Medlemsinformation 3 - September 1992
UKF-AKTIVITETER
TEMA Rösaring: sön 20 sept, tis 6 okt, månadsskiftet nov/dec
I brevet 91:5 och 92:2 behandlades några nya synpunkter på Rösaring. I höst fördjupar vi oss än mer i spännande
frågeställningar kring den gamla kultplatsen. Arne Groth, medarbetare till Dan Mattsson som skrev boken
"Jordstrålning, hälsa och forntida vetande" (ref. 91:5), kommer att låta oss pröva slagrutans möjligheter att påvisa de
märkliga kraftlinjer som upptäckts i samband med labyrinten vid Rösaring och många andra fornminnesplatser.
John Kraft, som besökte oss 1988 och berättade om "Gudinnan i labyrinten", återkommer nu med nya synpunkter
på labyrinten.
Ebbe Schön har utlovat ett föredrag om forntidens fruktbarhetskult senare under hösten. Tidpunkt och plats lämnas
i nästa medlemsblad.
Serien genomföres i samarbete med Bro hembygdsförening.
Söndagen 20 sept. Rösaring kl 10.00 - ca 14 I samarbete med Bro hembygdsförening.
RÖSARING I. GÅ MED SLAGRUTA. EXKURSION.
Arne Groth visar och berättar om den märkligajordstrålningen som finns vid labyrinten.
Ej bilburna erbjuds skjuts från hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, i Bro. Avfärd 9.30, 15 min gångväg från Stora
Ekeby.
Tisdagen 6 oktober. kl 19.00. Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
RÖSARING II. HUR GAMMAL ÄR TROJEBORGEN VID RÖSARING?
Labyrintkännaren John Kraft från Västerås redovisar några försök att ringa in de gåtfulla labyrinternas ålder. Han
diskuterar också hur labyrinter kan ha använts i den hedniska kulten och hur de tidiga samhällen kan ha sett ut där
labyrinter användes. En av hans slutsatser är att labyrinten Rösaring bör ha ingått i en hednisk centralbygd i trakten
av Låssa-Bro som betjänat ett "kultförbund" sträckande sig från Oknö i väster till Lovö i öster samt från Vassunda i
norr till Adelsö i söder.
Arr. UKF och Bro hembygdsförening.
Tisdagen 10 november, kl 19.30 Biblioteket eller Dagcentralen i Kungsängen.
FOLKSKOLAN 150 ÅR - Skolor och undervisning i Upplands-Bro från äldsta tid.
Ruben Lindberg, författare till boken om kommunens historia, berättar om skolans historia och sitt arbete med boken,
Vad hände egentligen? Andra boken.
Vi räknar med att den skall finnas att köpa vid detta tillfälle.

ANDRA FÖRENINGARS HEMBYGDSAKTIVITER
Kulturhusens dag - 13 september - Årets tema: "Räddade hus"
Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening.
ÖPPET HUS på LÖVSTA 13 -15. Hur huset räddades.
Bro hembygdsförening.
ÖPPET HUS på hembygdsgården Klint, som räddades kvar för drygt 10 år sedan
12.00 - 15.00
FRÅN KUNGLIG MARK - TILL EKO-PARK
Stockholms läns hembygdsförbunds höstutflykt 20 sept kl 10 - 14.30 med båt till Ulriksdal. Förhandsanmälan till
Kjell Nilsson, 08-618 88 80.
BRASAFTON tors 1/10 kl 19.30 i Sockenstugan. Sigtuna hembygdsförening.
För dem som inte haft tillfälle att närvara vid minnesstunderna kring Håtunaleken i Håtuna kyrka (vart femte år!) ges
är ett tillfälle att repetera händelseförloppet. Börje Sandén försöker också sätta händelsen in i ett större historiskt
sammanhang.
BRASAFTON tors 29/10 kl 19.30. Stockholms-Näs hembygdsgård.
Tunnbrödsbakning.

