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UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden 

UKF har blivit 20 år -  länkarna här nedan ger exempel på vår verksamhet 
   
Forskningsinstitutet i Upplands-Bro har varit verksamt i 20 år. De som följt arbetet väntar sig kanske ett 
högtidlighållande. Vi står emellertid mitt uppe i en febril verksamhet att dokumentera många årtiondes 
hembygdsforskning och kommer att ligga lågt med firandet. Två decennier är väl inte så lång tid tänker du kanske. 
Men lokalhistorisk forskning var inget nytt för 20 år sedan. När UKF bildades hade så mycket lokalhistoria samlats 
att institutet såg som sin uppgift att också ta hand om det som tidigare gjorts och presentera det med moderna  
hjälpmedel.  
      Nu är det hög tid att digitalisera mängder av pappersburna texter, ljudband, filmband och bilder. Häromdagen 
gick det att rädda en 40 år gammal bandintervju genom att ta isär bandkassetten och tejpa fast magnetbandet igen 
vid rullen. Vi överför nu för fullt också det som samlats i våra databaser till pappersmedium som förhoppningsvis 
kan läsas även i framtiden. De tekniska hjälpmedlen blir aldrig så gamla. De ändras eller försvinner. Ibland undrar 
man om man skall vara tvungen att hugga in historien i sten eller bränna skrivtecken i lertavlor som kan stå sig i 
årtusenden.  
      Alltnog - firandet för anstå, men några tillbakablickar skall vi presentera i nyhetsbrev och framförallt på 
hemsidan.  
   
Forskningsinstitutet har inte bara en intern forskningsverksamhet utan utnyttjar ett flertal medier för att sprida 
upplysning bland allmänheten om bygden och den lokala kulturen. Förutom ovan nämnda, och nedan preciserade 
aktiviteter, ger institutet ut böcker och ett stort antal skrifter både för försäljning och som dokumentation för 
placering i bibliotek och arkiv. Inte minst – och för framtiden det viktigaste mediet - är publiceringen på internet, ett 
medium där forskningsresultaten ständigt uppdateras, där större och mindre fel kan rättas. Och inte minst - våra 
forskare stimuleras av att få sitt arbete publicerat för en bred publik.  
        
Detta skrivs för publicering på internet med den utomordentliga fördelen att du kan välja bland länkar som tar dig 
till det som verkar intressant. Du tvingas inte att läsa allt från början till slut. Öppnade länkar är understrukna med 
linje.  
   
Projekt -  samarbetspartner  
Projekt – genomförda och pågående  
Register och innehållsförteckningar över relevanta samlingar och kartor  
 
Publika aktiviteter  
_ Gästföreläsare och deras ämnen 
_ Föreläsningar med UKF:s egna forskare 
_ exkursioner  
_ studiebesök - studiecirklar - tema - utställningar - seminarium m.m. 
_ Konserter 
_ Programverksamheten 1997-2007 
Utgivna böcker och småskrifter.  
Nyhetsbrev - medlemsinformation 1987 - 2007 
 
Utställningar 
På årsmöten, bibliotek i Bro, släktforskardagar 
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Vikngaproejktet på Stäksön 
UKF:s deltagande med vikingahistoria på Galärvarvet under Kulturhuvudstadsåret 
UKF:s deltagande på Medborgarplatsen vid Milleniefirandet 
Historisk/musikalisk Show om Upplands-Bro i tre föreställningar på Historiska museet 
 
Datorns användning 
_ Hemsidan – policy och innehåll 
_ Historik  
_ Databashanteringen 
_ Tryckning av böcker och skrifter efter behov.   Vi gör nu bara böcker åt oss själva  
   Tryckerier erbjuder numera själva digitaltryck 
_ Digitalisering  
 
Övriga tekniska hjälpmedel  
_ Bandspelare, videokamera, videoprojektor  
Uppdragsverksamhet  
 
Föreningsverksamhet  
_ Protokoll – 1987-1995 - stor pdf-fil, 9,6 Mb;  alla protokoll och PM jämte relvanta bilagor 
_ Verksamhetsberättelser - ett urval 
_ Nyhetsbrev – alla finns i sökbar form på hemsidan PDF-fil      
_ Publika aktiviteter 1987 - 2007 
 
Utmärkelser och belöningar till våra forskare 
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UKF 20 år - kontakter/samarbete med antikvariska myndigheter 
historik/myndiheter.htm 
 
UKF:s startsida      Lokalhistoria - forskning och källskrifter       Ämnesområden 

 
Kontakter/samarbete med antikvariska myndigheter och andra organisationer  
- historik kring lokalhistorisk verksamhet  
- även Börje Sandéns kontakter före UKF:s tillkomst 1987  

