
FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 1/87 fört vid, KONSTITUERANDE möte 

Dag: 1987-03-23 
Plats: Hos Börje Sandfn 
Tid: kl 19.30 

PROLOG 
811 •• n8 

BILDANDE AV ETT KULTURHISTORISKT FORSKNINGSINSTITUT 

Curt Dahlgren och Börje Sandfn hade 87-02-03 eiskuterat möjl igheterna att få 
igång lokalhistorisk forskning i Upplands-Bro. Curt föreslog att vi Upplands-
Bro borde försöka starta ett forskningsinstitutgg. 

Eftersom Curt i sitt dagl iga värv arbetar med datorsystem ville han gärna finna 
en ekonomisk möjl ighet att förse institutet med en kraftfull modern dator. Aven 
Börje var intre~strad aven datoriserad forskning. Under några år har han 
arbetat med att lägga in l itteratur, bilder, kartor och andra hembygdsfakta i 
databaser i sin persondator. För att i någon mån finansiera en kraftfull dator 
skulle datortjänster kunna hyras ut åt intresserade institutioner och 
professionella forskare. För inkö~ av dator ansåg Curt att det borde finnas 
stora möjl igheter att anskaffa pengar genom stiftelser av 01 ika slag. 

Curt lovade att utforma ett mer preciserat förslag till ett kommande möte, till 
vilket man beslöt kalla Siv Wikström, som länge talat för en utvidgad 
studiecirkelverksamhet i hembygdsfrågor, samt Kerstin Bjelkeman, som har stor 
erfarenhet i l iknande frågor från Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. 

87-02-18 sammanträdde de fyra ovanstående hos Börje. Curt presenterade en 
idfskiss, enl igt vilken en förening skall driva institutet. 
Föreningen/Institutet skall vara en paraplyorganisation för studier kring 
Upplands-Bro. Det skall strukturera forskningen, prioritera, föreslå, leda, 
inspirera samt sammanställa, utvärdera och publ icera forskningsresultat. Vid 
sidan av den lokala forskningen skall institutet - om dator kan anskaffas 
kunna ge datorservice åt professionella forskare. 

Bl ivande förening/styrelse skall aktivt vända sig till tänkbara forskare på det 
lokala planet. Presumptiva amatörforskare finns även utanför kommunens tre 
hembygdsföreningar och de amatörarkeologer som i flera år deltagit i 
utgrävningarna vid Signhildsberg och Rösaring. 

En interimsstyrelse bestående av Curt, Siv och Börje bildades. 

87-03-10. Interimsstyrelesen sammanträdde hos 8örje. 
Föreningens/Institutets logotype diskuterades. 8eslöts att vidtala Olle 
Frankzln, som utformat Stiftelsens logotype. Börje åtog sig att tala med Olle 
l iksom att höra med kommunens näringsl ivssekreterare Bengt Bergman om vi kunde 
få använda kommunens symbol 8Ekhammarsgubben 8• 

Tänkbara personer att kalla till nästa möte diskuterades. Ledamöterna fördelade 
mellan sig vilka som skulle vidtalas. Man beslöt att hålla ett konstituerande 
möte tisdagen 23 mars 1987. 
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..	 1/81
NÄRVARANDE 
Interimsstyrelse: Curt Dahlgren, Siv Wikström, Börje Sand~n samt Agneta 
Allerstav, Gunilla Stenström, Thore Zander, Karl-Erik Mörk, Per-Olow Jernström. 

1.	 INLEDNING 
1.1	 Börje Sand~n hälsade de församlade välkomna och överlämnade ordet 

till Curt· Dahlgren som berättade om planerna för den tilltänkta 
föreningen och institutet. 

Alla deltagare fick en av Curt sammanställd folder, vilken idhrna
 
med föreningen/institutet skriftl igt presenterades.
 
Där fanns också förslag till stadgar.
 

1.2	 . Efter diskussion beslöt deltagarna att FöRENINGEN FöR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT skulle bildas. 

2.1	 FöRENINGSSTÄMMA 
Till ordförande för mötet valdes CURT DAHLGREN 

2.2	 Till sekreterare för mötet valdes BöRJE SANDtN 

2.3	 Till justeringsmän och rösträknare valdes SIV WIKSTRöM och THORE 
ZANDER 

2.4	 Förslaget till stadgar antogs 

2.5	 En medlemsavgift om 50:-/år för enskild medlem fastställdes 

2.6	 Val av styrelseordförande 
CURT DAHLGREN valdes till ordförande föreningen, mandattid 4 år 

2.7	 Val av övriga ledamöter 
SIV WIKSTRöM och BöRJE SANDtN, mandattid 4 år 
KARL-ERIK MöRK, mandatt id 3 år 
AGNETA ALLERSTAV, mandattid 2 år 
THORE ZANDER, mandattid 1 år 
GUNILLA STENSTRöM, suppleant mandattid 1 år 
Uppdrogs åt styrelsen att vidtala och utse ytterl igare en suppleant 

2.8	 Val av revisorer 
STIG SUNDBLAD och LENNART DANIELSSON revisorer år 
LENNART JOHANSSON revisorsuppleant år 
Uppdrogs åt styrelsen att vidtala och utse ytterl igare en 
revisorsuppleant 

2.9	 Bestämdes att valberedning skall utses vid ett kommande 
fören ingsmöte. 

3	 AVSLUTNING 
3.1	 Föreningens första möte avslutades, varefter den valda styrelsen 

omedelbart sammanträdde. 

Bro 1987-03-23
., ..	 r 

..~"au&"...~ 2	 . 
mötess;~;t;rare	 mö tesordföran 

rYt-; ;y~tPPv................................. .~~~f~	 .
 
justerare justerare 
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STADGAR
 

Stadgar för Föreningen för Upplands Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut antagna vid konstituerande föreningsstämma 
1987-03-23 

l. Syfte 

Föreningens syfte är att driva ett institut för kulturhistorisk 
forskning i UpplandsBro. 

UpplandsBro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) skall 
fungera som en katalysator och nyttiggöra fornforsknings
intresserade människors vilja att hjälpa till där så är möjligt. 
Genom frivilliga arbetsinsatser kan mycket forskningsarbete
bedrivas som annars inte skulle vara möjligt att utföra. 

Ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om rön från det 
kulturhistoriska forskningsområdet och stimulera intresset för 
forskning överhuvudtaget. 

2. Medlemsskap 

Alla som förklarar sig vilja stödja kulturhistorisk forskning och 
godtar föreningens stadgar kan efter anmälan till styrelsen vinna 
medlemsskap i föreningen. • 

Utträde sker genom skriftlig anmälan till styrelsen. 

Medlem som inte erlägger föreskriven medlemsavgift eller 
årsavgift eller som handlar i strid mot föreningens ändamål eller 
stadgar får av styrelsen uteslutas ur föreningen 

3. Styrelse 

Föreningens angelägenheter handhas aven styrelse, vilken i alla 
avseenden företräder föreningen. Styrelsen har även det över
gripande ansvaret för UKF verksamhet. 

Styrelsen skall bestå aven ordförande och minst fyra men högst 
sex ordinarie ledamöter samt minst två men högst fyra 
suppleanter. 

Mandattiden för ordföranden och styrelsens ordinarie ledamöter 
skall vara fyra år. Mandaten skall förläggas så i tiden att minst 
en ny ordinarie ledamot väljs vid varje årsstämma. Mandattiden 
för suppleanterna skall vara ett år. 
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Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller minst tre 
ledamöter. 

Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. 

Vid omröstning gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal har 
ordföranden utslagsröst. 

Föreningens firma tecknas av ordföranden samt av den eller de 
styrelsen därtill ut~er. 

Styrelsen utser chef för UKF. Denne har det operativa ansvaret 
för UKF verksamhet. UKF chef skall vara föredragande vid 
styrelsemötena och hålla styrelsen väl informerad om verksam
heten. Styrelsen skall fastställa en budget för UKF och även ta 
ställning till alla större investeringar. 

4. Arsavgift 

Arsavgift fastställs av ordinarie föreningsstämma. 

Arsavgiften skall betalas till föreningen senast den dag
styrelsen föreskriver. 

5. Föreningsstämma 

Ordinarie föreningsstämma hålls senast sex månader efter 
verksamhetsårets utgång på tid och plats som styrelsen bestämmer. 

Kallelse till föreningsstämma sker genom brev med posten.
Kallelse skall sändas ut senast två veckor före ordinarie och 
senast en vecka före extra föreningsstämma. 

Extra föreningsstämma hålls när styrelsen så anser påkallat samt 
på begäran av minst en tiondel av samtliga betalande medlemmar. 

Vid föreningsstämma har varje medlem yttranderätt och förslags
rätt. 

6. Omröstning 

Vid föreningsstämma är varje närvarande medlem röstberättigad
under förutsättning att medlemmen erlagt senaste årsavgiften och 
att detta skett inom den tid styrelsen må ha bestämt. 

Som föreningsstämmans beslut gäller den mening för vilken de 
flesta rösterna avges. Vid lika röstetal har mötesordföranden 
utslagsröst. 

Vid stämman kan beslut fattas i sådana frågor som angivits i
 
kallelsen.
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Önskar medlem att på föreningsstämma skall behandlas fråga eller 
visst förslag, skall anmälan därom vara styrelsen tillhanda 
senast tre veckor före stämman. 

7. Ordinarie föreningsstämma
 

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma:
 

1.	 Val av mötesordförande
 

2.	 Val av mötes sekreterare
 

3.	 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 

4.	 Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning
 

5.	 Fastställande av röstlängd
 

6.	 Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt 
resultat- och balansräkning avseende föregående 
verksamhetsår 

7.	 Framläggande av revisionsberättelsen 

8.	 Beslut om: 

fastställande av resultaträkning och balansräkning 

dispositioner beträffande föreningens vinst eller 
förlust 

ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

9.	 Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman 

10.	 Fastställande av årsavgift 

11.	 Val av: 
ordförande, mandattid fyra år 
styrelseledamot (en eller två), mandattid fyra år 
två suppleanter, mandattid ett år 

12.	 Val av två revisorer, mandattid ett år 
val av två revisorssuppleanter, mandattid ett år 

13.	 Val av valberedning 

14.	 Övriga ärenden 

8. Räkenskapsår
 

Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
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9. Revision 

Revision av föreningens räkenskaper och verksamhet skall uppdras
åt två revisorer med två revisorssuppleanter. 

Räkenskapshandlingar, protokoll jämte övriga handlingar som 
revisorerna må begära, skall ställas till revisorernas förfogande 
senas fyra veckor före ordinarie föreningsstämma. Revisorerna 
skall efter verkställd granskning avge revisionsberättelse senast 
en vecka före ordinarie föreningsstämma. 

10. Stadgeändring 

Beslut om ändring av föreningens stadgar fattas på två efter 
varandra följande ordinarie föreningsstämmor. Förslag till 
ändring av stadgarna skall sändas ut tillsammans med kallelsen. 
För ändring av stadgarna erfordras att förslaget biträds av minst 
två tredjedelar av vid stämman avgivna röster. 

11. Upplösning av föreningen 

För upplösning av föreningen erfordras att beslut därom fattas 
vid två ordinarie föreningsstämmor. Förslaget om upplösning skall 
vid båda stämmorna biträdas av minst tre fjärdedelar av de 
avgivna rösterna. 

Vid upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar,
inventarier, arkiv etc tillfalla UpplandsBro bibliotek. 
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll	 2/87 - STYRELSEMöTE 

Dag: 1987-03-23 
Plats: Hos 8örje Sandtn 
Tid: kl 20.30 

Närvarande: Curt Dahlgren, Siv Wikström, Agneta Allerstav, 8örje Sandtn, 
Karl-Erik Mörk, Thore Zander. 

1.	 Till l:e sekreterare utsågs Börje Sand~n. 

Till 2:e sekreterare utsågs Siv Wikström. 

2.	 Styrelsen valde Börje Sand~n till kassör. 
Curt Dahlgren bistår med uppläggning av kontoplan. 

3.	 Styrelsen utsåg 8örje Sand~n till institutchef. 

4.	 Beslöts att ordföranden och kassören var för sig tecknar föreningens 
firma och att föreningens säte skall vara Upplands-Bro med adress 
Gl immerstigen 8, 196 33 Kungsängen. 

5.	 GAVA 
5.1	 Ordföranden överlämnade en skrivelse från VRETMASKIN AB, enl igt 

vilket företaget var berett att i startfasen bekosta brevpapper, 
porto etc till ett s~anlagt värde av 5000:-. 

5.2	 Styrelsen uttalade sitt varma tack till VRETMASKIN AB för dess 
behjärtansvärda insats. 

6.	 PUBLICITET 
6.1	 8eslöts att ordf och sekr tills~ans utformar ett brev med 

information om föreningens/institutets tillkomst och planerade 
verksamhet. Materialet skall sändas till utvalda enskilda personer 
och föreningar och institutioner. 

6.2	 För allmän information om vår verksamhet, riktad till 
hembygdsrörelsens och amatörarkeologernas kretsar, åtog sig 
ordföranden att skriva en artikel för LEDUNGEN. 

7.	 UTBILDNING 
Curt Dahlgren och Siv Wikström fick i uppdrag att med hjälp av 
Studieförbundet Vuxenskolan anordna en introduktionskurs i 
forskningsmetodik och vetenskapl ig metodik för amatörforskare. 

8.	 NÄSTA STYRELSEMöTE 
tisd 1987-04-28, kl 19.30 
hos Agneta Allerstav, Staffl ivägen 14, 8runnalKungsängen. 
Dagordning och vägbeskrivning utsändes. 

8ro 1987-03-23 

~ < Yaa4'.......tt'!f<< 

i . ~'~.~	 .
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FöRENINGNEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

3/87	 - STYRELSEMöTE 

Dag: 1987-04-28 
Plats: Hos Agneta Allerstav 
Tid: 19.30 

Närvarande: Agneta Allerstav, Curt Dahlgren, Karl-Erik MörK, Börje Sanden, 
Gunilla Stenström, Siv Wikström, Tore Zander 

Ordföranden förklarade mötet öppnat. 

ARBETSFORMER 
1.	 Det beslöts att i samband med kallelsen skicka med blanketter avseende de 

ärenden och projekt som skall behandlas på styrelsemötet. Detta 
underlättar sedan skrivandet av verksamhetsberättelsen 

AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
2.1	 ProtoKoll från föregående sb'relsemöte har· skickats till 

styrelsemedlemmarna. 

2.2	 Ett postgiroKonto 27 58 94 - 4 har öppnats och posten är underrättad om 
att föreningen har bildats. 

2.3	 Föreningens organisationsnummer är 813 200-3800. 

2.4	 Bokföringen är påbörjad. 

2.5	 Börje Sand~n har sänt tackbrev till Vretmaskin AB. 

2.6	 Gunilla Stenström påpeKar att hon ej nämns i protoKollet från föregående 
styrelsemöte trots att hon var närvarande. 

2.7	 ProtoKoll och stadgar har sänts till Olle Frankz~n, som har börjat arbeta 
med att utforma föreningnens logotype. 

2.8	 Den 20:e maj Kl 19.30 är hembygdsgården Kl int bokad för information om 
föreningen till intresserade. 

2.9	 Börj e Sanden och Cur t Dah l gren har t i t ta t på den SvenngårdsKa sa.m l ingen 
och poängterar att katalogisering av innehållet är en angelägen uppgift. 

2.10	 Axel Karlsson har tillfrågats och valdes till revisorssuppleant. 

2.11	 Styrelsen föreslog att Thore Zander skulle vidtala Kerstin Forsiund eller 
Lotta Brattström att ingå som suppleant i styrelsen som representant för 
Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening. 

FöRSLAG TILL UTSKICK 
3.1	 Ett informationsblad om föreningen är utarbetat och tryckt i 1500 ex. 

3.2	 Informationsbladet disKuterades och det bestämdes att det sKa sKickas till 
aila medlemmar i kommunens hembygdsföreningar och andra intresserade, samt 
att någr·a. exemplar sKall läggas ut på bibi ioteK, vårdcentr·al o d. 

3.3	 Karl-EriK ~1ör·k på.pekade att ha.n felaktigt i infor·mationsbladet ange·:; 
representera Stockholms Läns Hembygdsförbund. Han är representant för 
projektet Långahundraleden. 8



STUDIECIRKEL FöR AMATöRFORSKNING 
4.1	 Den planerade studiecirkeln i forskningsmetodiK diskuterades. 

Cirkelstarten framsköts till hösten då deltagarna ansåg sig vara hårt 
belastade av annan verksamhet under de närmaste månaderna. 

4.2	 Karl-Erik Mörk förslog att vi söker projektpengar till verksamheten från 
Studieförbundet Vuxenskolan. 

ASSOCIERAT MEDLEMSSKAP 
5.1	 Styrelsen diskuterade associerat medlemskap för medlemmar i andra 

föreningar, främst våra hembygdsföreningar. Som motprestation från UKF 
erbjuds föreningarna datorisering av sina medlemregister med åtföljande 
utskrift av adressetiketter och medlemsregister. Datorprogrammet erbjuder 
separata adressetiketter och register för styrelsemedlemmar m.m. 

5.2	 Diskuterades kostnader för uppläggning av registren. En engångsavgift för 
inskrivning av data samt en viss summa för underhåll och utskrift av 
register och adressetiKetter diskuterades. Kostnaderna sKulle beräKnas per 
medlem. Förslag framlades om 1 :-/medlem och år med högst 4 uppsättningar 
etiketter. Första året uttas en uppläggningskostnad av 2:- per medlem. 
Beslut om definitiva kostnader fattades inte. 

PUBLl CllET 
6.1	 Styrelsen beslutade att ett reviderat informationsblad skall sKickas ut 

till oliKa. myndigheter. 

6.2	 Curt Dahlgren utsågs att sKöta Kontakten med pressen. 

FORSKNINGSPROJEKT 
7.	 Börje Sand~n föreslog tänKbara forsKningsprojekt: 

Bandade intervjuer med ortsbor. 
Bearbeta redan gjorda intervjuer och överföra fakta till databas. 
Gå igenom en dagbok från Toresta som fö~ under 50 år 
DoKumentera Nyborgs kvarn. 
Gå igenom gArdshandl ingarna från Almare-Stäket och ~dö. 

8.	 Mötet avslutades. 

Nästa styrelsemöte bestämdes till ti",.dagen '"9 juni Kl 1'"9.30 hemma hos Si'.) 
I..~ i Ks t r öm . 

Vid protokollet:	 •.Jus teras: 

~: i I.) l/J i ks t r öm 

9



Ett kulturhistoriskt forskningsinstitut i Upplands-Bro� 

*� Är du intresserad av kulturhistoria? 

*� Har du någon gång lekt med tanken att bli forskare? 

*� Nu har du chansen! 

*� vi har startat Föreningen för Upplands Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut. 

Föreningens syfte är att driva ett institut för kulturhistorisk 
forskning. 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) skall fun
gera som en katalysator och nyttiggöra fornforsknings intresserade 
människors vilja att hjälpa till där så är möjligt. Genom fri
villiga arbetsinsatser kan mycket forskningsarbete bedrivas som 
annars inte skulle vara möjligt att utföra. 

ytterligare ett syfte är att sprida kunskap om rön från det 
kulturhistoriska forskningsområdet och stimulera intresset för 
forskning överhuvud taget. 

Bakgrund 

Upplands Bro är en kommun där intresset för det förgångna är 
stort. Tre aktiva hembygdsföreningar borgar för detta. Därtill 
uppmuntras intresset av kommunens ledning på olika sätt. 
Hembygdsprojektet 1977 som bedrevs i samarbete mellan Historiska 
museet och kulturnämnden är ett exempel. Projektet syftade bl a 
till att kartlägga och belysa kommunens förflutna och vad som 
fo~dom timat på kommunens mark. 

En hembygdsbok "Det hände i Upplands Bro" gavs ut 1984 
kommunens regi. Nyligen hade bygdespelet "Stöket vid stäket" 
premlar. Manuset, som skrivits av hembygdsforskaren Börj e Sande!n 
(tillika författare av hembygdsboken) , handlar om striden om 
Stäks slott mellan Sten Sture och Gustav Trolie som fick sin 
dramatiska upplösning vid stockholms blodbad 1520. 

i 
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Arbetsformer 

Det övergripande ansvaret för UKF verksamhet vilar på styrelsen. 
Styrelsen har utsett en institutschef som har det operativa an
svaret för UKF verksamhet. 

Det praktiska forskningsarbetet kommer att bedrivas i projekt
form. Innan ett projekt formellt startas utarbetas ett projekt
förslag med kort beskrivning, tidplan för genomförandet etc. 
Klartecken för start ges av institutschefen eller styrelsen. 

VAD KAN ETT KULTURHISTORISKT FORSKNINGSINSTITUT UTRÄTTA? 

Förutom amatörarkeologer bör även skolor vara intresserade av 
institutets verksamhet. Där kan man få stöd och hjälp med 
utformning och genomförande av diverse projektarbeten. 

på Upplands Bro bibliotek finns ett stort outforskat material; 
den s k svenngårdska Samlingen. Att katalogisera den och tolka 
handskriftsmaterialet är en angelägen uppgift som kommer att 
utföras inom institutets ram. 

på institutet har man den uttalade målsättningen att genom bidrag 
från stiftelser etc skaffa fram erforderliga medel för att köpa 
en kraftfull minidator med programvara för databas och 
informationssökning. Med ett sådant verktyg som stöd i forsk
ningsverksamheten bör även en del professionella forskare ha in
tresse av ett samarbete med institutet. Anskaffning aven sådan 
utrustning möjliggör genomförande av andra typer av forsknings
projekt. Man skulle t ex kunna ge ortsnamnsforskningen en helt ny 
dimension genom möjligheten att sammanföra information från olika 
källor och göra sökningar och sammanställningar och därigenom 
lättare kunna hitta samband och strukturer som inte är uppenbara 
vid studium av befintliga manuella register. 

PROGRAM FÖR 1987 

Ett informationsmöte hölls don 20 maj på hembygdsgården Klint i 
Bro. Dit var människor som är intresserade av att delta i 
forskningsprojekt inbjudna. 

Ett antal forskningsprojekt dras igång redan före sommaren. Ett 
program för verksamheten hösten 87 våren 88 är under 
utarbetande och kommer att distribueras med det snaraste. 
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Arbetsformer 

Det övergripande ansvaret för UKF verksamhet vilar på styrelsen. 
styrelsen har utsett en institutschef som har det operativa an
svaret för UKF verksamhet. 

Det praktiska forskningsarbetet kommer att bedrivas i projekt
form. Innan ett projekt formellt startas utarbetas ett projekt
förslag med kort beskrivning, tidplan för genomförandet etc. 
Klartecken för start ges av institutschefen eller styrelsen. 

VAD KAN ETT KULTURHISTORISKT FORSKNINGSINSTITUT UTRÄTTA? 

Förutom amatörarkeologer bör även skolor vara intresserade av 
institutets verksamhet. Där kan man få stöd och hjälp med 
utformning och genomförande av diverse projektarbeten. 

på Upplands Bro bibliotek finns ett stort outforskat material; 
den s k svenngårdska Samlingen. Att katalogisera den och tolka 
handskriftsmaterialet är en angelägen uppgift som kommer att 
utföras inom institutets ram. 

på institutet har man den uttalade målsättningen att genom bidrag 
från stiftelser etc skaffa fram erforderliga medel för att köpa 
en kraftfull minidator med programvara för databas och 
informationssökning. Med ett sådant verktyg som stöd i forsk
ningsverksamheten bör även en del professionella forskare ha in
tresse av ett samarbete med institutet. Anskaffning aven sådan 
utrustning möjliggör genomförande av andra typer av forsknings
projekt. Man skulle t ex kunna ge ortsnamnsforskningen en helt ny 
dimension genom möjligheten att sammanföra information från olika 
källor och göra sökningar och sammanställningar och därigenom 
lättare kunna hitta samband och strukturer som inte är uppenbara 
vid studium av befintliga manuella register. 

PROGRAM FÖR 1987 

Ett informationsmöte hölls don 20 maj på hembygdsgården Klint i 
Bro. Dit var människor som är intresserade av att delta i 
forskningsprojekt inbjudna. 

Ett antal forskningsprojekt dras igång redan före sommaren. Ett 
program för verksamheten hösten 87 våren 88 är under 
utarbetande och kommer att distribueras med det snaraste. 

12



lTPPIANDS-BRO� 
KULTIJRHISfORISKA� 

FORSKNINGSINSIITUf� 

Hur blir man medlem? 

sätt in 50 kr på postgiro 27 58 94 - 4. Glöm inte ange namn 
och adress. 

Hur ger man bidrag till verksamheten? 

- Det går bra att betala in bidrag på postgiro 27 58 94 - 4 

Vart vänder jag mig om jag har egna förslag till projekt, eller 
synpunkter på hur UXP verksamhet bör bedrivas? 

- Du kan ringa till: 

Curt H Dahlgren 0758/70 245� 
Börje Sanden 0758/405 15� 
Siv wikström 0758/423 88� 

eller skriva till: 

Föreningen för Upplands Bro� 
Kulturhistoriska Forskningsinstitut� 
Glimmerstigen 8� 
196 33 KUNGSÄNGEN� 

Curt H Dahlgren 
ordförande 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro 
FORSKNINGSINSTITUT 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Glimmerstigen 8 0758/702 45 27 58 94-4 
Forskningsinstitut 196 33 KUNGSANGEN 

Institutschef Börje San~en MAlarvägen 
197 00 BRO 

19 0758/405 15 
13



F·)RENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

ProtoKoll 4/87 - Styrelsemöte 

Dag: 87-06-08 
Plats: Hos Siv WiKström 
Tid: Kl 19.30 

Närvarande: Curt Dahlgren, Börje Sand{n, Siv WiKström. 

Ordföranden förKlarade mötet öppnat. 

AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
1.1	 Medlemavgiften 50:- har inbetalts av 19 personer. 

37 per-soner har på 01 iK3. sätt anmält sitt intresse. 

1.2	 Logotypen godkändes. 

1.3	 Information om föreningen har sänts till medlemmarna i Kommunens tre 
hembygdsföreningar, till samtliga tjänstemän i Tibb1ehuset ca 100, till 
lärarna i de flesta skolorna, till kulturnämndens tjänstemän och 
ledamöter, till 3.matörarkeologer·na, till sär'sKilt ubalda per'soner, till 
vissa institutioner och myndigheter utanför Upplands-Bro. Se bilaga. 

En reviderad upplaga av informationsskriften har medföljt kommunens 
utsKicK till fullmäKtigeledamöter och suppleanter. 

1.4	 Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning disKuterade vid sitt senast 
sammanträde tillKomsten av UKF. Börje Sand{n är suppleant i stiftelsens 
styrelse. Stiftelsen oroade sig för att förväxl ing kan ske mellan de två 
organisationerna. Börje Sand{n och Curt Dahlgren skall kontakta Stiftelsen 
för att diskutera detta. 

1.5	 Börje Sand{n har färdigställt ett dataprogram för utskrift av 
medlemregister och adressetiketter. 

PROGRAt"1 1987/88 
2.1	 Styrelsen föreslår att projektledare och övriga deltagare bildar en 

s.tudiecirke1, som dels innehåller' föreläsningar al.) 
cirkelde1tagare/inbjudna, dels redogörelser för hur forsKningsprojekten 
frams~:r i der- . 

2.2 Till dessa träffar inbjuds även 
händer i Upplands-Bro". 

andra intresserade genom annonser "Det 

2.3 Studiecirkeln sammanträder 2:a tisdagen 
Lokal förslås växla mellan bibl ioteken 
hembygdsgården i Håtuna Håbo-Tibb1e. 
Datum och tema för cirklarna: 

i varje månad från 
i Bro och Kungsängen 

87/9. 
och 

8 sept Introduktion och metodik 
13 ok t Geologi 
10 nOl) Perioden 4000 - 500 f Kr 
8 dec Perioden 500 f Kr - 1000 e Kr 
12 j an Perioden 1000 1500 
9 feb Perioden 1500 - 1900 
8 mars Arkeologi 
12 april SpråK (tolkning, språKhistoria) 
10 maj ArKiv och släktforsKning 

3 
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Föresläsningarna skall i största utsträckning bygga på och anknyta till 
händelser och platser i vår egen bygd. 

FORSKNINGSPROJEKT 
3. Den 20:e maj hölls ett infor'mationsmöte på hembygdsgtc.r-den Kl int, där 

förs1 ag t i 11 ett 25-ta1 01 ika pr-ojeKt presenterades. At) dess fanns det 
intresse bland deltagarna (15 st) för följande: 

a. Svenngårdska saml ingen 
Projektledare: Börje Sand~n 

Intresserade: Agneta Allerstav, Gudrun Sand~n 

Ortnamn/Ortnamnsarkivet i Uppsalab. 
Intresserade: Jan-Christer Strah1ert, Curt Dahlgren, Börje Sand~n 

V DagböcKerna från Tibb1e Gästgivargård (Landsarkivet i Uppsala)c. 
Intresserad: Anna Grönvall 

Adö gårdsa.r-k i vd. 
Intresserade: Gunilla Stenström, Marie-Louise EriKsson 

Hålvägarna vid dragete. 
Ingrid Ask med familj, Roger Ehrstedt 

Håbo Häradsallmännings arkivf. 
Intresserad: Johan Hedin 

g. Torpinventering 
Intresserad: Rolf Ingerby 

h. Dokumentation och funKtion av jordbruKsredsKapen Håtuna Håbo-Tibb1e 
hembygdsförenings museum. 
Intresserade: Johan Hedin, Lars Wennlund 

i. Allmogens besvär till riksdagarna 
Intres.ser-ade: Anna Grön~Jall, Börje Sand~n. 

4. öVRIGA FRAGOR 
Enköpingsposten har sKrivit om informationsmötet den 20 maj 

Börje Sand~n berättade om föreningen och utgrävningarna vid Fornsigtuna 
en intervju för Radio StocKholm den 27 maj. 

DN:s reporter Ulla Hagberg ska den 16:e juni sammanträffa med Börje 
SanMn, Agneta Aller-sta'.) och bib1 ioteKa.rien Christine Blom i bib1 ioteket i 
Kungsängen. De sKa tillsammans se på den Svenngårdska saml ingen och i det 
första numret Av DN-Norväst i höst Kommer en artiKel om detta projekt. 

~i~,rotokol1et: Jus.ter·as: 

(/~~ ~~ 
S i IJ Wi Ks- t r öm Curt Dahlgren 

4 
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lPPL\.\nS-BRO� (progr87) 
"nRRIII~lnRISI\. \� Datum 

FORSI\.\I\(;SI\Snn T 

Handläggare Börje Sand~n	 Bro 87-08-04 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORIS~ FORSKNINGSINSTITUT. 

Institutet vänder sig främst till amatörer som vill ägna sig åt forskning om 
Upplands-Bros historia och kultur. Institutet samarbetar med kulturnämnden. Ett 
antal forskningsprojekt pågår. Förslag finns på fler. Anmäl ditt intresse till: 

Curt Dahlgren, ordförande tel 70 245 
Börje Sand~n, chef för institutet tel 40 515 
Siv Wikström, arkeolog tel 42 388 
Anna Norberg, kulturnämnden tel 40 410 
eller genom insättning av medlemsavgiften 50:- på pg 27 58 94-4 

En KURS i forskningsmetodik och kommunens historiska utveckl ing avser att ge 
forskare en grund att stå på vid de egna forskningarna. Intyg utfärdas efter 
genomgången kurs. Även andra intresserade inbjuds att följa föreläsningarna. 