FINNS DET FORNLÄMNINGAR DÄR DUBBELSPÅRET SKALL BYGGAS?
Vandring mellan Bro och Toresta. Samling vid Klint. Lör 14/11
Se Bro hembygdsförenings annonsering.
BRASAFTON tors 26/11 Stockholms-Näs hembygdsförening. 50 års tillbakablick.
HÄNT - HÄNDER I ÖVRIGT PÅ HEMBYGDSSIDAN
Det blev till slut Riksantikvarieämbetet som får ta hand om de arkeologiska utgrävningarna vid Ullevi i Bro.
Kommunen visar känsla för bygdens rötter. Bro hembygdsförening framhöll värdet av att man bevarade några
nyfunna skålgropar vid platsen för nybyggnationen invid Härneviskolan. Och se! Man har vridit lite på husen. Nu
kommer de boende att kunna förnimma kontakten bakåt i tiden.
En anknytning till historien i en trakt är en tillgång för dem som bor samhället. Naturligtvis är det enklare - om än
inte alltid billigare - att spränga bort och riva sådant som är gammalt. De nu boende i Sylta skulle säkert uppskattat
att den gamla handelsboden från 1800-talets mitt fått stå kvar - den skulle ha gett Sylta en högre dimension och
dessutom kommit till praktisk användning, så som bl a UKF föreslog.
Än mer! - Kulturism
På senaste tid har man upptäckt att Upplands-Bro är en av de 4 kommuner i landet som inte satsar pengar på turism.
Kultur - och utbildningsnämnden (KUN - ett nytt begrepp som vi kommer att möta i framtiden) fick i febr uppdraget
att "presentera en plan för hur kommunens egenart och attraktioner kan göras mer kända och tillgängliga för
kommunbor, besökare och turister".
En sådan plan har med föredömlig snabbhet presenterats i början av maj. Kanske kan en gammal dröm om bil- och
bussframkomlighet till våra riksintressanta fornminnesplatser nu bli förverkligad. Det är faktiskt i dagens läge inte
tillåten bilväg till vare sig landets största medeltida borgruin S:t Eriks slott vid Almarestäket, Upplands största
labyrint och helt unika processionsväg vid Rösaring eller till Fornsigtuna, den forntida kungsgården med lämningar
av terasser, byggnader, hamn med bryggor och den enda utgrävda tingshögen i landet. Våras det för
hembygdstanken?
Markim-Orkesta projektet
Hittills har vårt land lyckats få Drottningholm med omnejd placerat på den s.k. Världsarvslistan (se 92:1). Sveriges
andra kandidat till listan är de två Vallentunasocknarna Markim och Orkesta. Det är en spännande satsning, som
RAÄ ställt sig bakom. Skall verkligen ett Upplands-landskap med - visserligen ca 3000 fornfynd - kunna hävda sig i
konkurensen med fornminnen världen över. Listan upptar ca 400 objekt, däribland den medeltida staden Dubrovnik i
det forna Jugoslavien!
Fornlämningsregistret.
"Fornlämningsregistret är till för alla" hävdar RAÄ i samband med att man presenterar den första boken i en ny serie
Fornlämningar i Sverige 1. Boken handlar om Fossil åkermark, dvs övergiven åkermark som brukats med
ålderdomliga metoder.
Efter branden i Bro centrum har fornminnesregistret för Bro-Låssa och troligen också Håtuna och Håbo-Tibble gått
upp i rök. Är du intresserad finns kopia av hela registret för kommunen hos UKF.
LOKALHISTORISK KONFERENS - Stockholms universitet, lör 17 okt,
Sveriges hembygdsförbund (SHF) anordnar i samarbete med Stads- och kommunhistoriska Institutet vid Stockholms
universitet en konferens för alla lokalhistoriska forskare. Ämnen: Självbiografiskt material och hur man använder
det: Stefan Bohman Nordiska museet; Domböcker och domboksforskning: Peter Olausson, SHF; Datorns
användning i den lokalhistoriska forskningen: Börje Sandén, UKF.
Avgiften 130:- inkl. lunch och kaffe. Anmälan till SHF, 08-618 03 95, senast 1 oktober.
UKF kommer bl a att visa sina dataregister med upplysningar om över 2000 ortnamn i Upplands-Bro hämtade från
jordeböcker (fr 1500-talet), lantmäterikartor (fr 1600-talet) och samtliga 6000 ortnamnskort i Ortnamnsarkivet i
Uppsala. Vidare demonstreras hur vi arbetar med register över gårdshandlingar från Ådö, Brogård, Svenngårdska
samlingen och UKF:s egna arkivhandlingar. Dessutom visas hur man praktiskt arbetar med datorn vid anteckningar
från studier i skilda ämnen, och hur man kan återfinna sina anteckningar med hjälp av en riklig samling
sökord/slagord. Personnamn, orter, ämnesområden lagras automatiskt i ett antal "ordbanker". Texterna kan sedan
läsas direkt från datorskärmen, men naturligtvis också på papper efter hänvisning till viss pärm.
Dessa program har under sommaren visats vid Hembygdsförbundets riksstämma (2 dagar) och Släktforskardagarna
(2 dagar). Tyvärr blir det ingen Upplands-Bro mässa i år, som var planerat. Där skulle vi visat våra program för
ortsborna. Kanske blir det en företagsmässa till våren.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN? ANDRA BOKEN.
Vi räknar med att boken skall bli klar under hösten. Som tidigare meddelats i brev och annan reklam blir det en bok
om skolans historia i Upplands-Bro. I år firar som bekant den allmänna skolan sin 150-åriga tillvaro. Ruben Lindberg
har skrivit och illustrerat TEMA-delen. Dessutom tillkommer några TIDSBILDER och RAPPORTER. Boken får
samma uppläggning som Första boken.
ASCHANÉUS-BOKEN
UKF har under ett par år arbetat med inskrivning och sättning av det omfattande manus som gjorts av Göran
Strömbeck för Upplands Väsby hembygdsförenings räkning. Det blir en bok på närmare 800 sidor, där ganska
mycket berör förhållanden och personer i Håtuna, framför allt Aske. Det är nästan uteslutande förut icke publicerat
material av riksantikvarien och prästen i Fresta och Hammarby, Martinus Aschaneus, som tog sig det latiniserade
namnet efter sin hembygd Aske.
FÖRENINGSANGELÄGENHETER
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1991
Styrelsen för FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA
FORSKNINGSINSTITUT får härmed avlämna 1991 års förvaltningsberättelse.
1. STYRELSELEDAMÖTER
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Ordförande
Kassör
Sekreterare
Övriga ledamöter

