Verksamhetsberättelse för 2006
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2006 (vid årsmöte 2007-04-11 Båtsällskapet)
1. Styrelsemedlemmar
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning
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Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 284 betalande medlemmar. Medlemsavgift 100:-, varav 20:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund.
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2006-04-19 i Dagcentralen, Bro. Efter årsmötet höll vår medlem Jan Owe ett mycket
intressant föredrag om runskrifter, inte bara de på runstenar. UKF är genom Stockholms läns
hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund. Två nummer av Medlemsinformation
/Nyhetsbrev har utgått, innehållande sammanlagt 14 A4-sidor. De har distribuerats till medlemmar och
andra. Upplaga ca 420 ex varje gång. Sedan några år är samtliga nyhetsbrev tiden 1987-2007
publicerade på hemsidan i sökbar form. 76 nummer omfattande ca 500 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 innehållande UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-2006. 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. 700-årsminnet av Håtunaleken genomfördes i samarbete med
Musik- och Teatersällskapet, Håtuna församling och Håtuna – Håbo-Tibble hembygdsförening med
bidrag från Kultur & Fritid. Se också under rubriken projekt.
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Ekonomin kring framtagning och utgivande av nya Hembygdsboken redovisas på annan plats.
Kommunen ger inte bidrag för tryckningen av Nyhetsbreven. Medlemsavgifter 28 000:-; Inkomster av
uppdragsverksamhet, externa guidningar och föredrag 14 510:-; Försäljning av våra egna skrifter har
inbringat 14 000:-; Nya hembygdsboken 68 060:-; Telefoner. internet, brev- och bokporton, bankkostn
16 618:-; Litteratur och tidskrifter 2487:-; Utställningar/kurser/medlemskap i föreningar 16 520 :-;
Resultaträkningen visar överskott på 25 452:- före avskrivningar. Kassa och konton vid årets utgång
94 604:-; Varulager 12 135:-; Inventarier 34 638:-; Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med
Resultat- och Balansräkning. Ingen skatt har avkrävts.
5. Några projekt under året
1 D:\Ukf\Ukf-Ukf\FÖRVALTN\verks06.doc

Skapat den 2007-03-11 09:08:00 Senast utskrivet 2007-04-07 10:53:00

Firandet av Håtunaleken 700 år
700-årsminnet av Håtunaleken genomfördes i samarbete med Musik- och Teatersällskapet, Håtuna
församling och Håtuna – Håbo-Tibble hembygdsförening. Stefan Moberg hade skapat en kortversion
av de utomhusföreställningar som han regisserade för ett antal år sedan. Fyra föreställningar
genomfördes varav en för skolklasser. Bidrag för anlitande av regissören erhölls från Kultur & Fritid.
Premiärföreställningen ägde rum exakt på 700-årsdagen 29 sept. utanför och inne i Håtuna kyrka.
Söndagens eftermiddagsföreställning videofilmades av Håbo När-TV. UKF hade en samordnande
uppgift genom Sophie Hedin, som även är med i Musik och Teatersällskapets styrelse. Börje Sandén
berättade om de historiska följderna av Håtunaleken, bl.a. tillkomsten av Sveriges första grundlag.
Börje medverkade med ett utförligare föredrag vid Håtuna församlings konsert med renässansmusik på
söndagskvällen.
Frågan om Kvistabergs framtid
Astronomiska institutionen vid Uppsala universitets förslag att riva de fungerande observatoriekupolerna vid Kvistaberg är inte längre aktuellt. Med aktiva insatser av Claës Tamm och med stöd av
Tekniska museet driver nu universitetet idén att skapa ett museum av anläggningen. De ekonomiska
frågorna är inte i skrivande stund kända/lösta. Försäljningen av mark och institutionsbyggnad är ännu
inte genomförd.
Brogårds nya förvaltning / omdaning till Bro Hof Slott
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 en del handlingar gällande Lejondal och Ådö. I skrivande stund, mars
2007, har arkivet donerats till Bro och Lossa hembygdsförening. Med statligt stöd, administrerat via
hembygdsförbundet, registreras nu arkivets innehåll av projektanställd sakkunnig person. Arkivet
förvaras tills vidare på Brogård / Bro Hof slott.
Lokalhistorisk dokumentation
UKF:s interna produktion av skrifter utges under rubrikerna Lokalhistorisk dokumentation och
Småskrifter. 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. Pappersupplagan har utökats
betydligt under året.