Plats: bibl ioteken i omväxlande Bro och Kungsängen med början i Bro 
Tid: 2:a tisdagen i månaden kl 19.00 
Antal gånger: 9 
Var- j e föreläsning annonseras i Det händer i Upplands-Bro 

1987-09-08� Introduktion och metodikgenomging. BRO 
Curt Dahlgren, Börje Sand~n 

1987-10-13� Upplands reser sig ur havet. KUNGSANGEN 
Den geologiska utveckl ingen i vår bygd. 
Börje Sand~n 

1987-11-10� Uppland befolkas. BRO 
Utveckl ingen under perioden 4 000 - 1 500 f Kr. 
Börje Sand~n 

1987-12-08� Samhällsorganisationen fir fastare form. KUNGSANGEN 
Perioden 500 f Kr - 1 500 e Kr. 
Börje Sand~n 

1988-01-12� Kristendomen segrar. BRO 
Perioden 1 000 - 1 500 e Kr. 
Börje Sand~n 

1988-02-09� Sverige frigör sig. Centralmakten utvecklas. KUNGSANGEN 
Perioden 1 500 - 1 900 e Kr 
Curt Dahlgren 

1988-03-08� Hur arbetar arkeologen? BRO 
Med exempel från Rösaring och Fornsigtuna. 
S i v Wi ks t r öm 

1988-04-12� Frin urgermanska till modern svenska. KUNGSANGEN 
Språkets utveckl ing. 
Curt Dahlgren 

1988-05-10� Vad finns i vira arkiv? Hur bedriver man BRO 
s 1äk tforskn ing? 
Agneta Allerstav 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Postadress Telefon Postgiro 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut .................. . .......... 275894-4 

Ordförande Curt H Dahlgren Glimmerstigen ~ 
196 33 KUNGSANGEN 

0758170245 . . . . . . . . . . 

Institutschef Börje Sanden Målarvägen 19 
197 00 BRO 

0758140515 .......... 
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l'PPL\.\OS-BRO 
1\11TI ·RIIISIURISIi..\ 
FORSIi..\I\GSI\~TIl1 T 

AVSLUTADIVPAGAENDE PROJEk'T för UKF våren 1988 

AVSLUTADE: 
* Framställning av Karta över "olaglig handelsplats" söder om Signhildsberg 

Ingrid AsK
* ProvinsialläKar-rapporter och andra handlingar Kring Väst-tibble läKarstation 

Agneta Allerstav, Börje Sand~n 

Handlingarna Kopierade och insända till landsarKivet
* IntervjJ med Gustav Hasselgren om bl a eleKtrisKa föreningens tillKomst 

Börje Sand~n, Gudrun Sand~n, Gustav Hasselgren 
Tre intervjJer genomförda, 4 Kassetter på 90 min 
Ännu ej bearbetade och utsKrivna 

* Teder för sKyltning av fornminnen 
Börje Sand~n, på uppdrag av Kulturnämnden och Länsmuseibyrån 
Avslutat 

* Dataprogram för medlemsregister ocu adressetiKetter� 
Börje Sand~n.
 

* Dataprogram för utsKrift av inbetalningsKort� 
Börje Sand~n
 

PAGAENDE: 
* SKolans utvecKling från 1950 (från storKommunens tillKomst) 

Ruben Lindberg 
* Hålvägarna vid Draget� 

Ingrid AsK med familj� 
Roger och östen Ehrstedt� 

* SvenngårdsKa samlingen 
ProjeKtledare Börje Sand~n 

Agneta Allerstav, GtJnilla Stenström, Anna Grönvall, Gudrun Sand~n 

* OrtnamnsarKivet� 
Jan-Christer Strahlert, Curt Dahlgren, Börje Sand~n
 

Inger och HåKan Norelius� 
* Mordet vid JungfruKrogen 

RensKrift av handlingarna, ev. Komplettering av handlingar 
Claes-Göran Ericson

* Datorprogram för SvenngårdsKa samlingen� 
Börje Sand~n, Inger och HåKan Norelius�

* Videofilmning av det inre av StäKets borgruin med fjärrstyrd TV-Kamera 
Curt Dahlgren, Börje Sand~n, Mats Mogren, Raä Uppsala, David Damell Raä, 
VretmasKin

* Videofilmning om Upplands-Bros historia och sevärdheter 
Samara FredriKsson, Börje Sand~n, Einar Johansson, Per-Olov Karlsson 

* DagböcKerna från Tibble Gästgivargård� 
Börje Sand~n, Anna Grönvall� 
(vilande till sommaren)�

* Gårdshandlingar Adö 
Marie-Louise EriKsson, Gunilla Stenström, Agneta Allerstav, Rolf Ingerby 

* Gårdshandlingar Almare-StäKet� 
Ir~ne och Johan Seth, Börje Sand~n
 

* Vissa handlingar rörande länsbostället Sylta, nuvarande Urfjäll 
Agneta Allerstav, Gudrun Sand~n 

* Allmogens bevär vid riKsdagarna� 
Anna Grönvall, Börje Sand~n
 

FöRESLAGNA PROJEKT (inga resultat redovisade)
* Håbo Häradsallmännings arKiv� 

Johan Hedin, Lotta Brattström� 
* JordbruKsredsKapen i Håtuna Håbo-Tibbles museum� 

Johan Hedin, Lars Wennlund.� 
* Olle Hedins bildarKiv/negativsamling� 

Olle Hedin, Börje Sand~n
 

88-03-01 (pro.i02) 
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

ProtoKoll	 5/87 - Styrelsemöte 

Dag:	 87-09-22 
Plats:	 Hos Börje Sand~n 

Tid:	 19.30 

Närvarande: Curt Dahlgren, ordf, Agneta Allerstav, Börje Sand~n 

AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
1.1	 Anslag för nästa budgetår begärt hos Kulturnämnden (10 000:-) 

1.2	 Mottagit mantalslängder 1845, 1872, 1935 av Lars Lööw, Håtuna, som 
han tillvaratagit vid nedbränningen av Håbo-Tibb1e sKola. 

-.. 
1.3	 Börje har bearbetat en artiKel om Fornsigtuna som remitterats från 

Invent Managment Institute avsedd för Läsenären, en pub1 iKation som 
utges av bib1 ioteKen i Kommunerna längs pende1tågs1 injen. 

1.4	 Regionplanekontoret hade lämnat för remissutlåtande sin skrivning av 
objeKt av regionalt intresse inom Upplands-Bro. Börje har besvarat 
skrivelsen. 

1.5	 Börje har sKrivit en artikel om Fornsigtuna för Aktuellt Upp1ands
Bro. 

1.6	 Utökat program framtaget för adressetiketter och register. 
UKF betjänar nu Bro Hembygdsförening och Upplands-Bro MusiksällsKap 

1.7	 UKF Konsulterat av Kreativ Turism HB angående sevärdheter för 
kanotleder inom Upplands-Bro. 

1.8	 Curt rapporterade att 22 brev utgått till 01 ika stiftelser och banker 
med begäran om anslag. 

1.9	 Curt hade skrivit och distribuerat brev till medlemmar om höstens 
program. 

1.10	 Kungabesöket 
Kommunen besöktes 87-09-16 av kungen, drottningen och landshövdingen 
m fl. Det var särskilt de aktiviteter som utvecklats inom"'.-
hembygdsrörelsen som var föremål för intresset. Det var inte fråga om 
någon officiell eriksgata och således inget pådrag från kommunens 
sida, utöver den lunch som deltagarna bjöds på. 
Tre representanter för kommunen deltog, förutom Börje Sand~n, som 
an1 itats att tillsammans med David Dame11 vara ciceron vid Rösaring 
och Fornsigtuna. Program och deltagare en1 igt bilaga. Vid lunchen 
överlämnades Ekhammarskrigaren som silversmycke till drottningen och 
hembygdsboken till kungen. Förutom Håbo-Tibb1e kyrKby gällde besöket 
sådana objekt som varit föremål för hembygdsföreningarnas arbete; 
Granhammar (skrivelsen till regering), Rösaring och Fornsigtuna 
(amatörarKeologer ur hembygdsrörelsens led). Stiftelsen och UKF 
överlämnade till de närvarande var sin folder, den ena med pressens 
artiklar Kring Fornsigtuna, den andra innehållande en presentation av 
institutet. 
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PROJEKT 
2.1	 Ruben Lindberg (f d reKtor med tjänstgöring i Kommunen sedan 

1940-taleO har åtagit sig att sKildra sKolans utvecKling sedan 
storKommunens bildande 1952. 

2.2	 Agneta Allerstav och Anna Grönvall har under sommaren påbörjat arbete 
med SvenngårdsKa sam l ingens ma ter i a l. Arbe te t besKr ive t i DN Nordväst 

2.3	 Gudrun och Börje Sand~n har gjort bandade intervjuer med Gustav 
Hasselgren, SaltviK. Hans barndom på Adö, verKsamt l iv på SaltviK och 
särsKilt hur eleKtriciten Kom till Låssa. 

2.4	 Arbetsgrupp för framtagande av databas-struKturer har börjat sitt 
arbete. Inger och Håkan Norel ius, Jan-Christer Strahlert, Curt 
Dahlgren ingår. KontaKt har tagits med OrtnamnsarKivet. 

2.5 Agneta Allerstav har levererat en första utsKrift av 
. -- provinsialläKarrapport från 1864. Den första • 

NÄSTA SAMMANTRÄDE 

Beslöts att hålla nästa sammanträde tisdagen 87-11-24 hos Agneta 
Allerstav, Staffl ivägen 14, Brunna, Kungsängen Kl 19.30 

Vid protoKtzt:	 Justeras: 
~..,. 

\/>"1// <~ ~r 
Börje Sand~n 

2
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FÖRENINGEN FÖR 

UPPLANDS-9RO KULTURHISTORISKA 

FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 6/87 - Styrelsemöte 

Dag: 87-11-24 

Plats:Hos Agneta Allerstav 

Tid: 19.30 

Närvarande: Curt Dahlgren, ordf., Agneta Allerstav, Börje Sanden, 

Gunilla Stenström, Karl-Erik Mörk, Siv Wikström. 

AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 

1.1	 UKF får 10.000 i anslag från kulturnämnden under 1988. 

1.2	 Karl-Erik Mörk berättade att han valts in i Nordiska för

bundet för hembygdsarbeta. 

1.3	 Agn~ta Allerstav har kontaktats av Tomas Aurelius angående 

sin forskning rörande provinsialläkarrapporter. 

1.4	 Tre föreläsningar har hållits och de har besökts av mellan 

30-55 personer, flest deltagare har kommit i Kungsängen. 

Förslag till konkreta projektuppgifter hade skickats ut i 

förväg och detta gav ett gott resultat. En sammanställning 

av pågående projekt har även delats ut till deltagarna. 

1.5	 Kjell stensson, kommunarkivarien., har lämnat arkivalier från 

avvecklingen av provinsialläkarstatione~ i Väst-Tibble och 

uppsatser om barnmorskornas situation i Håtuna samt om sko

lan pi Adö, som donerades år 1912 och lades ned 1940. 

1.6	 Curt Dahlgren och Börje San~ån ~9sökte tillsammans Allgun 

Wilhelmsson den 12/11-87 för att informera om UKF dess verk

samhet och ekonomi. Det fra~gick då att biblioteket ~öker en 

datautrustning och eventuellt är samma utrustning intressant 

både för dem och för UKF. Allgun Wilhelmsson var positiv till 

verksamheten och kunde eventuellt tänka sig en merkostnad 

för kommunen på ca 40-50 OOO,för ~tt:UKF ska kunna . anska~

faden utrustni~g som·C~rtföreslåT. 

1.7	 Skilln~den mellan stiftelsen och UKF klargjordes för Allgun 

~ilhelmsson. Vi diskuterad~ om vi bör sammanträffa med dem. 
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1.8	 Börje Sanden har informerat om Upplands-Bro inför utveck


lingsfonden.
 

1.9	 Vret-maskin har erbjudit UKF att få disponera en TV-kamera 

med fjärrstyrning för att undersöka ruinkullen vid ~lmare

Stäket. Börje Sanden visa~e en karta upprättad vid en under

sökning som utförts av Oscar Montelius, samt ett 'brev från 

denne till Hans Hildebrand daterat 13/10 1870 med en beskriv

ning av undersökningen. Dessutom nämnde Börje att det i den 

Svenngårdska samlingen och på Almare Stäket finns gårdshand

lingar som det vore värdefullt att gå igenom. 

1.10	 Ägarna på Bro gård och Lejondal har meddelat sitt intresse att 

bekosta forskning kring respektive egendomar. 

1.11	 Börje Sand'n berättade om ny tolkningar av kattmaterial från 

Signhildsberg, som kanske kan kasta nytt ljus över var Håtu-. 

nahus varit beläget. Detta finns beskrivet i ett brev till 

David Damell vilk*t även beskriver UKF:s verksamhet. 

1.12	 Agneta Allerstav, Gunilla Stenström och Börje Sand'n deltog
 

i.Riksförbundets temadag om lokalhistarisk forskning vid
 

Uppsala Universitet.
 

1.13	 UKF deltar i fortsättningen i Samarbetsorganet för hembygds

föreningars möten med kulturnämnden • 

.	 1.14 Börje Sand'n har intervjuats av närradion om hembygdsverk

samheten och om utflyktsmål. 

1.15	 Börje Sanden har informerat om: 

Studiedagar mm. om Upplands-Bro. 

Upplands-Bro historia med bilder för bostadsrätt~föreningen 

Hovslagaren. 

Upplands-Bro för de synskadades förening. 

Börje 'Sanden har ansrdnat: 

En heldag för lärare från Sigtuna omkring fornaigtuna. 

En heldags bussrundtur med lärare från Upplands-Bro. 

En vandring i närsamhället med lärare i Kungsängen. 

1.16.	 Det '~religger et~ försl~g från Samara Braga-Fredriksson att 

dokumentera institutets verksamhQt i ett videoprogram med 

avsikt att erbjuda det till Sveriges Radio. 

1.17	 UKfhar aven medlem.erbjudits att anvähda en videokamera för 

dtikumentation och information • 

. ;;. ". 
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FORSKNINGSPROJEKT 

2.1	 Agneta Allerstav och Gudrun Sand'n har börjat arbetet med 

handskrifterna från Sylta länsmansboställe, med kartbeskriv

ning. 

2.1	 En projektgrupp har bildats för att arbeta med Adö gårds

arkiv. Den består av Marie-Louise Eriksson(sammankallande) 

Gunilla Stenström och Rolf Ingerby samt Agneta Allerstav. 

ÖVRIGA FRAGOR 

3.1	 UKF disponerar nu nycklar till biblioteken i Bro och Kung~

ängen. 

'. 
Nästa sammanträde kommer att hållas torsdagen den 28 januari 

klockan 19.30 hos Siv Wikström. Bergvik, Adö. 

'. 

Vid protokollet:	 Justeras: 

~---
I 
I 

' ....>. I
I 

i 
. ,~' 

. 
I
i 
! 
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880411 SW4 sid 1 

~/ 
"11. 

FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

STYRELSEMÖTE 
I 

Protokoll ;r/88 

Datum: 88-01-28 

Plats: Hos Siv Wikström 

Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren (CHD), Agneta Allerstav (AA), 

~ Gunilla Stenström (GS), Börje Sanden (BS), 

Tore Zander (TZ), Siv Wikström (SW) 

Ordföranden förklarade mötet öppnat 

Avrapporterinq av aktiviteter: 

1:1 Göteborgs Universitet, Humanistiska fakulteten har hört av 

sig och skickar en katalog över aktuella forskningsprojekt 87/88. 

De är intresserade av institutets arbete. 

1:2 Forskningsinstitutet ämnar ge ut en skrift där vårt arbete 

dokumenteras. I Adöprojektet har arbetet kommit igång med tolkning 

av dokument från 1710 - 1779. Personer som omnämns i dessa ämnar 

AA följa upp på Riksarkivet. BS kompletterar med en uppsats om 

Arvid Horn. 

1:3 Ekonomi: 10.000 kr har beviljats i anslag från kommunen. 

Enköpings Sparbank kommer eventuellt att ge ett bidrag. 

1:4 Angående datautrustning har bibliotekstjänst inget att 

leverera förrän om 2 år. Finns system är de villiga att samarbeta. 

BS:s arbete med databasen har avancerat och kan ändras med hänsyn 

till vad biblioteket vill ha. 

1:5 BS och CHO sammanträffar tisd2/2 kl 19.00 för budgetering 

och planering. 

1:6 Föreläsningarna har besökts av totalt 69 olika personer. 
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Forskningsprojekt 

2:1 Inger Ask har för kommunens räkning utfört en kartering vid 

Kräpplan, en gammal köpstad enligt Aschaneus. BS sänder kopia till 

David Damell. 

För övriga forskningsprojekt se bilaga. 

Övriga frågor 

3:1 AA framför önskemål om att en diktafon inköps, att användas 

vid tolkning och översättning av handlingar. 

3:2 Anders Ödman har doktorerat på vikingtida kastaler. 

3:3 Göran Dahlbäck, medeltidsforskare, är intresserad av att 

komma och berätta om Almare-Stäket. 

3:4 AA, GS och TZ har deltagit i en arkivkurs i regi av länets 

bildningsförbund. 

3:5 AA bokar lokal för årsmötet. eHD skickar kallelse och 

verksamhetsberättelse. 

Arsmöte kommer att hållas onsd. 27 april kl 19.00 i Kungsängens 

bibliotek. 

vid protokollet: 

Justeras: ~~~~ 
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ATT RAPPORTERA TILL NlSSTA SAMMANTRlSDE 
88-01-28 

* SKriftlig anhållan om anslag inlämnad till Kulturnämnden 

* Almare-StäKet. 
Raä ställer sig positivt till video-projeKtet Almare-StäKet 
Motelius Karta och rapport från 1870 sänt till David Damell och Mats Mogren 
Raä:s Uppsalaavdelning. UKF behöver inte vidta fler formaliteter i frågan 
Mats Mogren, av David föreslagen som ansvarig för projeKtet, har dessutom 
fått: 

- förtecKning över UKF:s fotostatKopior över medeltidshandlingar rörande 
StäKet. 1927 

- AntecKningar ur medeltida Källor. ArKivbyrån 1920-talet 
- Register över historisKa handlingar. Sanden 1985 
- AK avh. Berg 1750. översättning till svensKa från latin 
- utdrag ur Det hände i Upplands-Bro. 

* Videofilmen om Upplands-Bro 
Samara vill göra flera filmer, som tillsammans sKall ge en bild av Upplands
Bros historia. Hon vill ge filmerna in Konstnärlig inramning. 

- Den första filmen avser att ge en sammanfattande överblicK av Kommunen och 
intressanta händelser med tonviKt på medeltiden: ledungen (Assurs sten 
vårdKasarna), Kristendomen (BirKa - Rösaring), Alsnö stadga - HåtunaleKen 
- Upplandslagen, S:t EriKs slott (nationella frihetsKampen - riKsdagens 
tillKomst) 

- Följande filmer avser att mer ingående sKildra oliKa företeelser, som finns 
framställda i hembygdsboKen. 

- Så snart som möjligt börjar filmning från luHen. :38-01-20 planlades den 
första flygningen av Samara, piloten Einar Johansson, Bro, och Börje. 
Samara videofilmar, Bör je tar stillbilder. Närradion medföljer oCKså i 
planet, en högvingad Cessna. Vid flygningen över militärområdet medföljer 
personal från miltären. 

- Berättare blir Börje. Anita Nyberg, närradioföreningen, frågar. 
- Videoinspelning av de två senaste föreläsningarna är ett led i projeKtet. 
- ProjeKtet är tillsvidare inte förenat med några Kostnader för UKF 

* Närradion 
-� Senaste föreläsningen spelades in av Närradion (SKogaKyrKan) och sändes i två 

delar 88-01-16,01-23. 

* Fornsigtuna 
-� Börje, som i somras träffade chefen för Islands Nationalmuseum, och då 

disKuterade projeKtet med torvläggning av utgrävnings-schaKten för att 
förhindra insj.JnKning, har sKrivit till Thor Magnusson och frågat eTter 
KonKreta råd i saKen. David Damell är positiv till försöKet. 

'" MlSLAR-ORTo 
- En reKlamfinansierad lOKaltidning med ca 30-40 ,.. redaKtionellt material är� 

under utvecKling. Rolf Järnberg, IndustriKopia AB, Brot har KontaKtat� 
Börje angående hembygdsmaterial.� 

* Väst-Tibble provinsialläKarstation 
-� Materialet har sorterats och Kopierats för UKF:s räKning. FörtecKning i� 

KronologisK ordning har upprättats och bilagts originalhandlingarna, som� 
Kommer att sändas till landsari<ivet genom pastoratets försorg.� 

* Sylta länsmansboställe - Urf,iäll.� 
- Handlingarna - fotostatKopior och Kartor ur SvenngårdsKa samlingen - har� 

gåtts igenom av Agneta Allerstav och Gudrun Sanden. UtsKrift har sKett och 
en Kort sammanfattning gjorts för Montisori-föreningens räKning. 

1 
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

STYRELSEMÖTE 
2

Protokoll %/88 

Datum: 1988-03-29 

Plats: Hos Börje Sanden 

Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren (CHD), Agneta Allerstav (AA), 

Börje Sanden (BS), Siv Wikström (SW) 

Ordföranden förklarade mötet öppnat 

Avrapportering av aktiviteter: 

1:1 CHD har i samarbete med personal från biblioteket utarbetat 

en kravspecifikation för bibliotekets och institutets 

datautrustning. 

1:2 AA har gått igenom prästernas ämbetsberättelser på 

Landsarkivet. 

1:3 Den planerade undersökningen av Stäket omfattas av ett 

stort intresse. 

CHD har haft kontakt med Geologiska institutionen vid Stockholms 

universitet anglende mätning och rekognosering av de hl1rum som 

finns. 

Ett första möte kommer att hållas den 13 maj vid Stäket med 

BS, CHD och en representant från Vretmaskiner och dit är även 

Mats Mogren och David Dame11 från Riksantikvarieämbetet 

inbjudna. 

1:4 BS rapporterar att han har: 

- fått veta att Anders Ödmans avhandling om Stockholms tre 

borgar är slutsåld men kommer att tryckas upp i bokform. 

- ordnat så att föreningen kan använda föreningspost vid 

utskick. 

- konstruerat ett dataprogram för utskrift av inbetalningskort. 

- öppnat ett bankkonto för UKF. 

- lämnat och återfått handlingar från revisorerna. 
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- skickat en skrivelse till Vuxenskolan angAende videoprojektet 
som initierats av Samara Braga-Frediksson • 

- tillsammans med Samara genomfört en första flygfotografering 
88-02-20. 

- deklarerat för UKF 
- fAtt svar frAn Islands Nationalmuseum angAende torvhantering 

och erhAllit en uppsats om Gudmundur Olavsson. 
- mottagit ett häfte frAn elever i klass 5, som är resultatet av 

ett grupparbete om Granhammar. 
- har hAllit en studiedag med lärare pA Brunnaskolan och en för 

daghemspersonal. 
- presenterat John Krafts teori om ett 4:de folkland, 

"Grästorvsprojektet", dvs kontakten med Islands National

museum, samt Videoprojektet om Stäket tillsammans med Mats 
Mogren för "Grävargruppen vid Signhildsberg" vid mötet 

88-03-28. 
- har vidtalat Studieförbundet Vuxenskolan angAende bidrag till 

föreningen i samband med föreläsningsserien. 

Forskningsprojekt 

2:1 Den presentation av forskningsprojekten som genomfö~ts 

under Aret och som planerats att ges ut i bokform diskuterades. 

Materialet bör lämnas in i maJ-Juni. Layout gör vi själva. Lars 
Frej har erbjudit sig att hjälpa till med tryckning och 
bindning. 

Som material lämpligt att ingA föreslogs: 

- Adöprojektet 
- En presentation av Stäket med brev och rapport av O Monteli~s 

och en sammanfattning av den akademiska avhandling som utkom 
Ar 1750. 

- En sammanställning av AA om en piga pA Stäket som halshöggs 
och brändes pA l700-talet eftersom hon hade dödat sitt barn. 

- Claes Göran Erikssons sammanställning av sin forskning om 

den sista avrättningen i Bro. 
Gudrun Sandens och AA:s sammanfattning av utskriften av 
handlingarna rörande Sylta länsmansboställe. 

- John Krafts har erbjudit sig att publicera sin teori om ett 
4:e fol~land i vAr Arsbok 
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Årsmöte 

3:1 BS:s förslag till förvaltningsberättelse diskuterades och 
godkändes. 

3:2 Datum för årsmötet har ändrats från torsd 14 april till 
onsd 27 april. 

3:3 på årsmötet skall förslag till föreläsningar inför nästa 
termin presenteras och som förslag nämndes föreläsningar om: 

- Ådöprojektet 
- prästen Mörk 
- Oskar Sjölander 
- 2 förel. om Stäket 
- Fornsigtuna, allmänt 
- Ortsnamnsprojektet 

3:4 Lotta Hedin-Brattström är föreslagen som ytterligare en 
suppleant i styrelsen. 

övriga frågor 

4:1 Kerstin Bjelkeman har föreslagit ett sammanträffande mellan 
Stiftelsen Upplands-Bro fornforskning och UKF den 6 juni i 
samband med utgrävningarna vid Signhildsberg. 

4:2 Nästa styrelsemöte kommer att hållas hos AA under maj månad. 
Tid meddelas senare. 

Vid protokollet: 

Justeras: ~~ 

, . 

i 
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FöRENINGEN FöR
 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

ProtoKoll 3/88 Styrelsemöte 

Dag: 1988-05-05 
Plats: Hos Agneta Allerstav 
Tid: 19.30 

Närvarande: Curt Dahlgren, Agneta Allerstav, Gunilla Stenström, Börje Sanden. 

1.	 KONSTITUERING AV STYRELSEN. 

1.1	 Till l:e seKreterare utsågs Gunilla Stenström. 
Siv Wikström, som förra året varit seKreterare, hade avsagt sig uppdraget 
som styrelseledamot. 
Till 2:e seKreterare utsågs Börje Sanden. 

1.2	 Till Kassör valdes Börje Sand~n. 

1.3	 Beslöts att ordföranden och kassören var för sig tecKnar föreningens- firma. 

1.4	 Från Siv WiKström förelåg begäran om befrielse från sina uppdrag i 
styrelsen på grund av tidsbrist. Styrelsen beslöt med beKlagande att 
tillstyrKa hennes begäran om befrielse. Styrelsen vill framhålla 
betydelsen av det stöd Sivs Kompetens utgjort för institutet vid dess 
tillkomst, liKsom den inspirationsKälla hon varit för uppläggningen av 
verKsamheten. Vi tacKar för detta och tar fasta på Sivs löfte att även 
fortsättning bistå med sitt kunnande i KonKreta frågor och projeKt. 

1.4	 Till Siv WiKströms efterträdare som ordinarie ledamot i styrelsen utsågs 
Gunilla Stenström. 

2.	 INSTITUTSCHEF
 
Styrelsen utsåg Börje Sanden till institutschef.
 

3.	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 

3.1	 Adö-projeKtet. Agneta Allerstav och Gunilla Stenström rapporterar. 
Man arbetar med doKument från 1700-ta1et. Det mesta är Klart. Ca 100 
doKument har gåtts igenom och rensKrivits. Man avser att redovisa arbetet 
i dels en faKtadel och dels en disKussionsdel • 

Föreslogs att erfarenheterna av arbetet får bl i grunden för en PM, som Kan 
Komma andra projeKtarbetare till nytta och ledning. 

3.2	 StäKet-projeKtet. Bl a videofilmning av ruinens inre. Curt och Börje 
redogjorde för samtalen med Mats Mogren och Magnus E1wendah1 från RAÄ vid 
gemensam reKognosering på platsen 88-04-13. Börje hade tidigare fört saKen 
på tal med David Dame11, som hänvisat till Mats Mogren vid RAÄ:s Uppsala
Kontor. Bägge har ny1 igen undersöKt medeltida borgar <Borganäs i Dalarna 
och en borg på Aland). 

Tiden tycKs änt1 igen vara mogen för en undersökning av StäKet. Tidigare 
hade institutet försett såväl David Dame11 som Mats Mogren med den enda 
undel'söKningsrapport som finns, t1onte1 ius' Karta och besKrivning från 
1870. Även en sammanställning av doKument och hand1 ingar rörande StäKet 
hade Mats Mogren fått genom Börjes försorg. 29
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Det var första gången Mogren och Elwendahl besökte Stäket. De framhöll att 
en	 undersökning skulle kunna ställa sig mycket kostsam. Vårt förslag att 
försöka komma in med den fjärrstyrda videokamreran via en för ca 50 år 
sedan igenlagd ingång var en tänkbar möjl ighet. 

Omedelbart ansvarig för undersökningar är länsantikvarien, som kontaKtats 
i ärendet. Vi fick då tillstånd att göra undersökningar som inte medförde 
några ingrepp i anläggningen. Kjell Frödin från Vretmaskin ställer upp med 
sin kamera 88-05-13 kl 9.00 för en första undersökning, då vi även får 
låna	 Samaras videokamera för dokumentation av undersökningen 

3.3	 Videofilmning av historiskt intressanta platser i kommunen. 
Börje meddelade att han fått låna Samaras videokamera och gjort en 
dokumentation av Fornsigtuna, ca 1/2 timmes film. Han skall fortsätta med 
Dalkarlsbacken och Rösaring. 

3.4	 Datorfrågan. 
Curt rapporterade om förhandl ingarna med kulturnämnden. Kravspecifikation 
för datorsystemet har utarbetats av Curt tillsammans med personalen vid 
Upplands-Bro folkbibl iotek. Klarteckan att gå vidare. Förfrågningsunderlag 
skall utarbetas av Curt. Det är avsett för offertskrivningen. Det skall 
utskicKas 88-05-18 till ett antal leverantörer, som sKall ha Kommit in med 
sina svar till 88-06-13. 

4.	 SKRIFTSERIEN. 
DisKuterades uppläggningen av vår sKriftserie. Föreslogs att vi dels gör 
en ren t doKumen terande de 1, med tex ter' och hand1 ingar, de 1s en årsboK 
vilKen institutets projeKtverKsamhet redovisas Kompletterad med 
resonerande avhandl ingar Kring det doKumenterade materialet. 

Förslag på material att pub1 icer·a. 
* Handl ingar rörande avrättningen aven piga från StäKet
* Handl ingar rörande mordet vid JungfruKrogen i Bro 1840
* Hand1 i ngar från Adö-proj eK te t
* Vissa provinsia11äKarrapporter
* Ämbetsberättelser
* StäKet-materialet - 5. FöRELÄSNINGARNA 1988-89 
önsKemål förelåg från deltagarna i pågående föredrags-serie att vi sKall 
fortsätta även nästa år. Bestämd dag i månaden var viktigt. 2:a tisdagen i 
månaden fastställdes. Programinnehållet bör fastställas i förväg, men med 
möj1 igeter till angelägna ändr·ingar. Styrelsen disKuterade 01 iKa förslag 
och enades om att tills vidare arbeta med nedanstående inriKtning. 

1.	 StäKet I. Föredragshållare docent Göran DahlbäcK. 
2.	 StäKet II. Uppföljning med Kommentarer till undersöKningen. 01 iKa 

loKala infallsvinKlar. 
3.	 Adö-projeKtet redovisas och Kommenteras. 
4.	 Ortnamns-projeKtet 
5.	 ArKitekturens historia 
6. Våre<. herrgårdar ur KonsthistorisK synvinKel. Lar's Sjöberg. 
7 SpråKhistoria 
8.	 Fo1k1 iv. Olle Lundsjö om bacKstusittarna. 
9.	 öppen 

6.	 FöRSÄKRING 
DisKuterades behovet aven försäKring för sKador som Kan uppKomma på 
främst personer som deltar i arKeologisKa undersöKningar, typ StäKets 
borg. Inget beslut fattades. 30
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7 •	 MOTTAGNA HANDLI NGAR 
Gun Bjöl'Kman, HAtuna, hal' övel'lämnat "gamla papper'" som besKl'ivel' bl a 
baptistKapell och dito fÖl'saml ing i Håtuna. 

8.	 ÄNDRING (JN FöREGAENDE JUSTERADE PROTOKOLL. 
Vi beslöt att pl'otoKollnuml'el'ingen sKall bÖl'ja om val'je nytt Kalendel'ål'. 

9.	 BI DRAG FRAN VUXENSKOLAN 
VuxensKolan Kan inte gÖl'a genel'ella utbetalningal' av bidl'ag till 
fÖl'eningal', bidl'ag sKall gälla bestämda Kostnadel'. Inget al'vode tas ut av 
fÖl'eläsningssel'iens fÖl'edl'aghållal'e. I stället sKall vi debetel'a Kostnadel' 
föl' Kopiel'ing av matel'ialet och I'esol'. Kopiel'ingsKostnadel' belöpel' sig på 
ca 200:- - 250:- pel' gång. BÖl'je sKl'ivel' l'äKning till VuxensKolan. 