Suppleanter
Revisorer
Revisorssuppleanter

Curt H Dahlgren
Börje Sandén
Inger Norelius,supp

resterande
resterande

mandattid 0 år
mandattid 0 år
lmandattid 1 år

Lotta Hedin
Jam-Christer Strahlert
Karl-Erik Mörk
Siv Wikström
Håkan Norelius
Anders Walldén
Stig Sundblad
Lennart Danielsson
Irène Seth
Axel Karlsson

resterande
resterande
resterande
resterande
resterande

mandattid 0 år
mandattid 3år
mandattid 2 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år
mandattid 1 år

Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden.
2. MEDLEMMAR
Föreningen har haft 130 betalande medlemmar under året.
FÖRENINGSVERKSAMHET
Årsmöte hölls 1991-04-16.
Medlemsinformation har utgått Januari, Mars, Maj, September, November.
UKF medverkar i kulturnämndens samarbetsorgan.
3. EKONOMI
Institutets verksamhet finansieras till viss del av sponsormedel. Under år 1990 har UKF erhållit kommunalt anslag på
6000:- från kulturnämnden, liksom visst praktiskt administrativt stöd i form av möteslokaler och viss
kopieringskostnad.
En mindre kopiator har under året inköps. Föreningen tar ut en medlemsavgift på 75 kr.
4. FORSKNINGSPROJEKT
Ådö-projektet
Projektet är i stort sett slutfört. Viss kompletterande forskning pågår dock fortfarande. Materialet är samlat i pärmar,
varav en uppsättning finns på biblioteket i Kungsängen.
Brogårdsprojektet