Nya hembygdsboken – ”Upplands –Bro - från då till nu”
Kommunen har köpt 395 böcker för 79 500:-; 5000:- i bidrag från Stockholms-Näs hembygdsförening
(mottaget år 2005); 10 000 från Bro och Lossa hembygdsförening och 15 000:- från familjen
Wingårdh på Thoresta. Bidragen har gjort det möjligt att sälja den rikt illustrerade boken till ett pris av
190:-. Försäljningen har gått bra under året. Drivande kraft för framtagningen av boken har varit
v.ordf. och ledaren för Forskarakademin Bengt Borkeby som under flera år höll samman
arbetsgruppen. Resultatet blev en mycket gedigen skildring av det agrara samhället som det kom att
förvandlas och utvecklas under 1900-talet. Medhjälpare har varit Gun Björkman, Curt H Dahlgren,
Lennart Danielsson, Carl Gunnar Jansson, Bo Palmehorn, Lennart Rydberg, Gudrun Sandén. Bengt
avslutade sin framgångsrika och mångåriga verksamhet inom föreningen med fullbordandet av
bokprojektet innan han avflyttade från Upplands-Bro. Vi tackar för hans värdefulla insatser också på
många andra områden inom UKF:s verksamhetsfält.
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. De har resulterat i att kommunen skapat ett Kulturrådslag som
sammanträder några gånger om året. 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 visar 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. Genom vår hemsida fann länsmuseet material till sin fasta utställning
som öppnades i samband flytten till nya lokaler i f.d. industribyggnader i Nacka.
8. UKF:s publika aktiviteter och i samarbete med andra (utförligare beskrivning i nyhetsbreven
och vår 20-sidiga folder om verksamheten. Bägge finns på hemsidan)
Boksläpp: Vernissage på Thoresta kursgård inför många församlade. Kommunen och
Hembygdsförbundet uppvaktade. Bengt Borkeby som haft huvudansvaret för boken avtackades.
Boken var också en vänbok tillägnad Börje Sandén för sitt mångåriga arbete med lokalhistorisk
forskning.
Föredrag: Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben. Jonny Ljung; Jan Owe
berättade om runtexter på årsmötet; Runor i Upplands-Bro. Två föredrag och exkursion ledda av Jan
Owe; Håtunaleken. Börje Sandén 3 ggr i Håtuna kyrka; Kyrkoherdarnas roll i samhället, Carin
Bergström; Lokalhistoria som blev rikshistoria, Börje Sandén, Kultur& Fritid, ABF, UKF;
Exkursioner: Grand-tour, Rösaring-Djupdal. Arkeologidagen Rösaring-Djupdal; Månens position i
processionsvägen – 2 tillfällen; Runstenar i Upplands-Bro,
9. Uppdragsverksamhet
En viktig marknadsföring och inkomstkälla för UKF utgörs av guidningar, föredrag och viss
produktion av skrifter. Seminarium: Svenska och Finska hembygdsförbunden: Esbo folkhögskola i
Finland 2 dagar. Gudrun och Börje Sandén föredrag om UKF:s forskning; Utställning och föredrag
Sveriges hembygdsförbund: Släktforskardagarna i Nacka. Gudrun, Börje, Håkan 2 dagar. Föredrag:
Livgardet: Vikingatid, Koppartälten, B.Sandén; Almarestäkets hembygdsf: Historia kring
Almarestäket och dess biskopar. Börje Sandén; K&F, ABF, UKF: Lilly Karlsson på Udden. Börje
Sandén; ABF: Villa Skoga och Oscar Sjölander, Börje Sandén; Ulvsättra bygdegård: Historiecafé.
Almarestäket genom tiderna, Börje Sandén; Svenska bilsportförbundet:. Hist. kring Lejondal.
B.Sandén; Statens Fastighetsverk. Hist. kring Lejondal, B.Sandén; Guidning: Länsmuseet:
Fiskartorpet på Skjutfältet, B.Sandén; Lottor från Sollentuna: B.Sandén vid Rösaring; Therèse
Ahlman: B.Sandén Rösaring; Samhällsbyggnadsnämnden: Lunchsamtal + busstur. B. Sandén;
Nationalmuseums personal:. B.Sandén, Signhildsberg/Fornsigtuna.
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),
Internetworld. Ledungen (Hembygdsförbundet)
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, Ortnamns-sällskapet 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 vi 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 också samlade i sökbar form på hemsidan.
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