Verksamhetsberättelse för 2005
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2005 (vid årsmöte 2006-04-19 Dagcentr Bro)
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Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden.
Redaktionsgruppen för agrarboken med adjungerande ledamöter har haft ett stort antal sammanträden.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 300 betalande medlemmar. Medlemsavgift 100:-, varav 20:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2005-04-06 i hembygdsgården Klint, Bro.
Efter årsmötet höll vår medlem Joachim Tiefensee ett uppskatta föredrag om Bro häradsallmänning.
Han överlämnade originalkarta med beskrivning upprättad 1961 av Bengt Hagstedt, vid
Skogssällskapet. UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges
hembygdsförbund. Två nummer av Medlemsinformation /Nyhetsbrev har utgått, innehållande
sammanlagt 16 A4-sidor. De har distribuerats till medlemmar och andra. Upplaga ca 420 ex varje
gång. Under året har samtliga nyhetsbrev tiden 1987-2005 publicerats på hemsidan i sökbar form. 73
nummer omfattande 436 sidor. De finns också i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. I vår
pärm på biblioteken finns en uppdaterad 20-sidig folder i A5-format sammanfattande UKF:s såväl
inre som yttre verksamhet åren 1987-2005. 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. Större publika möten växlar mellan Dagcentralen/Klint i Bro och Villa Skoga i Kungsängens
centrum. År 2005 har vi gratis fått låna Kungsängens Båtsällskaps klubblokal för föredrag och konsert.
Familjen Dyrssen har upplåtet sitt hem Öråker för föredrag med musikinslag. Se Publika aktiviteter.
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Från 2004 svarar kommunen inte längre för tryckningen av Nyhetsbreven. Kommunen ger inga bidrag
till föreningsverksamhet men har givit ett generöst bidrag för kommande års utgivningen av
agrarboken. Bidrag härför har också kommit från Stockholms-Näs hembygdsförening.
Medlemsavgifter 30100. Inkomster av uppdragsverksamhet, externa guidningar och föredrag 23 060:Försäljning av våra egna skrifter har inbringat 11 942:- Produktion åt andra 3281:Inköp av maskinvaror och datorprogram för 19 291:-. Telefoner. internet, brev- och bokporton,
bankkostn 14 694:- Medlemskap i SHF och andra föreningar 12 521:-. Litteratur och tidskrifter
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3759:-. Utställningar/kurser 3766:- Resultaträkningen visar överskott på 5 357:- före avskrivningar.
Resultaträkningen efter avskrivningar ett underskott på 40 222:Kassa och konton vid årets utgång 120 057:-; Varulager 18 935:-, Inventarier efter avskr 49 088:Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning. Ingen skatt har avkrävts.
5. Projekt
Firandet av Håtunaleken 700 år
Sophie Hedin har haft ett flertal kontakter med kommunen, teatergruppen och den regissör som
svarade för framförandet av Håtunaleken i dramatiserad form för ett antal år sedan angående
Håtunalekens 700 års minne. Vi har ännu inga säkre besked om anslag, men viss förhoppning om ett
genomförande i Håtuna kyrka skall kunna göras vid tidpunkten för Mikaelimässan i sept 2006.
Frågan om Kvistabergs framtid
Astronomiska institutionen vid Uppsala universitet vill lägga ner verksamheten. Saken har varit
aktuell en längre tid. För flera år sedan kom en inofficiell förfrågan från dåvarande chefsastronomen
om föreningslivet i kommunen skulle vara intresserad av att förlägga verksamhet till Kvistaberg.
Donationsbestämmelserna är sådana att det inte utan vidare går att lägga ner verksamheten. Detta stod
i allra högsta grad klart när Claës Tamm, släkting till donator Nils Tamm, tog tag i ärendet. Tack vare
hans åtgärder på olika plan har frågan tagit en annan vändning. Det vill synas som om de tre
observatoriekupolerna nu inte kommer att rivas. Förhandlingar pågår mellan kommunen och
universitetet om någon form av lösning. I skrivande stund ser vi ganska positivt på sakens utveckling.
Vi har framhållit att Upplands-Bro med såväl kommunala instanser som folkrörelser måste ta ett
ansvar för det stora kulturarv bygden har i den Tammska donationen. Därför gick vi ut med
upplysningar om Kvistaberg i brev till vissa tjänstemän och politiker och på vår hemsida om
Kvistaberg historik.
Brogårds nya förvaltning / omdaning
Det forna mönsterjordbrukets omdaning till kursgård, golfbanor och whiskydestilleri är också en fråga
om kulturarv. UKF är sedan gammalt engagerad i det stora gårdsarkivet, som förutom en till synes
fullständig beskrivning av jord- och boskapsskötseln från 1800-talet även innehåller äldre dokument
från 15-1700-talen tillika med handlingar gällande Lejondal. För närvarande är det nedpackat i
kartonger innan det enligt ägarens intentioner kommer att ges lämplig lokal.
Låssa och Håbo-Tibble kyrkors arkiv med kungörelser och skrivelser
Åren 1800-1839 finns nu i sökbar form på vår hemsida omfattande ca 1800 A4-sidor
Forskarakademin.
Studiecirkel i Släktforskning via studieförbundet Vuxenskolan. Borkeby
Lokalhistorisk dokumentation
UKF:s interna produktion av skrifter utges under rubriken Lokalhistorisk dokumentation. Dessa trycks
i häften på upp till 40-talet sidor allt efter behov och kan köpas av intresserade. Mer omfattande
dokumentation av UKF:s forskarverksamhet binds in som biblioteksband ej avsedda att säljas. De
skall ses som en säkerhetskopiering för framtiden av vårt stora och förgängliga digitala material som
finns i databaser och på vår hemsida.