10.	 BI DRAG TI LL SKRI Fl OM ASCHAN~US 

Vid ål'smötet hade Kar'l El'iK t1öI'K tagit upp fl'ågan om institutet Kunde 
lämna något bidl'ag föl' tl'ycKningen aven sKl'ift som tagits fl'am om 
Aschan~us. Aschan~us tillhöl' Kommunens intl'esseoml'åde. Beslöts att BÖl'je 
tal' I'eda på näl'mal'e omständighetel' Kl'ing sKl'iften. Eventuellt Kan 
Upplands-BI'o Kultul'nämnd val'a intl'essel'ad att ge ett bidl'ag. 

11.	 KURSINTYG 
Beslöts att intyg om deltagande fÖl'eläsning-sel'ien sKall tillställas dem 
som deltagit 6 av 9 gångel'. 

12.	 STI FlELSEN UPPLANDS-BRO FORNSFORSI<NING. 
Beslöts att stYl'elsen sammantl'äffal' med Stiftelsen på Signhildsbel'g 
måndagen 1988-06-13 Kl 17.30. 

13.	 HASTA ~RADE 

StYl'elsen sammantl'ädel' nästa gång på Signhildsbel'g-Fol'nsigtuna 
måndagen 1988-06-13 Kl 16.00. Samma dag som punKt 12. 

Justel'as:.~.i ..~	 P.:otoK~Ollet: 
, _	 r 

L)~~ aadL4 
BÖl' j~ Sand~n 
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UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll nr 4/88 

Styrelsesammanträde 88-06-13 

Plats:	 Signhildsberg/Fornsigtuna 

Närvarande:Curt Dahlgren 

Agneta Allerstav
 
Karl-Erik Mörk
 
Börje Sanden
 
Lotta Brattström
 
Gunilla Stenström
 

Gäster:	 David DameIl, Riksantikvarieämbetet 
Kerstin Bjelkeman, Stiftelsen Upl-Bro Fornforskn. 
Per Jacobsson, Amatörarkeolog från Gotland 

§ 1.	 Mötets öppnande: 
Ordförande Curt Dahlgren inledde med att hälsa 
gästerna välkomna, varvid han informerade om 
institutets tilllkomst och verksamhet. 
David DamelI berättade om platsen där mötet hölls 
och om de pågående utgrävningarna. 

§ 2.	 Föreläsningsprogram 1988/89. 

Med utgångspunkt från de förslag som framkom vid 
förra mötet har Börje varit i kontakt med 
tilltänkta	 föredragshållare. Förutsättningarna 
för ett intressant programutbud är lovande. Ett 
tips	 från Per Jacobsson att ta reda på huruvida 
länsbildningsförbundet har föreläsningsverksamhet 
som vi skulle kunna ta del av. Börje hör efter. 

§ 3.	 Inkomna handlingar: 

3:1	 UKF har av kommunarkivarien Kjell Stensson mottagit 
handlingar rörande Bro Härads Allmänning. 

3:2	 UKF har av länsantikvarien Jan Bertil Schnell fått 
"Rapport från Ärkebiskopsborgen i Husaby". 

§ 4.	 Bidrag till skrift om Aschaneus enl. protokoll 3/88 § 10. 

UKF skulle, för att hålla kostnaderna nere, kunna 
bidra med hjälp med layout och förmedla lämpligt 
tryckeri. Kerstin Bjelkeman informerar om att 
föfattaren	 till Arkeologisk Ordbok, Olle Möller, 
har egen tryckpress. Det kan vara ide att kontakta 
honom inför tryckningen. Inget beslut fattades. 
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§ 5.	 Fonder 

Det finns en fond för Stäketundersökningar.
 
Börje undersöker närmare.
 

§ 6.	 Forskningsprojekt. 

6:1	 Curt avrapporterar om videofilmningen av Stäkets 
borg. vid diskussion om hur långt UKF skall driva 
filmningsprojektet reserverade Agneta A och under
tecknad Gunilla S sig mot ytterligare filmning där. 
Motiveringen är att man arbetar från fel håll och 
att det går för fort med filmningen innan man har 
gjort mätningar utifrån först. 

Som representant från RAÄ framhöll David Damell 
vikten av ett genomtänkt och väl planerat företag. 
Uppgiften är så omfattande att den binder stora 
resurser lång tid framöver både från UKF och andra 
institut. 

Beträffande tillstånd om ingrepp i fornlämningar 
blir policyn, när nya fornminneslagen träder i 
kraft, att enbart vetenskapliga institutioner 
kommer att få tillstånd till större undersökningar. 

Rådet till UKF blir att ligga lågt och enbart utföra 
begränsade undersökningar. Lämpligt att göra är kurv
karta med hjälp av instrument s.k. stereouppmätning, 
kartering av området samt ny källgenomgång av hela 
materialet som kan ge ny grundkunskap om borgen. 
Geologiska undersökningar kan bli aktuella när . 
karteringen är gjord. Likaså kan kameradokumentation 
inifrån, när kartor och kartering av området är 
klart, bli rätt teknik för mätning av ex. tegelstenar.
Även flygfoto ger god dokumentation. 

Resultatet av diskussionen blir att mötet beslutar 
att skapa en tvärgrupp som lägger upp arbets- och 
tidsplan för projektet. David Damell är villig att 
ingå i denna. 
Formellt skall UKF vända sig till RAÄ, fornminnes
avdelningen för att få officiellt stöd och även 
kunna utnyttja en del faciliteter som ämbetet har. 

§ 8.	 Datorupphandling 

8:1	 Kulturförvaltningen har kontaktat Curt D för att få 
honom som stödfunktion när de behöver hjälp med datorn. 

§ 9.	 Arsboken 
Arbetet fortskrider. I augusti måste alla manus 
vara inlämnade. 

§ 10	 Mötet avslutades. 

JusterasV~~ ~. rC:~<;'fo7V~t .l'-

~1)tb; Jlett!f)lil1
 
Gunilla Stenström 
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORIS~ 

FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 5/88 Styrelsesammanträde 

Dag:	 1988-08-24 
Plats:	 Hemma hos Börje Sand~n 

Tid:	 Kl. 19.00 

Närvarande:	 Agneta Allerstav, Curt Dahlgren, Lotta Hedin, Börje Sand~n, 

Gunilla Stenström. 

1.	 Mötet öppnades och ordföranden häl sade vä'l Kommen 

2.	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 

2.1	 Agneta berättade om Adö-projeKtets fortsKridande där hittills 75 
handl ingar med totalt 300 sidor nu är översatta och ordnade. Gruppen 
efterlyser Kartor över Adö med torp och hemman, som Kan illustrera 
arbetet bättre. 

2.2	 Lotta och Börje har varit till Håbo Härads Allmännings arKiv, som 
finns i gamla arrestloKalen vid Gamla Pol isstationen i Bålsta. Det 
innehåller bl.a. Kartor över häradsallmänningen, protoKoll m.m. 
Materialet är ordnat på hyllor men ej upptecKnat. Det planeras docK 
att göras och UKF följer detta med intresse. 

2.3	 Ingrid AsK, medlem i UKF, har tillsammans med Göran Arrh~n från 
Geotronics AB, Karterat de nyupptäcKta hålvägarna nordost om Lillsjön 
vid gränsen mellan Håbo och Upplands-Bro Kommuner. De använde en 
geodimeter som utvecKlats av AGA och dess efterföljare Geotronics. 
MätpunKter längs vägarnas botten och sidol injer lagras i en databas 
med vars hjälp sedan en dator ritar ut vägsystemet. 

2.4	 VideoprojeKtet: Den första filmen planerar Samara sKall bl i 20 
minuter och vara en introduKtionsfilm till de följande som är tänKta 
att presentera 01 iKa objeKt i Kommunen. 

3.	 ARSBOKEN 
Planeras innehålla provinsialläKarrapport, prästens ämbets
berättelser, rapport från StäKetprojeKtet, barnamordet vid StäKet, 
Abrahamsberg (bygge av badhus på Långfredagen), länsmansbostället 
Sylta vid	 nuvarande Urfjäll samt delar av Adös gårdshandl ingar. 

4 •	 DATAUPP~DLINGEN 

Sex (6) offerter har inKommit. Bibbi Andersson, Kulturchef, och Curt 
Dahlgren från UKF har gjort ett utlåtande som resulterat i 3 
alternativ som under september månad sKall presentera sig närmare. 5 
oKtober sKall beslutsunderlaget vara Klart. Beslutstillfället är den 
28 november. Detta Kan medföra att datorsystemet Kan vara på plats i 
jan/feb 1989. 

34



5. 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

6. 

'---

7. 

7.1 

7.2 

7.3 

8. 

Vid ordet 

EK(t.l(J1I 

Läget är gott. Anslaget frAn Kommunen beräKnas täcKa Kostnaderna för 
ArsboKen. 

Banden till videofilmen för Samaras projeKt har hittills UKF betalt, 
vilKet vi hoppas "f A igen" i form av hjälp frAn VuxensKolan. 

Kostnaden för mat och logi för Börje och Curt under Konferensen 
Gävle stAr UKF för (Se 7.1) 

WretmasKin sponsrar UKF igen med Kuvert och sKrivpapper. Vi tacKar 
för detta. 

FöRELÄSNINGSPROGRAH 1988/89 
PrograminnehAllet är Klart (se bil.) Serien inleds 20 september med 
StäKet I. Ett medlemsbrev sKicKas ut med presentation av föreläsarna 
och vad de skall tala om. 

öVRIGT 

Inbjudan till RAÄ:s metodKonferens - "Den medeltida borgen" - den 21
22 oKtober 1988 i Gävle. UKF fAr där möjl ighet att presentera sig och 
sina tanKar Kring StäKets borg, samt demonstrera arbetsredsKapen i 
form aven Geodimeter och en fjärrstyrd Kamera. Bestämdes att Börje 
och Curt skall AKa samt planera vidare pA detta. 

Karl-EriK MörK har meddelat och inbjudit till seminarium om 
LAnghundraleden, lördagen den 8 oKtober pA RAÄ. David Damell, Björn 
Ambrosiani m.fl. sKall där disKutera Kring leden. Detta sKall vid ett 
senare tillfälle följas av öppet hus, där UKF sKulle Kunna presentera 
si n verKsamhe to 

Börje Sanden visar det nyfunna hAlvägssystemet för Leif Gren frAn RAÄ 
onsdagen den 31 augusti. 

Höstens styrels.möten estämdes till: 
19 oKt Kl 19.00 hemma hos Lotta Hedin i Rödhuve 
30 nov Kl 19.00 hemma hos Gunilla Stenström, Rumbastigen 1, 
KungsängeniBrunna 

Vid pennan 

tfiiNI/;; ~;f;iJ; 
Gunilla Stenström 

2 
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 6/88	 Styrelsemöte 

Dag: 1988-10-19 
Pl a ts: Hemma hos Lotta Hedin, Rödhuve, Håtuna 
Tid: 19.00 

Närvarande:	 Agneta Allerstav, Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Börje Sand~n, 

Gunilla Stenström. 

1.	 HöTETS öPPNANDE 
Ordföranden Curt H Dahlgren hälsade välKommen och förKlarade mötet 
öppnat. 

2.	 FöREGAENDE HöTES PROTOKOLL 
ProtoKollet från förra mötet gicKs igenom, justerades efter några 
påpeKanden samt lades till handl ingarna. 

3.	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 

3.1	 Ett samarbete med Fjärdhundra Kulturforum har etablerats. Det är 
nystartat och organiseras av KyrKoherden FranK Blomfelt i Simtuna och 
Kommer att hålla Kurser i Kulturhistoria på BisKops Arnö med början 
nästa år. Fjärdhundra Kulturforum har visat stort intresse för UKF:s 
arbete, samt för vad som händer och sKer i Upplands-Bro. Redan nu har 
man Kommit överens med Börje om att han sKall guida vid en utfärd 
till bl a Granhammar 1989-05-24. 

3.2	 Samarbete har ocKså etablerats med en marinarKeologisK grupp som 
önsKar hjälp med undersöKning om det finns på1spärrar runt Almare
StäKet. Gruppen är en underseKtion till dyKarKlubben LM DyK. 
Intendenten Carl Olof Cederlund från SjöhistorisKa museet är med i 
gruppen, som har tillgång till utrustning och materiel från museet. 
Det är dessa marinarKeologisKa entusiaster som har undersöKt 
Byggningsgrundet vid BirKa och hittat rester av stenKistor där. UKF 
är självfallet intresserat av detta ypperliga tillfälle till 
doKumentation om StäKet. DyKargruppen eller delar av den Kommer att 
delta mån 1988-10-24 då tvärgruppen för StäKetprojeKtet sKall 
träffas. 

3.3	 Agneta Allerstavs och undertecKnads artiKel i Ledungen om 
amatörarKeologer har uppmärKsammats och omnämndes av Börje. 

3.4	 Curt sKall i samband med Ku l turnämndens samman träde tor 1988-10-20 
visa videofilmen om UKF och AlmarestäKet projeKtet. 

4.	 EKONOMI 

4.1	 Kassan är ännu så länge god. 

4.2	 När trycKningen av årssKriften startar Kommer vi att ha behov av
 
ytterl igare medel. Därför har UKF ansöKt om tilläggsanslag från Kn.
 

4.3	 Från VuxensKolan får vi som tidigare sagts ersättning för videoband. 
Dessutom beKostar de våra fyra gästföreläsare som är inboKade denna 
per iod. 36
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5. RIKSANTI~RI~BETETSMETODKONFERENS (protoKoll 5/88 7.1) 

Curt och Börje har haft ett digert arbete med förberedelserna till 
Konferensen. Där Kommer att finnas: 
- Videofilm (10 min) som presenterar UKF.s verKsamhet och 
AlmarestäKet projektet 
- Katalog och referenspärm med register över handl ingar om StäKet 
sammanställd av Börje 
- Kopia på en aKademisK avhandl ing om Almare StäKet gjord av Olaus 
Berg 1750 
- Planscher till en sKärmutställning som besKriver UKF och dess 
verKsamhet. 
- Utrustning och apparatur som Kommit till användning i projeKtet 
- Dessutom har i Konferensprogrammet avsatts tid för Börje där han 
sKall berätta om UKF samt tanKar, planer och id~er om StäKetborgen. 

6 . ARSBOKEN 
. '-- 

6.1	 Planering, förarbete och utsKrifter av texten pågår. Målet är 
fortfarande att få den trycKt till jul. 

6.2	 Diskuterades vad boKen sKall heta. ArsboK är förpl iKtande. 
Styrelsemedlemmarna ombeds att fundera över lämpl ig titel. 

7.	 Nästa möt. 1988-11-30 kl 19.00 hos Gunilla Stenström, Rumbastigen 1, 
Brunna. 

8.	 Mötet avslutades med visning av UKF-filmen. 

Vid protoKollet ~	 Justeras 

;;m!kJlukJ#ll1J	 ~~~ 
~unilla Stenström	 Curt 'H~--;-

2 
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 7/88 Styrelsemöte 

Dag: 1988-11-30
 
Plats: Hemma hos Gunilla Stenström, Brunna
 
Tid: 19.00
 

Närvarande:	 Agneta Allerstav, Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Börje Sand~n, 

Thore Zander, Gunilla Stenström. 

1- MöTETS öPPNf.'tNDE 
Ordföranden Curt H Dahlgren förklarade mötet öppnat. 

2.	 FöREGAENDE MöTES PROTOKOLL 
Protokollet från förra mötet godkändes och lades till handl ingarna.

'-.....

3.	 AVRAPPORTERING AV AKTIVIT~rER 

3.1	 Adöproj~ktet fortskrider. Agneta "kopplar av" med Svenngårds
handl ingarna emellanåt. 

3.2	 Thore Zander berättar om väntkuren vid ångbåtsbryggan, Håtunaholm, 
som nu är nedtagen. Ett härbre är uppfört på dess plats. 

3.3	 Arbetet med häradsallmänningsarkivet är vilande pga att det är för 
kallt i lokalerna på vintern. 

3.4	 SUke tproj ek te t: 
-	 Karteringen av ruinkullen är klar. 

Bertil Seth har varit i kontakt med Börje och låtet UKF ta del av 
hans tidigare försök att få till stånd en arkeologisk undersökning 
Det nya kartmaterialet är skickat till Gunilla Söderström, 
Stäketsholm, som representerar markägarna, tre döttrar till Bertil 
Seth. 
Vid möte med tvärgruppen har nya riktl injer dragits upp. UKF åtar 
sig att ta fram en databas med handl ingar kring Stäket och därvid 
gå igenom ATA:s arkiv med Stäkethandl ingar. Aterigen betonades 
värdet för UKF och dess trovärdighet av att denna grupp bildats. 
Marinarkeologisk undersökning planeras att inledas med 
sonderingsdykningar i vår, se protokoll 6/88 punKt 3.2. Dessutom 
håller planerna för sommarens dykarbete på att dras upp. 
Den 19/1 -89 skall Börje berätta för dykarna om Stäket. 
Ev kan flygdoKumentation komma i fråga. 

4.	 METODKONFERENS 

4.1	 Konferensen i Gävle 21-22/10, protokoll 5 och 6/88, gav intressanta 
kontakter såsom Hans Lidfn från historiska museet. Hans arbete om 
Upplands-Bros bebyggelsehistoria under forntiden aktual iserades. Även 
kontakt med Lars Cnattingius angående tidigare Almare-StäKet
undersökning samt Jan-Helmer Gustavsson om hålvägar knöts. 

4.2	 UKF:s dokumentation om Stäket har skickats till arrangörerna. 
Tackbrev till Geotronics AB för deras engagemang i konferensen har 
sKicKats iväg. 
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5.	 DATORDISKUSSlct4 
Kulturförvaltningen har ännu inte beslutat om vilket bib1 ioteks
systern som skall inhandlas. 

6.	 ARSBOKEN 
Planering och utskrivning pågår för fullt. Den 14/12 kl 19.00 hålls 
ett planeringsmöte hos Agneta Allerstav. 

7.	 FöRELÄSNINGAR 

7.1	 Förslag och önskemål om att tillfråga Ing-Marie 2ander om hon kan 
berätta om växter och örter på gamla torpställen. 

7.2	 Föredrag om mat och mathållning vore intressant som komplement till 
tidigare föredrag. 

7.3	 Lotta Hedin föreslår ett föredrag om traditioner knutna till vår 
bygd. Hon är även intresserad av ämnet som ett framtida projekt. Kan . '--o det vara något för ett samarbete med gymnasieskolan? 

8.	 öVRIGA FRAGOR 

8.1	 En skolklass från Bergasko1an har återfunnit marlekor vid Lejondal . 
Fynden är anmälda till länstyre1sens naturvårdsenhet. 

8.2	 Är hålvägarna vid Draget i fara när konferenshotell vid Kalmarsand 
planeras? Brev med karta har sänts till länsantikvarien i Uppsala 
län, Karl-Johan Eklund, i ett försök att förhindra ingrepp. 

8.3	 östergötlands länsmuseum har önskat och fått information om hur UKF 
gick till väga när samarbetet proffs-amatörer startades. 

8.4	 Intensiv korrespondens pågår kontinuer1 igt med de 01 ika kontakter 
institutet har. 

9.	 AVSLUTNING 
Mötet avslutades. Nästa sammanträde bestämdes till onsdagen den 8 
februar i 1989 kl 19.00 hos Thore 2ander, Hå tuna. 

Vid protokollet:	 Justeras: 

~1714~. ~~~ 
Gunilla Stenström	 Curt H Dahlgren 

2
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FöRENINGEN FöR 
UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

ProtoKoll 1/89 Extra styrlesemöte 

Dag: 1989-01-15 
Plats: Hemma hos Börje Sand~n 

Tid: 11 .00 

Närvarande: Agneta Allerstav, Gunilla Stenström, Curt H Dahlgren, 

1. 

. '-..... 
2. 

Börje Sand~n, Karl-EriK MörK <telefon), Thore Zander <telefon) 

MöTETS öPPNANDE 
Ordföranden Curt H Dahlgren hälsade välKommen till det med Kort 
varsel sammanKallade extra styrelsemötet . 

DATOR INVESTERING FöR INSTITUTET 
De eKonomisKa förutsättningarna för dator investeringen hade 
sammanställts av Curt och i förväg sänts till alla ledamöter. 

Behovet aven modern datorutrustning för forsKningsändamål och för 
framställning av trycKfärdiga original har länge disKuterats. Vår 
förhoppning under det senaste året har varit att detta behov sKulle 
Kunna tillgodoses i samband med att bib1 ioteKet sKaffade sig en 
dator. När nu bib1 ioteKet valt att investera i det dyraste av de tre 
Kvarvarande systemen räcKte inte budgetramen till ens för 
bib1 ioteKets egna behov och än mindre för att fylla våra önsKemål. 

På sista tiden har vi disKuterat möj1 igheten att få in pengar på 
försäljning av vår boK i tillräcKlig mängd för att finansiera ett 
datorKöp. Genom att HåKan och Inger Nore1 ius lovat att garantera 
finansieringen aven upplaga på 1500 ex, dvs 1000 ex mer än vi 
planerat för, har vi real istisKa möj1 igheter att få ett netto på ca 
150 000 Kr med ett pris på 120 Kr per boK. 

Vårt behov av att sKaffa ny dator blev aKut för en vecKa sedan då 
Börjes dator gicK sönder. Vi har prövat 01 iKa alternativ till 
lösning. Genom välvill igt tillmötesgående från VretmasKin AB och 
Hew1ett PacKard Kan institutet per omgående ansKaffa datorutrustning 
en1 igt nedanstående specifiKation. VretmasKin AB bestrider Kostnaden 
och låter UKF fritt nyttja utrustningen. l taKt med att UKF får 
intäKter från boKen återbetalar UKF till VretmasKin vad utrustningen 
Kostar. VretmasKin tar ingen ränta för det Kapital de 1 igger ute med. 

Hew1ett PacKard har med hänsyn till att utrustningen sKall användas 
till forsKning erbjudit sig att subventionera priset på utrustningen. 

BESLUT 
Efter disKussion och telefonsamtal med Karl-EriK MörK och Thore 
Zander, som var förhindrade att närvara, beslöt styrelsen enhä11 igt 
att acceptera erbjudandet från VretmasKin och Hew1ett PacKard. 

SPECIFIKATI~ 

RS/20 386-baserad dator med 2 Mb internminne, 150 Mb disK, 
VGA färgsKärm , mus, ex tra 3 1/2" fl exsK iveenhe t, MS-DOS 3.3 samt 
Windows 386. 

Bärbar dator HP110 med ordbehand1 ing. 
LasersKrivare med 1,5 Mb och två arKmatare. 

1 
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3.	 JUSTERING
 
ProtoKollet justerades omedelbart
 

4.	 TACK 
Styrelsen vill framföra sitt tacK till VretmasKin AB för deras snabba 
beslut och generösa erbjudande om hjälp åt UKF i en aKut situation. 

5.	 NÄSTA STYRELSEMöTE 
Ordinarie styrelsemöte hålls enl igt tidigare beslut ONSDAGEN 89-02-08 
KlocKan 19.00 hos Thore Zander, KlocKargården i Håtuna. 

Datum som	 ovan 

. '--- ~ 
Curt Dahlgren 

ordf. 

2
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FöRENINGEN FöR 
UPPLAt·IDS-BRO KULTURHI STORI SKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 2/89	 Styrelsemöte 

Dag: 1989-02-08 
Plats: Hemma hos Thore Zander 
Tid: 19.00 

Närvarande:	 Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Agneta Allerstav, Thore Zander, 
Gunilla Stenström, Börje Sand~n 

1.	 HöTETS öPPNPINDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.	 FöREGAENDE HöTES PROTOKOLL 
Protokollet från föregående möte justerades och lades till 
handl ingarna. 

3.	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
3.1	 Lotta berättar att kultursekreterare Anna Norberg tillsammans med en 

dam från Erikssund, vars namn för närvarande inte är känt, skall åta 
sig arbetet med häradsallmänningsarkivet. 

3.2	 Håtuna-Håbo Tibble hembygdsförening skall göra ett sammandrag av 
några av de föreläsningar som UKF har håll it. Det bl ir tre avsnitt 
som sammanställs för att invånarna i denna del av regionen skall 
kunna ta del av de aktiviteter som råder i kommunen. 

3.3	 Metodkonferensen i Gävle har resulterat i en artikel om UKF och 
Stäkets borg i Raä:s tidskrift Kulturminnesvård. Arrangörernas 
dokumentation av UKF:s och Almarestäketprojektets presentation har 
lämnats till UKF för korrekturläsning. 

3.4	 Samarbetet med Fjärdhundra kulturforum har resulterat i att Börje 
åker till Enköping för att berätta om UKF och Upplands-Bro. önskvärt 
är att Kerstin Bjelkeman följer med och presenterar Stiftelsen 
Upplands-Bro Fornforskning. 

3.5	 Karl-Erik Mörk låter meddela att Nordens Folkhögskola, Biskops-Arnö
 
går in som medarrangörer för arkeologi lägret i Granby i Vallentuna
 
sommaren 1989.
 

3.6	 Konferensdeltagare vid Lejondahls kursgård har fått sig till livs om 
institutet och Upplands-Bro. Även Tammsviks kursgård har önskat 
föredrag om bygden. 

3.7	 Filminstitutet har tillskrivits angående anslag för videoprojektet. 

3.8	 UKF har fått en förfrågan om deltagande i kommunens arkivförening.
 
Några namnförslag diskuterades som tänkbara och skall tillfrågas.
 

3.9	 Börje redogjorde för mötet i hembygdsföreningarnas samarbetskommitt~ 

som hölls i Kulturkansl iet, Tibble den 24/1 -89. Bl.a. har Kerstin 
Bjelkeman, Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning, samlat in 250.000 
kr som skall användas till provanalyser och dokumentation av 
Signhildsberg/Fornsigtuna utgrävningen. 

sida 1 
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3.10	 I Låssa kyrka finns en sam1 ing kungl iga förordningar från äldre tid 
med bl a sammanfattningar. Umeå universitet är intresserat av att 
förvärva dessa hand1 ingar. UKF följer utveck1 ingen för att vara 
berett ifall det visar sig att Umeå universitet har starka krafter. 

4.	 DATORSITUAT IONEN 
Utrustningen är beställd enl igt beslut på extramöte den 15/1 1989 och 
de 01 ika delarna levereras efter hand. 

5.	 BOKUTGI'k-tINGEN 
Datorhaveriet har gjort att inmatningen av texten bl ir något 
försenad. 
Arbetsmöte ons 22 febr 1989 hos Agneta Allerstav. 

6.	 EKONcttI 
UKF har av kulturnämnden beviljats 5000:- + 500:- i anslag till 
bokutgivningen. De 500 kr skall göra att fler böcker kan tryckas och 
därför skulle 100 böcker avsättas för kulturnämndens räkning. 
Resultatet av bidraget/anslaget bl ir således att UKF först får 5500:
och sedan ger kulturnämnden böcker till ett värde av åtminstone 
12.000:- kr. Med tanke på detta beslutar styrelsen ~nhä11 igt att 
tillskriva kulturnämnden och tacka för anslaget, men framhålla att, 
om kravet på leverans av 100 böcker kvarsUr, vi inte Kan ta emot de 
5500:- kr. 

7.	 FöRELÄSNI NGAR 
Förslag att till april resp maj-mötena försöka få Margareta Höglund 
att tala om kryddor och blommor samt Olle Hedin att berätta om och 
till sina fotografier från bygden. 

8.	 ARSMöTE 
Arsmöte hålls tisd 9 maj samband med föreläsningen denna kväll. 

9.	 MöTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades med att nästa möte bestämdes till onsdagen 5 april 
kl 19.00 hos Börje Sand~n. 

Vid pennan	 Justeras-" 
ljuMtk /JMlrm 

sida 2 

43



FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 3/89	 Styrelsemöte 

Dag: 89-04-05 
Plats: hos Börje Sand~n 

Tid: 19.00 

Närvarande:	 Gunilla Stenström, Agneta Allerstav, Lotta Hedin, 
Thore Zander, Curt H Dahlgren, Börje Sand~n 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och öppnade mötet. 
Börje Sanden utsågs att föra dagens protokoll. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Protokollet från föregående möte justerades och lades till handlingarna. 

3	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
3.1	 Börje rapporterade om sitt sammanträffande med Fjärdhundra Kulturforum, då han 

berättat om Upplands-Bro och UKF. 

3.2	 Anders Högrner hade ringt och diskuterat Almarestäket-projektet, mot bakgrund av 
sina erfarenheter från marinarkeologiska undersökningar vid Stegeborg. Hänvisning 
till artiklar i SvD och Populär arkeologi. 

3.3	 Börje har i brev till elev på gymnasiet redovisat för räddningen av Granhammar. 
Skolans projekt har initierats av Lars Allerstam. 

3.4	 Meddelades att Jan Helmer Gustavsson vill utforma sin medverkan vid majmötet 
som ett seminarium kring kommunikationsfrå~or.När det samtidigt stod klart att 
det inte gick att få planerad föredragshållare tIll aprilmötet hade Curt och Börje 
funnit att årsmötet borde tidigareläggas, dels för att inte ta bort för mycket tid av ett 
värdefullt tillfälle för UKF att agera värd vid ett seminarium kring en tidigare föga 
uppmärksammad arkeolo~iskfrågeställning, och dels för att utnyttja luckan i den 
annonserade föredragssenen på ett smidigt sätt. Som ämne för föredraget efter 
årsmötet hade Curt föreslagit att Börje skulle göra en aktuell översikt av vad som 
händer kring våra historiska platser under rubriken Från Almarestäket till Adö. 

3.5	 Som följd av ovanstående har Börje skrivit och utsänt Medlemsinformation Mars 
1989 där programmet för de återstående mötena presenteras. Betalande medlem
mar har också fått kallelse till årsmötet. 

3.6	 Från Jan Melander, Gävle museum, har kommit boken, som redogör för metodkon
ferensen om medeltida borgar, till vilken UKF varit inbjuden att berätta om Al
mare-Stäket projektet. Utsidan av boken pryds av den terrängmodell över ruinkul
len som vi hade med oss till konferensen. 

4	 BOKUTGIVNINGN 
4.1	 89-02-09 besökte Curt och Börje Författarnas Bokmaskin för att studera omstän

digheterna kring tryckningen av boken. Mycket av det praktiska arbetet skall vi göra 
själva på tryckeriet. Offert med AS format, 192 sidor, 1500 ex ligger på 16870:- exkl 
moms. Beslöts att arbeta vidare med bokprojektet. 
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4.2	 Börje meddelade att han tagit kontakt med tecknaren Thomas Wydzik, Bro, som 
lovat att hjälpa till med teckningar och bildarbetet till Första Boken. Han har fått 
manus. 

4.3	 Ett antal kapitel ur boken var klara för formatet li~ande AS. Tryckstilen är något 
för stor. Mindre typer kan vi göra med den nya versIOnen av lar.0ut-programmet när 
det väl kommer. Diskuterades om vi inte borde öka formatet till ca 21x21 cm för att 
få bättre layout. Vi bör redan från början ha ett format för framtiden. Ny offert skall 
begäras in. 

4.4	 Agneta hade åtagit sig att fråga Ruben lindberg efter bilder. Hon hade fått 10 
bilder från V. Ryd och Kungsängen. Agneta kan eventuellt få fler bilder av Larsson i 
Kungsängen. 

5	 DATORSITUATIONEN 
5.1	 Datorn med tillbehör är nu levererade och betalade. Styrelsemedlemmarna fick lay 

outprogrammet demonstrerat. Den bärbara datorn har också kommit och skall 
snarast installeras för användning. 

6	 FÖRELÄSNINGAR 
6.1	 Programmet för de två återstående föreläsningarna har som framgår av punkt 3.4 

bestämts och annonserats. 
89-04-11 kl 19.00 årsmöte i Bro bibliotek, från 19.30 öppet för allmänheten då Börje 
ger en aktu~ll översikt av vad som händer kring våra historiska platser: Från Almar
estäket till Adö. 
89-05-09 Vad är hålvägar? Jan Helmer Gustavsson från Raä presenterar ideer och 
forskningsresultat som bidrag till förklaring av fornminnesbegreppet hålvägar. 
Bland annat diskuteras de nyfunna hålvägarna vid Dragetjlillsjön. 

