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Medlemmar får detta brev i den mån vi har e-postadressen
Skicka ett mail och meddela din adress om du vill ha nyhetsbrevet i fortsättningen

<>
UKF:s Startsida

* Ett stycke politisk historia, där den svenska riksdagens tillblivelse och utveckling
skildras utifrån ett lokalt perspektiv. Börje Sandéns tal vid Kungaparets och landshövdingeparets
officiella besök i Upplands-Bro 29 maj 2008
* Fortsatta arkeologiska utgrävningar vid Lilla Ullevi under sommaren
* Arkeologidagen 2008 - Fornsigtuna - Signhildsberg
<>

Information från UKF 6 juni 2008
* UKF har genom Börje Sandén varit engagerad i kungaparets och
landshövdingeparets officiella besök i Upplands-Bro. Länken här nedan leder
till det tal som Börje höll invid minnesstenen vid Kungsholmens kyrka.
Länkar leder till fördjupad information av de historiska händelser som berörs i talet.
Talet presenterades i kommunens program för kungabesöket med följande ord.
_ Mötet på Näs äng 1502, då det anses bevisat att en allmogeförsamlingen
deltagit
_ Det första skriftliga riksdagsbeslutet om rivningen av ärkebiskopsborgen
Almarestäket år 1517
_ Skrivelsen från Tibble gästgivargård 1743, där man krävde offentlighet för
riksdagens protokoll, och kravet att valda riksdagsmän skulle vara ansvariga
inför sina hemmavarande väljare.
Du kan läsa det kortfattade talet och Börjes kommentarer genom att klicka på:
http://www.ukforsk.se/subjects/kungabesok2008.htm

* När de arkeologiska undersökningarna återuptogs på nya platser i det aktuella området upptäcktes så
intressanta saker att arkeologerna hoppas på förlängd utgrävningstid. Vi kanske kan hoppas på
information under årets arkeologidag sönd 31 augusti?
Länk till utgrävarnas hemsida
Länk till UKF:s hemsida med bakgrundsmaterialet till kultplatsen Lilla Ullevi
*
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