Gårdshandlingarna gås igenom och registreras i en databas. Tolkning och renskrift görs av intressanta handlingar.
Ledare är Lennart Danielsson. Övriga deltagare är Agneta Allerstav, Gudrun och Börje Sandén, Eric Weinberg och
Anna-Lisa Eriksson. Under året har ett stort antal handlingar tolkats och renskrivits av medlemmar i
handskriftskursen. Kopierade handlingar ur arkivet har använts som studiematerial.
Arbetet med materialet har gett ny och intressant kunskap om bl a Norrboda mjöl- och sågkvarn från slutet på
1700-talet och början av 1800-talet. Likaså har gruppen hittat handlingar om en tidig sågkvarn på Bro
häradsallmänning. Alla handlingar gällande uppodlingen av delar av Bro häradsallmänning är studerade och
renskrivna. Exkursioner till platserna görs under april-maj 1992.
Provinsialläkarstationen i Västtibble.
I materialet ingår protokoll, kungörelser, skrivelser, verifikationer som skildrar tillkomsten av Västtibble
provinsialläkarstation och dess verksamhet under ca 50 år. Materialet kompletteras successivt av de med jämna
mellanrum utkomna provinsialläkarrapporterna. Det är Agneta Allerstav som för närvarande arbetar med materialet.
UKF har under året mottagit vissa hanlingar från överflyttningen till Bålsta genom kommunarkivarien Kjell
Stensson.
Ortnamnsprojektet
Ortnamnsdatabasen har börjat ta form. I februari 1992 hölls ett projektmöte på Ortnamnsarkivet, där justeringar i
utformningen diskuterades. Projektet har rönt uppskattning från flera håll.
Boken om Aschanéus
Projektet har dragit ut på tiden. Under april 1992 slutlevereras manuset för renskrift. Utgivning planeras ske under
hösten 1992.
Skolväsendet i Upplands-Bro
Ruben Lindberg har slutfört sitt manus om skolans utveckling och historia i Upplands-Bro. Materialet har blivit så
omfattande att det kommer att bli huvudavdelning i nästa bok av Vad hände egentligen? Utgivningen är planerad till
hösten 1992, jämt 150 år efter allmänna folkskolans införande i vårt land.
Skriftserien
Vid årslutet 1991 hade 640 ex av Första boken sålts. Under året har så mycket material influtit att vi nu planerar för
två böcker. Den första med temat skolans historia i Upplands-Bro och med planerad utgivning till hösten. En tredje
del beräknas komma ut i första hälften av 1993 och hade Stora Daldansen som huvudtema.
5. HANDSKRIFTSTOLKNING
Under vårterminen genomfördes i samarbete med Vuxenskolan en översiktlig kurs i läsning av gamla handstilar. Det
visade sig vara ett mycket stort behov och intresse för ämnet och vi måste begränsa deltagarantalet till 30.
Handledare var Christopher von Warnstedt, tidigare verksam vid Krigsarkivet. Under hösten fortsatte en mindre
grupp att självständigt tolka och renskriva handlingar hämtade företrädesvis från Brogårdsarkivet men också från
Svenngårdska samlingen.
6. FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK
UKF har under verksamhetsåret fortsatt sin föreläsningsserie. I denna försöker vi knyta an till företeelser i UpplandsBro. Föreläsningarna har varit öppna för utomstående och annonserats i pressen.
1991-01-29
Studiebesök på Genealogiska föreningen
Visningen leddes av vår medlem Jan-Christer Strahlert.
1991-02-19
Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material
Föredrag av Jan-Christer Strahlert
1991-03-19
Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble Gästgivargård
Föredrag av Börje Sandén: "Stora Daldansen - Lilla ofreden" belyst ur lokalhistorisk synpunkt.
1991-04-16
Arkeologens respektive språkforskarens syn på våra rötter.
Föredrag av Curt H Dahlgren.
1991-06-02
Båtfärd till Björkö och de pågående utgrävningarna
David Damell från RAÄ guidade oss runt. En allmän översikt förutom de aktuella grävningarna.
1991-10-22
Sigtuna - kungsgård och stad redan från början
Föredrag av Sten Tesch, föreståndare för Sigtuna museum, om de arkeologiska undersökningarna i Sigtuna.