7	 ÅRSMÖTET 
7.1	 Beträffande den ändrade tiden för årsmötet, se punkt 3.4, framhöll A~eta att hon 

hade förståelse för den uppkomna situationen men betonade att ändnngen av tiden 
likväl skulle ha beslutats av styrelsen. 

7.2	 Gunilla Stenström har undanbett sig omval i styreJsen, och avtackas härmed för sitt 
arbete i styrelsen och för sitt år som sekreterare. Ovriga erbjöd sig att kvarstå 
mandattiden ut. Agneta ställer upp på fyllnadsval efter Siv Wikström, som avgått 
under mandatperioden. Anna Grönvall i valberedningen skall meddelas att det 
behövs nyval på en ordinarie ledamot, en suppleant och en revisorsuppleant. 

7.3	 Förvaltningsberättelsen föredrogs och godkändes. Resultat-och balansräkningen 
föredrogs, varvid det visade sig att tillgångarna vid årsskiftet var 14364.09. Denna 
summa är dQck redan intecknad för tryckningen av boken. Pengarna är således 
fonderade. Overskottet har möjliggjorts genom stor sparsamhet med anslagna 
medel. 

Bro 1989-04-05 

]~ [lek&: ~~~ 
BörjJlSanden CurtH~ 
protokollförare	 justerare 
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS·BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protkoll 4/89 Styrelsemöte 

Dag: 
Tid: 
Plats: 

Närvarande: 

1989·05·17; onsdag 
kl 19.00 
hos Norelius i Håtuna 

Curt Dahlgren, Börje Sand~n, Lotta Hedin, Agneta Allerstav, Inger & 
Håkan Norelius 

1.	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.	 KONSTITUERING AV STYRELSEN 
Till kassör utsågs Börje Sanden 
Till sekreterare utsågs Inger Norelius med benäget bistånd av Börje S. 

3.	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Efter att ha rättat stavfel - Stentröm/Stenström i protokoll nr 3/89 och 
förklrde/förklarade i årsprotokollet- justerades dessa och lades till handlingarna. 

4.	 AVRAPPORTERING av AKTIVITETER 
4.1	 Curt har skrivit brev till ortsnamnsarkivet i Uppsala - Allan Rostvik i veckan. Han 

har dock inte hunnit få något svar än och tänker ringa på fredag. 

4.2	 Offert ska skickas till Hugo Sabel, Upplands-Väsby Hembydgdsförening ang 
förläggningen av Göran Strömbecks bok om Aschaneus. Det skulle inbringa ca 
80.000:- till Institutet. Börje och Curt utför. 

4.3	 Utflykt till Draget och hålvägssystemet föreslås ske den 4:e juni. Inger utsågs till 
projektledare för denna aktivitet. Samarbete med Jan Helmer Gustavsson förutses 
och ev kopplar vi även in Leif Green. 

4.4	 Lotta berättade om en del böcker från hennes farfar som kunde vara av intresse för 
Institutet. 

4.5	 Börjes förtjänst av diverse föreläsningar mm går in på UKFs konto för inköp av 
böcker, datorprogram, etc. 

4.6	 Fred Berglund guidar idag en studiecirkel vid Forn-Sigtuna. 

4.7	 Beträffande "Boken" så har vi fått en ny offert på det större formatet. Det blir 
nästan dubbla priset med en slutsumma på 33.000:- och 192 sidor, vilket ansågs 
acceptabelt. Nu väntar vi bara på att få Ventura 2.0 från BINDATA och det beslöts 
att oen skulle inköpas. BINDATA skulle ombesörja detta omedelbart och se om 
man kunde få ta in den något billigare än det ordinarie utpriset på 13.000:-. Börje 
hade träffat Thomas Wydzik, som tänkte starta eget företag med fullständig re
proanläggning, vilket vi skulle kunna ha nytta av också. För övrigt var han beredd att 
göra teckningarna till boken klara att leverera om några veckor. Finansierin~en av 
Thomas skulle gå till så att han tog betalt varefter som pengarna "strömmar m" vid 
försäljningen av boken. Börje kontrollerar vad skulden kommer att belöpa sig till. 
Utpriset för boken kommer att bli 120:-. Erbjudandet om "sponsring" från kommu
nen med 5.500:- mot erhållande av 100 böcker har avböjts. 

sida 1 av 2	 justerares sign 46



4.8	 Den 13:e juni är vi kallade till ett samarbetsmöte med kulturnämnden. Curt och 
Håkan deltar. 

4.9	 Svaret på en skrivelse till kulturnämnden om äskande av pengar -11.000:- avsett till 
föredragshållare och allmänt bidrag blev godkänt med 2.ooo:-! Resten skulle ev 
godkännas om vi redovisade alla föredragshållarna i förväg. En principiell diskus
sion kommer att tas upp den 13:e med kulturnämnden. Kan vi i framtIden fondera 
pengar som vi tjänar externt? 

5.	 FÖRELÄSNINGAR 1989/90 
5.1	 Beslöts att minska antalet föreläsningar genom att ta bort september-, december

och januari-föreläsningarna. Föreslogs att varierande göra studiebesök på intressan
ta arkiv. Agneta undersöker möjligheterna att besöka riksarkivet. Alternativ är 
krigsarkivet, kungliga biblioteket, Bernadotte biblioteket etc. 

5.2	 Förslag till säsongens föreläsningsserie var: marinarkeologi, fattigdomens Uppland,
Ådö på 17DO-talet, Ortsnamns- och språkhistoria, teknik- metodik samt projektrap
portering. 

5.3	 Frågan om nyrekrytering kom upp och vi spånade en del om möjligheterna att nå 
alla hushåll som finns i Upplands-Bro. Idag är vi 85 betalande medlemmar varav ca 
60 st kommer på föreläsmngarna. Det är BRA! (Ingers kommentar) 

6.	 BOKEN 
Se även punkt 3.7 
Börje visade den preliminära sättningen. Utskrift på HP-Iasern duger för fotosätt
ningen. Bilderna ska placeras liksom teckningarna, sedan är det klart för korrektur
läsning. Ett bokmöte föreslogs att hållas i början av juli. Börje kallar. 

7.	 ÖVRIGA FRÅGOR 
"nyrekrytering" som stående punkt på agendan föreslogs. 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till den 12:e september och 
8:e november. Plats bestämmes senare. 

Vid pennan, Håtuna 1989-05-30 

~~~\i\\ 
CurtH~ 

justerare 
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll S/89 Styrelsemöte 

Dag: 89.()9-12;tisdag 
Plats: hos Agneta Allerstav 
Tid: kl 19.00 

Närvarande:	 Agneta Allerstav, Curt H Dahlgren, Karl-Erik Mörk, Lotta Hedin, 
Thore Zander 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Föregående mötes protokoll justerades efter några smärre skrivfel 

3	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 

3.1	 Börje framhöll att UKF:s styrelse kan vara ett lämpligt forum för redovisning av 
hembygdsaktiviteter av olika slag, både inom och utom kommunen. UKF har en 
uppgift att samla och sprida kunskap inom det kulturhistoriska området, således 
inte bara de egna aktiviteterna. Erfarenheterna kan vara till nytta och stiIriulans 
för ett allmänt hembygdsarbete. 

3.2	 Karl-Erik tog upp frågan om kommunernas översiktsplaner som skall vara klara 
till 1990-04-01. Det är en viktig uppgift för hembygdsrörelsen att bevaka kommun
ernas agerande. 

3.3	 Thore Zander upplyste om den stora manifestationen kring hembygden som visats 
vid Bygdens dag i maj i Håtuna, anordnad aven samlad föreningsrörelse: öppet 
hus med bl a lagård, bagarstuga, biodlare, biodynamiskt odlad säd, 4H gården, 
naturstig, demonstration av jordbruksredskap och husdjur 

3.4	 Agneta Allerstav berättade att Projektgrupp Ådö kommer att ha en redvoisning av 
sitt arbete på Adö 15 okt. Redovisningen gäller tiden fram till omkr år 1800. Det 
sker i samarbete med musiksällskapets stråkorkester som framför musik från 1700
talet. 

3.4.1	 Agneta berättade också om Stockholms-Näs hembygdsförenings hantverksdag för 
åK 3. Det var nu 4:e året i rad. 13 olika aktiviteter genomfördes, bl a separering av 
mjölk, spinning, biskötsel. Många var klädda i gamla kläder. 

3.5	 Karl-Erik Mörk berättade om NfH, Nordiska förbundet för Hembygdsarbete. 
Nordisk konferens i Växsjö, Arkeologikommitten inom NfH diskuterar en ev. frist
ående organisation. NfH tar upp frågan om en egen organisation för arkeologi. 
Han påpekade att i Norge består lokalhistoriska kommitteer av professionella 
forskare. 
Vidare framhöll han att länsförbundet som serviceorganisation för hembygdsföre
ningarna har hamnat på kanslinivå. 

3.5.1	 Karl-Erik redogjorde kortfattat för det Nordiska arkeologilägret i Granby i Vallen
tuna, där en stormansgård från vikingatid utgrävts under fyra veckor. Deltagare 
från flera nordiska länder. Verksamheten skedde i samarbete med Nordens 
Folkhögskola på Biskops-Arnö. Varje vecka hölls seminarium kring centrala 
ämnesområden. Karl-Erik kommer att närmare redogöra för lägret vid UKF:s 
föreläsning 89-11-14. 
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3.6	 Curt H Dahlgren redogjorde för sitt engagemang i kommitten Rädda Högnäs. 
Trots långt framskridna exploateringsplaner har HSB:s talesman ställt sig positiv 
till bevarandet av Högnäs om bara frågan om användning och finansieringsmöj
ligheter kan lösas. Förslag skall vara irilämnat till 15 sept. Studieförbundet Vuxen
skolan är intresserat av att hyra lokal, liksom en lokal konstnärsförening. Fem 
tidningar har haft artiklar i ärendet liksom Radio Stockholm. 

3.7	 Börje meddelade att Bro hembygdsförening på uppdrag av Raä påbörjat rensning 
av labyrinten vid Rösaring, att UKF som gåva mottagit Nils Erik Landells senaste 
bok Vattenvägars land, vari ett 10-tal sidor behandlar områden inom Upp'lands
Bro, att gymnasiets elever inte så sällan kontaktar UKF för information 1 hem
bygdsfrågor, att Evert Sverkman, medlem i UKF, gärna vill arbeta med något 
projekt, att brev och medlemsinformation utgått i vanlig ordning till medlemmar
na. 

4	 BOK·PROJEKTET 
4.1	 Arbetet med layout på boken har inte kunnat framskrida så snabbt som vi trodde. 

Installation av nya typstorlekar har inte fungerat som väntat. Ny version av pro
grammet Ventura, som kan hantera svensk text måste införskaffas. Leverantören 
lovade att få fram ett sådant program, men det tog mycket lång tid. Ny leverantör 
anlitades från vilken vi kunde förvärva en helsvensk version. Den var mycket 
dyrare. Tillsvidare står Bindata för investeringen. Efter långt misslyckat experi
menterande för att få den önskade typstorleken installerad blev Börje tvungen att 
installera ett annat typprogram, men då var det slut på sommaren. Börje kan inte 
under hösten ägna all tid åt bok-projektet. Andra åtaganden väntar, varför vi kan 
förutse att projektet förskjuts framåt i tiden. 

De flesta texterna är klara. För hantering av bildmaterialet och framtagandet av 
tecknade illustrationer har Thomas Pydzik vidtalats. Eftersom vi inte kan erbjuda 
honom betalning vid leverans av bilder och arbete kommer han att hjälpa oss i 
mån av tid, inkomstgivande uppdrag måste han prioritera. 

Curt berättade att han aven tillfällighet funnit ett foto av prästen Thorman i V. 
Ryd, samme präst som är aktuell för vår bok. Det återfanns i en pärm med tapet
prover för torpet Lund i Stockholms-Näs hembygdsgård. 

S	 ORTNAMNS·PROJEKTET 
Curt meddelade att avtal tecknats med Ortnamnsarkivet. Vi får kosnadsfritt till
gång till önskat material och OAU får ta del av vårt databasmaterial. 
För OAU svarar Allan Rostvik. Arbetsgruppen har sammanträtt för att dra upp 
vissa riktlinjer för arbetet. 

6	 ALMARESTÄKET.PROJEKTET 
Marinarkeologiska sektionen inom LM-Dyk har under sommaren genomfört ett 
flertal dykningar främst i den inre kanalen V och SV om ruinkullen. Man har för 
avsikt att fortsätta i seglingsrännan i höst när seglationsperioden avtagit. Ledaren 
Lennart Karlsson kommer att närmare redogöra för dykningarna vid vår första 
föreläsning 89-10-17. 

7	 FÖ~~mNG~.~OGRAM 
- 89-10-17. Föreläsning. Lennart Karlsson, ledare av den marinarkeologiska grup
pen berättar om arbetet och marinarkeologi över huvud taget. Biblioteket i 
Kungsängen. 
- 89-10-22. Hålvägs-projektets studieutflykt till Flottsund och Dragby i Uppsala 
området. 
- 89-10-31. Studiebesök på Riksarkivet. Agneta ansvarar. 
- 89-11-14. Föreläsning. Karl-Erik Mörk berättar om amatörarkeologernas utgräv
ningsläger vid Granby i Vallentuna. 

~~ 
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8 DATOR 
Under sommaren har arbete pågått med överföring av databaser till den nya 
datorn. Det har inte varit så lätt, de två systemen har inte mycket gemensamt. För 
konvertering har Bindata med Håkan och Inger Norelius varit till ovärderlig hjälp. 

Mötet avslutades och nästa sammanträde äger rum 1989-11-22 hos Curt H Dahlgren klock
an 19.00. 

71f~~ 
~~4 

Börje Sanden Curt H Dahlgren
 
protokollförare justerare
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 6/89 Styrelsemöte 

Dag: 89-11-22; tisdag 
Plats: hos Curt H Dahlgren, Kungsängen 
Tid: kl 19.00 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Inger och Håkan Norelius, Thore Zander 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Thore läser igenom och rättar till punkt 3.3 och Agneta får läsa igenom "sina" 
punkter för faktarättning. Därefter rättades några stavfel i protokoll nr 5/89 
-varefter protokollet får anses justerat och kan läggas till handlingarna. 

3.	 AVRAPPORTERING av AKTMTETER 
3.1	 Hålvägssystemet: Börje har kontaktat Ola Kyhlberg och Ann Vinberg som bägge 

visade sig arbeta på RAA. Ola Kylberg har i vissa uppgifter efterträtt David 
Damell. Enligt Ola har mycket lite gjorts inom detta område sedan 1983 då Ann 
skrev sin C-uppsats. 
F ö har vi fått ett tips om en man på Gotland Karl-Gustav Måhl, som arbetar med 
Gotlands väghistoria. 
Ett tips är att starta en studiecirkel med hjälp av Siw och ev få till stånd ett samar
bete med Anders Hedman. Börje frågor Siw om hon är intresserad. 
Inger ska kontakta Karl Johan Eklund i Uppsala och höra efter vad man sett vid 
utgrävningarna för motorvägen i Bålsta. 

3.2	 Det börjar nu också bli klart för att ta itu med ortnamnsregistreringen. Arbets
gruppen för detta är: Jan-Christer, Börje, Curt och Håkan. 
Det beslöts att Curt ska kontakta Allan Rostvik på ortsnamnsarkivet för att få en 
första omgång kopior på "korten". 
Ortnamnen bör studeras även i hålvägssammanhang anser Ann Vinberg. 

3.3	 Under det gångna året har UKF genomfört 2 föreläsningar: 
a) Karl-Erik Mörk om markarkeologi 
b) Lennart Karlsson om marinarkeologi 

Desstom har 2st studie utflykter genomförts:
 
a) hålvägssystemet vid Flottsund. P~a olika skäl deltog endast 3st.
 
b) riksarkivet med guidning av BodI1 Ulate-Segura . Ca 20st deltog.
 

(... var otroligt inspirerande och trevlig, kan undertecknad intyga.) 

3.4	 Agneta, Marie-Louise och Gunilla berättade Ådös historia till musik av Upp
lands-Bros stråkorkester en söndag i oktober inför ca 120st besökande. (Bravo!) 

3.5	 Fröiundaprojektet fortgår under Kerstin Molanders ledning. Härnäst ska Oscar af 
Ugglas intervjuas. 

~~
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3.6	 Stegeborgsprojektet under ledning av Anders Högrner, Göteborg, och Harry 
Alopeus - dykare och marinarkeolog, diskuterades. Anders Högmer besökte Stäket 
tillsammans med Börje. Vid Stäket har man hittat en del intressanta stockar och 
bearbetad sten. Sten från borgen?? Nu kvarstår det att söka under "muddringsy
tan" och även biten in till stranden. 

3.7	 Hans Brofalk på Upplands Bros närradio har kontaktat Börje och frågat om han 
vill berätta om UKF där. Kul! 

3.8	 Överspänningskyddet till Agnetas dator visade sig inte vara S-märkt. ELFA har 
dock lovat att byta ut den mot en godkänd. 
Vad i övrigt avser inköp till UKFs datautrustning har BINDATA lovat stå för 
kostnaderna som de hittills haft och programvaror som kan tillkomma till dess att 
UKF har fått ekonomin stabil nog att betala dem. 

3.9	 Curt, Hugo Sabel och ordföranden i Upplands-Väsby hembygdsförening har 
besökt Göran Strömbäck i Traneberg. (Han är 90 år och tillbringar fortfarande 6 
tim/dag å riksarkivet!) Han har studerat Aschaneus sedan 1925 och till dags dato 
har han åstadkommit ett manus på ca 1800 sidor! 
Eftersom Upplands Väsbys anslag "fryser inne" vid nyår måste redigeringsprojek
tet startas nu. Curt har därför lyckats få ett antal sidor av Göran S att börja 
inskrivningsarbetet med. 

Ekonomiskt ger detta ett bra tillskott till UKF, då vi kan fakturera 1/3 vid start ca 
33.000:-. De övriga 2/3-arna fördelas enl: 1/3 vid sättning och slutbetalning vid 
färdig utgåva. 
Förväntade och kända skulder är i första hand för bilderna till boken (Thomas 
Pydzik), programvaran till ortsnamns- databasen (MWAir) samt betalning av 
övrig datautrustning (Börje och BINDATA) 

En ide som "kläcktes" i samband med detta var att lägga denna typ av böcker på 
s.k. CD-RaM-skivor för att vid framtida forskning med lätthet kunna söka i mate
rialet. 

3.10	 Anders Wallden har fått kommunens uppdrag att utreda hur Högnäs-området 
skall behandlas i framtiden. Förstudien ska vara klar i mitten av december 1989. 
Börje har gett honom några kartor och läsvärda tips i Svenngårdska samlingarna. 

3.11	 Högnäs är rivet! Curt redovisade protokollet från kommunstyrelsens möte den 5:e 
oktober, där Allgun Wihelmsson ändrade åsikt i fråga om bevarandet av Lanthan
deln i Sylta. Dessutom fick han även Fp och Miljöpartiet att stödja honom med 
numera känt resultat. 
Förslag har nu framförts av Konstnärsföreningen (Britt-Marie Holmlund) och 
Hembygdsföreningen att tillsammans med flera föreningar t ex UKF, arbeta på att 
nu rädda vad som räddas kan i Sylta i första hand då sjukstugan med omgivande 
mark. 
beslutades att Curt får skriva samarbetsavtalet med Konstnärsföreningen och 
Hembygdsföreningen. 

4.	 FÖRELÄSNINGAR 1990 
Nästa säsongs föreläsningar föreslogs bl a följa upp ett tema t ex att knyta an till 
pågående projekt- arbeten. 

4.1	 Föreläsningar: 
a) Redovisning av projektarbeten 
b) Ortnamnsforskning - låt Allan Rostvik eller Karin Calissendorf berätta (med 
boken "Ortnamn i Uppland som underlag?). 
c) Tekniköversikt - Håkan tillsammans med Curt gör en sammanställning på de 
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tekniker som idag finns att tillgå för vårt arkeologiska arbete ala Gävleseminariet. 
De kan också visa på ännu ej prövade möjliga metoder - information om utvin
nings- och förädlings-metoder och/eller som komplement till fältforskningen. 
d) Växtanalys - råt Margareta Höglund berätta om hur man kan använda 
växtanalys i arkeologiska sammanhang. 

4.2	 Studieutflykter: 
a) Krigsarkivet (kan Jan-Christer ordna?) 
b) Landsarkivet i Upsala för att titta i Gästgiveriens dagböcker. Finns det t ex 
något att bygga statistik på angående antalet hållhästar? 
c) ATA och Vitterhetsakademien (Börje undersöker) 

5.	 ~TAGNINGavBOKEN 
Boken framskrider sakta men säkert. Manuset är helt klart. Tomasz bilder börjar 
att få konturer. Tomasz jobbar nu heltid med dem och beräknas vara färdig i 
början av december. Därefter gör Börje slutredigering (under jullovet) och efter 
brytning för bilderna (tillsammans med Thomas) och utskrift ska korrektur
läsningen påbörjas. I mars räknar vi med att var helt klara och sedan vidtar tryck
ning på 3-4 veckor och utgivningen kan ske till påsk. 

Det beslöts dock att ge ut ett presentkort till jul för att dels upprätthålla intresset
 
och dels få in lite rörelsekapital. Curt ansvarar och gör "synopsisen".
 
Antalet bilder kommer att uppgå till ca 30st och kostnaden för dessa ca 43.000:

(320:-/tim och en bild beräknas ta ca 4.5 tim). Med 30% rabatt blir det ca 31.000:-.
 
Sedan tillkommer rastreringen med 60:-/bild ca 3.000:- och moms ca 700:-. Slut

summa ca 34.000:
Boken ut bör kosta 150:

För att verkligen ta till var på Tomasz fina bilder föreslogs att UKF skulle ge ut en 
bilderbok med bilderna som ingått i boken och/eller att göra en "bildportfölj". 
Detta bör undersökas dels med tanke på de juridiska i förhållande till Tomasz och 
dels med marknadens intresse för det ena elller det andra. 

6.	 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöte till den 11:e december 
kl 19.00 hemma hos Börje. 
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 1/90 Styrelsemöte 

Dag: 90-02-07; onsdag
 
Plats: hos Börje Sand~n, Bro
 
Tid: kl 19.00
 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Inger och Håkan Norelius, Thore 
Zander, Börje Sand~n 

1.	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2.	 GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL
 
Denna punkt bordlades till nästa styrelsemöte.
 - 3.	 DATAUTRUSTNINGENc 
Garantitiden på PCn börjar gå mot sitt slut och frågan är om man då bör ta ett 
serviceavtal med HP. Kostnaden för detta skulle enligt Curt bli ca 5 700:-. Styrel
sen ansåg att detta var rimligt och det beslutades att ta ett sådant avtal. 

4.	 . FRAMTAGNING av BOKEN 
Boken framskrider sakta men säkert - ca 100 sidor är redan korrekturlästa. 
Thomasz plockar in bilderna efterhand som korrekturen kommer ifrån Margareta 
Norelius. Thomasz har även knytit kontakt med en lärare på konstfack - Mona 
Gordon- som har lovat att hjälpa oss (för en struntsumma) med omslaget. Boken 
beräknas ~å till tryck vecka 9. 
Hur ska VI marknadsföra boken? Olika förslag av varierande relevans framlades. 
En del "dra~hjälp" har vi redan erbjudits, såsom att kulturnämnden har lovat sälja 
den via biblIoteken samt att närradion ska få ett utskick som inte bara rör boken 
utan även UKF som företeelse. Dessutom kommer en artikel i Upsala Nya där 
Börje har intervjuats. 

Det beslutades också att pröva nedanstående förslag: 
* Annons insättes i Järfallabladet om ca 14 dgr.
* Annons insättes i Ledungen. 
* Ha ett säljstånd utanför B&W. 
* Skicka "presentkort" till företagare, företagsföreningar och kursgårdar. 

Inlösen av presentkorten skulle ske antingen via biblioteken eller skickas mot en
 
kostnad för förpacknin~ och frakt.
 
UKF ska själva både bmda och distribuera upplagan.
 

5.	 RAPPORTERING 
5.1	 En man, Bertil Wahlberg från Sundbyberg, har funnit att det är hans far som är 

författare till "svarta boken", en skrivbok delvis citerad av Börje Sanden i Hem
bygdsboken. Wahlberg hade vi läsning av hembygdsboken känt igen Hådells sol
dattorp och berättade att hans far, Lambert Wahlberg, som varit traversförare på 
Atlas Copco, måste ha skrivit boken. Han visade upp en tavla och foto på torpet 
där hans mormorsmor står tillsammans med några andra. Bertil Wahlberg har nu 
fått låna boken för att visa den vid en släktträff. Han har också en tryckt bok 
skriven av faderns syster. Den ger ytterligare belysning av omständigheterna kring 
innehållet i den svarta skrivboken. 
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5.2	 Länsmuseibyråns Gabrielle Prenslau-Enander har varit hos Börje och fått ideer. I 
gengäld har han förmedlat kontakt med Hans Liden på Historiska museet 
angående en opublicerad inventering av den forntida bebyggelseutvecklingen i 
mälardalen. Den nya fornminnes-inventeringen har gjort avhandlingen inaktuell, 
men Gabrielle har i sin nya inventering, beställd av Upplands-Bro kommun, 
kompletterat inventeringen. 

5.3	 Kaj Jansson som studerar historia vid universitetet i Stockholm ska göra en 
avhandling om säteribildningen i Sverige. Största förekomsten finns i Upplands
Bro, varför han kontaktat Börje för ev samarbete. Delar av styrelsen ska träffa 
honom hos Börje om någon vecka. 

5.4	 Samarbetsorganet mellan hembygdsföreningarna och kulturnämnden har haft 
möte och då träffade Curt Elisabeth Edberg som vikarierar för Anna Norberg. 
Hon kommer närmast från "Skansen" och verkar var en drivande kraft. Vi hälsar 
henne välkommen. 

5.5	 En man från släktforskningsklubbenpå IBM i Kista - Kent Wallenbro - har bett 
Börje komma och föreläsa på deras årsmöte den 22:a februari. 

5.6	 Ett upprop! - för en kommande bok behöver vi få hjäl:e med att översätta från 
latin Saxo Gramaticus berättelse om Habor och Signhl1d. En dansk översättning 
finns som man kan ha som jämförelse. 

6.	 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöte till den 7:e mars kl 
19.00 hemma hos Börje. 

~~~" 
Curt Dahlgren 

justerare 
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 2/90 Styrelsemöte 

Dag: 90-03-07; onsdag 
Plats: hos Börje Sanden, Bro 
Tid: kl 19.00 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Agneta Allerstav, Inger och Håkan Norelius, Thore 
Zander, Börje Sanden 

- 1. MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2. GENOMGÅNG AV FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokoll 5 och 6/89 samt 1/90 korrigerades och lades till handlingarna. Dessutom 

- beslöts att de som handhar protokollen får hjälpas åt att bevaka uppföljningen av 
sådant som beslutats enl tidIgare protokoll. 

3. DATAUTRUSTNINGEN 
Denna gång rör det inte vår egen datautrustning utan den som Kaj Janzon, som vi 
träffade en tisdag hemma hos Börje, behöver. (Se föregående protokoll 5.3). Han 
vill nu upprätta ett samarbete med UKF och behöver då en ordentlig stationär 
utrustning (386:a) för sin forskning. Han har nu fått lånat en bärbar, men vill ha en 
offert på den ovan nämnda. 

4. FRAMTAGNING av BOKEN 
Tryckpressarna har startat! Mona Gordons omslag blev också bra och trycks nu i 
3-färgstryck. Nästa vecka drar det ihop sig till grovarbete. 1500 ex ska plockas 
Varav 150 ska falsas för riktig inbindmng för specialutdelning (till Margareta 
Norelius för sin insats som korrekturläserska?). Sedan är det distribution och 
marknadsföring som gäller. Några ex bör presenteras på samrådsmötet den 15:e 
mars och ett antal ska väl kunna säljas på Brogård den 25:e. Vidare har Curt 

- försäkrat sig om att vi kan få stå utanför B&W och sälja. Man ska bara kontakta 
ett visst företag som har till uppgift att fördela säljdagarna där utanför. 
Kostnaden för tryckning och bmdning inkl moms slutade på 42 939:-. Mona 
Gordon ville ha 3.000:-, Tomasz ca 35 000:- som han fakturerar i maj-juni. Maga
reta Norelius gjorde sitt arbete gratis. Nettovinsten torde således åtminstone bli 
155000:-. 

5. RAPPORTERING 
5.01 I söndags träffade Börje, Curt och Inger chefsredaktören på "Populär Arkeologi", 

Ulla Hagberg. Hon vill göra ett reportage om vårt projekt "hålvägar". Vi guidade 
henne runt nere vid Draget i regn och rusk ett par timmar och sedan blev hon 
lovad att få en karta av Curt som Tomasz gjort en reproduktion på från en satellit
bild. Reportaget beräknas vara med redan i nästa nummer. 

5.02 Ådöprojektet t o m 17oo-talet är nu renskrivet och klart. Materialet kommer att 
sättas in i pärmar. Det är utskrivet på arkivpapper. Kopior kommer att finnas på 
biblioteken. 

5.03 Dagmar Tamm på Ådö har hört av sig för en intervju. Börje har besökt henne. Det 
mesta av hennes material är redan publicerat i Vi skriver I Upplands-Bro. Det har 
också använts i hembygdsboken. Hon har nu fått låna talboksversionen av hem
bygdsboken. 
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5.04	 Stöekhelms Läas HembygQsfär~QAd har delat ut utmärkelser för fina insatser i 

samband med utgrävningarna i "Fornsigtuna". Agneta (tillika projektledare för
Ådö) och Gunilla fick utmärkelse i form aven bok samt DIPLOM. Kerstin 
Bjelkeman fick utmärkelsen för de insamlingar hon gjorde. Hon lär ha fått in ca 
300 000:- att användas i detta sammanhang! 

5.05	 En annan av våra duktiga medlemmar - Thore Zander - har an~.ordnat ännu en 
lyckad föreläsning om bygden och institutet - och förstås boken - i Håtuna Håbo
Tibbles hemby~sföreningens regi. Föreläsare var Börje Sanden. Mötet 
rapporterades 1 UNT. 

5.06	 I Bro hembygdsföreningens regi anordnas också en föreläsning om kartografi. 
Föreläsare blir Mats Halling och Margareta Elg. Bägge kommer ursprungligen 
från Geografiska förbundet. Margareta Elg är redaktör för vår nya nationalatlas. 
Mats Halling är anställd hos ESSELTE. - 5.07	 Ortsnamnsarkivet i Uppsala har hört av sig och kommer nu att skicka de första 
kopiorna på "korten" för test. 

5.08 Flickorna från Upplands Bros ~asium har gjort inte mindre än 150 frågor - tagna ur Hembygdsboken. BÖfje har fått dem för genomgång och rättelse. 

5.09	 Lennart Karlsson, marinarkeologen som höll föreläsning i UKF förra terminen 
har kommit ut med en B-uppsats om pålspärrar i Norden. Lennart är initiativta
gare och ansvarig för de marinarkeologiska undersökningarna vid Stäket. 

5.10	 Börje hade en föreläsning på IBM-klubbens Släktforskarsektions årsmöte, då han 
berättade om Upplands-Bro och UKF. 

5.11	 Bertil Wahlberg, son till Lambert Wahlberg = författare till "svarta boken", har 
fått låna nämnda bok till fastern, som fyller 91 år den dag som i dag är. I gengäld 
får vi dra kopior på de sidor som handlar om vår bygd i den memoarbok som 
fastern SkriVIt. 
Lambert Wahlberg hade gett sin bok till paret Andersson på torpet Fågelsången i 
Håbo-Tibble och sedan hade den skänkts till UKF. Lambert hade skrivit 20-25 st 
anteckningsböcker bl a om Atlas Copco, där han var anställd. Dessa har företaget 
låtit trycka och finns att låna på Nacka bibliotek. 

5.12	 Irene och Johan Seth har startat ett projekt som innebär att undersöka en hus
grund i den ~amla herrgården på Almarestäket. I projektet ingår också renovering 
av salonger 1 den nuvarande byggnaden. Pengar har hon äskat från en stiftelse. 
Syftet är också att få byggnadslov för uppbyggnad av den andra flygeln, som brann 
ner på 1950-talet. 