   
Riksantikvarieämbetet (Raä) – Länsstyrelsen – UKF: 
gemensamt projekt kring Almarestäket 1988  
_ UKF ansvarade för kartering med totalstation  
_ marinarkeologiska undersökningar – LM-DYK – Kjell Mattsson 
_ scanning av vattnet runt Stäket holmen – Side Scan Sonar med Stockhlms Universitet 
_ upptagning av stockar – dendrokronologisk datering  
   
Raä –Forskning kring medeltida borgar – Raä och universitet 1988 
_ UKF inbjudet med föredrag och demonstration vid 2-dagars seminarium i Gävle 
_ UKF demonstrerade användning av totalstation vid ärkebiskopsborgen och hålvägarna. 
   Oprövat förfaringssätt inom Raä  
   
Raä – Arkeologidagen  
_ UKF har stått som arrangör ett dussintal gånger  vid våra arkeologiskt undersökta platser 
 
RA - Riksarkivet 
Kontakter med Riksarkivet och Brogårds sista privata ägare Carl Reuterskiöld å ena sidan, och Bro & Lossa 
Hemygdsförening och UKF å den andra, har medfört att Brogårds arkiv donerats till  hembydsföreningen. Med 
statliga pengar från det s.k. Access-programmet, förmedlade genom Stockholms läns hembygdsförbund, har 
materialet registrerats enligt RA:s normer av en projektanställd person. Hembygdsföreningen och UKF håller 
nu på att registrera materialet i detalj. Alla hand- och maksinskrivna handlingar har getts en modern språkdräkt i 
mer eller mindre förkortad form. Större delen av dessa finns nu i sökbar form på UKF:s hemsida med 
beteckningen Brogårdsarkivet. Återstår en mer konsekvent kopiering av arkivets handlingar innan det kan 
lämnas till slutförvaring i kommunens arkiv. 
 
Lantmäteriverktet 
fotografering av lantmäterikartor samt äldre kartor och nyare kartor 
_ Äldre lantmäterikartor, fotograferade 1980-83 
_ Äldre ekonomska kartverket på DVD 
 
Stads- och kommunhistoriska institutet vid SU 
_ demonstration av databas-användning i humanistisk forskning, 2 ggr (äv. länsmuseet) 1990  
_ Börje inbjuden att deltaga i seminarium om forskningen kring ”Dalupproret 1743” 1993 
_ Föreläsning om ”Den gränslösa lokalhistorien”  Lokalhistorisk forskning à la Bro, 2004 
_ ”Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004”  
Motiv: Han får priset för ett hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av  
år. Detta arbete har bland annat bestått i att:  
* dokumentera Bros historia genom tiderna.  
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* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska historien  
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till lokalhistorisk verksamhet.  
   
Handledare för student vid historiska institutionen vid SU  
Börje stod officiellt som handledare för Säteribildningen i Upplands-Bro. En soldat- och soldattorpsinventering 
kom som en biprodukt  
   
Historiska museet 1997  
UKF:s 3 jubileumsföreställningar (10 års verksamhet) i Historiska museets hörsal  
Resan Rom – Rösaring. Teater – bild – musik  
”En resa genom sexton sekler”. Videofilmad 
Ansvariga Curt Dahlgren, Thore Isaksson  
   
Länsstyrelsen  
Landshövding Mats Hellström beställde guidning vid Rösaring  
Länsantikvarien med tjänstemän och forskare från SU beställt guidning vid Rösaring 
   
Länsmuseet  
_ Initierat förnyade undersökningar i området kring Rösaring. 1996-98  
UKF i ledningsgruppen, bidrog med kartmaterial  
_ Publiceringen på UKF:s hemsida av Maj Hallbergs berättelse om sin mors levnad resulterade i en permanent 
utställningsmonter på Länsmuseet 2006  
_ Jordeboksuppgifter för 6 socknar i Upplands-Bro  
 
Högskolan på Gotland  
_ Artikel om Rösaring för publicering i Viking Heritage Magazine 2002  
   
Samfundet för utgivande handskrifter rörande Skandinaviens historia, 2005  
_Referens till Börje Sandéns ”Anteckningar om Rålambska handskriftsamlingen 1998”, Upplands-Bros 
Kulturhistoriska Forskningsinstituts hemsida (2004)  
_ Föredrag om Unionsåret 1905 av Evabritta Wallberg 
   
Sveriges Hembygdsförbund – Stockholms läns hembygdsförbund  
_ Sveriges Hembygdsförbund besöker UKF - artikel om forskningsinstitutet  
_ Studiebesök hos UKF från Kiruna förmedlat av SHF 1992  
_ Lokalhistorisk konferens. UKF demonstrerade användning av dator på SU 1992  
_ UKF engagerat för föredrag under Riddarholmsdagarna. Gudrun historiska bildvävar  
_ UKF:s forskning ”Den gränslösa lokalhistorien” och ”Datoranvändning i hembygds-forskningen” på 
seminarium anordnat av Svenska och Finska hembygdsförbunden i Finland 2006      
_ Dito i Sverige maj 2008.  
   
