Verksamhetsberättelse för 2002
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2002 (vid årsmöte 2003-04-02)
1. Styrelsemedlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
Ordförande
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Jan-Christer Strahlert
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0 år
Bo Karlberg
resterande mandattid
2 år
Håkan Norelius
resterande mandattid
3 år
Sophie Hedin
resterande mandattid
0 år
Suppleanter
Bo Palmehorn
resterande mandattid
0 år
Revisorer
Lennart Danielsson
resterande mandattid
0 år
Lennart Stigle
resterande mandattid
0 år
Revisorsuppleanter
Marianne Lindberg
resterande mandattid
0 år
Yvonne Frödin
resterande mandattid
0 år
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden. Delar av styrelsen har mötts till ett flertal
arbetsmöten.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 299 medlemmar. Medlemsavgift 80:-, varav 15:- går till hembygdsrörelsens länsoch riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 200-04-10 i vår lokal Skolvägen 33 i Kungsängen. Efter årsmötet ett föredrag av Börje
Sandén med titeln Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten.
UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund.
Tre nummer av Medlemsinformation/Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 28 A4-sidor och
ett nummer av vår skrift Kultur & Historia om 12 A4-sidor varav 4 i färg. De har distribuerats till
medlemmar och andra i ca 440 ex varje gång. Samtliga nyhetsbrev ända från starten 1987 finns i
pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen liksom en uppdaterad 16-sidig folder i A5-format
sammanfattande UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-2002. I en kortfattad 4-vikt folder
sammanfattas UKF:s verksamhet. Dessa foldrar delas ut till medlemmar och andra vid möten av olika
slag. Många används som information om UKF vid utställningar, seminarier, korrespondens och
möten med organisationer och personer utanför UKF.
Årets programverksamhet har genomförts enligt sammanställningen längre fram i
verksamhetsberättelsen.
UKF har under året lämnat lokalerna i företagshuset Skolvägen 33, Kungsängen. Större publika möten
växlar mellan Dagcentralen i Bro och Villa Skoga i Kungsängens centrum.
4. Ekonomi - sammanfattning
Anslag från Vuxenskolan 3760:- Inga direkta kommunala bidrag har utgått men vi behöver inte betala
kommunen för tryckningen av vårt Nyhetsbrev. Patriotiska Sällskapet har lämnat ett bidrag på 20000:för tryckningen av Hushållningsjournalen (3 volymer om vardera 256 sidor)
Gåva från Upplands-Bro Konstförening på 3600:- vid dess nedläggning.
Inkomster vid externa guidningar och föredrag 16 850:-, Medlemsavgifter, betalade 2001 och 2002
har inbringat 25460:- Försäljning av skrifter producerade och betalda före 2002 har inbringat 23 802:-.
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Hushållningsjournalerna har inbringat 34 200:- + 20 000:- anslag från Patr. Sällskap. = 54 200:Produktionskostnaden var 52 203:Intäkter från extern produktion 219 993:-; kostnader dito 165743:-.
Viktigare utgifter: hyra av föreningslokal första halvåret 21 250:-, Datorer/fax/MiniDisk-spelare/
digital kamera: 43 830:-, Telefoner. internet, brev- och bokporton 17262:- Medlemskap i SHF och
andra föreningar 10714:-. Litteratur och tidskrifter 6187. Utställningar/kurser 3589:Resultaträkningen visar överskott på 29 769.42 före avskrivningar.
Resultaträkningen efter avskrivningar en förlust på - 421.58
Kassa och konton vid årets utgång 50694:-; Varulager 61 660:-, Inventarier efter avskr 42 441:Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning.
5. Projekt
Låssa och Håbo-Tibble kyrkors arkiv med kungörelser och skrivelser
Gudrun Sandéns arbete med sammanfattningar av kungörelser i Låssa kyrkas arkiv omfattar nu åren
1800-1825, ca 1600 handlingar. Under året har motsvarande handlingar från Håbo-Tibble kyrka
inventerats och registrerats av Gudrun och Börje. Något 10-tal har kompletterat Låssa-arkivet, övriga
har placerats i förråd i prästgården.