5.13	 UKF har besökt krigsarkivet. Vi var 10 -15 st och blev omhändertagna av Lars 
Eriksson, som berättade och visade många både roliga och intressanta uppgifter 
om vår bygd. 

5.14	 Börje ska träffa Tony Eckhart, som sysslar med psykobiofysik. Han samarbetar 
med Arne Groth som funnit s{>ännande kraftslingor på Rösaring. Se skriften 
Uppsa kulle, 1986. Det kan bh aktuellt med förnyade undersökningar, ev utvidg
ade till Fornsigtuna. 
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6.	 MÖTEN 
6.1	 Årsmöte bestämdes till den 26:e april kl 19.00 i Bro bibliotek. Verksamhetsberät

telsen och resultat - balans- räkning bör skickas ut i förväg tillsammans med kallel
sen. Agneta och Thore önskar avgå ur styrelsen. Vilka får vi i stället? 

6.2	 Det beslöts att ordna nya medlemsrnöten. Det första mötet i år blir den 27:e mars i 
Kungsänges bibliotek. Tanken är att gå igenom aktuella projekt, marknadsföring 
av boken, diskutera föreningens strategier samt kommande års aktiviteter. 

7.	 MÖTETS AVSLUTANDE 
Mötet avslutades med att fastlägga nytt möte för arbetet med verksamhetsberättel
sen till den 3:e april kl 19.00 hemma hos Agneta. 

-


-
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 3/90 Styrelsemöte 

Dag: 90-04-03; tisdag
 
Plats: hos Agneta Allerstav
 
Tid: kl 19.00
 

Närvarande:	 Agneta Allerstav~ Inger Norelius~ Håkan Norelius~ Curt H Dahlgren~ 
Börje Sand~n 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 
Till sekreterare för mötet valdes Börje då Inger kommer att vara bortrest 
en månad. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Föregående mötes protokoll justerades efter en smärre korrigering. 

3	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
Stockholms universitet har ansökt om att få anlita UKF för handledd praktik på 
kulturvetarlinjen. Kaj Janzon skall gratis för UKF utföra 400 timmars forskning, 
som är av stort intresse för UKF/Upplands-Bro. Han skall undersöka om det går 
att genomföra en s.k. sockenrekonstruktion genom vilken man kan få fram hur den 
tidiga säteribildnin~en genomfördes i vårt område. Kaj har redan en doktorand
upp~ift vikt för sig Inom universitetets projektet Stockholm blir huvudstad. 
Börje rapporterade från möte med Kaj Janzon och Olle Lundsjö, vid vilket vissa 
riktlinjer drogs upp för Säteri-projektet. 

4	 EKONOMI 
Curt presenterade ett budgetförslag. Detta skall bifogas en ansökan till kultur
Ilämnden om bidrag för arbetsåret 1990. 
Arets resultaträkning presenterades. Posten övriga kostnader ansågs alltför stor. 
Inför nästa år delas den upp på fler konton, ex litteratur. 

5	 TELEFON 
Beslöts att under året skaffa telefon. Uppföljning av telefonräkningar skall göras 
med jämna intervaller. 

6	 MARKNADSFÖRING AV FÖRSTA BOKEN 
Curt skriver ett brev avsett för recensenter; likaså en folder. Tillsammans med 
Börje skall en lista av tänkbara intressenter tas fram. 

"-
Thore Zander erbjöds att för Håtuna Håbo Tibble hembygdsförenings sida köpa - in Första boken för 135:- vid försäljning på Kulturdagarna. 

7	 PROJEKTPLANERING 
Beslöts att genomföra ett projektledarmöte 10/5 samt ett medlemsmöte 30/5 då 
resultatet av projektledarnas planering skall redovisas. 

8 ÅRSMÖTE
 
Material för förvaltningsberättelsen skall lämnas senast om en vecka.
 

9 ORTNAMNSPROJEKTET
 
Håkan skriver ett kort utkast till projektet.
 

Vid proto~et 
~ t

16t&lt \. Cuc~;	 ~~~
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FÖRENINGEN FÖR UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 4/90 Styrelsemöte 

Dag: 90-06-05; onsdag 
Plats: hos Börje Sand~n, Bro 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Siv Wikström, Karl-Erik Mörk, Börje Sand~n 

1.	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade den nyvalda styrelsen välkommen och förklarade mötet 
öppnat. 

2	 KONSTITUERING AV STYRELSEN 
Till styrelsesekreterare omvaldes Inger Norelius. 
Till kassör omvaldes Börje Sanden. 
Till att teckna föreningens firma utsågs ordföranden och kassören var för sig. 

3	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Vissa kompletteringar och rättelser gjordes. 

4	 EKONOMI 
4.1	 Bokförsäljningen: 

Kulturnämnd, bibliotek 43 ex 6332:
Konto 100:-, 135:-, 150: 85 ex 9500:
Kassa 88 ex 13000:

SUMMA	 216 ex 28832:

Böcker i kommission	 38 ex 

4.2	 Kontoställningen 
Kassa 00.00 
Bank 44956.83 

4.3	 Från kulturnämnden har UKF mottagit 10000:- i anslag 

4.4	 Beslöts att betala räkning från Thomaz Pydzik för illustrationer och övrigt arbete 
med Första boken enligt tidigare offert samt för extra kostnader i samband med 
tryckning avannonsmaterial. 

5	 FÖRSTA BOKEN 
5.1	 Marknadsföring 

Böcker för recensering utsända till SvD, DN, UNT, Lokaltidningen, Radio Stock
holm. 
Försäljning sker hittills i biblioteken och genom enskild försorg. 
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5.2	 Förslag till marknadsföring. 
Curt åtar sig att kontakta Seelig som hört av sig angående boken. 
Gå direkt till Bibliotekstjänst OBS, Ej samma som Seelig. 
Karl Erik tar med 10 ex 1 kommission vid resan till Finland, ger en bok som gåva 
till Nordiska förbundet. 
Kaj Janzon hämtar en bok för Jan-Erik Sköld, som sitter i central position på 
Stockholms universitet. 
SAS-tidningen Scanorum, even artikel om Stäket. 
Böcker skickas till Nordiska museet, Historiska museet, Vitterhetsakademiens 
bibliotek, Etnologiska institutionen, Daun. 

5.3	 Mailinglista 
Ev ordna en mailing till kommunbiblioteken i landet 
Deltagarna i Gävlekonferensen 
Curts lista 
Börjes lista 
Utskick i början av september 

6	 PROJEKTPLANERING 
6.1	 Vi fortsätter på den påbörjade linjen med projektledarträffar, följda av med

lemsmöten. 
6.2	 Börje skriver informationsblad till medlemmarna. 

7	 PROGRAM 
Studiebesök på Antikvariskt Topografiskt Arkiv, ATA (jan-feb)
 
Siv undersöker möjligheterna för visning av utgrävningarna vid Birka, dessa slutar
 
'4.2/9

Adö-projektet ordnar ny konsert på Ådö. (nov-dec)
 
Studiebesök/utflykt till labyrinten och Anundshög vid Badelunda utanför Västerås.
 
Med guidning av John Kraft.
 
Ev studiebesök på stadsmuseet - genom Gabriell Prenzlau.
 
Presentation av Gabrielles arbete med "Historiska miljöer" som hon gjort på
 
uppdrag av kommunen. (nov)
 
UKF bör medverka i Upplands-Bro mässan
 

Vid protokollet
 

($~~~Ct4' 
Börje Sanden	 Curt H Dahlgren 

justerare 
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UPPLAriDS-BRO
 
KULTURUISTORISKA
 

FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll nr 5/90; S~elsemöte 

Dag:	 1990-09-11; tisdag 
Tid:	 kl 19.00 
Plats:	 hos sandens i Bro 

Närvarande:	 curt Dahlgren. Börje Sanden. Lotta Hedin. Siv Wikström 
samt Inger & Håkan Norelius 

1. MÖTETS ÖPPrtANDE 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. OENOMGÅNO av roKOOÅENDE PROTOKOLL 

Denna punkt drogs muntligt och Börje skriver ut det till nästa 
styrelsemöte. 

Det beslöts att göra ett utdrag av protokollet på de punkter som 
skall åtgärdas med en kolumn·för den/de ansvariga + 
åtgärdsdatum. 

3. EKONOMISK RAPPORT 

Boken har sålts för 51.400:-. Ytterligare intäkter ca utgörande 
8.300:- från bl a UpplandsBro-mässan (som fOr UKFs del blev en 
succe. Thomas P sålde en av sina tavlor samt blev erbjuden att 
deltaga på Art Center i maj -91.) har inbringats. vilket medför att vi 
nu har kunnat betala av hela kostnaden för böken inkl Thomas P 
och ändå ha en slant kvar på bankboken. närmare bestämt ,17.564:
Det beslöts att vi skulle ta 15.000:- av deSsa och betala av på 
datautrustningen till Vretmaskin AB. 

4. MAKKrfAOSroRINO av BOKEN 

Viss del av bokproduktionen. ca 4 %. var felplockad och de som fått· 
en felaktig bok får naturligtvis byta ut den mot en korrekt. 
Boklagren är nu genomgågna och endast felfria böcker torde finnas 
kvar. Inför nästa utgåva måste vi lägga upp rutiner för att 
kontrollera upplagan samt. OM olyckan är framme. se över vår 
information tl1l de som redan köpt. 

Börje redovisade även för de missförstånd som hade uppstått i 
samband med en intervju m Börje. 
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8.	 RAPPORTERII"IO 

8.1	 KORRES~NDfNS 

UKF har fått tackkort från David Damnell (50 år). 

Ett brev från "Servicestiftelsen för rationalisering och effektivisering 
av kulturprojekt" i Norge, där man vill veta lite mer om våra 
arbetsmetoder har kommit. 

Vi har fått en praktlkantrapport från Kaj Janzon ang hans forskning 
i UKFs regi. (bil. 2) 

8.2	 RAPPORTER 

85;	 Kerstin Holmer har uppvaktats på sjukhuset. 

. Eva Brylla har efterträtt Allan Rostvik på Ortsnamnsarkivet. Ett 
möte med henne och deltagarna i ortsnamnsprojektet bör komma 
till stånd snarast. 

UKF har en prenumeration på Birkabladet. Det finns ett program 
med Björn Ambrosiani på radio en dag i veckan kl 21.30. 

Ruben Lindberg har Påbörjat sin forskning om skolans utveckling 
före 1950, i Upplands Bro kommun. Den del som avhandlar skolan 
efter 1950 är klar. 

Uppmätning av hålvägarna i Bålsta kommer att utföras på söndag 
22/10. Tom Slettengren, gift m von Essen på Signhildsberg, tillika 
ordförande i Håbo häradsallmänning vill visa hålvägarna för 
deltagarna på deras årsmöte. 

Börje har varit och tittat på Ulleviutgrävningarna. Dock är området 
alldeles fOr vattensjukt för tillfället fOr att man ska kunna se något 
av intresse. 

Vi måste marknadsfOra oss bättre i kommunen. T o m 
mIa Christensson i "Rädda Granhammar"-gruppen hade'aldrtg hört 
talas om oss! Vad övrigt gäller Granhammar, så har Ulla en 
intressant kontakt med den gamla ägaren av Granhammar, som 
hon skulle försöka få en intervju med. Det spökar på Granhammar! 
Lotta ska fÖrsöka intervjua "killen" som har upplevt detta. 

"l"Is;	 Börje, Håkan och Inger representerade UKF på ett sammanträde för 
"Kommitten fOr lokalhistorisk forskning" i regi av "Riksförbundet för 
hembygdsvård". Som en följd av detta har Håkan och Mats Rolen 
tittat på ett framtida databasbehov. UKF kan offerera ett samarbete 
t ex vad gäller ortsnamnen. Kanske ska det finnas en central dator 
inne på Riksförbundet som man kan nå via BBS och vara tillgänglig 
för hembygdsforskning. En katalog över pågående projekt borde 
ligga där. 
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SWILU; På samrådsgruppsmötet den 20:e sept fick vi vetaatt: 

Stockholms Läns Hembygdsförbund kommer att ha årsmöte den 
23:e mars och vill hålla det-i Upplands Bro 

boken om Fornsigtunainte kommer att bli klar förrän tidigast till jul 
- den är i stort sett klar (enl Bibbi) 

jårnvägsdragningen - inga beslut; Jan Westin menar att 
Upplands Bro ska var tacksam över att ha en station 
överhuvudtaget - se vidare punkten "ÖVriga Frågor" 

Tore Zander har ordnat så att församlingshemmet har fått en 
ljusskylt 

ett möte i medborgarhuset den 8:e nov kl 9.30- 13.00 kommer att 
anordnas, för att stärka ortsnamnen i kommunen 

Gabrielle Prenzlaus bok "Kulturmiljöer i Upplands Bro" är klar för 
saldtorrektUrläsning, vilken Börje gör. 

Nästa möte ska hållas den 23:e jan kl 19.30 1991. 
I 

CD;	 Arrangörerna ville inte g~ någon mässrabatt trots förseningen vid 
starten. BINDATA har betalt alla frikort i UKFs namn. Några 
besökare var dock okända för alla närvarande. Vilka fler har inbjudit 
utomstående? 

. Fritidsnämndens årliga förteckning på alla föreningar i Upplands 
Bro håller på att upptecknas. UKF, som är med för första gången, . 
har redan lämnat uppgifter om verksamheten. 

Besöket i Västerås - Badelunda med John Kraft som guide, blev 
mycket lyckat. Man promenerade ner till hembygdsgården och 
träffade medlemmarna där. UKF fick en gåva i form aven statyett 
föreställande runstenen i Badelunda.- Boken lämnades förstås i gåva
från oss. . 

Curt har läst en intressant bok aven engelsman - "Arkeologi och 
språk" , som han tycker att han kan bygga en föreläsning på någon 
gång i vår. . 

En annan bok, som ävenledes går att göra en föreläsning om är 
"Retorik" av Kurt Johanneson. 
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ÖVRIOA f'MOOR9 

·9.2 JÄRNVÄom 

UKF (Curt) kommer att skriva ett remissvar, där vi framhåller att 
sträckningen bör bli broalternativet bl a för att rädda "vägmuseet" 
dvs de gamla 1600- och 17oo-talsvågama. Vi måste se långsiktigt 
åtminstone 100 år framåt i tiden vid dylika beslut. Sista dagen för 
svaret år den 1/11. Styrelsen övervägde om den skulle våga svara 
för samtliga medlemmar utan att ha ett medlemsmöte först? 
Resultatet blev ett enhälligt ja, om remissvaret håller sig till att 
påpeka kravet på att skydda fornminnen och framhålla långsiktig 
planering. 

9.3 rlÅSTA 60K 

Vad ska vi ha för inriktning på nästa bok? - Tibble Gästgivargård, 
som var inblandad i bl a Stora Daldansen. Börje berättade lite 
"runtomhistoria" och visade att förbudet att använda budkavle 
uppstod i detta sammanhang. Efter denna framställning var vi helt 
sålda på iden att låta detta ligga till grund för kommande bok. 

Johan Seth har berättat för Börje att det lår fmnas en massgrav på 
Stäket från Dalaupproret, men Börje år inte helt övertygad. - Bör 
undersökas! Nytt projekt? 

10. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötetavslutades med att fastlägga kommande styrelsemöte till den 
15:e november kl 19.30 biblioteket i Bro. 

Dessutom fastlades ett projektledarmöte till den 13:e november kl 
19.00 i biblioteket i Kungsängen och ett medlemsmöte till den 27:e 
november kl 19.00 även det i biblioteket i Kungsängen. 

Vid pennan, 

,rJOA .~~~-
Curt Dahlgren~llUS 

Hatuna 1989-12-09 justerare 

;: . 

,.J 
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UPPLArlDS-BRO 
KULTURlfISTORISKA 

FORSKrlIrtOSIrtSTITUT 

Protokoll nr 6/90; Styrelsemöte 

Dag: 1990-10-16; tisdag 
Tid: kl 19.00 
Plats: hos Siv Wikström; Bergvik, Ädö 

Närvarande:	 Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, Siv Wikström 
samt Inger & Håkan Norelius ' 

1.	 MÖTETS ÖPPrtANDE 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.	 OENOMOÅr'fO av FÖRroÅENDE PROTOKOLL 

Inger hade ej hunnit med utskriften av protokollet, IDen lovade ha 
det klart till nästa möte. 

3.	 EKONOMISK RAPPORT 

3.1	 Börje visade en saldolista för UKF, som visar ett överskott ( se bil 1). 
Vuxenskolan betalade för Mats Larssons resa och arvode. Ca 450 
böcker har blivit sålda. 

3.2	 Inger & Håkan fick i uppdrag att omgående lösa backup
problematiken. Dessutom skulle RAM-minnet utökas med 2Mb. 
DBaseoch WordStar är redan uppdaterade och nu fordras även en 
uppdatering av Venturan. Uppdateringen av Windows 3.0 har ännu 
ej kommit! Inger undersöker. 

4.	 BOKEN om ASCllANEUS 

Materialet från Göran Strömbeck har börjat "droppa in" och Curt 
I har fått ett par PCs från HP. Detta medför att Lotta och Siv kan ges 
möjlighet att börja skriva in några kapitel. Lotta behöver dock lite 
utbildning först. I övrigt beräknaS det mesta var klart för sättning 
till våren. 
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·4.1 HAILInO 

Ett utskick kommer att göras under september innehållande: brev 
om boken Uulklappstips!) och UKF samt ett inbetalningskort för 
medlemsskap.. Utskicket skulle gå ut enligt Börje och Curts resp 

.adresslistor samt via kommunen (Bengt Bergman) förevigda 
företagare. Det föreslogs att det i Utskicket skulle ingå en bild på 
boken samt en bra (skryt-)recension. (se även nedan) 

4.2 roRSÄWrllnO 

Det beslutades också att pröva nedanstående förslag: 

*att skapa ett samarbete med "give away" butiken 

*att uppvakta kursgårdarna 

*att ha ett säljstånd utanför B&W alt göra ett avtal med dem att 
låta det finnas i deras tidningsstånd 

*att skicka "presentkort" och erbjudande om "företagspaket"till 
företagare. företagsföreningar och kursgårdar. 

*att undersöka om vi kunde få hjälp av Normans El (Pia 
Norman) 

5. KAPPORTERInO 

5.1 UpplandsBro-mässan blev en succe för UKFs. som nämts ovari och 
det beslöts att skicka ett tackkort till de som ställt upp och hjälpt till 
i montern och att ge Kerstin en blomma på "sjukbädden". 

Under mässans gång upptäcktes det att vi nog bör föryngra UKFs 
lilla videotape. 

Likaledes under mässan fick vi .besök av ABF som ville ha ett ökat 
samarbete med oss. Vi har dock redan ett fungerande samarbete 
med Vuxenskolan. varför denna fråga får anstå till ett senare 
tillfälle. . 

5.2 
I 

Vi har fått en inbjudan från Finland att deltaga i ett internationellt 
möte för arkeologer med inriktning på borgar och slott. Mötet 
kommer att hållas i Passikivi. Åbo och man ska göra en utflykt till 
slottet. Kostnaden blir 2.l00:-/pers inkl mat o logi. Det beslöts att 
låta några utvalda från Stäket-projektet deltaga. 

i 

5.3 

5.4 

Mats Johansson ska doktorera på Upplands Bros medeltida 
bebyggelse. 

Utgrävningarna i Ullevi återupptas i oktober. 
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5.5	 Videofilmen från Bro Gård kommer att få en "ansiktslyftning" av 
Erik Weinberg och fru Annalisa Eriksson sätter text till den. 
Likaledes ska vi ta vara på 6 magasin meq diabilder från jordbruket 
på gården. 

5.6	 David Damell har uppvaktats på sin 50-årsdag och fått 
Ekhammarsgubben i silver samt en inbjudan till mässan (som han 
även utnyttjade. Trevligt! - föns anm) 

5.7	 Curt föreslog att BINDATA skaffar scanning utrustning, som sedan 
kan användas av UKF för inläsning av handskrivna texter. 

5.B	 Siv undersöker möjligheterna att ordna en kurs i handskrift 
tolkning. En möjlig lärare är Mikael Nordberg. Besked ska finnas till 
medlemsinform.ationen som planeras att skickas den 9/10. 

5.9	 Börje, Håkan och Inger var inbjudna att presentera UKF på ett 
sammanträde för "Kommitten för lokalhistorisk forskning" i regi av 
"Riksförbundet för hembydgsvård". Mötet skedde på Adelsö Gård 
efter ett mycket trevligt besök på Birka med Björn Ambrosiani som 
guide. 

David D är intresserad att leda en utfärd till det sist nämda, Birka, 
någon gång i maj -91. 

5.10	 Börje är inbjuden att hålla ett föredrag om "Moderna medier i 
lokalhistonsk forskning" i Eskilstuna 24/11. Han skall då visa vår 
datautrustning och behöver låna en storbildsskärm av BINDATA. 

5.11	 Gudrun har nu "knappat in" de ca 6.000 ortsnamnen från 
ortsnamnsarkivet. Nu saknas bara själva databasen. Kan vi få den 
färdig till den 24/11? 

5.12	 Häradsallmännigen har fått en ny ordförande - Tom Slettengren. 
Han är öppen för att lå14 röja terrängen kring hålvägarna, för att 
underlätta våra mätningar mm. 

5.13	 Kenneth Svensson leder utgrävningarna i Apalle (vid E1B mot 
Enköping), som verkar vara en medeltida vikingaplats på 
landsbygden. Utgrävningen ska vara klar till den sista september. 

5.14	 Ingmari Zander från hembygdsföreningen som leder forskningen i 
torpinventering i HåtunalHåbo-Tibble. Kan UKF stå för någon sorts 
samordning mellan de olika gruppernas forskningsresurser i 
kommunen? 

5.15	 Inför goltbanebygget i Tång har UKF - Ingrid Ask - sett till att man 
bevarar de konstiga groparna (stukor?), som finns på området. Visa 
stenåldersYXan, som hittades här för ett par år sedan invid källan 
för arbetsstyrkan. 
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6 KORRESFonDENS 

6.1	 Börje har fått ett brev från en man, Robert von Testa, i Vancouver. 
Han är pensionär och har som intresse att forska i ortnamn 
speciellt de som börjar med eller liknar Tjusta, som ju fmns i vår .. 
kommun. Börje svarar och se om vi kan hjälpa honom. 

6.2	 Det var en artikel i turistföreningens tidning om Ålvkal-lebyfallen. 
Med anledning av att Dalkarlarna på eget bevåg spfängde en kanal 
för lax genom ön mit~ i fallen ingrep militären, när företaget såg ut 
att lyckas enligt landshövding Robert von Kraemer levnads
beskrivning. Turistföreningen på ortenkände ej till sakernas 
förhållande, vilket Börje gjorde. Därför skrev Börje ett brev till dem 
med fotostatkopior från "källan". 

7 ÖVRIOA FRÅGOR 

7.1	 Låt Börjes arvodespengar gå till litteratur ~r UKF. Gör en 
litteraturlista att sändas med i medlemsinformationen. 

7.2	 UKF står som medlem både i 9leo och Ygdrasil. 

7.3	 Samarbetsrådet ska ha möte den 20 september då Siv och Lotta får 
representera UKF. . 

7.4	 Det beslöts (enl stadgarna räcker det med 3 pers rör beslut) att 
investeringar i UKF ska göras med nedan angivna prioritet: 

a)	 backuplösning - datat börjar nu bli mycket värdefullt! 

b)	 kopiator - det är ganska besvärligt att alltid behöva springa på 
biblioteket för att kopiera 

c)	 telefon med dito svarare - det är ganska många samtal som 
utförs i UKFs regi idag. Men var ska den stå - hos Börje eller 
Curt? Vidare diskussion fordras 

d)	 ordna fläktljudet på Börjes dator 

8.	 MÖTETS AVSWTMlDE 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöte till den 
10:e oktober kl 19.00 hemma hos Siv W på Adö. 

~1..~ 
Curt Dahlgren 

justerare. 
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UPPLANDS-BRO
 
KULTURffiSTORISKA
 

FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll nr 7/90; Styrelsemöte 

Dag: 1990-11-15; tisdag
 
Tid: kl 19.30
 
Plats: biblioteket i Kungsången
 

Närvarande: \ Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, Inger & Håkan 
Norelius 

1.	 MÖTETS ÖPPrlArfDE 

Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.	 OENOMOÅrIO av FÖRfXlÅUlDE PROTOKOLL 

Både protokoll nr 4/90 ocl} nr 5/90 gicks igenom och justerades efter 
vissa rättelser (se vidstående protokollsutdrag). 

3.	 EKONOMISK RAPPORT 

3.1	 Börje visade en saldolistan ang UKF, som visar att ekonomin är 
tillfredställande - se bil 1. 

3.2	 Det är dags att investera i en del utrustning t ex en kopiator - Håkan 
& Inger forskar i möjligheten till en begagnad dylik. Även 
uppdatering av RAM-minnet på Börjes dator år nödvändigt. Ev har 
BINDATA några 256K chips som går att använda. 

4.	 8OKPROJEKT ASCtlANEUS 

Gudrun har fått lite material från Göran Strömbeck och har.börjat 
skriva in några kapitel. Lotta och Siv behöver dock lite utbildning 
först, som Curt har lovat att hjälpa dem med under Januari. 

l" 
i 
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5.	 UArlDSKRIf'TSKURSEN 

Siv hade vartt i kontakt med Mikael Nordberg, som efter moget 
övervägande tackat nej. Börje har dock fått ett nytt namn att 
undersöka om huruvida denna person kan tänkas hålla i cirkel för 
ändamålet. Ett besked hoppas vara klart till medlemsrnötet. 

6.	 MARKrfADSroRINO av BOKEN 

7.1	 MAIUNO 

Uskicket går iväg i helgen och Börje sänder till ca 100st och Curt 
har en såndlista på ca lika många. 

7.2	 f'öRsAwNINO 

Här kvarstår en del aktiviteter att göra - se åtgärdslistan. 

8.	 RAPPORTERINO 

8.1	 KORRfS~NDENS' 

Curt har sånt ett remissvar till Banverket - se bil 2. det återstår bara 
att vänta och se om vi får svar, och i så fall vilket. 

Övrig korrespondens - se bil 3A. 

8.2	 RAP~RTER 

85;	 Medlemsmötet den 26:e nov börjar kl 19.30 i biblioteket, 
Kungsängen. På detta möte kommer de olika projekten att redovisas 
- se projektredovisningen bil 4 samt kommande förslag till 
studiebsök och föredrag - se bil 5. 

Börje har fått en hembygdsbeskrivning av Sten Littmark med 
befolkningsstatistik som komplement. SL har delvis utnyttjat Lottas 
farfars krönika vid sammanställningen. Vidare rapportering 
hänvisar till bil3B och 3D. 

punkt 1 - Gabrielles bok ska faktakontrolleras av Börje. punkt 5 
SC fick boken och undrade vad S.D. betydde. 3D fler kuvert behöver 
beställas, så Curt ska begära in offert från olika. 

CD;	 Ca 20 st var med vid ATA-besöket. Curt ska sammankalla till ett 
möte för ortsnamnsprojektet. 

tlNs;	 Tapebaclrupen är installerad och den första. backupen är utförd. En 
kopia bör läggas i ett bankfack. 

INs;	 Inger har avsagt sig ledarrollen för hålvägsprojektet. 

LtI;	 Ingen rapport 

2 
72



-
\ 

9 ÖVRIOA FRÅOOR 

Inga övriga frågor 

10.	 MÖTETS AVSUJTArlDE 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöte till den 
15:e januari kl 19.30 biblioteket i Kungsängen. Ta med kaffe och 
kaka.	 . 

Vid pennan. 

In~&......... Curt Dahlgren 

Håtuna 1989-12-09 justerare 
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UKF� - styrelseärenden 90-11-15 
6: 35 PM 

A.� Korrespondens 
1.� Inkommande 

a)� Claes Engelbrand, Saltsjö Boo� 
Identifiering av byggnad� 
Besvarad, negativt besked� 

b) Populär Arkeologi�
ÄterIämnande av diskett, kartor� 

c) HSB bostadsrättsförening� 
ang. bussrundtur� 

d) Nationalecyklopedien� 
Tack för rättelse om Aske� 
(rättelsetillägg i band 2)� 

e) SweRoad� 
Tack för föredrag om Up~lands-Bro/sverige
 

f) Dorothy Deans, Carlefon1a� 
Tack för up~lysningar om Up~lands-Bro
 

g)� Lokalhistor1ska Sällskapet 1 norra Södermanland 
"Moderna medier i den lokalhistoriska forskningens tjänst" 
lör 90-11-24, Datorstöd i lokalhistorisk forskning 

h) Mats Larsson, Lund 
med publikation om runristing i Haggia sophia, Istambul 

i) Kjell Stensson 
~obert von Testa, om namnet Tjusta. Ej besvarat 

j) Äbo landskapsmuseum 
Medeltida borgar� 

k) David DameIl, Tackbrev för gåva på 50-årsdagen� 
l) Raä, Eva Albrektsson, pressekreterare� 

Svar på ~ren av Birka-bladet, Raä:s rapporter 
m) Raä: Chr1stin Ruottinkosku - hänvisar till biblioteket angåend

arkeologiska rapporter 
n) Berit Cavallius, Kungsängen 

Förslag till översiktsplan för Upplands-Bro 
o) Upplands-Bro arkivförening, arkivkurs 90-10-16 
p) Vera Sjöcrona, med inbjudan till Gamla Stans hembygdsförening 
q) ATA: utskrifter av reg1ster över ritningar och bilder 
r) Bengt HammarIund, Vällingby. Skriven släkthistoria. 

Reglemente för Tjustaskolan 1844 
s) Sten Littmarck: Håtunabeskrivning 
t) Bibbi Andersson: faktakontroll av Kulturhistoriska miljöer 

2.� Utgående - .l:c_.) , ~ ,J. 

a) Håbo häradsallmänning, Baner - Slettengren 
ang. röjning av området 

b) Mats Larsson,Lund 
Tack för föredrag, arvode utbetalt via Vuxenskolan 

c) John Kraft, västerås 
Tack för guidning vid Badelunda 

d) Bengt Wallen, v ordf, Badelunda 
Tack för studiebesöket 

e) Ola Wässman, ordf, Badelunda 
Tack för studeibesöket 

f) Helmer Gustavsson, Runverket, Raä 
Utskick - Mats Larssons föredrag 

g) Ulla Kristensson 
Granhammar upplysningar - ev intervjuer 

h) Bengt Bergman 
Tack för Upplands-Bro Mässan 

i) Ingrid Ask 
Antikvariska upplysningar om Tång� 

j) Nordisk Kulturkjede, Johannes Sivesind� 
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k) Vera Sjöcrona. Svar med önskade upplysningar 
l) Bengt Hammar lund , Vällingby, Besvarat frågor 

Upplysningar/utskick om UKF 

B.� Kontakter - verkställt 
1.� Gabrielle Prenzlau-Enander� 

Kulturmiljö-programmet, besvarat frågor om Smidö� 
2.� Jan-Christer, rapport från konferens i västerås 
3.� Tomasz Pydzik: försäljning av bok1 på CafA Svarta Katten i 

vid hans utställning 
4.� Katarina Appelgren, Raä. Besökt utgrävningen vid Ullevi 
5.� Sölve CarlAn, Arboga. Besvarat fråga om S.D (sine dato) 
6.� Föredrag BrF Repslagaren, Södra Brunna: Kungsängenområdet 
7.� Johan Hedin - intervju: måndag� 

a) Utskick - Börje� 

C.� Dator 
1.� Backup installerad 
2.� Utökat internminne? 
3.� Termostat 
4.� Dupliceringsapparat 
5.� lån av stor skärm från Bindata 
6.� Remiss till Banverket 

D.� Diverse 
1. Nya kuvert� 
~ et (jO: - ~ tlu.LUlIf;~,6Ju." raffl~.;v; )ta ts L~/r/YJ
 

Gamla S 

2� 
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UKF - ideer - förslag 

November 15, 1990 / November 15, 1990 
6:09 PM / 6:19 PM 

A.� Program - förslag
1.� Studiebesök� 

a) Genealogiska föreningen, Gla RA, Riddarholmen� 
- tisd 91-01-29, Jan-Christer ordnar 

b) Stadsarkivet - Gabrielle Prenzlau visar 
c) Pressarkiv - DN; Jan-Christer 

- Enköpingsposten ? 
- Uppsala N~a? 

d) Ljud- och Blldarkivet, (Jan-Christer) 
- program i radio: ortnamnsföredra9 

e) Nordiska museets - bibliotek och blldarkiv 
08/22 41 20 (nytt)

f) Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala 
g) Arbetarrörelsens arkiv, Upplandsgatan 5, Box 1124, 

111� 81 Stockholm, 08/24 17 60 
h)� Kammarkollegiet, Birger Jarls torg 14, Box 2218 

1600-talet - 1870, jordeböcker, topografiskt register,
sakre9ister för varje län. 

i) Kungllga biblioteket� 
j) Landsarkivet, Uppsala� 

- äldre kyrkböcker m.m m.m. 
k) SCB - statistiska Centralbyrån, Karlavägen 100, 
l) Stockholms historiska databas 

r-- +"-V-,,, ,\ 
B.� Föredrag 

1.� Kyrkoböcker m.m. - Jan-Christer Strahlert� 
- tisd 91-02-19, Kungsängens bibliotek� 

2.� Curt Dahlgren: språkets utveckling - Colin Renrew� 
se art av Eskil Block i FoF� 

3.� Börje: Tibble - Stora Daldansen 

C.� Studiecirklar - kurser 
1.� Handskriftskurs� 

- ev Börje Nygren, 08/660 59 83� 
2.� Guidekurs 

l 
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UPPLMlJ>S.-BRO
 
KULTURIlISTORISKA
 

FORSKrlIrfGSIrfSTITUT
 

Protokoll 90-11-26;Edlemsmö~ 

Dag: 1990-11-26; tisdag
 
Tid: kl 19.00
 
Plats: Kungsängens bibliotek
 

NäIvarande:	 Gudrun Sanden, Jan-Christer Strahlert, Ruben Lindberg, 
Lars Wennlund, Hans & Berit Brofalk samt 
Inger & Håkan Norelius 

l. MÖTETS ÖPPNAI"IDE 

Till·ordförande för kvällen utsågs Inger Norelius. 