Sveriges Radio P1.  
_ Direktsänd telefonintervju som delvis handlade om annat än vi kommit överens om 1987  
_ Lång intervju med Börje om Rösaring 1993. 30 min sändes sedan  i P1  
_ Tommy Engman, som tidigare intervjuat Börje vid Rösaring samtalade i direktsändning med Börje om 
utvecklingen av Rösaringsundersökningen 1994  
 
Sveriges Radio P4 - Utbildningsradion 
Tre 25 min reportage Av Stig Unge, UR, med Börje Sandén kring temat "Politiska historia tecknad ur ett 
lokahistoriskt perspektiv". Vår första grundlag (Håtuna leken); Äldsta skriftligt bevarade mötet där svensk 
allmoge deltigit  (Kungsängens kyrka 1502); Riksarkivets äldsta bevarade skriftliga riksdagsprotokoll 
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(Riksmötet som beslutar att avsätt ärkebiskopen och riva ärkebiskopsborgen Almarestäket, 1517; under 
rivningen publicerar Sten Sture d.y. de berömda orden: "Det som angår alla bör av alla samtyckas")   
   
Upplands-Bro Närradio  
Ett stort antal intervjuer under några år om historia i kommunen  
   
Upplands-Bro kommun – även Börjes engagemang före UKF:s tillkomst  
_ Förhandling med Herman Svenngård om samlingens donationen till kommunen 1970 när Börje var 
ordförande i Kulturnämnden  
_ Fotografering av lantmäterikartor på Kartverket ca 300 diabilder, 1979-82  
_ Fornminnen och Kulturhistoria i särskild typografi på Turistkartan 1982  
_ Dito i nya / bearbetade Fritidskartan 1998  
_ Hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro 1984  
_ Börje anlitad för föredrag om kommunens historia vid fullmäktigesammanträden 
_ Börje anlitad för information om kommunen vid landshövdingens besök i kommunen  
_ kommunens tjänstemän har - stundtals mycket frekvent – konsulterat Börje  
_ bussrundturer, lärare – tillsammans  med olika organisationer –  år 2004 uppe i 164 st varav ca hälften 
kommunala 
_ skolelever - bussrundtur/cykel/vandringar/bil 
_ gymnasister – Upplands-Bro; Arlandagymnasiet – videofilmade intervjuer  
_ intervjuad av elever på mellan- hög- och gymnasiestadiet  
_ kartering av fornborgen/kultplatsen vid Draget - utförd av Mätningskontoret 
   
Assurspelen 1997 på norra Stäksön  
Ett privat initiativ av Thore Isaksson, ledamot i UKF:s styrelse. Under flera år hade han arbetat på projektet om 
en vikingaby med sanktion från såväl Historiska museet som Dan Carlsson vid Gotlands museum. Av 30-talet 
projekt av detta slag runt om i landet ansåg man att Stäksön var den bästa platsen. Kommunen ställde sig 
välvillig om det inte skulle kosta den något. Bland annat på grund av kommande bergtäktsbrytning under de 
närmaste åren sköts projektet på Stäksön till framtiden. Samma koncept genomfördes dock på Galärvarvet 1998 
och vid festligheterna kring millenniumskiftet 1999-2000 på Medborgarplatsen i Stockholm  
   
Kulturhuvudstadsåret 1998  
UKF presenterade kommunens vikingatida rötter tillsammans med Statens Historiska Museum och 
Sjöhistoriska Museet i särskilt uppförd utställningshall på Galärvarvet. Två heldagar. Många tusen personer 
besökte lokalen. Thore Isaksson var initiativtagare till UKF:s medverkan och ansvarade inför 
kulturhuvudstadsårets ledning för de  praktiska arrangemangen. Gudrun Sandéns gobeläng med kommunvapnet 
gjordes för detta tillfälle.  
   
Millenniumskiftet 1999-2000 på Medborgarplatsen i Stockholm  
Arrangemanget var i stort sett en upprepning av Assurspelen och Galärvarvets aktiviteter, men pågick under 
längre tid, ca 10 dagar.  
   
Ortnamnsarkivet 1992  
Fick 6000 ortnamnskort stencilerade. Överförda till databas av Gudrun. Pionjärarbete.  
Demonstrerat resultatet för Ortnamns arkivets ch  Eva Brylla. Nöjda med vår användning  
Exemplet Almarestäket. 
   