Book on Demand. Under året har UKF producerat 5 boktitlar till utomstående beställare. I två fall har
vi förmedlat fördelaktiga kontakter med tryckerier. Book on Demand har pågått som försök sedan
våren 2000. Sedan dess har utvecklingen av datatekniken gjort att en del tryckerier nu tar emot
beställningar på små upplagor. Inbindning av böcker har däremot ökat i pris. Detta är två motiv till att
styrelsen beslöt att vid halvårsskiftet upphöra med försöket. Däremot kan vi fortfarande ta uppdrag att
redigera böcker och rapporter.
UKF:s interna produktion av böcker och skrifter handhas av Börje Sandén.
För Bro hembygdsförening har UKF gjort en ny upplaga om 200 ex.
Forskarakademin har genomfört tre cirklar i hembygdsforskning och två nybörjarkurser för
släktforskare. Grupperna har besökt arkiven vid Språk- och Folkminnesinstitutet i Uppsala och
Nordiska museet.
Lokalhistorisk dokumentation
Under denna titel har Börje Sandén under året påbörjat en redigering och tryckning i begränsad
upplaga av det hembygdsmaterialet som samlats under ca 40 år. Det är en sammanställning av
källmaterial och studieanteckningar ordnade ämnesvis. Materialet hämtas i ett stort antal pärmar och
databaser och hemsidan.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen och Stiftelsen Tärnsund. UKF är medlem i arkeologisektionen inom
Stockholms läns hembygdsförbund, i vilken Börje Sandén är styrelseledamot. I arkeologiärenden har
vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. Utbyte av skrifter med Sigtuna museum,
Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet, Vägverkets museum i Borlänge,
Högskolan på Gotland (artikel i Viking Heritage Magazine), bokklubben Svenskt Militärhistoriskt
Bibliotek (boken om Dalupproret)
7. Hemsida på Internet - Kultur & Historia
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns stor information om UpplandsBros historia, men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter. I Nyhetsbrevet
ges exempel på artiklar med historiska fakta.
Publikationen Kultur & Historia har som mål att i artikelform, gärna med mycket bilder, ge
information och kunskap i de ämnen där UKF har ett engagemang. Den skickas till alla medlemmar
och används dessutom för att till utomstående förmedla en bild av vår verksamhet.
8. UKF:s publika aktiviteter
Föredrag: Jan Fridegård - forntiden och folkkulturen, ca 50 deltagare
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen i vikingars kölvatten. Börje Sandén
- "då Sveriges allmoge var samlad på Näs äng". 500-årsminnet av Sten Stures möte med ärkebiskop
Jacob Ulvsson år 1502 vid Kungsängens kyrka. Börje Sandén, Samarr. med hembygdsföreningen
- Tidsbilder från 1776 - 1813. Gudrun Sandén om Hushållningsjournalerna
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- I Leif Erikssons kölvatten - med kajak i östgrönländska farvatten. Bo Palmehorn
Exkursioner: Draget - grand-tour. Sjövägar-dragränna - landvägar - hålvägar - fångstgropar - varggård
- fornborg - kultplats. Gudrun Sandén, ca 60 deltagare, bra reportage i Enköpingsposten
- Arkeologidagen: Granhammarsmannen, västra Ryd. Jonathan Lindström, ca 35 deltagare
- Dödisgropen vid Djupdal och Rösaring. Fruktbarhetsdyrkan enligt Tacitus. Börje Sandén. 50 delt.
Studiebesök: Besök har genomförts två gånger vid Nordiska museets arkiv i Stockholm och en gång
vid Språk- och folkminnesarkivet (SOFI) i Uppsala. Besöken har arrangerats för att stärka deltagarnas
kunskaper om hur, och vad, man kan finna i våra arkiv.
9. Övriga aktiviteter
Arbetet i samrådsgruppen kring kulturfrågor är nätverksinriktat. Kulturföreningarna är
remissinstanser i bl.a. planfrågor. Mycket tid har därför under 2002 ägnats åt kommunens
Översiktsplan. Gruppen har med anledning av planen ställt frågor vid kommunfullmäktiges
frågestund. Den nästan totala avsaknaden av lokal press har engagera gruppen med insändare om
storstockholms mediaskugga. Föreningarna deltog med skärmutställning vid kommunens 50årsjubileum. utställningen hade premiär vid Brodagen 28 sept. därefter cirkulerade utställningen till
vårdcentraler, bibliotek m.fl. platser.