. Ordförande hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2. PROJEKTREDOVISNINO 

Börje hade skickat med en redovisning över samtliga pågående 
projekt. Denna redovisning gicks igenom punkt for punkt - se bil 1. 

Under punkt 1b - Brogård - togs frågan om handskriftskursen upp. 
Jan-Christer hade att meddela att han fått kontakt med en adjunkt 
ChristofIer von Vanstedt - som har åtagit sig att hålla kursen med 
början runt 15:e januari på kvällstid (18.00- 21.00?).Kursen bör 
vara för ca 20 elever och pågå i 5-6 ggr, dock bör man ha något 
uppehåll, kanske efter tredje gången. Kursen skall bygga på 
material från 1500-1600-tal. . 

r 
~. Vid punkt 1d4 berättade Gudrun att det fanns visst material om 

Håtunas Folkskoleregemente. Detta bör Ruben få ta del av. 
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I samband med Gudruns redogörelse för punkt 1f - bl a om 
kungörelserna i Låssa kyrka visade det sig att Hans Brofalk hade ett 
intresse för detta projekt. Han har funnit att en stor ljuskrona har 
skänkts till kyrkan i tacksamhet någon gång i slutet på 1600-talet. 
Han var intresserad av att ta reda på den familj som skänkte den. 

/ 

Under punkten 2a berättade Gudrun om Börje och hennes resa till 
Eskilstuna (ang Börjes föredrag om "Teknisk bearbetning i 
forskningen") den 24/11. Bl a höll Torsten Ordeus en föreläsning om 
intervju-, inspelnings- och video-teknik. 

Vad gäller punkt 2b - ortsnamnsregistret - beslöts att Håkan, Curt, 
Jan-Christer och Gudrun skall ha ett möte för vidare planering. 
Därefter skall gruppen ordna ett möte med Eva Brylla på 
ortsnamnsarkivet. 

Under punkt 3 - skolväsendet - rapporterade Ruben att han nu hade 
börjat att forska från 1950 och bakåt. Det konstaterades också att 
skolväsendet har 150-årsjubileum 1992. Hinner Ruben 
sammanställa en bok till dess? 

Under punkt 5 - hålvägarna - förtäljdes att Inger Norelius avsagt sig 
projektledarskapet pga tidsbrist. Jan-Christer berättade om ett 
liknande projekt i Brändsås, där man undersöker några "ridvägar" 
lite närmare. Där hade man visst tagit prover för åldersbestämning. 
Det framkom önskemål om att man borde försöka göra det på "våra" 
hålvägar också. Då dessa prover är rätt dyra föreslogs att man 
skulle söka anslag till detta. Vilka fonder eller stiftelser kan komma i 
fråga? 

Vidare berättade Gudrun en hel del gällande punkterna 6, 7, Ba-b3 
samt 9a,b. 

Även under punkt 10a" "Enskilt arbete" från "gymnasietiden - kom 
det fram att det kanske fanns intressant material för Ruben att titta 
på. 

Vid punkt lOC -livet på Granhammar - visade det sig att Ruben 
visste en del om ett fotoalbum, som var utlånat till kommunen från 
Göteborg och handlade om familjen Rålambs. Var detta något för 
Ulla Kristensson? Vart hade det tagitvägen? Vet Bibbi något om 
det? 

Vid punkt lOd - Ingmarie Zanders arbete m soldatinventeringen 
togs frågan upp om en sammanställning över de projekt, även inom 
andra föreningar, som förekommer i kommunen. Jan-Christer 
erbjöd sig att försöka göra en sådan sammanställning. 

Jan-Christer önskade, under punkt 12, att fler band av 
Svenngårdhska samlingen fanns uppe i biblioteket - åtminstone de 
inbundna banden. 78
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Vad gällde de vilande videoprojekten, punkt 13, så nämdes önskan 
om förnyelsen av vårt "PR-band" och konstaterades att det får vänta 
ett tag till. En annan önskan framkom dock, nämligen att göra en 
översikt av de videoband som idag finns inspelade, dels av Samara 
och dels av andra, även mer amatörsmåssiga, medlemmar. 

3. NÄSTA BOK 

Medlemmarna fick själva komma med en hel del förslag, vilka listas 
nedan: ' 

• "Svarta. boken" 1991 

• Stora Daldansen i samband med 250-årsjubileumet 1993 

• Folkskolan genom tiderna i samband med 150-års 

jubileumet 1992 

• Redovisning av arkivstudierna 1991 

•	 Ortsnamnsregistrering att ingå som en förklarande del av olika 
ortsnamn t ex i boken om Stora Daldansen 

EfterSom allt inte skulle rymmas i en enda bok föreslogs en 
fördelning på fler böcker, som framgår av årtalet efter vart förslag. 

Dessutom föreslogs att Jan-Christers bok om Torsås skulle ges ut i 
UKFs regi, liksom boken om Aschaneus som beräknas utges 
1992(?). ' 

4. MÖTET AVSWTAS 

Mötet avslutades ochmedlemmama (alla 5) övergick till mer 
inofficiella diskussioner. Under dessa framkom att man nog tyckte 
att denna typ av medlemsrnöten var ganska ointressanta, vilket 
också framgår av deltagarantalet. Det vore bättre att låta någon eller 
några (max 2) framföra sitt eget projekt och inte rabbla upp alla på 
en enda gång. Detaljerna och det intressanta innehållet i ett projekt 
försvinner och det övriga minns man inte. 

Vid pennan 
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UKF-projekt 
90-11-13 

A.� PÄGÄENDE projekt/ viss verksamhet 
1.� Arkiystudier 

a) Adö Allerstav, Stenström, Eriksson 
- närmar si9 slutet 

tillgängllga dokument inla9da i databas 
b) Brogård Danlelsson, Weinberg, Allerstav 

Anna-Lisa Eriksson, Gudrun, Börje 
- inventerin9 och renskrift pågår sedan i somras 
- läggs in dlrekt i databas med hjälp av bärbar dator 

c) Sylta� 
- vilande?� 

d) Norränge - Johan Hedin� 
1)� Brandväsendets historia� 

- bandintervjuer gjorda� 
- Börje sammanställer� 
- Johan skriver "hågkomster"� 

2)� Elektricitetsföreningen i Håtuna� 
- Johan har allt material� 
- Fadern var initiativtagar�

3) Kompletterande material om provinsialläkarstationen 
4) Håtuna Folkskolereglemente 1878, Examenskatalog 
5) Genomgång av Edwin Hedins efterlämnade handlingar planerad 

e)� Provinsialläkarstationen Allerstav, Börje 
f)� Låssa kyrka Gudrun, Börje 

- ca 75 dokument antaecknade i databas Börje 
- inskrivnin9 av kompletta dokument påbörjade Gudrun 

g)� Tibble Gästglvargård m.m. Curt, (Anders Wallden) 

2.� ort-register 
a) Upplands-Bro materialet 

1) Jordeboksregistret 
- komp'lett enl mtrl från Länsmuseibyrån

2) Lantmäterikartornas register 
- komplett enl mtrl från Lantmäteriverket 

3) ATA:s register över ritningar och bilder 
- komplett enl ATA:s listor 

4)� Namn på äldre kartor� 
- inskrivning successivt� 

b) ortnamnsregistret� 
1) Inskrivning av råmaterialet - ca 6000 kort Gudrun� 

- färdigt� 
2) Databasstruktur� 

- konverterat till MS-DOS� 

3.� Skolväsendet Ruben Lindberg 
a) 1950 - 1987 klart i manuskript
b) före 1950 pågående 

aktuella författare: Gottfrid Westling, Isling 
aktuella år för skolan: 1686, 1768, 1809, 1812, 1825, 1842 
skola i Tuna by på 1810-talet 
OBS: skolregelmente för Tjusta 1844 finns, Bengt HammarIund 

4.� Almarestäket Curt, Börje, Ask, LM-Dyk 
a) Videoundersökning klar 
b) Kartläggning I klar 
c) Dokument 

- 262 dokument behandlade i databas� 
- väntar på mtrl från Göran Dahlbäck� 

d)� Marinarkeologisk undersökning ej avslutad� 
- legat nere under sommaren� 
- Anders Högmer Göteborg/Stegeborg - självvald konsult� 

hänvisat honom till Lennart Karlsson 

5.� Hålvägar Ingrid Ask, Göran Arrhen 
Börje, Curt m fl� 

a) "Två-dimensionell" kartering klar� 
b) "Tre-dimensionell" kartering pågår� 
c) Röjning diskuterad med Häradsallmänningens styrelse� 80



- Tom Slettengren, Börje och Ingrid visar vid tillfälle 

6.� Aschaneus- boken Curt, Gudrun� 
- inskrivnin9 pågår� 
- allt materlal ännu ej levererat� 
- ca 100 sidor i Ventura för test� 

7.� säteribildningen� 
a) Kajs arbete för UKF, 400 timmar/lO veckor avslutat� 
b) Uppföljning krin9 en gård/by kan inte påbörjas ännu,� 

Kaj har ont om tld: anställd som forskningsassistent 
hos Göran Dahlbäck 

8.� Intervjuer Börje och Gudrun 
a)� Irma Hådell/Bertill Wahlberg� 

- ang Lamberts Wahlbergs uppsats� 
- uppsatsen renskriven� 

b)� Johan Hedin Börje, (Lotta)
1)� Brandväsendets historia 1 Upplands-Bro 

- Johan var länge brandchef 
- bestämd till 90-11-19 kl 9.00 

2) Allmän genomgång av Johans kunskaper om Håtuna/Uppl-Bro
3) Genomgång av Edwin Hedins håtunasamling 

- Krönikeboken 

9.� Rekognoseringar�
a) Kranskojan, Negelstenaområdet Börje, Gudrun� 
b) Lilla Ullevi� 

- Nyligen genomförd ark. unders. Katarina Appelgren 

10.� Extern verksamhet - att tas upp av UKF 
a) sten Littmark, Spånga

-Håtunabygden: "Enskilt arbete" från gymnasietiden 30-talet 
b) Bengt HammarIund, Vällingby 

- avh om Håtunabygden, släktkrönika 
c) Ulla Kristensson, Brunna 

- Livet på Granhammar, 40- och 50-talet 
d)� Ingmarie Zander, Håtuna� 

- sOldatinventerign inom Håtuna hembygdsförening� 
- hjälp med mtrl från UKF/Börje� 

e)� Holger Ängeskog, bandad intervju med Asta Carlsson,Stäket 

11.� Datorfrågor
a) Uppdatering av program� 

1) Wordstar 6.0� 
2) Dbase IV, 1.1� 
3) Windows 3.0� 

b)� Installation av säkerhetsbackup Håkan 
- testad, klar för installering�

c) Termostat Curt� 
d) Bärbara datorer Curt� 

- 4� st 

12.� Svenngårdska samlingen Börje, Allerstav 
- vilande 

13.� Videoprojektet Samara, Börje 
- vilande ? 
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UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 

FORSKNINGSINSTITUT·
 

Protokoll nr 1/91; Styrelsemöte 

Dag: 1991-01-15; tisdag 
Tid: . kl 19.30 
Plats: .biblioteket i Kungsängen 

Närvarande: . curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, 
Inger & Håkan Norelius samt gäster: 
förutom Jan-Christer Strahlert även Hugo Sabel och 
Bertil Widlund. De två senare från Upplands Väsbys 
Hembygdsförening. 

o. MÖTers ÖFFrlMfDE 

Ordförande föreslog att ändra agendan genom att börja med 
punkt 3, då vi hade gäster som företrädde Upplands Väsbys 
Hembygdsförening. Denna ändring godkändes. 

3. BOKP'ROJEKT ASCUArlEUS 

En avstämning mot offerten gjordes och· de visade sig att ca 1/3 
ligger färdigt för tryckeriet. Vi gav tips om "Författares Bokmaskin" 
där man med viss egen insats kan få ett bra tryck till ringa kostnad. 
Ett förslag om att även ta med de ca 25 sidorna om Upplands Bro 
lades fram. Hugo o Bertil skulle ta upp det med Göran Strömbäck. 
Det framkom också önskningar om att lägga in lite·bildmaterial. 
Börje skulle se efter om han kanske har något som passar. Vi 
förklarade att de~ inte var så dyrt-att få in bilder i ett manus idag, 
tack vare de fantastiska hjälpmedel som står till vårt förfogande 
(WP5.1, Ventura o dyl). 

Det beslöts att alla i projektet skulle ha ett möte den 29/1 hemma 
hos Göran för slutförandet. 

Vi tackade våra gäster fr Uppl-Väsby för deltagandet, varefter vi 
fortsatte styrelsemötet en! agendan. 
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la. OEnOMOÅrt:O av roROOÄmDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 7 lästes igenom, godkändes och justerades. Det beslöts 
att "scanna in" Ekhainmarsgubben som logga på våra brevpapper 
och dokument och att använda ITC Bookman light som typsnitt till 
denna logga med ett något fett streck emellan figuren och texten. 

lb. omOMOÅrt:Oav Å~RDSLISTAl"I(blI 1) 

ang punkt 6*3: kopiatorn som fanns på Bålsta skrot var inte juste 
och återlämnades, så önskemål om, dylik kvarstår. Kopiatorn ska 
klara av ett utskick om ca l00x4sidor 5-6 ggr lår. Samtliga, men 
speciellt Curt, Håkan & Inger, håller utkik efter vettig maskin. 

ang punkt 6*6: uppdatering av RAM till 4Mb är klart. 

ang punkt 6*5: fläktljudet kvarstår. Problemet är att det finn 2 
fläktar i stora datorn och det är svårt att få samQrding emellan dem. 
Curt har dock inte gett upp utan ska fråga igen hös sevice
teknikerna, då han vet att de har gjort en del försök med 
termostatstyrning av denna typ av dator. 

ang punkt 6*9: bandbackup är nu installerad och den första 
totalbackupen är gjord och finns placerad hos Börjes son. 

ang punkt 6*4: en extra telefonlinje för UKFs räkning bör ordnas. 
Curt tar reda på'kostiladerna. En ide om att ev använda sig aven 
mobiltelefon kom upp, granskades och lades åt sidan, åtminstone 
tills vidare. Vi väntar nu på AXE-växeln, som ju kan lösa en hel del 
av "kontaktproblemen". 

ang punkt 2 *n: marknadsföringen av boken framskrider enligt 
planerna. 

ang punkt 7*2: litteraturlistan finns och lägges som bilaga till 
verksamhetsberättelsen i nästa utskick. Likaledes gör vi en 
inventarielista som bifogas den ekonomiska rapporten. . 

2. EKonOMISK RAPPORT 

efter att ha betalat 15000:- till Vretmaskin AB och 8 431:- föt 
bandstationen till BINDATA AB kvarstår 25 000:- på bankkontot. 
Härav ska vi betala ca 9 600:- för inbindning av ytterligare några 
böcker medan ca 1·200:- redan inbetalats men ännu ej bokförts. 
Avstämmning av böckerna för biblioteket är gjort (se punkt 7.2 BS). 

Försäkring för stöldlbrand gällande datorn ska betalas till Trygg
Hansa 'på 913:- samt HPs underhållsavtal m 290:- resp 231:-/mån, 
att betalas 199n lår. 
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6. 

6.1 

(6) 

Det är dags att lägga budget för kommande verksamhetsår och till 
att börja med måste vi (Curt) ta reda på vad underhålls- och drifts
kostnaderna är för datorn. Som det ser ut bör det också finnas 
utrymme för att göra en investeIing i kopiator och telefon. 

Beslöts attlåta Börje gå på ett DBase IV-seminarium 91-02-08, 
kostnad 995:-, en uppgradering till svenska rel 1.1 ingår. Börje 
finansierar själv seminariet med det arvode om 1 000:- som han får 
för utIarden han arrangerar för HSBs kulturombud till 
Signhildsberg dagen därpå. 

lIMfDSKRIr7SKURS.Ert: 

Jan-Christer har fått ett OK-brev med kursuppläggning av 
Christoffer von Wamstedt. Han vill lägga upp det på 20ggr eller 
8ggr/termin. Förslag alltså att göra en andra termin, som 
fördjupningskurs där även studiebesök ingår. Kursstart blir den 6:e . 
februari 1991. Kursen är redan inbokad tiIl150%! (se punkt 7.2 
BS).; 26st anmälningar redan efter en enda annonsering. Detta är 
fler än vad Vuxenskolan vill ha på en och samma cirkel, varför 
Börje måste diskutera med dem hur vi löser detta. 

Det beslöts att CvW ska få ett arvode om 400:-/gång + reskostnad. 
V1Jxenskolan betalar de sociala avgifterna samt lokalhyran. Med en 
avgift på l75:-/pers skulle utgifterna täckas och ev t o m ge ett 
överskott till UKF. Boken - Läsebok för släktforskare - kunde 
eleverna få köpa med 10% rabatt dvs ca 60:-. Beslöts att ta 200:-
Ipers ink! boken. • : 

övningsexempel till kursen kunde nog Lotta få låna av sin far, t ex 
inventeIing av gårdshandlingar mm. 

MARKnADSFÖRInO av BOMn 

se punkt 7.1 ang B:2a1b samt C:3 i bil 2 

RAPPORTERInO (punkthänvisn t Börjes sammanställning - bil 2), 

KORR~POI'tDr1"IS 

1b; lämpliga dykmål för LM-dyk är kanske vid Lillsjön vid Draget. 

2a; Vår bok är sänd till Sara Stendahl, Göteborg - Inger & Håkan 
lyssnar med AlIF om det går att föra inden i deras nyhetslista 

2c; Curt har gjort ett utskick till företagare o myndigheter i ett nytt 
försök att marknadsföra vår bok 
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6.2 RAPPORTER 

M;(C)lb; Vera Sjöcrona samarbetar gärna med oss inför 1993 

3c; Vi var skyldiga 8 böcker till biblioteket. vilka nu är kVittade. 

4a; Börje ska träffa vd för elverket i Sthlm Näs Kraftverk 

5; Anm: igår 16 idag redan 26stm 

BS;(F)l; Frågan om medlemskap i Hembygdsförbundet togs upp. 

Vi saknar en kontinuerlig kontakt med det och tycker det är SYnd 
att de glömmer vår existens i vissa sammanhang. Inger & Håkan 
kontaktar Gunilla o Mats för diskussion om bättre samarbete. Kan 
vi t ex erbjuda dem några fördelar av att ta del av våra 
dataprogram? 

Kontakten med Historiska Museetl Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är 
också mycket bristfällig och borde förbåttras. Kanske borde det stå 
en dator med gemensam databas just på HM/RAÄ? En ide som 
framkom var att använda sig av ett BBS (Bulletlne Board System). 
Jan-Christer har en vän som är innehavare av BBS. Kan vi få öppna 
en brevlåda för UKF? 

Det beslöts att låta. inbjuda-Gunilla Lindberg o Mats Rolen till ett 
styrelsemöte för att se'om vi kan förbättra kommunikationen. 
Tillsammans med ngn från RAÄ? 

M;(0)4; p g a en försämrad ekonomi har Stockholms Länsförbund blivit 

tvungna att minska antalet utskick av Ledungen. 

10; Samarbetskommitten har möte den 23:e januari -91. Börje, Siw 
o Lotta går. 

11; Kulturombudet i bfr Ekhammar är Jan-Christer Strahlert 

12; Börje o Curt har fått Sigtuna Muse~ts bok om utgrävningarna 
av Sten Tesch 

M;ALl.11 Kostnaden för en båtresa till Birka fr Stockholm är 140:-/pers. 

- Vad kan det kosta att anordna den från Kungsängen? Börje 
fortsätter att undersöka. Känner Siw, Gunilla Stenström el 
Cilla Jahn (HSB) till n~got? 

CD; Meddelade att han fått en 3 112" diskettstation till de bärbara 
datorerna nu. 

LU; inget att.rapportera 

UN; inget att rapportera 

IN; inget att rapportera 
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sw;	 ej närvarande 

J-CS;	 Undrade hur man beställer de inbundna böckerna och vad de 
kostar. Böckerna finns i två varianter: klotband - 3OO:-/st o V2
franskt - 450:-/st. Tillkommer 30:- i porto. 

J-CS undersöker möjligheterna att få in en notis i CLIO 

J-CS ska hålla föredrag om geneologi (släktforskning) den 19:e 
februari, men saknar lokal. J-C säger att han löser problemet. 

8.	 ÖVRIGA FRÅGOR 

Inger vidarebefordrade de åsikter om medlemsrnöten, som framförts 
till henne på senaste mötet. Det beslöts att framöver lyfta fram 
något enstaka projekt o/el visa film/video - gärna gjord av någon 
medlem. 

Inför utskicket till årsmötet, som beslöts förläggas tillden 16:e april, 
ville Börje få sin gamla nålskrivare kopplad till stora datorn, för att 
kunna skriva ut inbetalningskorten för medlemsavgiften. Håkan 
försöker uppfylla önskningen. 

9.	 MÖTeTS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till 
den 26:e februari och 26:e mars kl 19.30 biblioteket i Kungsängen 
möjligheten att få vara i dagcentralen i stället skulle undersökas. 
(av vem?) Ta med kaffe och kaka. 

\..,... Vid pennan, 

Håtuna 1989-12-09 justerare 
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A.	 UKF-styrelse 91-1 
January 15, 1991 
6:59 PM 

B.	 Korrespondens/kontakter 
1.	 Brev - in 

C. 

D. 

E. 

F. 

G. 

a)	 Mats Larsson: tackar för utskick, vill ha litteratur om ryska
vikingatåget 1187; lämnar skrift med uppsats om run-klotter 

b)	 Marcus Nilsson: önskar samarbete mellan UKF-LM DYK
 
- UKF arkivforskar
 
- LM DYK får lämpliga dykmål


c) Postverket- förlängt abonnemang - utan kostnad 
d) Strahlert - förutsättningarna för handskriftskursen 
e) Tackbrev från Lokalhistoriska Sällskapet, Eskilstuna 
f) Svarsbrev från Alf Äberg 

2.	 Brev - ut 
a) Bokförmedlaren, Sara Stendahl - Göteborg 
b) Föreningen för Folkets historia 
c) Curtsbrev till företagare och myndigheter 
d) Tackbrev till Holger Angeskog för band och bandutskrift av int 
e) Hembygdsföreningar o kulturnämnder om handskriftskursen 
f) Alf Aberg om artikel i SvD 1980 om Stora Daldansen 

3.	 Tele/diskuterat 
a) Anders Högmer, Göteborg; dykningar vid Stäket, Birkaresa 
b) Sten Florgård, artikel om vårdkaslinjer/vikingaleden via drage 

Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden
 

a) Moderna medier i lokalhistorisk forskning, Eskilstuna
 
b) Gamla Stans hembygdsförening - Vera Sjöcrona
 
c) Handskriftskursen
 

1) Jan-Christer lämnar förslag till uppläggning av kursen 
2) Vuxenskolan - annonserar istudieprospektet 
3) Brev till hembygdsföreningar och kulturnämnder 
4) Lokal bokad på Dagcentralen i Kungsängen, Kari Carlsson 

2.	 Datorfrågor
 
a) Säkerhetsbackup installerad - Bindata
 
b) Batch-fil för kontinuerlig back up hela harddisken
 
c) 4 Mb internminne installerat - Bindata
 
d) Windows 3 installerat - Bindata
 

3.	 Bok1
 
a) Börjes brev till tänkbara intressenter, 27 + 35
 
b) Curts brev till företagare; 35
 
c) Avstämning av Kulturnämndens böcker
 

- Äterstod för Kn att hämta 8 böcker ur 'vårt' förråd 
d) Anmälan till Bokförmedlaren, Göteborg 
e) Anmälan till Folkets historia 

4.	 Projekt 
a)	 Intervjuer med Johan Hedin 90-11-19, 90-11-26, 91-01-07 

- Mottagit Examenskatalo9 1875 - 1900, Folkskolereglemente 
- elektriska föreningen l Håtuna 
- deltagit vid överlämnandet av brandbilen 91-01-14 

b) Mottagit band och utskrift av Holger Ängeskog (Carlsson) 
c) Elektriska föreningen i Kungsängen - i Kraftbolagets arkiv 
d) Göra gemensamt reglster över gjorda bandintervjuer, kn-hemför. 

5.	 Handskriftskursen - se bilaga 
16 anmälda 91-01-14 

Ekonomi 
1.	 Underhållsavtal 
2.	 Försäkring Tryg9-Hansa 913:
3.	 Räkning för inblndning: 10 ex 1200:- Betald 
4. Räkning för bandstation 8431:- Betald 

Datorfrågor 
1.	 Seminarium kring dBASE IV 1.1; 1991-02-08 

a) Uppgradering till Svenska 995:- efter 28/2 1995:
Nya frågor att ta upp på mötet 

1.	 Medlemskap i Hembygdsförbundet 
a) Komma med i deras boklista? 

Meddelanden 
1.	 Johan Hedin har fått kulturstipendiet 
2.	 Kopiator från Bålsta auktionskammare - testad/återlämnad 
3.	 TV-filmen om Birka - dagen då UKF-medlemmar var där 
4.	 Förbundet inskränker på utskick - Se Ledungen 
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5.� Skärpta regler för utnyttjande av fotografier, 50 års gräns 
6.� Nils-Erik LandelIs senaste bok: Rösaring i inledningen
7.� Bokgåva från Humanistiska Forsknin9srådet - gm Augrell� 

- exempel på lokalhistorisk forsknlng på akademisk nivå� 
8.� Stockholmsregionens Kulturhistoriska miljöer, Re9ionplanekontoret 
9.� Kn har fått ortnamnsregistret - för användning vld namnsättning 

aktuellt genom Garpebodavägen - (frågan om Tång!) 
10. Kallelse till Samarbetskommitten 
11. Börje leder utfärd för HSB:s kulturombud till Signhildsberg 

H.� Publicitet 
1.� UKF omnämnt i artikel i Ledungen 90:4 om lokalhistorisk forskning 
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BESLUTADE ÄTGÄRDER 
1991-01-10 

1*	 EKONOMI 
Betala av på datautrustningen till 
Vretmaskin AB med 15.000:-. 

2 * MARKNADSFÖRING AV BOKEN 
1 skapa ett samarbete med "give 

away" butiken 
2 undersöka om vi kunde få hjälp av 

Normans El 
3	 uppvakta kursgårdarna 
4	 ha ett säljstånd utanför B&W alt 

göra ett avtal med dem att låta 
det finnas i deras tidningsstånd 

5	 skicka "presentkort" och 
erbjudande om "företagspaket" till 
företagare, företagsföreningar och 
kursgårdar. 

6 utskick med brev om boken 
(julklappstips!) och UKF samt ett 
inbetalningskort för medlemsskap 
enl. Börjes och Curts resp 
adresslistor samt via kommunen 
(Bengt Bergman) pres. företagare. 

7 undersöka om Sigtuna bokhandel har 
intresse av att sälja den 

8 undersöka möjligheterna att själva 
sälja till företagen 

9	 Inför nästa utgåva måste vi lägga 
upp rutiner för att kolla upplagan 
och se över vår information till 
de som redan köpt. 

3*	 MÄSSAN 
Tack för hjälpen i montern på mässan: 
1 skicka ett tackkort till ·de som 

ställt upp och hjälpt till. 
2 ge Kerstin en blomma på 

"sjukbädden" 

4*	 PUBLICITET 
1	 UKFs lilla videotape bör 

föryngras. 
2	 Inbjudan från Finland att deltaga 

i ett internationellt möte för 
arkeologer med inriktning på 
borgar och slott: 

*	 utvalda deltagare från Stäket
projektet ska få åka 

3	 Föredrag av Börje
 
Låna en storbildsskärm av BINDATA
 
till mötet i Eskilstuna.
 

ANSVARIGA 

Börje S 

Curt D 

Börje S 

Curt D 
Curt D 

Curt D 

Börje S & 
Curt D 

?? 

Curt D 

styrelsen 

Curt D & 
Börje S 
Börje o 
Gudrun S 

orginalet 
finns ej 

styrelsen 

Börje S 

1 

ÄTGÄRDS
DATUM 

90-12-15 

bordläggs 

bordläggs 

pågår 

90-12-10 

91-01

91-01-10 

utfört 
90-11 
utfört 
90-11 

gör ny! 

90-11-24
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2 

BESLUTADE iTGÄRDER ANSVARIG/A iTGÄRDS
DATUM 

5 * ORTSNAMNSDATABASEH 
1 kan vi få den färdig t 24/11? Håkan N nej 
2 möte med delt. i projektet Curt 
3 möte med Eva BryIla och bör Jan-Christer 

komma till stånd snarast. o Curt 

6 * DATAUTRUSTNINGEN 
1 konvert. fr CPM-datorn t HPn Håkan N 90-10-07 
2 backupIösning Håkan N 90-11-13 
3 kopiator ?? 90-11-2? 
4 telefon med dito svarare. Vidare disk. När AXE!?? 

Var - hos Börje eller Curt? fordras 
5 ordna fläktljudet på Börjes Curt 

dator 
6 utöka RAM-minnet med 2Mb Håkan 91-01-07 
7 uppdatering av Venturan Curt 90-11-?? 
8 uppdateringen av Windows 3.0 Inger klart 

har ännu ej kommit! undersöker. 90-11-?? 
9 en backupkopia bör läggas i Börje - finns 90-12-?? 

ett bankfack. hos sonen 
10 koppla nålskrivaren t HPn Håkan N 
11 skaffa BBS t databas på RfH Håkan & Inger 

inbjud Gunilla & Mats 
12 få BBS-brevlåda hos vän? J-C S 

7* MEDLEMSAKTIVITETER 
1 Kurs i handskrifttolkning. Ev Siv W 

lärare är Mikael Nordberg? 
Besked ges i medlems MN avstod 
informationen den 9/10. 
Ny lärare: Christoffer v J-C S 91-01-15 
Warnstedt? ja! Kursstart 91-02-08 

2 Litteraturlista att sändas Börje S 91-01-31 
med imedlemsinformationen. 

3 Någon sorts samordning mellan styrelsen 
de olika gruppernas forsk Jan-Christer? 
ningsresurser i kommunen? 

4 utflykt t Birka - vad kostar Börje 
båttur fr Kungsängen? 