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund  
”Bror Hjortmedaljen i förgyllt silver” 2000 till Börje  
   
Patriotiska Sällskapet 2002  
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Framtagningen av Hushållningsjournalen 1776-1813 i 3 band. Ca 2000 artiklar.  
Fått låna saknade exemplar av Patriotiska Sällskapet.  
Guldmedaljer till Gudrun och Börje  
   
Invigningen av UKF:s lokal vid Tibble torg  
_ Talare: Ulf Erik Hagberg, Vitterhetsakademins sekreterare.  
   Ing-Marie Munktell, Gustavianum. Museet i Gamla Uppsala  
   
Studieförbundet Vuxenskolan 1987  
_ Manus till krönikespelet ”Stöket vid Stäket”  8 föreställningar av en förkortad version  
Videofilmad  
   
SweRoad – Vägverkets utlandsverksamhet – på kursgårdar i Upplands-Bro  
Exkursioner och föredrag på engelska vid sex tillfällen  
   
Dalkarlsvägen – dalfolkets historiska vandringsled  
_ Rekognosering av marschvägen genom Upplands-Bro 1999  
_ Guidning och snitsling från Grans gård till Stäket vid vandringarna 1999, 2001, 2003  
_ Skapat 16-sidiga häften med kartor och beskrivning av Dalkarlsvägen  
   
Kursgårdar i Upplands-Bro  
Ett stort antal föredrag och exkursioner vid flertalet kursgårdar  
   
Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrum  
_ Framtagning av grundmaterial för historik om Gällövsta  
 
Upplands Väsby hembygdsförening 
Boken om Aschaneus - den först utnämnde riksantikvarien 
Med utgångspunkt från ett handskrivet  
 
   
Hembygdsföreningarna i Upplands-Bro  
Ledare från UKF vid exkursioner inom resp. förenings område  
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UKF 20 år - exkursioner 
historik/exkursioner.htm 
 

              

Exkursioner – i den ordning de genomförts  
   
1989  
De  vid Draget. Börje Sandén  
Hålvägarna vid Flottsund, Björklingeån och Dragby. Börje Sandén  
   
1990  
Anunds hög och labyrinten på Badelundaåsen. John kraft  
   
1991  
Båtfärd från Kungsängen till Birkagrävningen. David Damell  
   
1992  
Rösaring. Gå med slagruta. Arne Groth  
Nyfunna dammanläggningar i Bro och Lejondalsområdet. Börje Sandén  
   
1993  
Tema ”Det historiska året”  
Rösaring. Börje Sandén  
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén  
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén  
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén  
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén  
Tibble och Syltaområdet. Gudrun Sandén  
Ovanstående under varma årstiden  
i kombination med nedanstående  föreläsningar vår och höst:  
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén  
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore Gannholm  
Sigtuna Nyckelsten. Sandén  
Håtunaleken. Sandén  
Almarestäket – S.t Eriks slott. 2 föreläsningar. Sandén, Lars Ericson Wolke  
Dalkarlsbacken. Sandén  
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén Lars Ericson Wolke  
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén  
   
1994  
Berg och jord i Upplands-Bro. Karl-Erik Perhans  
Arkeologidagen 1994. Ryssgraven/Hålvägarna/fornborgen vid Draget. Dahlgren/Sandén  
   
1995  
Båtfärd från Kungsängen till Birka. Lena-Holmquist-Olausson  
Bussrundtur: Rösaring/fornsigtuna/Almarestäket. Sandén  
Hålvägar i Uppland- draget/flottsund/Dragby. Sandén  
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Arkeologidagen 1995. Rösaring  
Cykeltur med Bros lokalhistoria  
Fornborgar i Upplands-Bro. Michael Olausson  
   
1996  
Fyra guidade visningar vid pågående arkeologiska undersökningar vid Draget  
Arkeologidagen 1996: Fornsigtuna/Signhildsberg  
Bussfärd till Linnés Hammarby, Linnéträdgården/Botanikum/Olle Hedins kaktussamling - Orangeriet  
   
1997  
Biskops-Arnö. Ärkebiskopssätet och Håbobygden. Birgitta Östlund  
Arkeologidagen 1997:  Mälardalens äldsta vallanläggning vid Draget – ”fornborgen”  
   
1998  
Fältvandring vid arkeologiska undersökningsområdet vid Stora Ekeby  
Ingvarstenen och grafitgruvan vid Skällsta i Håtuna. Sandén  
Arkeologidagen 1998: Almarestäket. Dahlgren/Sandén  
   