1991-11-26
Stockholms utveckling till huvudstad under 15- och 1600-talen.
Lars Ericson, arkivarie vid Krigsarkivet, redogör för sin avhandling "Borgare och byråkrater. Omvandling av
Stockholms förvaltning 1599-1637".
1991-12-05

Studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv

7. PUBLICITET
Vår bok Vad hände egentligen? recenserades positivt i Släkt och hävd 1991:1 av Hans Gillingstam. Vid Stockholms
läns årsmöte i Ekhammarskolan fick UKF liksom hembygdsföreningarna i kommunen presentera sin verksamhet för
drygt 100-talet delegater från länet. I augusti infördes en helsidesartikel i Ledungen, där vi presenterade UKF:s
verksamhet. Den artikeln föranledde professor Lars Nilsson på Historiska institutionen vid Stockholms universitet att
inbjuda oss att hålla ett seminarium för den s.k. Stockholmsgruppen, en tvärvetenskaplig grupp som sysslar med
forskning kring Stockholm. Under två timmar presenterade vi UKF:s sätt att arbeta med lokalhistorisk forskning och
visade delar av våra historiska databaser. UKF är upptaget i Tabula gratulatoria i boken om Alf Åbergs tryckta
skrifter.
8. ÖVRIGT
Markområdet kring Urfjäll har under året varit föremål för detaljplanering. UKF tog efter påstötning från
medlemmar initiativet till ett möte med kommunpolitiker och berörda parter.
Inbjuden till mötet var även Lars Sjöberg från Nationalmuseum för att informera om Urfjälls historia. Efter detta
möte lämnade UKF in ett remissvar där man ansåg att området borde undantas från exploatering. Efter ytterligare en
remissomgång beslöt politikerna att två hus närmast Lillsjön skulle strykas ur planförslaget och att hushöjden skulle
begränsas samt att utformningen av husen skulle göras så att de harmonierar med kulturmiljön.
Kungsängen april 1992
För styrelsen
Curt H Dahlgren

Börje Sandén

FÖRENINGEN FÖR
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT - 1991
RESULTATRÄKNING
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Försäljning Bok 1
Försäljning Övrigt
Kommunalt anslag
Intäkter
Gåvor
Övriga intäkter
Ränta
Summa
KOSTNADER
Kostnad försälj Bok 1
Kostnad projekt
Porton
Kontorskostnader
Underhåll
Resor
Försäkringar

1991

1990

9750.00
22623.00
4275.00
6000.00
5550.00

7350.00
72977.00
1395.00
10000.00
5295.00
150.00

98.00
1193.39

3406.18

49489.39

100573.18

12170.00

39868.50
334.00
2651.10
353.70
7081.66

2464.20
4095.40
7545.00
-50.00
913.00

789.00

Övriga kostnader
Handskrifskurs
Summa

311.80
1820.00
25629.40

Resultat före avskr

23859.99

49260.22

49489.39
1000.00
9000.00

100573.18
700.00
14470.00

Summa
Avskrivning programfaroro
Nedskrivning varulager

235.00
51312.96

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Kassa
Bank
Varulager - dator
Varulager Bok 1
Inventarier
Litteratur
Projektkostnader
Dator, program

2043.60
9966.15
15000.00
42122.60
13948.65
9197.25
1901.00
128711.00

474.00
25173.00

Summa

122890.25

83696.26

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Interimsskuld
Eget kapital
99030.26
Resultat före avskr
23859.99

30698.70
18907.34
34090.22

Summa

83696.26

122890.25

50422.60
3260.65
2958.00
1408.00

PS
Vid årsmötet avgick Lotta Hedin och Anders Walldén ur styrelsen. Eiksabeth Edberg invaldes som sekreterare
Årsavigten fortfarande 75:Om du ännu inte betalt medlensavgiften, eller vill bli medlem, är vårt postgiro 27 58 94-4