8* GUIDADE TURER I KOMMUNEN 
1 hur mycket kostar det att Börje frågar 

hyra en buss för ändamålet? hr Ljung Bros 
bussmekaniker 

9 * GRANHAMMAR 
1 intervjua "killen" som har Lotta 

upplevt spökning här 
2 intervjua den gamla ägaren av Ulla Christen 

Granhammar -sson 

10* JÄRNVÄGEN 
1 UKF skriver ett remissvar, Curt 90-10-?? 

för sträckningen bro
alternativet 
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j/CL el'- I v 

Sida nr. 1 FÖRSÄLJNING BOKl - KONTO - 100:-/135:-/150:

t 2.-<-1 C:;>h:-/ /tfi)OJ 

91/02/26 

NAMN FÖRNAMN AVGIFT 100: ANTAL 135:-/150 ANTAL 

Danielsson Lennart 75 100 1 O O 
Oja Tarmo 75 O O O O 
Allerstam Lars 75 O O O O 
Månsson Olof 75 100 1 O O 
Frödin Kjell 75 100 1 150 1 
Örvi Aina 75 100 1 150 1 
Eriksson Marie-Louise 75 100 1 O O 
Landell Nils-Erik 75 100 1 O O 
Littmarck Sten 75 100 1 O O 
Johansson Birgitta 75 100 1 O O 
Edin Börje 75 100 1 O O 
Wissing Barbro 75 100 1 O O 
Molander Kerstin 75 100 1 O O 
Björnell Bo O O O 150 1 
Ask Ingrid 75 100 1 O O 
t' -en Agneta 75 O O O O 
r 1:I"".L1:gren Finn 75 100 1 O O 
'Bjerver Kjell 75 100 1 O O 
Norelius Inger & Håkan 150 O O O O 
Damell David 75 100 1 O O 
p-onzlau-Enan Gabrielle 75 100 1 O O 
L enstein Ebba 75 O O O O 
S'verkrnan Evert 75 O O O O 
Berggren Lars 75 100 1 O O 
Berglund Fred 75 100 1 O O 
Karlsson Axel 75 100 1 O O 
Svensson Claes 75 100 1 O O 
Jansson Carl Gunnar 75 100 1 O O 
Wikström Siv 75 100 1 O O 
Strahlert Jan-Christer 75 100 1 O O 
Stigzelius Jarl 75 100 1 O O 
Svensson Rune 75 100 1 O O 
Elmerstål Britt Mari 75 100 1 O O 
Borgström Hans 75 100 1 O O 
Ängeskog Holger 75 100 1 O O 
Mörk Karl-Erik 75 100 1 O O 
Törnqvist Arne 75 100 1 O O 
Torell Erik 75 100 1 O O 
P--rgård Almarestäkets 75 100 1 1500 10 
t.._erby Björn 75 O O O O 
I.lgerby Rolf 75 100 1 O O 
Sjöman Knut 75 100 1 O O 
Lindberg Ruben 75 100 1 O O 
Holmgren Gunnar 75 100 1 O O 
\ nlund Lars 75 100 1 O O 
K~pe Per 75 100 1 O O 
Stenström Gunilla 75 100 1 O O 
Ekberg Ulf 75 100 1 O O 
Carselind Lennart 75 O O O O 
Samuelsson Göran 75 100 1 O O 
Holmer Kerstin 75 100 1 O O 
Bock Anders 75 100 1 O O 
Bergström Sven 75 100 1 O O 
Agertz Jan 75 100 1 O O 
Ericsson Claes-Göran 75 100 1 O O 
Andersson B Kulturnämnden 75 100 1 O O 
Hammarling Gun 75 100 1 O O 
Hedin Lotta 75 100 1 O O 
Eriksson Gunnel 75 100 1 O O 
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Sida nr. 2 FÖRSÄLJNING BOK1 - KONTO - 100:-/135:-/150:
91/02/26 

NAMN FÖRNAMN AVGIFT 100: ANTAL 135:-/150 ANTAL 

Ouchter1ony Maud 75 O O O O 
Cava11ius Berit 75 100 1 O O 
Stertman Gert 75 100 1 O O 
Eklund Lennart 75 100 1 O O 
Samara Braga 75 O O O O 
Allerstav Agneta 75 O O O O 
Slettengren Charlotte 75 O O O O 
Brofalk Hans 75 100 1 O O 
Hammar Ole 75 100 1 O O 
Håtuna-Håbo-T hembygds fören O O O 1350 10 
Seth Gunilla 75 100 1 O O 
Tengrud Hans-Otto 75 100 1 O O 
Stensson Kjell 75 O O O O 
Lundsjö Olle O 100 1 O O 
Edberg Elisabeth 75 O O O O 
Y "t John 75 100 1 O O 
~glund Gunnel 75 O O O O 
Magnusson Carola 75 O O O O 
Hansson Ivar 75 O O O O 
Axelsson Katarina 75 O O O O 
D"'hlgren Curt 75 100 1 O O 
:. .dem Börje 75 O O O O 
Sandem Gudrun 75 O O O O 
Finnstaskolan Klassrumsex O O O 1200 8 
Bergasko1an O O O O 5 
Bokantikvaria O O O 500 5 
Orväxling O O O 180 1 
Reuterskiöld Carl 75 O O O O 
Nordin Stefan O O O 180 1 
Littmark Sten O O O 180 1 
Öijen Ruth O O O 300 2 
Ohlsson Bror-Erik O O O 150 1 
Lillsjö rekotorsomr O O O 750 5 
Nilsson-Ed ... Annelie O O O 300 2 
Lönnå Harry O O O 150 1 
A1m-Agva1d O O O 150 1 
Bro Bygghandl O O O 1500 11 
Sjöman O O O 1500 11 
G:': '.löfsta O O O 1500 11 
L .back O O O 150 1 
Strah1ert O O O 600 6 
Söderberg O O O 1500 11 
Byggsystem O O O 180 1 
Rosenodlingar Berggren O O O 1500 11 

men O O O 150 1 
Strahlert O O O 150 1 
Hembygdsför Almare-Stäket O O O 180 1 
Elg O O O 180 1 
Hultman Rolf 75 100 1 O O 
Bergman Björn 75 100 1 O O 
Henbygdsför Bro O O O 1350 10 
Vrethammar Ulla O O O 180 1 

6225 6200 62 17960 134 

92



· '."
 

UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 

FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll nr 2/91; Styrelsemöte 

Dag: 1991-02-26; tisdag 
Tid: kl 19.30 
Plats: biblioteket i Kungsängen 

Närvarande: Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, Siv Wikström, 
Inger & Håkan Norelius samt gäst: Jan-Christer Strahlert 

o. MÖTETS ÖPPNANDE
 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 

la. GENOMGÅNG av FÖREGÅENDE PROTOKOLL 

Protokoll nr 1191 lästes igenom och rättades och godkändes. 

lb. GENOMGÅNG av ÄTOÅRDSLISTAN (bil 1) 

ang punkt 2 *7: bordlägges 

ang punkt 5*2: mötet med deltagarna ägde rum den 15:e januari· 
91 -- har Curt anteckningar??? 

ang punkt 5 *3: innan mötet med Eva BryUa bestäms ska Håkan se 
över strukturen på det inmatade och förädla datat, så att det passar 
in i databasen 

ang punkt 6*3: Kopiatorn ska klara av ett utskick om ca 
l00x4sidor 5-6 ggr lår. Problemet är nu ur världen (?), då Curt har 
fått tag i en mycket billig kopiator på ONIOFF (se nedan under 
punkt 2) 

ang punkt 6*10: kvarstår för Håkan att koppla in nålskrivaren åt 
Börje 
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ang punkt 6*11: inbjudan till Gunilla & Mats beslöts förläggas till 
något av de första mötena efter årsmötet 

ang punkt 6*12: iden att använda sig av ett BBS (Bulletine Board 
:t System) är fortfarande intressant. Jan-Christers vän (i Sthlm} med , 

BBS bör tillfrågas om vi kan få öppna en brevlåda för UKF? 

2. EKONOMI 

2.1 RAPPORTER 

Börje har sammanställt bokföringen och presenterade saldolistan 
som visar att vi har ett överskott (se bil 2). 

Likaledes har Börje gjort en sammanställning över försålda böcker 
533 st, som gett ett förtjänst på 73 970:- (se bil 3). J-CS inköp av 
böcker bör kontrolleras. 

CurUBörje köpte en kopiator Panasonic för 8 119:- som kan förstora 
och förminska, skriver med 6 kopior/min och är försedd med HP
kassett. 

Pg3; att vissa elever på handskriftskursen redan hade "boken" 
ändrade Börje och J-CS priset på densamma genom att dela upp det 
i 2 bitar - själva kursen 120:- och boken 70:-. Resultatet blir ungefär 
detsamma och efter att Vuxenskolan fått sina 3000:-, så tillfaller 
780:- UKF: 

2.2 ÄSKANDEN 

beslöts att satsa 1 500:- på att bygga om fläkten på BSs dator så att 
den blir tyst . 

3. BOKPROJEKT ASCUANEUS 

Curt, Hugo o Bertil besökte Göran Strömbäck och diskuterade hur 
vi ska gå vidare. En tredjedel är redan inskrivet av Gudrun. GS har 
fått fram ytterligare 120 sidor manus nu. Med en takt på ca 100 
sid/mån blir den klar ah ge ut i början av 1992. Förslaget om att 
även ta med de ca 25 sidorna om Upplands Bro ordnar Börje och 
Curt själva. Diskussion ang bildmaterialet var det inte riktigt dags 
för ännu, men kommer att tas upp senare. 
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4. MARKNADSFÖRING av BOKEN 

CD sänder en liten notis till sina vänner. Sälja på B&W är mycket 
bra. Hur ordna det praktiskt? Kanske genom medlemmar,· 
pensionärer eller elever. BS: att låta B&W sälja själva mot att vi ger 
dem en viss rabatt. Sälja via bokkanaler i kommunen var ett annat 
förslag. CLIO - se föregående protokoll. J-CS tänker försöka sälja på 
bussresa till Oskarshamn (genealog-fören-resa). Likaså tänker han 
försöka lägga ut på böcker på stadsarkivet till försäljning. Recension 
i "Släkt o hävd", har J-CS ejsett ännu. För framtida förenkling vid 
utskick undrade J-CS om man inte kan ta fram en broschyr med 
tillhörande PG-inbet-kort. 

se även punkt B:3a-d i bil 7. 

5. UANDSKRIFTSKURSEN 

Kursen är igång och en hel del material för träningen har plockats 
fram fr bl a Lottas inventeringar av gårdshandlingar och från 
Svenngårdska samlingarna. 

se punkt B:5a-e i bil 7. 

Dock måste vi tala med CvW ang arbetstakten. Eleverna tycker det 
går för långsamt. Curt bjuder honom på lunch en dag och resonerar 
om saken. 

6. RAPPORTERING (punkthänvisn t Börjes sammanställning - bi17) 

6.1 KORRES~"DENS 

'-' M;(A)1a; Sten Littmark har .gjort en ballad om Håtunaleken på ett 
verk av August Körling (1880-talet). Denna har han låtit 
duplicera och gett oss ett ex i gåva. 

lb; 1931-1943 arbetade Anna Greta Cambreus (f 1908~ i Tjusta . 
skola som lärarinna - bor idag i Vimmerby. Hon har gjort en 
uppsats som vi får publicera, och har talat in på band (30 
min), mkt bra! Vi har fått manus och band. Detta borde vara 
ett bra komplement till Rubens material. 

1c-d; 2 avhandlingar av Sten Florgård om vårdkasar har kommit 
oss till del. 

1e;' Vi har fått en jubileumsskrift från Götiska förbundet 
Götiska minnen  av Anders Högmer som innehåller senaste 

.aktuellt om Adam av Bremen. Han har även en del ideer ang 
Almare-Stäket. 

3a; se punkt B6 
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6.2 

85;(8)10.; 

,30.; 

3d; 

40.; 

4b; 

t 
! 

4c; 

RAPPORT~R 

Senaste sammarbetskomitteen: länsförbundet har årsmöte 
den 23:e mars i Kungsängen i år. Vi har fått en timme 
anslaget för att presentera vår verksamhet. Curt var på ett 
uppföljningsmöte den 13:e feb. där det beslöts att alla skulle 
samlas på scenen kring ett bord. där varje lokal förening 
presenterar sina aktiviteter. Curt föreslog att vi s~ visa 
några diabilder från olika verksamheter inom UKF. Håkan 
föreslog då att vi ska använda två parallella projektorer (vem 
har?l. en för karta. en för bild! Avstämning sker den 14:e 
mars meQ samtliga inbjudna föreningar. Vår 
"måssutställrung" dammas av och används vid tillfället. 
Börje skulle undersöka om mötet var öppet för allmänheten, 
så att vi kan gå och lyssna. 

Hembygdsförlaget: (se även F o G2.) Lars O H Nyberg 
(känner Håkan Wall. som sitter i redaktionen) har startat och 
år nu aktiv i Enköplng. Tidigare läroböcker, utomlands med 
analfabeter. böcker ska bygga på bilder. Samarbete?!. Han 
kommer att investera i jättedator för bildhantering. BS· . 
träffade honom 21.30-02.30 hemma hos Börje. Lokalt ideellt 
arbete utnyttjas av kommuner etc, bör göras något åt. Han 
var förvånad över det höga pris vi betalt för tryck av vår 
"Första boken". Vi får 30:- per bok vi säljer av hans bok 
(Vägar till Forntiden) och vice versa. Vi har hittills sålt 15 st. 
Vi borde bjuda in honom till ett styrelsemöte. 

KB har hört av sig och givit oss ett ISSN-nummer för vår
 
bokserie. De tyckte vår bok var mycket bra!
 

Börje och Gudrun har hittat dammar i Norrboda. 

Leif Malm med dykare från Dyksport i Uppsala letade efter
 
"Fridegårds runstenslass" utanför Biskops Arnö. (Fridegård
 

. har skrivit till RAÄ om förlusten av de "stulna" runstenarna 
som på 1870-talet blev köpta av Henrik von Essen och skulle 
"skeppas" till Signhildsberg.) Det blev stort på(1rag förra 
lördagen. Ambrosiani var med. EP skreven helsida. Kjell
Ove Matsson dök i början på BO-talet för att söka efter dem. 
Han undersökte arkiv och hörde med Run-Janne. Run-Janne 
trodde inte alla var äkta. Inget år hittills funnet. Vi får nu allt 
material. som Kjell-Ove har om runstenslasset. 

Side-scan sonar trodde han sig ha hittat stenkistorna vid 
.Broholmen. Lennart Karlsson. dykare från LM-dyk har fått 
löfte att låna scannern och titta en gång till så snart isen går 
upp. Engagera hembygdsföreningen i Sigtuna för att ordna 
en båt med hytt för utrustningen! Ascaneus talar om bron 
till Sigtuna. Vi vill gärna kunna påvisa resterna! 

I 
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6;
 

85;(0)1; 

85;(0)1; 

65;(1)1; 

2; 

LU; 

UN.; 

IN.; 

SW; 

J-CS; 

\ .../ 

Utfärden till Birka: Efter många förfrågningar (se punkterna 
3a 1-6), så är det klart att vi åker söndagen den 2 juni från 
Kungsängen, David DamelI som guide. Båt från Adelsö för 
50 pers kostar 5000:-. Samma båt som vid Birkabesöket med 
RiksfÖrbundet för Hembygdsvård. Vi tar 150:-/pers plus 
barnprls 100:- under 12 år. Vi fixar kaffe o bulle, tycker HNs 
o INo. Bokning för i första hand medlemmar (tom viss tid
punkt -6 maj, bindande bokning, betalning i förskott via pg). 

I tidningen: regelbundna turer till Birka från Kalmarsand i 
sommar med Ena-bolaget. HSB har chartrat en båt till Birka 
den 28:e april. En tur till Skokloster har de också tänkt 
ordna. 

se ÖVriga frågor 

Arvode till J-CS ajourneras till nästa möte. 

Alf Åberg fyllde år, vi betalade in till Tabula gratie. BS har 
haft historisk afton i fattigstugan i Håbo-Tibble. 19 juni 
1773 på Tibble gästgiveri. 19 mars 1809 på Tibble 
gästgivargård, ryssarna stod på Åland. man avsatte Carl 
XIV. BS o Gudrun åker till landsarkivet och tar reda på vad 
som egentligen hände. 

Inbjud Mats Rolen och Gunilla Lundberg till första 
styrelsemötet efter årsmötet. Bo Hagberg, Gabrielle Prenslau 
m fl bör också inbjudas. 

inget att rapportera 

inget att rapportera 

inget att rapportera 

inget att rapportera 

J-CS hade information om Arkiv & Dokument 91 i World 
Trade Center -se bil 4. Intressant. Han hade även en artikel 
om seminarium om 1500-talets kamerala material- se bil 5. 
Vi hade ej fått inbjudan, så J-CS kontaktar Jan Brunius så 
att vi får en inbjudan framöver. OCR-program? - se bil 6. 
BINDATA har köpt in en scanner och CD fick i uppdrag att 
undersöka marknadens läsprogram. Kartsystems
databasprogram. CD hade en kontakt som han kopplade till 
HN. De har inte kontaktat HN ännu. J-CS GEES-serninarium 
15 mars:-Vi avstår besöket i år. J-CS undersöker om vi kan 

-få en diskett med nationalencyklopedins kartmaterial. kostar 
3000:-. 
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8 .. ÖVRIGA FRÅGOR 

Årsmötet blir den 16 aptit Inför nästa styrmöte 26 mars ska allt 
undedag för utskicket vara klart - bokslut; revisionsberättelsen mm. 
CD föreläser om språkutvecklingen genom tiderna. Elisabeth 
Edberg bör väljas till UKFsstyrelse. om möjligt!! Anders Wallden. 
arkitekt får gärna kvarstå. men brukar för det mesta inte hinna 
komma på våra möten! ' 

9. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötetavslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till 
den 26:e mars kl 19.30 biblioteket i Kungsängen - möjligheten att få 
vara i dagcentralen i stället skulle undersökas. (av vem?) Ta med 
kaffe och kaka. (Vad sägs annars om Svengårdhska rummet? IINo) 

Vid pennan. 

/4-~ 
l ~reliUS Curt Dahlgren
 

Hatuna 1989-12-09 justerare
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA

t·"., l:,..••........•..•.••
;c	 FORSKNINGSINSTITUTi.. 'r~ 

'1 

Protokoll nr 3/91; Styrelsemöte 

Dag: 1991-03-26; tisdag
 
Tid: kl 19.30
 
Plats: biblioteket i Kungsängen
 

Närvarande:	 Curt Dahlgren, Gudrun & Börje Sanden, Lotta Hedin, 
Siv Wikström, Håkan Norelius 

1.	 MÖmTS öpPrlAno.e 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2a.	 O.enOMOÅrfO av r-öROOÄ.eno.e PROTOKOLL 

Protokoll nr 2/91 lästes igenom och rättades och godkändes. . . 
2b. o.enOMOAno av ATOARDSLISTAN (bil 1)
 

Ätgärdslistan genomgicks ej pga tidsbrist'.
 

3. .eKOnOMI 

3.1 RAPPORTER 

Vi har ca 14000:- i kassan. Vi söker 15000:- från kulturnämnden. 

3.2 ÄSKANDEN
 

Inga äskanden
 

4. BOKPROJ.eKT ASCUAn.eus 

Curt besöker Göran Strömbäck den 8:e april och diskuterar nästa 
etapp. En stor del är nu inskrivet av Gudrun. GS har ökat takten. 

5.	 MARKNADSFÖRInO av BOKEN
 

Vid lördagsträffen fick vi in netto 1 000:-.
 

6.	 ÅRSMÖTET 

Verksamhetberättelsen har Börje gjort. 16 april är årsmötet. 

1 
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7. RAPPORTERING (punkthänvisn t Börjes sammanställning - bil2) . 
7.1 KOR8.ESPONOUfS 

7.2 RAPPORT~R 

f.;t' 55; se Börjes lista 
E r-

LO; inget att rapportera
 

LU; inget att rapportera
 

UN; inget att rapportera
 

IN; inget att rapportera
 

SW; inget att rapportera
 

CD; Länsförbundets årsmöte:
 

Det visade sig att man inte hade kommit överens om vem som 
skulle ha ansvaret för de praktiska arrangemangen runt mötet. Curt 
gjorde en stor organisatorisk och praktisk insats. Diskussion bör 
hållas om hur vi ska undvika dylika problem i framtiden. 

8. ÖVRIGA FRÅGOR 

inga övriga frågor 

9. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till 
den 14:e maj kl 19.30 biblioteket i Ktingsängen 

Vid pennan, 

~~ 
Håkan Norelius Curt Dahlgre ----
Håtuna 1989-12-09 justerare 
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UKF-styrelse 91-3 
March 26, 1991 
7:25 PM 

A. Korrespondens/kontakter 
1.� Brev in� 

a) Kjell-Ove Matssons material om Biskops-Arnö� 
b) John Kraft: uppsatser om Aske� 
c) Marinarkeologiska sektionens årskrönika; MARK, LM DYK� 

2.� Brev ut 
a) Tackbrev till Anna-Greta Wijkström, Vimmerby: bandinspelning, 

uppsatser, med förfrågan om ytterligare upplysningar om Upplands-Bro. 
b) Kommunarkivet Mariestad: UKF-mtrl 

3.� Tele/diskuterat� 
a) Leif Malm - samarbete; lockar med Vetenskapens Värld� 

- erkände att de sökt på fel ställe 
b) Kjell-Ove: godkännande av skrivningen i medlemsinfo 
c) Gabriele Prenzlau: visning av databaser 27/3 ons 
d) Kaj Janzon: inget säteriprojekt - kollission med Up univers 

1) villig arbeta med en modell av bys utveckling enl 
Vasa Museets "Andersvattnet" (Lindgren) 

2) arbetar heltid hos Göran Dahlbäck 
e) Kjell Nilsson - sånga Säby okt 26-27 okt 
f) Kvarnefalk har fått upplysningar om äldre tågtrafik 
g) Finn Hultgren om båt för ekosökning vid Broholmen 
h) Finn Hultgren om Gihls avh - nytryck med modernisering 
i) Lantmäteriet - ortnamn: Ann-Cristin Mattisson 
j) Studiecirkel kring Tibble 1809. Eddy Widborg 
k) Helge Ståhl. Upplysningar om namnet Håbo/Håtuna 
l) Bro bibliotek vill hålla vår medlemsinfo i pärm 
m) guidning 04-29 Broskolans besök från Estland 
n) föredrag om Upplands-Bro: Aske, Statsanställdas Förbunds S/u 

förbundsstyrelse. 500:- f 
o) Statsanställdas förbunds förbundsstyrelse. föredrag Aske 
p) Fritidsförvaltningen - Hällkanas sommarpersonal, närhistoria 
q) Tommy Svensson: upplysningar ortnamnet Adolfsberg 

B. Verkställt 
1.� Allmänna UKF-ärenden� 

a) medlemsinfo utgått 91-03-07� 
2.� Datorfrågor� 

a) Besökt Datormässan: Ashton Tate, Lantmäteriet� 
b) TwinHead: ny bottenplatta, nytt tangentbord, ny adapter� 
c) dbase fungerar inte fullt ut inom Windows 3� 
d) Minnet tog slut vid installation av dbase-skrivar� 

3.� Bok1� 
a) 10 inbundna böcker 1200:- ej betalt� 
b) bok1 till Hasse Hansson, Konstfack. Bildlärare,studierektor� 

4.� Projekt� 
a) Torpinventeringen i Håtuna Håbo-Tibble� 

1) gruppen hos Börje, fått kartmaterial/exerpter 
b) Hålvägarna - allmänningsstyrelsens årsmöte 9 april 14.30 
c) Landsarkivet - Tibbles dagböcker 

5.� Handskriftskursen� 
a) Thore Zander: svenska skatternas historia� 

C. Ekonomi 
1. kuvert hämtade 3688:- ej betalt 

D. Dator 
E. Nya frågor att ta upp på mötet 

1. Studiecirkel - Tibble 1809 
F. Meddelanden 
G. Publicitet 
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FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll nr 4/91; Styrelsemöte 

Dag: 1991-05-14; tisdag 

Tid: kl 19.30 

Plats: biblioteket i Kungsängen 

Närvarande:	 Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, 
Inger & Håkan Norelius samt Jan-Christer Strahlert 

1.	 MÖTETS ÖPPrtAriDE 

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.	 KONSTITUERINOav STYRELSEN 

Curt Dahlgren blev vald till ordförande, Börje Sanden - kassör och 
Inger Norelius - sekreterare. 

.3.	 BESLUT OM FIRMATECKnINO 

Ordförande och kassör får teckna firma var för sig. 

4a.	 OENOMOÅrIO av FÖREOÅENDE PROTOKOLL 

Ajounerades till nästa möte . . 4b.	 OENOMOANO av ATOARDSLISTAN (bil 1) 

Ajounerades till nästa möte 

5.	 EKONOMI 

3.1 RAPPORTER 

se bill samt bi12 punkt C. Si~ta inbindningen är nu också betald. 
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3.2 ÄSKANDEN 

BINDATA undrar om det går bra att fakturera en del småposter. 
som ligger obetalda än. Inger gör en specifikation på UKFs skuld till 
BINDATA, så tar vi upp det på nästa möte. 

Kommunen har erbjudit oss kopior på ekonomiska kartor för 60:-/st 
(se biI2 punkt E). Vad kostar nya? J-CS tar reda på detta och får i 
uppdrag att köpa in 20st om de kostar max 100:-. 

6.	 UTFLYKTEn TILL BIRKA 

Båtfärden går av stapeln den 2:a juni med avfärd från gamla 
stenkajen i Kungsången. Anmälningarna var fler än båten kunde 
ta - redan 52 st (50). Börje ska också guida en tur längs Mälarens 
stränder den 26/5. Övriga guidade turer se bil2 punkt 6. 

7.	 BOKPROJEKT ASCIlANEUS 

Göran S har nu satt full fart, så vi rälmar med att all inskrivning 
ska vara klar till augusti-september. Detta innebär att vi kanske 
hinner få ut boken i slutet av detta år. 

8.	 MARKNADSFÖRInO av BOKEN. 

800 böcker finns kvar i lager - dessa ska säljas. Bokbord vid B&W 
togs upp igen. Beslöts att J-CS skulle ta hjälp av någon (sonen eller 
Curt?) och stå några timmar· en helg. Börje kunde tänka sig att stå 
ett tag i Bro Centrum. 

10 st går till Jakobsbergs bokhandel på kommission. 

Be ~ksförbundet för hembygdsvård att få göra ett medskick med 
hembygdstidningen, ev sätta in en annons. INo/HNs tar reda på om 
det första alt är möjligt och oin ej vad det andra skulle kosta. Börje 

'-"	 skickar motsvamde förfrågan till CLEO och J~CS till Geneologiska 
föreningstidningen. Curt har redan lyckats få in en artikel i 
Ledungen - se nedan. 

9. . RAPPORTERInO (punkthänvisn t Börjes sammanställning - bi12) 

9.1 KORRESPONDENS 

BS;(A)1e; Malte Andreasson villig att publicera sina alster i UKFs regi. 

2a;	 Grevinnan och hennes dotter var med på Birgitta Östlunds 
fördrag om Biskops Amö som hölls i Bålsta. Börje över
lämnade vid tillfället Kjell-Ove Mattsons material om 
runstenslasten till Grevinnan 

2b;	 Det finns tydligen tegelbruk på alla gårdar av större dignitet 
i bygden. 
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2e; I Dan Koms bok om isländska sagor. recenserad av Lars 
Lönnroth- kulturchef på SvD. återges Hervararsagan som är 
av visst intresse för oss. 

9.2 RAPPORT~R 

M;(5)1 b; Curt skickar in en begäran om generell skattebefrielse enligt 
reglerna för ideell förening. 

4a; Vi har inköpt boken 1809-års män författad av sonen till 
Georg Adlersparre. en av deltagarna i revolutionen 1809. 
Boken behandlar bl a händelserna vid Tibble Gästgivargård. 

4d; Kjell-Ove Mattsson och Sigtuna Hembydgsförenings ordf 
Finn Hultgren har samarbetat om undersökningarna vid 
Broholmen. 

5; Handskrtftskursen slut för terminen men beräknas fortsätta i 
höst. 

6; se även punkt 6 detta protokoll. 

M;(O)1; Börje behöver få sin skrivare ordnad med hjälp aven 
dataswitch. som Håkan ska försöka få till. WIN3.0 funkar 
inte på den bärbara - även detta får Håkan försöka utreda. 

M;(E)1; se även punkt 6 detta protokoll. Anm: Lottas hus har fått ett 
felaktigt namn på nya kartan - Rödhuve har blivit Rödluva. 
Lotta bör skriva och påpeka detta. 

CD; Curt har lyckats få in en artikel i Ledungen (bil2 punkt 2d). 

En protestskrivelse (bil3) ang planerna på att bygga Il villor 
på Urt)äll vill Curt skicka till: press o radio - Lars Sjöberg har 
själv engagerat sig. politiska partierna och som direktutskick 
i nejden (lrene Seth har hjälpt till att distribuera den). 
Styrelsen har givit sitt stöd för aktionen. 

John & Irene Seth har vid en· ridtur upptäckt en vägsten vid 
Dalkarlsbackens topp bakom restauranten. Curt har varit 
där och tittat på den men är inte riktigt säker på vad den 
ursprungligen har suttit eller varför. - Spännande! 

Curt bevakar jårnvägsskrivelsen. Dessvärre tror inte Lennart 
Danielsson att banverket kommer att gå emot kommun
styrelsen. 

UN; inget att rapportera 

IN; inget att rapportera 

LU; inget att rapportera 

J~CS; inget att rapportera 

3 
104



10. ÖVRIGA FRÅGOR 

Vem ska ha HPs bärbara datorer. Förslag: Kerstin Holmer o· 
Lotta Hedin 

Mats Rolen och Gunilla bjuds in till l:a styrelsemötet efter 
sommaren. 

Arbetet med ortsnamnsregistret bör aktiveras. Beslöts att Håkan 
och Börje tittar på detta på söndagen den 2/6 efter återkomsten från 
Birka. 

11. MÖTETS AVSLUTANDE 

Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till 
den 4:e juni kl 19,30 biblioteket i Kungsängen. 

Vid tangenterna, 

Håtuna 1989-12-09 

Curt Dahlgren 

justerare 

, 
'-' 
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lPPL\.\IlS·BRO 
I\lTlrRIIISmRISI\.\ Datum. 

HlRSI\\\\t;SI\SHIlT 

Handläggare 

Curt H Dahlgren Kungsängen 1991-05-13 

Ti 11: 

Är det rätt att exploatera o"rådet kring Urfjäll och Ounderhue1 

I förslaget till detaljplan för Urfjäll finns 11 friliggande s~åhus 

inritade. I ko~~unens bostadsförsörjningsprogra~ för 1991-1993 föreslås 8 
s~åhus i o~rådet. Re~i5stiden går ut den 31 ~aj 1991. 

Noteras bör att under perioden 1638 - 1909 skedde all lokalisering av 
sa~hällsge~ensa~Ma funktioner till detta o~råde. Det var först vid 

\- järnvägens fra~dragande SOM centruMfunktioner placerades på annat håll. 

Är det då ~ot denna bakgrund verkligen rätt att geno~föra den föreslagna 
exploateringen? 

Bakgrund 

Tibble är det o~råde i Upplands-Bro där den första centrUMbebyggelsen växte 
fra~. Redan 1638 finns gästgiveriet belagt i officiella handlingar. Vid den 
tiden nä~n5 två gästgiverier norr o~ Stockhol~, Ed i Sollentuna och Tibble 
i Näs. Till gästgiveriet knöts tidigt både tingsförhandlingar (belagt 1706) 
och postbefordran. Två soldattorp, varav det ena är Dunderhus, finns Med på 
1707 års karta över OMrådet. 1739 byggdes ett separat tingshus. En separat 
postgård finns o~näMnd i Mitten av 1800-talet. I saMband ~ed skiftningen av 
Sylta By byggdes 1844 läns~ansbostället saMt sergeantbostället Vickberga. 
Handelsboden startade 1853 i en byggnad so~ sannolikt byggts kring år 1800. 
Urfjälls tillblivelse är något osäker. Den fanns inte ~ed på 1707 års 
karta, ~en på 1863 års karta finns en Mangårdsbyggnad ~ed fyra 
flygelbyggnader inritade. Även Urfjälls ursprung kan eventuellt ligga i 
tiden kring 1800. Den sista lokaliseringen till o~rådet gjordes 1909 då en 

~	 sjukstuga inrättades. 