1999  
Signalstenarna/Sigtuna Nyckelsten, Thorsätra. Sandén  
Rösaring – ”Grand tour”  
Arkeologidagen 1999: Assurstenen / kommunens logotype. Dahlgren/Sandén  
Vandring i Håbo-Tibble kyrkby. Carl Gunnar Jansson  
Cykeltur till Brogård och Tegelbruket  
   
2000  
Fornsigtuna ”Grand tour” Sandén  
Bussresa genom kommunen. Sandén/Peter Bratt. Hembygdsförbundet  
Arkeologidagen 2000: Fornsigtuna/Signhildsberg  
   
2001  
Stäksön – ”Grand tour”. Sandén  
Hur Rövargrottan blev Fridegårdsgrottan. Sandén  
   
2002  
Draget - fornborgen ”Grand tour”. Gudrun Sandén  
Arkeologidagen 2002: Granhammarsmannen. Jonathan Lindström  
Dödisgropen i Rösaringsåsen. Fruktbarhetsdyrkan. Sandén  
   
2003  
Almarestäket kulturlandskap. Bengt Borkeby  
Besök vid Djupdal. Sandén (repris)  
Båtfärd. Tre kungar på Trälhavet. Gudrun Vällfors  
Bussrundtur i Upplands-Bro. Led i guideutbildningen  
   
2004  
Grafitgruva i Skällsta. Harald Agrell  
Fornsigtuna  – ”Grand tour”  
Arkeologidagen 2007. Fornsigtuna  
   
2005  
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Natur och Kultur på Ådö. Joachim Tiefensee, Mille Eriksson, Börje Sandén  
Almarestäket ”Grand-tour”. Biskopsborgen, Bokskogen, Dalkarlsbacken. Sandén  
Arkeologidagen 2005: Draget/vägsystem/hålvägar/fornborg/kultplats. Sandén  
   
2006  
Exkursion till runstenar i Upplands-Bro, Jan Owe  
Arkeologidagen 2006. Rösaring/Djupdal. Populär Arkeologi deltog/reportage  
Djupdal och Rösaring. ”Grand-tour”. Sandén  
   
2007  
Mjöl- och sågkvarnar från 17-1800-talen. Sandén  
Busstur till arkeologi/historia i Upplands-Bro. Conny och Johnny Ljung, Sandén  
Arkeologidagen 2007. Almarestäket. Sandén 
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historik/gastforelasare.htm 
 

              

Man får en god uppfattning om vad bygden i och omkring Upplands-Bro står för historiskt - och kulturellt - 
om man studerar de ämnen som diskuterats vid föredrag, exkursioner, studiebesök, studiecirklar och 
konserter.  
   
