningslistor för aktier.
Intervjuer
_ Längre intervju med Gunnar Rundlöf, Aspviks kvarn, Fiskarstugan under Negelstena
_ Mottagit bandinspelning av Carl Gunnar Jansson med Monika Sjöberg

Bokframställning
_ Astrid Söderbergs diktbok, layout tryckning. 110 ex. 10 000:- till UKF
_ Words Bokvikning funderar bättre än Acrobats – gjort egen smidig sidhantering
_ Tryckt en kopia av hembygdsuppsats om Håtunaområdet
Linné-projektet
_ Fortsatt genom gång av 6 volymer brev – Gudrun och Börje
_ Artikel på hemsidan. Lokal anknytning
_ Den märkliga frånvaron av Linnés idéer om människan härkomst, inte ens omnämnd i
pappersupplagan av Nationalencyklopedin. Genomgång av aktuella svenska uppslagsböcker.
Endast Svensk Uppslagsbok från 1950-talet berör saken i en enda mening utan kommentarer. _
_ Gudrun och Börje håller föredrag i Näs hemb.
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Lokalhistorisk dokumentation
Uppehåll i vår egen dokumentation – ägnar tillgänglig tid åt Brogårdsakrivet
Rekognosering
_ Broåns bägge armar enligt brogårdskarta från ca 1840. på vilken kvarnen finns inritad, fann
brofästena till vägen norrifrån till kvarnen. Mycket igenvuxet. Jämför diabilder med skolbarn
Dator / Webbsidan
_ Digitalisering av bandade intervjuer har påbörjats. Ett 40-tal band med intervjuer av personer i
Håtuna-området finns på en av UKF:s hårddiskar. Genomförs med hjälp av ljudtekniker anlitad
av Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening
Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-05-13
Utflykt till dammanläggningar - energiutvinning i gammal tid, 15 deltagare.
_ 07-06-17
Bussrundtur i Upplands-Bro – Guidekursen 34 deltagare
_ 07-08-26
Arkeologidagen – Almarestäket. 30-tal deltagare
Återstående
_ 07-09-29
_ 07-10-07
_ 07-10-21
_ 07-11-01

Invigning av Kulturmånaden. Kungsängens centrum
Almarestäket. Lars Ericson Wolke. Stockholms Blodbad och Almarestäkets roll
Presentation av Brogårdsarkivet på hembygdsgården Klint
Linnéminnen i Kungsängen. Linné och människans härstamning

Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Biblioteket frågar efter vårt häfte om Runstenar m.m. Olof Spång
_ Lämnat historiskt material om Brogård till Bro Hofs personal
_ Fyra arkeologiintresserade elever vid Upplands-Brogymnasiet
_ Michael Schneiders B-uppsats – behjälplig med Bergs avhandling från 1700-talet
_ Ola Grudin Leksand uttrycker beundran för vår bok om Dalupproret, vilket han vill aktualisera med
minnestavla vid Gustav Adolfs torg.
_ Ingrid Hellström med frågor kring Hackholmssund
_ Kontakt med Per Frankelius projektledare för Linné i nytt ljus, Uppsala universitet
_ Ulf Lovén Stäket önskar namnbyte till Almarestäket och protest mot stora värmeverket vid Stäket
_ Kontakt med Staffan Mattsson, Skogssällskapet angående röjning vid ruinkullen Almarestäket
_ Ortnamnssällskapet angående deras busstur. Den gick inte till oss. Ämnar ta upp Lagen och Näs vid
förnyad kontakt
_ Kontakt med skaparen av hemsidan Domboksforskning, som länkat till UKF:s hemsida som hon
berömmer.
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-05-28
Sigtuna SPF. När Mälaren länkade samman Sigtuna och Håtuna, 100-talet åhörare
Bussrundtur i kommunen – heldag med Vänsterpartiet i Upplands-Bro, 7 timmar
_ 07-05-27
_ 07-06-14
Kultur & Fritid vid supé i Bro Hofs Spegelsal, där gårdsarkivet förvarats. Föredrag. 40 p.
_ 07-06-16
Bussrundtur med arkeologigrupp – Lagerbäck
_ 07-09-18
Föredrag om Olav Haraldssons seglats i Mälaren 1007 – bl.a. ortnamn i Bro
_ 07-09-21
Gymnasieklass från Säbyholmsskolan. Vandring 3 timmar Rösaring - Djupdal
Kommande:
_ 07-10-15
_ 07-10-16

