Verksamhetsberättelse för 2010
Styrelsen för

Föreningen för Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
får härmed avlämna verksamhetsberättelse för år 2010 (vid årsmöte 2011-04-14)
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Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden samt 6 fylliga digitala rapporter om verksamhetens
utveckling till styrelsen.
2. Medlemmar
Föreningen har haft 242 betalande medlemmar. Medlemsavgift 150:-, varav 20:- går till
hembygdsrörelsens läns- och riksförbund. Avgiften är 150:- sedan 2009
3. Föreningsverksamhet
Årsmöte hölls 2010-04-21 april i Dagcentralens samlingssal, Kungsängen. Efter årsmötet höll Börje
Sandén ett föredrag om Fornsigtuna, med särskild inriktning på de olösta frågorna kring det medeltida
Fornsigtuna. Föredrag och bildvisning videofilmades av en medlem i sju 10-minutersavsnitt som
sedan dess ligger på YouTube, varifrån det kopierades av andra distributörer. De cirkulerar fortfarande
på nätet
UKF är genom Stockholms läns hembygdsförbund anslutet till Sveriges hembygdsförbund. Två
nummer av Medlemsinformation /Nyhetsbrev har utgivits, innehållande sammanlagt 24 A4-sidor. De
har distribuerats till medlemmar och andra. Upplaga ca 410 ex varje gång. Samtliga nyhetsbrev för
tiden 1987-2010 är publicerade på hemsidan i sökbar form, 87 nummer omfattande ca 575 sidor. De
finns också i pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen. Extra digitala nyhetsbrev skickas till ca
175 medlemmar som uppgivit internetadress. I vår pärm på biblioteken finns en uppdaterad 20-sidig
folder i A5-format innehållande UKF:s såväl inre som yttre verksamhet åren 1987-2010. Uppgifterna
finns också på hemsidan. 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.
UKF sysslar inte bara med forskning och publicering som man lätt kan tro av namnet. Föreningen
är i själva verket en allmän kulturförening som förutom forskningsverksamhet även arbetar med musik
och konst. Verksamheten är beroende av aktiva medlemmars intressen för olika typer av kulturfrågor
och har genom åren haft tyngdpunkten på olika håll inom kultursektorn.
I hembygdsföreningarnas samrådsgrupp tog UKF upp hanteringen av kommunens kulturarv. Sedan
kulturnämnden togs bort i mitten 1960-talet hade kommunen ingen plan för kulturarvet. Gruppen
beslöt att inbjuda de politiska partierna till en paneldiskussion i Bro bibliotek. Samtliga partiledare
ställde upp. Framgångsrik ledare av diskussionen var Christer Karlsson från Stockholms-Näs
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hembygdsförening. Stor enighet rådde kring såväl arkivfrågan som kommunens ansvar för kulturarvet.
Resultatet blev bildandet av en självständig Kultur- och Fritidsnämnd från 1 januari 2011.
4. Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Se sammanfattningen av den ekonomiska redogörelsen med Resultat och Balansrapport. Bilagd är
också den fullständiga datorutskriften.
Medlemsavgifter 36 350:-;
Inkomster av uppdragsverksamhet, externa guidningar och föredrag 13 389:-;
Försäljning av våra egna skrifter har inbringat 2 505:-;
Telefoner. internet, brev- och bokporton, bankkostnad 13 737:-;
Litteratur och tidskrifter 2 339:-;
Utställningar / kurser / medlemskap i föreningar 8 984 :-;
Resultaträkningen visar underskott på 10 787:- före avskrivningar.
Kassa och konton vid årets utgång 82 402:-;
Inventarier 9 112:-;
Deklaration: UKF lämnar årlig deklaration med Resultat- och Balansräkning..
5. Några utvalda projekt och aktiviteter under året
Brogårdsarkivet
Tillsammans med den särskilda arbetsgruppen kring arkivfrågan har vi arbetet med förberedelserna för
inflyttningen i det sedan länge utsedda skyddsrummet i Råby.
Frågan om Kvistabergs framtid
UKF har framhållet betydelsen av att Kvistaberg kan bli en förenings-, konsert- och utställningslokal
centralt belägen i den aviserade bostadsutbyggnaden vid Tegelhagen som beräknas vara i gång 2014
Lokalhistorisk dokumentation
Med hjälp av Hans Borgström, mångårig medlem fortsätter digitaliseringen av kart- och bildarkivets
färgdiamaterial. Under året har hembygdsföreningarna Bro-Lossa och Håtuna Håbo-Tibble börjat
inläggning av hembygdsmaterial i Genlines Bygdeband. Det material vi lägger in blir på så sätt