Andreasson, Malte -                      Tinget i Bro, Betygsuppsats  
Bergström, Carin -                         Kyrkoherdarnas roll på 1700-talet  
Brunstedt, Solveig -                       Adelsögrävningen  
Claréus, Anders -                           Häradsbesvären under Frihetstiden, doktorand  
Dahlbäck, Göran -                         Almarestäket  
Damell, David -                             Arkeologi Rösaring - Fornsigtuna  
Edberg, Rune -                              Ingegerd Olof Skötkonungs dotter  
Ekeblad, Maud-                             Måltidens historia från forntid till nutid  
Ekholm, Timo -                             Finska krigsbarn i Sverige  
Ericsson, Christer -                        Herrgårdar, Bruksmiljöer  
Ericsson Wolke, Lars  -                  Stockholm, 1600-talet;   Dalupproret 1743;  
                                                     Stockholms Blodbad och Almarestäket  
Furuhagen, Björn -                         Sockenstämman, tinget, doktorand  
Furuhagen Hans -                          Rom och Germanien  
Gannholm, Tore.                           Fornsigtuna  
Gavell, Jonas -                               Utan bilen stannar Sverige  
Gustavsson, Jan Helmer -              Hålvägar  
Hagerman, Maja -                          Spår av kungens män  
Hammarlund, Cecilia -                   Bebyggelse under olika tider  
Henricsson, Lars -                         Forntida glas – även i Upplands-Bro  
Henriksson, Göran -                      Astronomi och hällristningar, astronom  
Holmblad, Lars G. -                       Eriksgatan; Från Bro till Bysans  
Jansson, Ingmar -                           Arkeologiska undersökningar i Ryssland  
Janzon, Kaj -                                 Historielöshet, lokalhistoria, doktorand  
Jonsson, Janne -                             Vikingens vardag  
Karlsson, Lennart -                        Sportdykaren som amatörarkeolog  
Kraft, John -                                  Rösaring i ny belysning;    
                                                     Hednagudar och hövdingadömen;  
                                                     Tidiga spår av Sveariket;    
                                                     Ledung och sockenbildning  
Larsson, Mats G -                          Ingvar den Vittfarne  
Lindström, Jonathan -                    Bronsåldersmannen från Granhammar  
Lundsjö, Olle -                              Fattiga och rika  
Löthman, Lars -                             Järnframställning i äldre tid  
Martinsson, Jörgen -                      Kåseri om konst och antikviteter  
Montelius, Jan-Olof -                    Vägen i kulturlandskapet  
Munktell, Ing-Mari -                      Museum Gustavianum. Då, nu och framtiden  
Nilsson, Lars -                               Urbanisering kring Mälaren  
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Olausson, Michael -                       Fornborgar i ny belysning  
Owe, Jan -                                    Runstenar och runtexter  
Perhans, Karl-Erik -                      Geologi i Uppland;Berg och jord i Upplands-Bro, 2st  
Rahmqvist, Sigurd -                       Attundaland Bro; Almarestäket ett  
                                                     medeltida frälsegods  
Roslund, Curt -                             Processionsvägen ur arkeoastronomisk synvinkel  
Roslund/Henrikson/ Lindström    Arkeoastronomi-seminarium  
Rydberg, Lennart -                        På ångbåtarnas tid  
Schröder, Lothar -                         Trä och dess kulturella betydelse genom tiderna  
Schön, Ebbe. -                               Jan Fridegård – forntiden och folkkulturen  
Sjöberg, Lars -                               Herrgårdar  
Strahlert, Jan-Christer -                  Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material  
Styrfält, Fredrik -                          ”Sigtuna ovan jord”  
Stålmarck, Torkel -                        Jakob Mörk;   Historia kring Bellman;  
                                                     Broprästen som skrev romaner  
Tellefsen, Jens -                             Arkeo-astronomi: Stonehendge; Newgrange;  
                                                     Megalitgravar i  Falköping;  Boyne Vally på Irland;  
                                                     Tre Högkulturer före Columbus  
Tesch, Sten -                                 Sigtunagrävningen  
Tiefensee, Joachim -                      Bro Häradsallmänning;  Natur och kultur kring Ådö  
Trons Lasse/Runar Tomila            Dalfolkets arbetsvandringar  
Törnberg, Olle -                            Doktor Vesterlund som person och läkare  
Vällfors, Gudrun -                         Tre kungar på Trälhavet  
Wallberg, Evabritta -                     Unionskrisen 1905 speglad i makarna Dyrssens  
                                                     brevväxling  
Warnstedt, Christopher von -         Almarestäket  
Windslow, Ulf -                             Flygkonstens utveckling  
Östlund Birgitta -                          Biskops-Arnö  
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Studiebesök  
Antikvariskt-Topografiska-Arkivet, ATA  
Riksarkivet  
Krigsarkivet 
Kommunarkivet  
Genealogiska föreningen  
Nordiska museets bibliotek och arkiv  
Faktarummet Stockholms stadsmuseum. Brita Pettersson  
Stiftelsen Musikkulturens främjande. Privat musikmuseum  
Nordiska museets Folkminnesarkiv, Fotosamling, Topografiskt arkiv  
Skokloster bibliotek. Elisabeth Westin Berg  
Bolindermuseet i Kallhäll. Kåre Andersson  
Runstenar och forntida hantverk. Besök på Överfors gård hos Janne Jonsson  
Kulturhusens Dag. Bro Järnvägsstation. Börje Sandén  
Nordiska museets arkiv. 2 ggr Bengt Borkeby  
Språk- och folkminnesarkivet i Uppsala  
Armémuseum. Museichefen Johan Engström 
Stockholms stadsarkiv 
   
   
Studiecirklar  
Tolkning av handskrifter. Två cirklar. Warnstedt  
Medeltida orter. Kaj Janzon  
Bengt Borkeby   ------------------  
Runtolkning, Curt H Dahlgren  
   
Tema ”Det historiska året”  
Rösaring. Börje Sandén  
Dalkarlsbacken-Ryssgraven. Sandén  
Fornsigtuna-Signhildsberg. Sandén  
Tibble Gästgivargård – Dalupproret 1743. Sandén  
Almarestäket och ärkebiskopsborgen. Sandén  
Tibble och Syltaområdet. Gudrun Sandén  
Ovanstående under varma årstiden  
i kombination med nedanstående  föreläsningar vår och höst:  
Rösaring. 2 föreläsningar, Börje Sandén  
Fornsigtuna. 2 föreläsningar. Börje Sandén, Tore Gannholm  
Sigtuna Nyckelsten. Sandén  
Håtunaleken. Sandén  
Almarestäket – S.t Eriks slott. 2 föreläsningar. Sandén, Lars Ericson Wolke  
Dalkarlsbacken. Sandén  
Dalupproret 1743. 2 föreläsningar. Sandén Lars Ericson Wolke  
Upplands-Bro – Statarkommunen. Sandén  

file:///Z|/Homesite/download/historik/studiebesok_cirklar.htm (1 av 2) [2008-02-20 11:04:35]