Rotary Bålsta kl 12. Stora Daldansen. Föredrag
Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje, gamla elever och lärare-+

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut
Styrelseprotokoll
Dag/tid
Plats
Närvarande
Börjes styrelse-PM

2007:5
2007-11-21 kl.19.00
Hos Börje Sanden. Målarvägen 19,Bro
Curt Dahlgren, Börje Sandén, Sophie Hedin, Ulla Zetterberg
Beskriver verksamheten mer utförligt. Bilaga till protokollet. 2007-11-21

1. Mötets öppnande.
_ Protokollet tar upp nytillkomna frågar jämfört med Börjes PM samt sådana punkter som särskilt
diskuterats. PM med detaljerad redogörelse för verksamheten sedan förra mötet ligger som bilaga till
protokollet
2. Ekonomi – se saldolistan per 21 nov. 2007
_ Konstnaden för Lars Ericsons föredrag 6.250:-betalades med anslag från Kultur & Fritid.
_Inköp av viss hårdvara vid hårddiskkrasch.
_Uppdatering av OCR-program och utökat virusskydd.
_Ersättning för kurslitteratur till ”sy medeltida kläder” till Ulla Zetterberg.
3. Börjes rapporter
_Möte med Kultur & Fritid ang. vandringsleder i kommunen.
_Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden i vägnamnsfrågor: Signhildsberg.
_UKF/Börje inbjuden att övervara Spånga Fornminnesförenings 75-årsjubileum, varvid Börje
erinrade om sina minnen från 1930-talet. UKF tryckte Spångas sockenstämmoprotokoll.
_Planeringsträff med Göran Furuland (Nordiska hembygdsförbundet) 2-dagars seminarium.
_Milstolpe vid Ekboda tillfälligt omhändertagen av byggföretaget, kommer att återställas.
_Kommunen har anslagit ca 150.000 för att få igång bildarkivet.(enligt muntlig uppgift)
_Skrivelsen till länsstyrelsen angående vindkraftverk i närheten av Rösaring har nog bidragit till att
uppförandet av detta har inte tillstyrkts av länsstyrelsen.
4. Rapporter – styrelsemedlemmar
_ Curt rapporterar om sitt deltagande som konsult i Sigtuna kommuns hembygds projekt.
_ Ulla och Sophie rapporterade om kursen i ”att sy medeltida kläder”. 8 deltagare, som nu är klara
med sina kläder. Någon fortsättning till våren är inte planerad. Eventuellt till kommande höst om
det blir någon efterfrågan.
5. Verkställt
_ Gudrun och Börje tog fram och ställde upp utställningen om Brogårdsarkivet, som visades i
Kommunhuset när Kulturmånaden invigdes.
_UKF uppvaktade Elisabeth Seth/Björnstierna på 90-årsdagen med sång av BDB.
_Mailutskick ang. Lars Ericsons föredrag till styrelse och 50-talet medlemmar.
_Tagit emot bilder från Sunnerdahlsföreningen inför föredraget.
6. Projekt.
Brogårdsarkivet
_ Carl Reuterskiöld har lämnat en mindre del, som han förvarat i hemmet. Mer kommmer.
_409 dokument finnes nu i modren språkdräkt i sökbar form på hemsidan.
_Helsida om UKF:s arbete med Brogårdsarkivat i lokaltidningen ”Mitt i Upplands-Bro”
Nordiska hembygdsförbundet och UKF
_UKF:s deltagande i 2008 års seminarium, uppföljning från vårt deltagande i Finland 2006.
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Bokframställning
_Nytryck av Järfällas sockenprotokoll och häftet om Posten beställd.
Intervjuer
_ Lokaltidningen om Brogårdsarkivet - helsida under Kultur & Nöje, Gudrun och Börje
_ Lokaltidningen om Ärkebiskopsborgen – helsida under Kultur & Nöje. Börje
Linné-projektet
_ Fortsatt genomgång av 6 volymer brev – Gudrun och Börje
Lokalhistorisk dokumentation
_Uppehåll i vår egen dokumentation – ägnar tillgänglig tid åt Brogårdsarkivet.
_Digitalisering av lantmäterikartorna, ljudband och frågan om videoband.
Dator / Webbsidan
_Ljudkortet har en längre tid fungertat osäkert. Vid arbete med digitalisering av inspelade band från
1963 slogs två extra hårddiskar ut från ljudkortet. Inköpte 2 kabinett och kör hårddiskarna externt.
Utmärkt eftersom dessa ljud- och bildfiler inte behöver dras igång varje dag.
7. Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens se PM 2007:5
8. Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-09-29
Invigning av Kulturmånaden. Kungsängens centrum
_ 07-10-07
Almarestäket. Lars Ericson Wolke. Stockholms Blodbad och Almarestäkets roll
Presentation av Brogårdsarkivet på hembygdsgården Klint
_ 07-10-21
_ 07-11-01
Linnéminnen i Kungsängen. Linné och människans härstamning
9. Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-10-15
Rotary Bålsta kl 12. Stora Daldansen. Föredrag
_ 07-10-16
Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje, gamla elever och lärare
_ 07-10-23
Guidning av skolklass från Källskolan vid Almarestäket
_ 07-10-24
Föredrag med bilder om gamla Kungsängen .PRO Kungsängen
_ 07-11-07
Guidning av skolklass från Lillsjöskolan. Bussrundtur - Rösaring
Kommande:
_07-12-06