säkerhetskopierat.
Forskningsprojektet kring tolkningen av gamla kartor
Kontakter och samarbete med ett antal forskare på olika nivåer har varit framgångsrikt. Artiklar på
hemsidan ger respons och utbyte av erfarenheter och nytt studiematerial kommer fram.
Forskningsprojektet kring 1809 – revolution och regeringsform
Riksdagsbesluten kring 6 juni 1809 är fotograferade liksom kungens märkliga tal. Allt framtaget
material från riksarkivet finns också på hemsidan. Den allvarliga situationen då regeringsformen inte
undertecknades på lagligt sätt vill ansvarig utgivare och redaktör för Riksarkivets årsbok om 1809 inte
diskutera. Svarar inte på vare sig mail eller brev. Frågan är uppenbarligen mycket känslig. Fortsättning
lär följa.
Direktsänd radiointervju med Stockholm Radio från Målarvägen i Bro
Utgångspunkt var Där lokalhistoria blivit rikshistoria. Två halvtimmespass med mycket musikinslag.
Samtal kring vår metod att göra böcker utan tryckeri bl.a.
Dalkarlsvägen – Storvandring Mora - Stockholm
Snitsling, guidning Grans gård till Stäket, årets upplaga var den 5:e vandringen
Intervju och visning av Kvistabergs astronomiska museum och herrgård.
Resulterade i en tidningsartikel om räddningen av herrgården. Per-Olow Karlsson och Börje Sandén.
6. Samarbete med andra organisationer
UKF deltager i en samrådsgrupp kring kulturfrågor med deltagare från de tre hembygdsföreningarna i
kommunen samt Kulturbojen. Se ovan under Föreningsverksamhet.
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 och Vägverkets museum i
Borlänge. UKF har under året inlett samarbete med Kartografiska Sällskapets sektion för Historiska
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kartor. Reslutat har blivit att UKF kommer att redogöra för sina iakttagelser kring tolkningen av
gamla kartor vid den årliga mässan i Jönköping i mars 2011. I forskningsarbetet får vi mycket god
hjälp även av universitetet i Trondheim, där en svensk forskare leder forskningen kring bl.a. färdvägar.
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.
Genom att viktigare forskningsresultat läggs ut på internet blir de bevarade för framtiden. Arbetssättet
ger möjlighet till kontakter med andra forskare och bidrar på så vis till att utveckla
forskningsprocessen. Uppskattningsvis finns minst 10 000 A4-sidor nu på hemsidan.
8. UKF:s publika aktiviteter, ibland i samarbete med andra. Se äv. på hemsidans programtablå.
Föredrag i UKF:s regi eller i samarbete med andra organisationer:
Att tolka gamla kartor och sagor om Upplands-Bros äldsta historia.
Forskningsläget kring Fornsigtuna. Det forntida och medeltida Fornsigtuna
Om dessa väggar kunde tala – historia kring Villa Skoga .Kultur & Fritid/ABF
Att läsa gamla kartor - ett forskningsprojekt. Biblioteket i Bro
Bilder och kartor från Gamla Kungsängen. Kungsängens kyrka
Nya spännande rön om Fornsigtuna. Sigtuna hembygdsförening
Brovandring med bilder från då till nu. Gudrun Sandén. Bro-Lossa hembygdsförening
Olav den Heliges besök i Mälarområdet för 1000 år sedan. Medeltidsdagen. Börje Sandén. Kyrkan.
Händelser i kommunen speglade i Bro härads domböcker, Gudrun Sandén Bro-Lossa hembygdsf.
Paneldiskussion kring kommunens kulturarv. Samtliga partiledare inför valet 2010. Se ovan
Exkursioner: Arkeologiska utgrävningarna vid Fornsigtuna - Signhildsberg
Visning av astronomiska museet vid Kvistaberg. Per Olow Karlsson och Börje Sandén
Draget – Färdvägar till lands och sjöss från forntid till nutid. I samarbete med Håbo hembygdsf.
Söndagssalonger – kultur i hemmiljö My Eklund och Pascal Jardy, Flöjt och gitarr. (Sophie Hedin)
Romantik i novemberdimma Majda Markovics, David Burstedt. Piano och oboe (Sophie Hedin)
Musik – konserter: Bro d´River Boys – Konsert med bl.a. Hjalmar Gullbergs juldikter Tillinge kyrka
Konsert med Bro d´River Boys. Konsert i Tingshuset – Enköpings kulturhus
Konsert med Bro d´River Boys. Kungsänges församlingshem
Julmusik på Klint. Bro d´River Boys och Stina jämte Bro spelmän. Hembygdsgården Klint
Medeltidsdagen. Sånginslag av Bro d´River Boys
Utställningar: Historiska bildvävar och blommor. Gudrun Sandén. Bro bibliotek
UKF – Månadens förening. Monterutställning . Bro bibliotek. oktober