UKF 20 år - herrgårdskonserter

   
  

UKF 20 år - herrgårdskonserter och konserter 
historik/konserter.htm 
 

              

 
Herrgårdskonserter – konserter -  
Konsertverksamheten är ett arv efter Börje Sandéns verksamhet i Upplands-Bro Musiksällskap från dess bildande 1969 till UKF:s 
tillkomst 1987 – en lyckad kombination Alltid fullsatt och förhandsanmälan  
   
1989  
Herrgårdskonsert på Ådö, arbetet med gårdsarkivet presenteras  
   
1990  
Herrgårdskonsert på Brogård. Start för studier av Brogårdsarkivet  
   
1992  
Herrgårdskonsert på Lennartsnäs. Bruno Niklasson  
   
1994  
- Herrgårdskonsert på Almarestäket med musikhistoria, 3 gånger. Cembalo, Hammarflygel, Bro d´River Boys and 
Girls  
   
1995  
Konsert i Hallwylska palatset med Musiksällskapet och UKF.  Den 20:e. herrgårdskonserten. Musiker och åhörare 
från Upplands-Bro  
- Lennartsnäs. Chopins samtliga valser, Johan Westre  
   
1996  
Herrgårdskonserter på Lennartsnäs  
- ”Igor Stravinskij i ord och ton”. Familjen Stevenson, Kjell-Inge, Margareta, Magda  
- ”En poet i toner – Roberts Schumann”. Kjell-Inge och Margareta Stevenson  
- Konsert på Lejondal, Julens sånger och dikter. Bro d´River Boys  
   
1997  
- Konsert på Gällöfsta. Julens sånger och dikter  
- Konsert på Biskops-Arnö. Cembalomusik av Börje Sandén  
   
1998.  
Herrgårdskonsert på Brogård. Bellman med Torkel Stålmarck och Bro d´River Boys  
   
2000  
Nio Kulturcaféer i UKF:s lokal vid Tibble torg med stort musikinslag  
   
2005  
Konsert – Klassiska klanger. Båtsällskapets lokal i Kungsängens hamn. Johan Westre och Bro d´River Boys and 
Girls  
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Föredrag av UKF:s medlemmar 1987 - 2007

Man kan få en uppfattning om vilka historiska synpunkter som går att lägga på Upplands-Bro genom att bl a 
studera de föreläsningar, exkursioner och studiebesök som UKF gjort sedan starten.  
   
Föredrag av medlemmar:  
1987  
- Introduktion och metodikgenomgång; Curt H Dahlgren, Börje Sandén  
- Uppland reser sig ur havet. Den geologiska utvecklingen; Börje Sandén  
- Uppland befolkas - Utvecklingen 4000-500 f Kr; Börje Sandén  
- Samhällsorganisationen får fastare form 500 f.Kr-1000 e.Kr Börje Sandén  
   
1988  
- Kristendomen segrar 1000 - 1500 e. Kr, Börje Sandén  
- Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas; Curt H Dahlgren  
- Hur arkeologen arbetar. Exempel från Rösaring och Fornsigtuna; Siv Wikström  
- Från urgermanska till modern svenska. Språkets utveckling; Curt H. Dahlgren  
- Vad finns i våra arkiv? Hur bedriver man släktforskning?; Agneta Allerstav  
- Stäket I - Biskopsborgen och herrgården; Börje Sandén, Curt H. Dahlgren  
- Människor i Upplands-Bro I: Jakob Mörk, en politiskt obekväm präst; Börje Sandén  
   
1989  
- Från Almarestäket till Ådö. Vad händer kring våra historiska platser?  Börje Sandén  
- Vad betyder amatörarkeologen för bevarandet av kulturarvet i Norden?  K-E Mörk  
   
1991  
- Släkt- och hembygdsforskning på 1500-tals-material. Jan-Christer Strahlert  
- Vad hände egentligen den 19 juni 1743 på Tibble gästgivargård?  Börje Sandén.  
- Arkeologens resp. språkforskarens syn på våra rötter. Curt H Dahlgren  
   
1992  
- Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismen,   Lars Allerstam  
- Folkskolan 150 år - Skolor och undervisning i Upplands-Bro. Ruben Lindberg  
   
1993  
Rikshistoria på hemmaplan - historiska året 1993  
- Rösaring, 2 föreläsningar; Börje Sandén.  
- Fornsigtuna, 2 föreläsningar. Börje Sandén.   
- Sigtuna Nyckelsten; Börje Sandén.  
- Håtunaleken; Börje Sandén.  
- Dalkarlsbacken; Börje Sandén.  
- Dalupproret 1743, Börje Sandén.  
- Upplands-Bro - statarkommunen. Börje Sandén.  
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1994  
- Forntida färder - vikingafärder; Börje Sandén.  
   