Inventering av ångbåtsbryggor
En mindre arbetsgrupp har tillsammans med ångbåtsexperten Lennart Rydberg inventerat 20-talet
platser där ångbåtsbryggor legat.
Agrarboken.
En redaktionsgrupp forskar och skriver om jordens användning. Vi vill dokumentera bygdens forna
huvudnäring. Boken beräknas bli färdig jan-febr 2006 Kommunen har köpt 395 böcker för sitt bidrag
på 79 500:-. 5000:- i bidrag från Stockholms-Näs hembygdsförening, 10 000 har utlovats från Bro och
Lossa hembygdsförening.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen och Stiftelsen Tärnsund. Gruppen ser högst allvarligt på frånvaron av ett
kommunalt kulturprogram i Upplands-Bro alltsedan kulturnämnden avskaffades. Skrivelser till
ansvariga politiker har inlämnats, vilka tycks ge en viss respons. (se Nyhetsbrev 2005:1).
UKF är medlem i arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. I arkeologiärenden har
vi nära kontakt med länsmuseet och riksantikvarieämbetet. Utbyte av skrifter görs med Sigtuna
museum, Stads- och kommunhistoriska institutet vid Stockholms universitet, Vägverkets museum i
Borlänge.
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7. UKF:s webbplats
Våra internetsidor har utökats väsentligt sedan starten 1996. Här finns mycket information om
Upplands-Bros historia, men naturligtvis har vi också aktuella upplysningar om våra aktiviteter.
Webbplatsens innehåll vill vara ett uttryck för det forskningsarbete som medlemmarna bedriver; i
dataåldern ett mycket viktigt forum, varigenom forskningsrönen snabbare når ut till dem som söker
upplysning än vad böcker och skrifter kan göra.
8. Publika aktiviteter (utförligare beskrivning i nyhetsbreven och vår 20-sidiga folder om
verksamheten. Bägge finns på hemsidan)
Föredrag: På ångbåtarnas tid. Ångbåtskännaren Lennart Rydberg. Joachim Tiefensee har berättat
om häradsallmänningar och Bro häradsallmänning i synnerhet. Äldre kartor och bilder visades med
vår digitalprojektor vid föreläsningar om Kungsängen och Bro i gammal tid. Föredrag med
bildvisning kring temat Farvattnen vid Stäket-Ryssgrven – vikingatid till nutid. Ett föredrag om
Finska krigsbarn och avtäckning av ett porträtt av Oskar Sjölander. Föredrag om Unionskrisen
1905 speglad i makarnas Dyrssens brevväxling hölls i deras bostad Öråker. Musikinslag. Föredrag
över ämnet Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia.
Exkursioner: Natur och kultur vid Ådö. Vandring i området med Marie-Louise Eriksson och Joachim
Tiefensee. Årets ”grand-tour” gällde denna gång Almarestäket och vandring i bokskogen.
Naturbruksgymnasiets växtodlingar, vandring i parken med guide från skolan. Arkeologidagen –
Draget – väghistoria – fornborg – kultplats.
Konsert: Pianisten Johan Westre. Bro d’River Boys and Girls. Båtsällskapets klubbhus i Kungsängen
9. Uppdragsverksamhet
En viktig inkomstkälla för UKF utgörs av guidningar, föredrag och viss produktion av skrifter
Föredrag: Tammsvik, pubafton (Gudrun, Börje S om Låssabygden); Upplands-Bro Lions. UKF:s
verksamhet (BS); Aske kursgård, tre lunchföredrag för personalen. (BS); Tammsvik, Älvsjö
stadsdelsnämnd, Låssa bygden (BS); Kulturhistoriska färder, busstur i Upplands-Bro.(BS); Håbo
Kulturförening, guidning vid Rösaring (BS); Tammsvik, guidning med Puls (BS); Skogshistoriska
sällskapet Almarestäket-Dalkarlsbacken-Ryssgraven. (BS); Tammsvik. Wallenius, guidning Rösaring;
Tammsvik, Mckinsey, guidning Rösaring (BS. eng); Skoklosterspelen, föredrag utomhus och på lokal.
BS); Skarpskärs villaförening; bygdens historia. (BS); Håbo miljö- och trafiknämnd, Rösaring,
guidning BS; Armémusei vänner,. busstur, heldag BS; Långhundraleden, föredrag Rösaring m.m. BS;
SPF-föreningen. Brohistoria.(BS).
10. 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, Folkets historia,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Skogshistoriska Sällskapet, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Biblis (KB:s
vänförening), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (SSAG, geografi).
Mikrodatorn, Internetworld.
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, SMB (militärhistoria), Bokantikvaria, Redins 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. Sv. Fornminnesföreningen.
11. Korrespondens – konsultationer
UKF för en omfattande korrespondens med institutioner, enskilda forskare och allmänheten främst via
e-post ofta initierad av sådant som vid publicerar på vår hemsida. Redogörelse härför finns framförallt
i PM som biläggs styrelseprotokollen.
12. Övrigt
Nyhetsbrev, Kultur & Historia samt foldrar med upplysningar om UKF finns i våra pärmar på
biblioteken i Bro och Kungsängen. Nyhetsbreven finns nu samlade i sökbar form på hemsidan
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