Norrmalms hembygdsförening – Dalupproret 1743

10. Förslag till kommande publika program
_Föreläsning om Ullevi och Dragets kultplatser och därefter besöka dessa platser i vår.
Nästa styrelsemöte : prel tisd.15 januari 2008 kl.19.00 hos Sophie
Vid protokollet

Justeras

Ulla Zetterberg / Börje Sandén

Ordf / v ordf
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UKF - styrelsemöte onsd 21 nov. Hos Börje Målarvägen 19 Bro kl 19
PM 2007:5 Utskrift 2007-11Ekonomi

_ Se Saldolistan
_ Kostnaden för Lars Ericsons föredrag 6250:- betalades med anslag från Kultur & Fritid
_ Inköp av viss hårdvara vid hårddiskkrasch
_ Uppdatering av OCR-program och utökat virusskydd
Att diskutera / muntligt omnämna / publika programmet o.dyl.
_ Kommunen tillstyrker inte vindkraftverket framför Rösaring – UKFs skrivelse i ärendet
_ Kvistaberg prel.uppköpt: museum och ev. arkiv för Brogårdsarkivet och UKF:s arkiv
Ansvarig från Astronomen har fått UKF-material och tidigare brev om arkivmöjligheten
_ Arkeologiska undersökningar vid Lilla Ullevi – kultplats belagd. Michael Olausson!
_ Natur & Kulturs dåliga inbindning av fackbok. Går ej att studera med bara två händer!
_ Helsida med Börje om Almarestäket och problemet med röjning av sly. Vid Arkeologidagen
såg Christina Brofalk (ordf. Länsmuseets styrelse) tillståndet och tog upp saken i kommun
_ Vårens publika program: _ Gamla kartor/bilder i videopresentationer med tre hembygdsföreningar
Rapporter – styrelsemedlemmar

Rapporter – smärre meddelanden från Börje
_Möte med Kultur & Fritid ang. vandringsleder i kommunen