1995  
- Runristningar under 1800 år. Curt H. Dahlgren  
- Bilder från utgrävningarna vid Rösaring 1981-82. Fritidsarkeologerna.  
   
1996  
- Ur Forskningsinstitutets bildarkiv. Nya och gamla färdvägar till lands. Upplands-Bro genomfartsled i 
århundraden. Börje Sandén  
- Bland torpare och fattighjon. Fattigvårdsfrågor i gången tid med exempel från Järfälla och Upplands-Bro. 
Bengt Borkeby  
- Arkeologiska undersökningar i Fornsigtuna 1984 - 1988. Fritidsarkeologerna inom hembygdsrörelsen visar 
bilder och berättar.  
- Var kommer vi ifrån, vart är vi på väg?  Curt Dahlgren, Bengt Borkeby, Gudrun Sandén  
- Människans historia. Genesis - Noa - Nutidsmänniskan. Curt Dahlgren presenterar de senaste rönen inom 
paleontologi, språkvetenskap och DNA-forskning.  
   
1997  
- Spår av kungens män. Curt Dahlgren refererar Maja Hagermans bok.  
- Vad hände egentligen vid Tibble gästgivargård 19 juni 1743? Börje Sandén berättar.  
   
1998  
- Från Bro till Bysans. Lars G Holmblad och Curt Dahlgren.  
- Vad kan man läsa ut av Assurs sten? Curt Dahlgren.  
- Offentlighetsprincip-representativ demokrati och Stora Daldansen. Börje Sandén. 
- Kommunsymbolen.  Curt Dahlgren. Bildväv av Gudrun Sandén.  
- Rösaring - fruktbarhetsdyrkan - andra aspekter på den gamla kultplatsen. B. Sandén. 
 
 
1999  
- Runor från urtid till nutid, Curt Dahlgren  
- Egnahemsrörelsen i början av 1900-talet, Carl Gunnar Jansson.  
   
2001  
- Europas genetiska historia, Curt Dahlgren  
- Vad gör UKF. Visning av verksamheten i UKF:s lokal, Kungsängen 
 
 
2002  
- Historia och bilder från två resor i Sovjetunionen "i vikingars kölvatten" B. Sandén  
- I Leif Erikssons kölvatten. Med kajak i östgrönländska farvatten. Bo Palmehorn.  
- Tidsbilder 1776-1813. Gudrun Sandén ger exempel hur Hushållningsjournalerna. 
- När Sveriges allmoge var samlad på Näs äng. 1502. Börje Sandén, minneshögtid.  
   
2003  
- Om gudinnan i Härnevi och kulten vid Rösaring. Börje Sandén.  
- På åsnerygg genom Konungarnas och Drottningarnas dal. Egypten, Börje Sandén.  
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen. Observatoriet. Conny / Johnny Ljung, Ola Karlsson  
   
2004  
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- Lär känna din bygd. Tammsviks kursgård. Historik. UKF:s forskningsprogr. 
- Lär känna din bygd. Skällsta säteri. Håtuna i gammal tid / Fornsigtuna. Börje Sandén  
- Vi bekantar oss med stjärnhimlen, Kvistabergs observatorium. Repris 2 ggr Conny/Johnny Ljung 
- Från Magna Sunnerdahls hemskola på landet 1911 till dagens naturbruksgymnasium 
- Den gränslösa lokalhistorien. Börje Sandéns föredrag på Stockholms universietet  
   
2005  
- Kungsängen i gammal tid. Gamla kartor, dokumentära bilder äldre / nyare . B.Sandén 
- Farvattnen vid Stäket-Ryssgraven—vikingatid till nutid. Börje Sandén 
- Hur vår bygd blev inblandad i grundläggande politisk historia. Börje Sandén.  
   
2006  
- Historien om Aspviks kvarn och den märkliga Wallerska tuben. Jonny Ljung  
- Håtunaleken 700 år. Börje Sandéns föredrag i Håtuna kyrka.  
   
2007  
- Almarestäket 2007, Olav den heliges seglats år 1007. B. Sandén  
- Olav den heliges seglats i Mälaren 1007-08. Omnämnda namn. Börje Sandén  
- Sunnerdahls skola i Säbyholm. Gudrun och Börje Sandén m.fl. 
- Bros historia i gamla dokument och kartor. Brogårdsarkivet. G o. B Sandén  
- Linné-minnen i U-bro. Människans ursprung. Gudrun och Börje Sandén  
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