Fest i Byn. UKF visar och berättar om bygden
Kungskalaset i Kungsängen. UKF visar och berättar om bygden
Kultur- och Julmarknad i Bro Centrum. Kartor och bilder från Gamla Bro
9. Uppdragsverksamhet
En viktig inkomstkälla för UKF och värdefull marknadsföring av verksamheten utgörs av
guidningar, föredrag och viss produktion av skrifter.
_ Trivselträff på Klint med SPF
_ Visning av Kvistaberg för Rättarboda fastighetsägareföreningen
_ Privat visning av Astronomiska museet – dopceremoni
_ Våga va’ dig själv – vandring med ungdomar från Bålsta vid Rösaring
_ Privat visning av Rösaring
_ Guidning vid Baggensstäket
_ Föredrag av Gudrun och Börje vid Uppsala Länsforskningsråds möte i Bålsta
_ Långhundraleden – föredraget Att läsa kartor med dåtida ögon
_ Visning av UKF:s material för politiker för att de skall få inblick i vår forskning
_ Bevakat hanteringen av hålvägarna vid Draget vid möte med länsstyrelsen i Uppsala
_ guidat Socialpsykiatrin i Upplands-Bro vid Kvistaberg
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, Folkets historia,
Bebyggelsehistorisk tidskrift, Skogshistoriska Sällskapet, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Biblis (KB:s
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vänförening), Caerdroia (labyrint-tidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (SSAG, geografi),
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. Svenska Fornminnesföreningen. Kommunens övriga hembygdsföreningar med gemensam internetadress förutom vår egen.
11. Korrespondens – konsultationer – intervjuer – Urval.
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. Här et urval:
_ Upprepad mailkontakt med Magnus Alkarp om Fornsigtuna
_ Återkommande kontakt med Jonas Ros om Fornsigtuna-Gärdsängen
_ Mailkontakter med Bäärnhielm om föredraget i Kartografiska sällskapet
_ Kontakter med Johan Westre angående konsert sponsrad av Yamaha
_ Värdefull kontakt med Lars Taflin, ägare av Lennartsnäs (herrgårdsbyggnaden)
_ Projektledaren Lasse Nilsson i Region Nord, om ny kraftvärmeanläggningen i Bro
_ Många värdefulla kontakter med Göran Bäärnhielm ange kartor. Ehrensvärds bok
_ Mycket värdefull litteratur från Lennart Danielsson kring "kart-problematiken
_ Forskningsmaterial kring Överrodden (Sigtuna) av Lennart Danielsson
_ Ulrika Wadell, gammal Brobo efter upptäckten av Det hände i U-Bro
_ Besök av Kristina Herrlander, bibliotekschef för att ta del av UKF:s verksamhet.
_ Kontakt med Håbo kommun Hålvägarna hotade vid anläggning av Skipark
_ Fått Magnus Alkarps avhandling - "Det Gamla Uppsala" = nuvarande Uppsala stad.
_ Carl Gunnar Jansson har hjälpt till med identifieringen av personer i Lindhés familjealbum
_ Inge Rundlöf bidragit med makens levnadsbeskrivning. Arbetat i alla socknarna i U-Bro
_ PDF-avhl om Lilla Ullevi och Rösaring, 16 sidig från arkeologistuderande Klas af Edholm
_ Furuland - Angående Antologi med "Inspiratörer och vägröjare för kulturminnesvård”
_ Kjell Nilsson angående Kart-projektet
_ Ulf Björkdahl – kartor Aspviks ängsvaktartorp (kolonistugorna) Jätteflyttblocken på Stäksön
_ Mottagit och vidarebefordrat till Kungsänges hembygdsförening. Svenngårds inb. Medlemsblad
_ UKF/Upplands-Bro: ev besök från Klövsjö – förmedlat av Christer Karlsson
_ Korresp med Anders Sundin ang. artikel om 1809. Fick hela hans original
_ Ivan Paalzow om Hjalmarsson papper om Viby kloster. Kommer på mitt föredrag i Sigtuna
_ Irène Seth intervju och skriftligt inför alliansens valfolder
_ Upprepade kontakter med Ulrika Wadell – mottagit boken om skaparen av Schmidt-teleskopet
_ Intressant kontakt med Jonas Ros ang. ark. undersökning av masugn vid Dammsjön/Norberg
_ Mail till Karl. G. Johansson med fråga om översättning från isländsk skrift
_ Mail till Henrik Jansson med fråga om Olav den helige och landhöjningen
_ Mail och svar från Christer Westerdahl, främsta kännaren av vattenleder-drag-ed i Norden
12. Övrigt
Utförligare beskrivning av UKF:s verksamhet upplagd på olika teman finns på hemsidans
öppningssida under länken Historik / Samarbetspartner

Ordf.

v. ordf

Sekreterare

Curt Dahlgren

Ulla Zetterberg

Börje Sandén

4 2011-04-14D:\Ukf\Ukf-Ukf\FÖRVALTN\verks10.doc Skapat den 2011-03-02 20:03:00

Senast utskrivet 2011-04-14 13:29:00