_ Yttrande till Samhällsbyggnadsnämnden i vägnamnsfrågor: Signhildsberg
_ UKF/Börje inbjuden att övervara Spånga Fornminnesförenings 75-årsjubileum, varvid Börje
erinrade om sina minnen från 1930-talet. UKF tryckte Spångas sockenstämmoprotokoll
_ Planeringsträff med Göran Furuland (Nordiska hembygdsförbundet) 2-dagars seminarium
_ Milstolpen vid Ekboda tillfälligt omhändertagen av byggföretaget, kommer att återställas
_ Kommunen har anslagit ca 150 000 för att få igång bildarkivet. (enl. muntlig uppgift)
_ kontaktat Gen-line ang. UKF:s hemsida/databaser
_ Börje varit konsult vid uppläggning av vandringsled i U-Bro. möte 22 nov
Verkställt.
_ Gudrun och Börje tog fram och ställde upp utställningen om Brogårdsarkivet, som visades i
Kommunhuset när Kulturmånaden invigdes.
_ UKF uppvaktade Elisabeth Seth/ Björnstierna på 90-års uppvaktning med sång av BDB
_ Mailutskick ang. Lars Ericsons föredrag till styrelse och 50-talet medlemmar
_ Tagit emot bilder från Sunnerdahlsföreningen inför föredraget
Projekt
Dräktkurs
_ Ulla rapporterar
Brogårdsarkivet
_ Carl Reuterskiöld har lämnat en mindre del som han förvarat i hemmet. Mer kommer
_ 409 dokument finns nu i modern språkdräkt i sökbar form på hemsidan
_ Helsida om UKF:s arbete med Brogårdsarkivet i lokaltidningen Mitt i Upplands-Bro
Nordiska hembygdsförbundet och UKF
- UKF:s deltagande i 2008 års seminarium, uppföljning från vårt deltagande i Finland 2006
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Bokframställning
_ Nytryck av Järfällas sockenstämmoprotokoll och häftet om Posten beställd
Linné-projektet
_ Fortsatt genom gång av 6 volymer brev – Gudrun och Börje
Lokalhistorisk dokumentation
_ Uppehåll i vår egen dokumentation – ägnar tillgänglig tid åt Brogårdsarkivet
_ digitalisering av lantmäterikartorna, ljudband och frågan om videobanden
Intervjuer
_ Lokaltidningen om Brogårdsarkivet – helsida under Kultur & Nöje, Gudrun & Börje
_ Lokaltidningen om Ärkebiskopsborgen – helsida under Kultur & Nöje, Börje
Dator / Webbsidan
_ Ljudkortet har en längre tid fungerat osäkert. Vid arbete med digitalisering av inspelade band
från 1963 slogs två extra hårddiskarna ut från ljudkortet. Inköpte 2 kabinett och kör hårdiskarna
externt. Utmärkt eftersom dessa ljud- och bildfiler inte behöver dras igång varje dag.
Publika program i UKF:s regi och/eller samarrangemang
Genomförda:
_ 07-09-29
Invigning av Kulturmånaden. Kungsängens centrum
_ 07-10-07
Almarestäket. Lars Ericson Wolke. Stockholms Blodbad och Almarestäkets roll
_ 07-10-21
Presentation av Brogårdsarkivet på hembygdsgården Klint
_ 07-11-01
Linnéminnen i Kungsängen. Linné och människans härstamning
Återstående
Konsultationer – intervjuer – urval av korrespondens
_ Waxegård, Strandvägen i Kungsängen har fått info och UKF och Upplands-Bro
_ Fick möjlighet att demonstrera Brogårdsarkivet för Bildningsnämndens ordf Camilla Jansson
_ Postat Kuskens pojke till Ewa Ekström. Mariefred
_ Korrespondens med Ensio Fihlman, Finland, som forskar om Stäket och ryska härjningen 1187
_ Åke Grönberg ang. två cykelturer för pensionärer, Rösaring och Almarestäket
_ Diskussion/brev – Claes-Ingvar Lagerkvist – om möjligheten att få UKF:s arkiv i Kvistabergs kupoler
_ Marika Hansson, raä, om annonsering på vår hemsida om tre arkeologiska visningar
_ Emilie Grind, kommunen, Workshop kring ”Bros framtid”, Gudrun & Börje deltager 2 halvdagar
_ Maria Elfström, Kommunen om fakta kring kommande vandringsled.
_ Börje deltager i Workshop om Bros framtid 26-27 nov
Externa Föredrag - guidningar - utställningar
Genomförda:
_ 07-10-15
Rotary Bålsta kl 12. Stora Daldansen. Föredrag
_ 07-10-16
Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje, gamla elever och lärare berättar
_ 07-10-23
Exkursion med Källskolans elever till Stäkets borgruin
_ 07-10-24
PRO Kungsängen. Gamla Kungsängen – kartor bilder. Carlssons husmodeller
_ 07-10-28
Spånga Fornminnes- och hembygdsgille – 75 år
_ 07-11-07
Busstur till Rösaring m.m. med skolklass från Lillsjöskolan
Kommande:
_07-12-06

Norrmalms hembygdsförening – Dalupproret 1743

Nästa sammanträde?
Börje Sandén
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