10. Uppdragsverksamhet - (Börje - Gudrun - Bengt)
Föredrag: Aske Kursgård (Foi), PRO (Kungsängen 2 ggr), PRO (Bro), SPF (Knivsta), Håbo-Tibble
kyrka (Hushållningsjournalerna), Hembygdsföreningen på Norrmalm (Dalupproret), Fullmäktige
(Kungsängen-området), Fullmäktige (Bro-området), Nationaldagsfirandet (Kungsängen), Tammsviks
kursgård/Släktföreningen Tham/Tamm (Tammsviks historia), Medeltidsdagen vid Kungsängens kyrka
(mötet på Näs äng 1502), Bro församlingshem (Kungörelser från 1800-talet), ABF/Villa Skoga
(Lokalhistoria), Bro församlingshem (Henrik Mörk, kyrkoherde i Bro på 1700-talet),
Arkeologisektionen/SLH (Resor i Sovjetunionen), Kommunstyrelsen/landshövdingens besök
(Upplands-Bro historia). Rotary (Hushållningsjournalerna).
Vid kommunens chefsutbildning har Bengt deltagit med en historisk tillbakablick på kommunens
planverksamhet.
Rundturer i Upplands-Bro: Finska gymnasister ( Rösaring med Savolax), Socialförvaltningen,
Bildningsförvaltningen.
Guidningar på plats: Rösaring (privat grupp), Bro hembygdsförening (Vandring i Råby-Finsta),
SPF/Bro (Rösaring), SPF/Håbo (Rösaring), Upplandsmuseets personal/60 personer (RösaringAssurstenen), Järfälla konstklubb (båtresa), Bygdegårdsförening i Kallhäll (Rösaring), Rösaring
(privat grupp), Almarestäkets hembygdsförening (Fornsigtuna), Thoresta kursgård/SE-banken
(vandring Djupdal - Rösaring).
Lokal-TV i Bålsta: Två korta program om Rösaring och Rövargrottan.
11. Tidskrifter och årsböcker, föreningar som UKF är medlem i
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med föreningar och
institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Skogshistoriska Sällskapet, Tidevarv (Raä), Rig
(etnologi), Biblis (KB:s vänförening), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer
(SSAG, geografi), Svenska Fornminnesföreningen, Forskning och framsteg, Mikrodatorn,
Internetworld.
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg & Persson
antikvariat.
Föreningar med årsskrifter: Stockholms läns hembygdsförbund, Upplands Fornminnesförening, Pro
Memoria (Riksarkivet), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet.
Övriga föreningar: Kulturbojen, Upplands-Bro Musik- och teatersällskap, Swebug (databaser), DTPföreningen.(boktryck och digitala medier).
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12. Övrigt
Frågan från årsmötet angående principen för bokföringen besvarades i Nyhetsbrev 2002:2
Börje Sandén har på uppdrag av kommunalrådet Sven-Inge Nylund författat en skrivelse om Rösaring
för vidare befordran till landstinget med anledning av en pågående försäljning av dess markinnehav i
området. UKF:s bok om Dalupproret 1743 har sålts genom bokklubben svenskt Militärhistorisk
Bibliotek i över 150 exemplar. Gudrun och Börje Sandén var inbjudna till Arbetsgruppen
Långhundraledens seminarium kring Svearikets uppkomst. Gudrun och Börje mottog Patriotiska
Sällskapets guldmedalj för arbetet med Hushållningsjournalerna vid dess årshögtid i Riddarhuset.
Uppmärksammad artikel i DN med många exempel ur bokverket.
UKF:s verksamhet annonseras regelbundet i kommunens evenemangskalender i Lokaltidningen Mitt i
Upplands-Bro. Affischer sätts upp i Bro och Kungsängen.
Nyhetsbrev, Kultur & Historia samt foldrar med upplysningar om UKF finns i våra pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen.

Börje Sandén
sekr.

Bengt Borkeby
v. ordf.
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