Trots starka protester gjordes ett kraftigt ingrepp i o~rådet 1989 då 
lanthandeln fick skatta till förgängelsen för ett bostadso~råde på Högnäs. 

'-,-.	 Isa~band Med beslutet o~ detta ingrepp lovade flera partier att iaktta
 
stor varsaMhet i 5a~band ~ed nya exploateringsbeslut i o~rådet.
 

Trots ingreppet vid Högnäs är OMrådet på respektive sidor o~ Högnäs 
fortfarande intakta. O~rådet Kring Urfjäll, Dunderhus och Vickberga är en 
sa~Manhängande kultur~ilJö. Starka skäl talar för att o~rådet bevaras för 
fraMtiden. Att bevara o~rådet är inte förenat ~ed några ytterligare 
investeringar för kO~Munen. Någon brist på ~arko~råden för 
bostadsbebyggelse föreligger dessutOM inte. 

VÄND 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 

Ordförande Curt H Dahlgren 

Institutschef Börje Sandån 

Postadress 

.................. .
 
Glimmerstigen 8 
196 33 KUNGSÄNGEN 

Målarvägen 19 
19700 BRO 

VÄND 

Telefon Postgiro 

275894-4o ••••••••• 

0758170245 ..........
 

0758140515 ..........
 

8 
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Möte 

Den 16 Maj kl 19.30 hålle ett Möte pA Urfjäll där Lars Sjöberg, I:e 
intendent på NationalMuseUM, utvecklar sin eyn på den aktuella kulturMiljön 
och vikten av dese bevarande. Till Mötet har eaMtllga partier eOM finns 
representerade i kOMMunfullMäktige inbjudits. Du är välkoMMen att bevaka 
Mötet. 

Med vänlig hälsning 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA FORSKNINGSINSTITUT 

"-..� Curt H Dahlgren 
ordförande 
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UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 

FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 5/91 Styrelsemöte 

Dag: 91-06-06 torsdag 
Plats: biblioteket i Kungsängen 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Lotta Hedin, Inger och Håkan Norelius, Börje 
Sand~n samt gäster: Jan-Christer Strahlert och Synnöve Carlman 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Ordförande 
föreslog att lägga Synneöve Carlmans ärende först på agendalistan, vilket godtogs. 

1B	 SC har arbetat på justitiedepartementet som sekreterare till justitieministern i 10 
år. Idag är hon samordnare för Nordiska frågor, Hon har aktivt försökt delge lite 
historia till barn och ungdomar. Det började med att tre pojkar besökte henne en 
dag då de hade långtråkigt. SC kom på iden att klä ut dem till de tre musketörerna 
och ge dem historia om 1600-tal på detta "baksluga" sätt. Nu vill hon gärna att få 
förmedla något mer, kanske via ett krönikespel under kulturrnässan 1992. SC 
lovade ta kontakt med departementet och se om man kan få ekonomisk hjälp för 
dylikt ändamål. 

2A	 GENOMGÅNG AV FÖREGÅEDNE PROTOKOLL 
Protokoll nr 2/91 är justerat och lagt till handlingarna. 
Protokoll nr 3/91 justerades och lades till handlingarna. 
Protokoll nr 4/91 upplästes, rättades och godkändes. 

2B	 GENOMGÅNG AV ÅTGÄRDSLISTAN 
Ajounerades till nästa möte 

3	 EKONOMI 

3.1	 RAPPORTER 
BS redovisade resultatrapport för året fram till maj månads utgång 

3.2	 ÄSKANDEN 
Överskottet på boken ger os§ möjligheter att återbetala skulden till Vretmaskiner 
AB, vilket mötet tillstyrkte. Aven BINDATA AB har en fordran på 10 053:- på 
UKF, som beslöts att reglera. 

4.	 BOKPROJEKT ASCHANEUS 
Göran Strömbäck var för tillfället sjuk men CD håller kontakt med honom. 

5.	 MARKNADSFÖRING av BOKEN 
Jan-Christer lät meddela att han knappast hinner med några aktiviteter före 
semestern. Frågan om var turisterna i kommunen höll hus framkastades. Kan vi 
göra ett skyltställ med snygg "hemmagjord" affisch vid t ex Skokloster och i Sigtu
na? Vem kan ta itu med detta? J-C tar med sig lite material ner till Småland och 
ser om han inte kan få lite försäljning via sina privata kanaler. 

HNo & INo ska träffa Gunilla och Mats på Sveriges hemby~dsförbund 10-12 juni. 
De ska ta reda på möjligheterna att få med annons i deras tIdskrifter 

En annons i samband med GFs utskick. Priser på sida i GF 

6.	 RAPPORTERING(punkthänvisning t Börjes sammanställning - bil 3) 

6B	 DATORFRÅGOR 

sida 1 av 2	 justerares sign 
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6.C 

BS; la; Qet beslöts att inköpa en postscriptkassett för c:a 2000:

BS; 

6.D 
BS; 

6.E 
BS; 

6.F 
BS; 

6.G 
BS; 

8. 

9. 

1b; Aven utvidgning av minnet behövs för att kunna få dekorativa typsnitt på 
våra alster. 
2; Håkan hjälper BS med att lägga in minnet och typsnitten samt se till att det 
går att göra "utklIPP" via Windows 

VERKSTÄLLT 
1; se CDs rapport 
2; HN o BS hade arbetsmöte i Håtuna den 3/6 rörande ortnamnsdatabasen, då 
de tyckte att de kommit ett stycke på väg. 
4a; J-CS har köpt de ekonomiska kartorna, som var överenskommet. 
4b; Lars Bergström och hans hustru har gjort en stor insats med sin tolkning av 
Brogårds-dokumenten. 

KORRESPONDENS 
la; Vi har fått Kjell Ove Mattssons rapport om Broholmen. Inga stenkistor år 
funna så mysteriet kvarstår. 

RAPPORTER 
1; se ovan 
2; BS talade om att han inte kunnat deltaga på mötet pga för kort varsel. 

NYA FRÅGOR 
1; Ska vi göra en bok för sjöfolket eller ska vi tipsa hembygdsförlaget om denna 
affärside? 
3; David slutar på RAÄ - Det beslöts att BS uppvaktar den 12/6 och gör honom 
till ständig hedersmedlem i UKF. 

MEDDELANDEN 
Arkeologida~enär sönd 1/9 - se broschyr 
CD har SkriVIt ett remissvar till kommunen ang Urfjäll refererande till mötet den 
16 maj. Han har i detta medsänt namnlistor och hänvisning till strandlagen. 
Artikel om UKF kommer i Ledungen i höst 
Beslut om järnvägsdragningen ännu ej taget. 
LH rapporterar om samarbetsrnötet den 22 maj
* Vi bör tänka på Upplands-Bro mässan m 2 
* Aspviks drängstuga skall rivas 
* det har röjts i Signhildsbergsparken 
* Jan Lindberg från länsmuseibyrån håller på att planera hur våra fornminnen ska 
skötas 
* Ingen pool får byggas vid Stora Ekeby, då tomten är full av fornminnen. 
* nästa möte blir 29 oktober i Kungsängens bibliotek 
* SW har varit på kurs i marinarkeologi med praktiska övningar ute vid Arholma. 
Där mötte hon Hemik Breide som skrivit om den danska sjövägsbeskrivningen 
från l200-talet. Han föreslogs som föredragshållare i höst. 

ÖVRIGA FRÅGOR 
Förslag till höstens föreläsningar 
- Ebbe Schön; fruktbarhetsdyrkan 
- Hemik Breide - Sjövägsbeskrivningen från l200-talet 
- Christopher v. Warnstedt 
- Ska biblioteket placeras i dagcentralen? Sammanslagning och fritids- och 
kulturnämnderna? Vad gör vi då med Svenngårdska samlingen? Starta privat 
bibliotek? Frågan bör tas upp på styrelsemöte i höst. 

MÖTETS AVSLUTANDE
 
Nästa styrelsemöte 27 augusti 19.30 i biblioteket i Kungsängen
 
\ 

tang nterna 

Curt H Dahlgren 
justerare 
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UKF-styrelse 91-5� 
91-06-06� 

A.� Ekonomi 
l.� 115 medlemmar - några ännu anonyma 
2.� Saknat kontoutdrag från pg - ej överfört 300:- till vår bank 

B.� Dator 
l.� Ev inköp av Postscript - billigt nu 
2.� Installerat dekorativa fonterna - minnet för litet i datorn 

-� obs tryckfel: \tdfonts\ skulle vara \td\fonts\ 
a) "förlorat" skärmfonterna l!! 

C.� Verkställt 
l.� Allmänna UKF-ärenden� 

a) UKF:s engagemang i Urfjäll� 
2.� Datorfrågor 

a) ortnamnsdatabasen måndag 13.00 - stomme till struktur klar 
3.� Bok1� 

a) sålt 10 ex vid Stäket dagen�
b) 1 bok vid Birka-färden� 

4.� Projekt 
a) inköpt 20 ek. kartor 1540:
b) Levererat bandkopia till Håtuna hem. för: Anna-Greta Wijkström
c) rekognoserat och funnit okänd damm från 1807 - Lejondal 
d) Lars Bergström har tolkat 2 Brogårds-dokument 
e) lämna mtrl till Curt 

5.� Föredrag - guidningar 
D.� Korrespondens/kontakter 

l.� Brev in 
a) Kjell-Ove Matsson - rapport om dykningar vid Broholmen 
b) Tack-brev från Broskolan - Riga-elevernas besök 
c) Malte Andreasson - klar med domboksmaterialet 
d) Stiftelsen - Fornsigtunaboken - David guidar 12/6 kl 18.00 

2.� Brev ut� 
a) Ashton-Tate - dBASE i kombination med Windows� 
b) dBASE Sverige - Användarförening - BBS� 
c) Synnöve Carlman - UKF mtrl� 
d) Ebbe Eberhardson - UKF mtrl� 
e) Postgirot - saknad inbetalning - kontoutdrag 51� 

3.� Tele/diskuterat 
a) Anna-Greta Wijkström, Vimmerby. G och B besöker henne i sommar 

intervjuer och mottagande av bl a bilder 
b) Malm, Leif, Grillby vill etablera samrnarbete: håller underrätt 
c) Synnöve Carlman - Granhammar-spel m.m. 

E.� Rapporter
l.� Kjell-Ove Matsson: inga stenkistor vid Broholmen 
2.� ArkivIokaler för föreningslivet 
3.� Protokoll från kulturnämnden - 6000:- i anslag för UKF 

F.� Nya frågor att ta upp på mötet 
l.� En bok för "sjöfolket" - mycket lite litteratur tillgänglig 
2.� Synnöve Carlmans projekt 
3. David DamelI blir länsantikvarie i Örebro l okt - åtgärdas? 

~. G. Meddelanden 
l.� Amatörarkeologiska utgrävningsläger NAU-Iäger 

-� Amatörarkeologer med Nordiska förbundet för hembygdsarbete 
a) Medeltidsarkeologi på Biskops-Arnö 

2.� Arkeologi-dagen. sönd l sept 
3.� Kulturens dag 22 sept 
4.� Raä: Nytt museum vid Rökstenen� 

- Birka - vikingastaden, Första årsboken� 
5.� Leif Malm, Grillby (!) 

H.� Publicitet 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 6/91 Styrelsemöte 

Dag: 9108-27; tisdag 
Plats: Biblioteket i Kungsängen 
Tid: kl 19.00 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 

l MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
På grund av sekreterarens frånvaro fanns inget protokoll att justera. 

3 EKONOMI 
Saldolistan visade tillgångar på drygt 17000:-. Beslöts att betala räkning från Bindata 
AB på 10066:

4 PLANERING AV HÖSTENS OCH VÅRENS AKTIVITETER 
Curt rapporterade att flera personer frågat efter en fortsättning på vårens handsk

riftskurs. Att på nytt anlita Christopher von Warnstedt var inte aktuellt. Föreslogs
 
att starta en studiecirkel kring kommunens handlingar under ledning av egna
 
medlemmar. Börje åtog sig att kontakta makarna Bergström som varit behjälpliga
 
med tolkningen av flera Brogårdsdokumnet liksom med Agneta Allerstav. Jan

Christer åtog sig att arbeta med 1500-tals skriften.
 
Temakvällar med genomgång av texter är tänkbar utformning.
 

Börje rapporterade att hans kontakter med Ebbe Schön om ett föredrag kring
 
fruktbarhetskulten förknippad med Rösaring ännu inte resulterat i konkret datum.
 
Ebbe Schön är mycket intresserad av att tala över ämnet hos oss, men kan inte ge
 
besked om tid förrän om en månad.
 

En visning av Rösaring med David Damell gick av olika skäl inte att realisera under
 
hösten.
 

Beslöts att försöka få Björn Ambrosiani och Sten Tesch att tala om forskningshisto

ria kring resp Birka och Sigtuna. Börje kontaktar dem.
 

Andra förslag att arbeta med nu och framdeles:
 
Långhundraleden, Leif Gren om hålvägar, John Kraft om det fjärde folklandet,
 
Malte Andreasson om "Tinget i Bro", Lars Eriksson från krigsarkivet: kontaktas av
 
Jan-Christer, föredrag kring språkforskning: Curt söker lämplig föredragshållare,
 
seminarium kring Tibble 1809, Svenngårdska samlingen, teknisk utrustning för
 
hembygdsarbete och forskning.
 

5 BOKPROJEKTET ASCHANEUS 
Arbete med inskrivning av manus i datafiler pågår kontinuerligt allteftersom Göran 
Strömbäck lämnar ifrån sig material. 

6 ORTNAMSPROJEKTET 
Curt sammankallar projektgruppen för utforming av databasstrukturen. Alla ca 6000 
korten finns färdiga i textfiler på datorn. 
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7 MARKNADSFÖRING AV BOKEN 
Aktualiserades på nytt att presentera boken i en artikel i Upplands-Bro Aktuellt. 
Curt verkställer. Föreslogs försäljning vid B&W och Bro Centrum någon dag under 
hösten. "Företagspaket" erbjuds i november (HSB bl a), utformning aven folder 
med inbetalningskort, ny upplaga av den vanliga broschyren. 

10 ex har köpts av Järfälla bokhandel
 
1 ex till Enköpings bibliotek
 
583 böcker är sålda och betalning erhållits
 

8 RAPPORTER 
- Fläkttermostat inmonterad 2150:
- Matrisskrivaren gjord IBM-kompatibeI419:
- Postscript - ännu ej installerat - och minne anskaffat 
- Gustav Eriksson, nybliven medlem, har anskaffat en metallsökare som han vill 
använda. 

- Kompletterande uppgifter om Rövargrottan från Lars Svennberg, Göteborg 
- Utbytesexemplar från Sigtuna museer: Kung Olofs mynthus 
- C-uppsats "Tmget i Bro" av Malte Andreasson 

,-, - Pressmeddelande från Raä om Arkeologidagen 1 sept 
- Rapport och material om "1991 - The Year of the Maze" med internationell kon
ferens kring labyrinter 

- Ruben Lindberg disponerar en bärbar dator för inskrivning av sin avhandling om 
skolans historia. 

- Av Anna-Greta Wjjkström, Vimmerby, har vi fått ytterligare en bandinspelning 
och bildmaterial från hennes tid som lärare i Tjusta 1932 - 1943. Gudrun och Börje 
besökte henne i somras. Hon räknar med att komma till Tjusta i vår på Bygdens 
dag. 

- Börje har skrivit till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Skolverket m fl angående en 
diskutabel kommentar om tillblivelsen av vår nationalsång. I millionupplagor har
av allt döma - den felaktiga upplysningen spritts att Richard Dybeck ursprungligen 
inte använt ordet "fria" utan "friska". Enligt en biografi över Dybeck skulle denne ha 
varit bekymrad över att texten utan hans medgivande ändrats när den så småning 
om gavs ut i tryck. Börje uppmanar till en förnyad kontroll av källorna/uppgifterna. 
Det var "fria" som var själva vitsen med hans sång, som senare blev vår nationalsång. 

- Börje har haft kontakt med arkeologen Bengt Östmark, Ulricehamn, angående 
synpunkter på hålvägar; Ulricehamnsområdet är mycket rikt på hålvägar. 

- Frågan om vem som skall få göra den arkeologiska undersökningen vid Skällsta 
ligger fortfarande hos regeringen. Raä har fått en konkurent i Arkeologi Konsult 
AB, ledd av Roger Blidmo. VId samtal med Börje försäkrar denne att även deras 
rapporter är offentliga handlingar, som dessutom kommer snabbare än vad som 
vanligen gäller Raä:s rapporter. 

- Länsantikvarien Johan Eklund, Uppsala, har förklarat att han avkrävt Håbo 
kommun alla förhandsdiskussioner om man vill bebygga området invid hålvägarna 
vid Lillsjön. 

- UKF var inbjudet till avslutningen av kursen i medeltidsarkeologi på Biskops
Arnö; en stor grupp estniska amatörarkeologer deltog. 

- Bärgningen av von Essens omtaIde runstenslast ägde rum i somras; det var 
sprängda stenar: grindstolpar. 
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- Leif Malm - ansvarig för bärgningen av runstenslasten - har vänt sig till UKF för 
att få kontakt med hembygdsfolk som är intresserade av medverkan i en eventuell 
storsatsning på Birka. Det gäller rekonstruktion i full skala av Birkahus och båtar 
samt hantverkshus. Allt är på planeringsstadiet ännu. Börje kontaktar Björn Ambro
siani innan ett ev engagemang från UKF:s sida. 

- UKF finns med i Tabula gratulatoria i boken om Alf Åbergs tryckta skrifter 

- På motsvarande sätt subskriberar UKF en bok om Märta Strömberg i vilken David 
DamelI skriver en engelskspråkig uppsats om Fornsigtuna. 

9 ÖVRIGA FRÅGOR 
Beslöts att i skrivelse till kommunen aktualisera framkomstmöjli~heter och 
parkeringsplatser i anslutning till fornminnesplatser. Särskilt viktIgt är det att kunna 
komma fram med buss till Almarestäket. Det gäller också Rösaring och Signhilds
berg. 

Kerstin Holmer vill låna en dator för inskrivning av texter. 

10 AVSLUTNING - KOMMANDE S1YRELSEMÖTEN 
Kommande styrelsemöten bestämdes till: tisdagar 24/9,5/11,3/12, 14/11992
 
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
 

Vid protokollet Justeras 

7~~' 
Börje Sanden 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 7/91 Styrelsemöte 

Dag: 91-10-02; tisdag 
Plats: Biblioteket Kungsängen 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Håkan Norelius, Börje Sanden 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Föregående mötes protokoll justerades. 

3	 EKONOMI 
Tillgångar på bank 6600:
Se Saldolista per 91-10-01 

4	 PLANERING AV AKTIVITETER 
91-11-26. kl 19. Kungsängens bibliotek
 
Lars Ericson, krigsarkivet, håller föredrag om Stockholms utveckling till huvudstad
 
under 1500- och 1600-talen. Framställningen bygger på hans avhandling Borgare
 
och byråkrater. Omvandlingen av stadsförvaltningen 1599-1637.
 

91-12-05. torsdag 18.00 -20.00 Nordiska museet
 
Studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv. Begränsat deltagarantal.
 
Uppdelning sker i 2 grupper.
 

För kommande aktiviteter diskuterades att inbjuda historielärare vid gymnasiet
 
Olle Lundsjö, Lars Allerstam att tala över ämnen som de själva finner intressanta.
 

Ett studiebesök på landsarkivet kunde vara lämpligt under våren, se även listan på
 
föreslagna studieobjekt.
 

5	 BOKPROJEKTETASCHANEUS 
Allt levererat material är inskrivet i datafiler. Genom Göran Stömbäck~ ambitiösa 
omarbetning har manuskriptet avsevärt utökats. Curt har förhandlat med Upp
lands-Väsby hembygdsförening om fördyringskostnader. 

6	 ORTNAMNSPROJEKTET 
Curt, Jan-Christer och Börje sammanträder under vecka 41 för att lägga upp en 
lämplig struktur på databasen. 

7	 MARKNADSFÖRING AV FÖRSTA BOKEN 
Beställning av 20 ex inbundna från Svea livgarde 
Diskuterades var man kunde finna adressregister till kommunens företagare. Ev 
hos Sjöman/Björkman. 

8	 RAPPORTERING AV AKTIVITETER 
Vid möte arrangerat av kulturförvaltningen inför riksdagsvalet tog Curt upp frågan 
om ekonomiska risker vid arrangerandet av &tiidade buss- och båtturer. Fran 
kulturnämndens sida ansåg man sig kunna sta för ev uppkomna, ej finansierade 
kostnader. 
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Opinionen mot den stora förtätningen av bebyggelsen kring Urfjäll har inte givit 
entydigt resultat; förhoppningsvis kommer dock några tomter att tas bort från 
planeringen. Nu inriktar vi oss på att förhindra överexploatering av det 
återstående Syltaområdet. 

Curt föreslog att UKF skall begära företräde inför det nya kommunalrådet 
Lewenborg för att presentera sin verksamhet på samma sätt som vi gjorde inför 
Allgun Wilhelmsson. 

I brev från Upplands-Bro Folkrörelsearkiv med bilagt protokoll framförs 
önskemål om ett närmare samarbete med UKF. Styrelsen ställde sig positiv till 
förslaget. Bl a ville man göra gemensamma studiebesök på arkiv och dylikt. 

Fortsättningen på förra terminens kurs i tolkning av handskrifter fortsätter med 7 
träffar och början 91-10-10. Samarbete med Vuxenskolan. Kursavgift 130:

Kulturförvaltningen och Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning hade en kväll i 
slutet av september ordnat ett möte kring boken om Fornsigtuna, varvid David 
Damell inbjudits att berätta om utgrävning~rna. Några dagar senare tillträdde 
David sin befattning som landsantIkvarie i Orebro, varför detta möte hade varit ett 
utmärkt tillfälle för hembygdsföreningarna och en hembygdsintresserad allmänhet 
att få uttrycka sitt tack för Davids insatser för Upplands-Bro. 

Endast ca 10 deltagare var med vid mötet på grund av olycklig annonserin$ och 
frånvaron av information till berörda intressenter. Annonseringen skedde pa 
kommunens annonssida i Lokaltidningen. Börje meddelade att tidningen under 
några veckor inte delades ut på alla adresser i Bro. Informationssekreterare 
Annika Johannesson meddelades omedelbart om den bristfälliga annonseringen. 
Kontakt i saken togs med kulturförvaltningen och Stiftelsen. 

UKF och amatörarkeologerna hade tidigare under hösten genom Agneta Aller
stav tagit kontakt med Monica Damell för att höra om det fanns någon tid i 
Davids ansträngda schema för ett "avskedsmöte". Efter samtalet fann vi att vi inte 
skulle besvära David under flyttningsbestyren. 

En stor anslutning från grävare och kommuninvånare hade varit på sin plats 
vid detta tillfälle. 

Vid den av bl a Raä Jltlysta Kulturhusens dag höll Håtuna Håbo-Tibble 
hembygdsförening "Oppet hus" på Lövsta. Där gavs en resume över 
räddningsaktionen med bl a medverkan av Sven Munke, som aktivt arbetade för 
Lövsta i riksdagen. Börje närvarade och samlade historiken på band. 

Håtuna- och Håbo-Tibble hembygdsförening firade minnet av Håtunaleken vid en 
välbesökt högtid i Håtuna kyrka på årsdagen 29 september. Medeltida musik 
framfördes av Scaramella-kören. Börje Sanden talade om Håtunalekens betydelse 
och läste ur Erikskrönikan. Som avslutning läste Börje Frihetsbrevet av 1319 i 
nytolkning ur Röster från svensk medeltid. 

Börje talde om Granhammar vid Regionsamling för soldathemmen i mellansven
ska regionen på soldathemmet 91-09-20. Det resulterade i en beställninga av 20 
inbundna ex av Vad hände egentligen? Nytt föredrag önskades för de anställda på 
I 1 längre fram i höst. 

Justeras 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll m 8/91; Styrelsemöte 

Dag: 1991-11-05, tisdag 
Tid: kl 19.30 
Plats: biblioteket i Kungsängen 

Närvarande:Curt Dahlgren, Börje Sanden, Siv Wikström, Jan-Christer Strah
lert samt Inger & Håkan Norelius 

1. MÖTETS ÖPPNANDE
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 

2a. GENOMGÅNG av FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Protokoll m 6 o 7/91 lästes igenom och rättades och godkändes. 

2b. GENOMGÅNG av ÅTGÄRDSLISTAN (bill) 
se plustexten i bilagan. 

3. EKONOMI
 
- Il har köpt 20st inbundna böcker till fullt pris (=6000:-)!
 
- Likviden ligger idag på 6 962:26 - övrigt se bil 2
 
- Ny telefon anskaffas av Börje liksom 1pkt (5st) band tillIJumbon".
 

4. PROJEKT
 
Siv ska ge Hemik Breides uppsats till Börje om medeltida sjövägar. Övriga
 
ideer läggs in i åtgärdslistan för senare bearbetning. Till landsarkivet i
 
Uppsala kan vi ta oss i egna bilar.
 

5. BOKPROJEKT ASCHANEUS
 
Göran Strömbäck är krasslig. Efter senaste mötet hade boken utökts till 2100
 
- 2200 manussidor, vilket innebär ca 600 färdiga (fr 480st). Boken beräknas
 
tryckas i 750 ex.
 

6. PROJEKT ORTSNAMNSARKIVET
 
Ett möte med Ewa Brylla ligger i en nära framtid. Cuft och Börje stämmer
 
möte med henne.
 

7. MARKNADSFÖRING av BOKEN
 
Sommarens aktiviteter har varit låga, men nu går vi ut till företagen inför
 
julen. Vi ska också be medlemmarna själva ge bort medlemskap i julklapp.
 

8. RAPPORTERING
 

Datorfrågor 
- se åtgärdslistan 4* 

Korrespondens 
- Badelunda Hembygdsförening har eget medlemskap i UKF 

- Rapporterat till Annika Johanesson, kommunens informationsavdelning, att 
Lokaltidningen inte delas ut ordentligt i Bro 

- Bengt Hammarlund har försett oss med handlingar som vidarebefordras till 
Ruben Lindberg. 
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- Upplands Bros folklivsarkiv vill ha samarbete med oss (t ex följa med på 
våra aktiviteter) och har fått UKFs utskick mm 

- Annika Johannesen har fått utvärderingen som överlämnas till Börje 

- Eva de la Gardies experiment med potatisen har skett på Stäks Gård. 
Felaktig uppgift i tidningsartikel. Börje har skrivit till redaktionen. 

- Fått brev från Vällingby hembygdsgille som svar på artikeln i Ledungen 

- Curts artikel i Ledungen lästes av Lars Nilsson. Detta resulterade i en 
förfrågan om Börje kunde tänka sig en föreläsning på Stockholm Universitet. 
91rt och Börje demonstrerar våra databaser vid ett kommande seminarium. 
Ar det möjligt att få in nämnda artikel i "Populär Historia" månne? 

- Kulturnämnden har möte den 11:e dec kl 19.00 i "Referensen", biblioteket 
Kungsängen. Hur bevaka små föreningars intressen i kommunen?? Gå dit 
och lyssna!! 

- Malte Andreasson, Stockholms universitet, har skrivit en uppsats om 
"Tinget i Bro på 1600- o 1700-talen". Kontakten med universitetet har 
förmedlats av Kaj Jansson. MA kommer så småningom att föreläsa om detta 
för oss. 

- Siri Kajiand har berättat att Håtuna husmorsförening har lagts ner och 
undrar nu om vi vill ta vara på alla befintliga handlingar? Dessa finns idag 
hos Margareta von Essen på Signhildsberg. 

- DOS 5.0 är nu installerad 

- Inger har mött en fd kund, som idag arbetar på BPA BPA har fått en del av 
entreprenörsuppdraget vid byggnationen av järnvägen på Enköpingsträckan. 
Lite "inside information" överlämnades till Börje. 

- Lars Ericsson från krigsarkivet, har skänkt Sveriges Släktforskarförbunds 
Årsbok - "Bland bergsmän och bruksfolk" som bl a innehåller några studier 
av Alf Åberg kring Stora Daldansen. 

- Företagsmässan blir i september 1992. Om vi ska vara med bör vi aktivera 
oss lite vad gäller PR-material (t ex videobandet?). Finns någon statistik från 
förra gången. Mässvinnaren Per Forsberg är väldigt intresserad av UKF. 
Något för Inger att följa upp. Gör honom till medlem! 

9. ÖVRIGA FRÅGOR
 
Kerstin Holmer vill hjälpa till med att skriva in texter på vår dator. Kul!(
 
Börje hjälper henne att komma igång.
 

10. MÖTETS AVSLUTANDE
 
Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till den 3:e
 
december kl 19.30 biblioteket i Kungsängen.
 

Vid tangenterna, 

Inger Norelius Curt H Dahlgren 
1991-12-09 justerare 
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UKF-styrelse 91-8; 5 nov 
November 5, 1991 
7:14 PM 

A.� Ekonomi 
B.� Dator 
c.� Korrespondens/kontakter

1.� Brev in� 
a) Badelunda hembygdsförening�
b) Annika Johannesson: Lokaltidningsannonser� 
c) Ben9t Hammarlund: skol instruktion Tjusta 1844� 
d) Davld Damell: Tack för omnämnande i info4� 
e) Upplands-Bro folkrörelsearkiv� 

1)� sammarbete med UKF 
2) dokument med kommentarer från Kjell ~tensson 

f) Natur & Kultur: Röster från ... / recenSloner 
g) Upplands-Bro: Utvärdering av samlingsannonsen 

2.� Brev ut� 
a) SvD: Karin Thunberg m.fl - Eva de la Gardie - potatis� 
b) Bengt Hammarlund - Skolreglemente 1844� 
c) Lars Svennberg - Rövar9rottan� 
d) Cecilia Jahn - HSB - Llllsjöfyren - info� 
e) Vällingby hembygdsgille - offersten/Signalstenarna� 
f) Handskriftskursen: Stenström-Borkeby� 
g) Vuxenskolan - studiecirkel - föredrag� 
h) Lars Ericson; krigsarkivet� 
i) Lars Nilsson: Stockholms universitet� 

3.� Tele/diskuterat 
a)� ekonomiska delen av studiecirkel och föredrag� 

- cirkeln: UKF står för kostnad� 
- föredr: Vuxenskolan bidrager�

b)� Lars Nilsson tf professor - seminarium då UKF får presentera s 
tord 91-11-07. 

c) Christian Loven, Uppsla/Göteborg: avh om Medeltida borgar 
1) lovord för vår verksamhet 

D.� Verkställt 
l.� Allmänna UKF-ärenden� 

a) Data om UKF till Fritidskontorets matrikel� 
2.� Datorfrågor 
3.� Bok1 
4.� Projekt 
5.� Handskriftskursen 

E.� Nya frågor att ta upp på mötet 
l.� "Dagligt liv i Upplands-Bro i vår tid ll� 

- samarbete med kulturnämnden� 
F.� Meddelanden 
G.� Publicitet 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 9/91 Styrelsemöte 

Dag: 91-12-03; tisdag 
Plats: Kungsängens bibliotek 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Siv Wikström, Börje Sanden 

l	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 EKONOMI 
Tillgångar på bank 7134.26 
Se Saldolista 91-12-03 

3	 UKF:s PROGRAM 
Lars Ericsons föredrag om Stockholm åhördes av ca 20 personer. 
Lars fick ett ex av Vad hände egentligen? Arvode ordnas genom Vuxenskolan. 
91-12-05 genomföres ett studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv. 

Jan-Christer undersöker möjligheterna för studiebesök på stadsarkivet. 

4	 ASCHANEUS-PROJEKTET 
Curt kontaktar Författares Bokmaskin för ny offert. 
Träff ordnas med repr för Upplands-Väsbys hembygdsförening. 

S	 ORTNAMNSPROJEKTET 
Curt presenterade en struktureringsmodell för arkivkort. 

6	 URFJÄLL 
Diskuterades ett utställningsmaterial kring Urfjäll. 
Det måste vara klart senast 20 december. 

7	 HISTORISKA INSTITUTIONEN, STOCKHOLMS UNIVERISTET 
UKF hade blivit inbjudet till Historiska institutionen vid Stockholms 
universitetet för att presentera sin verksamhet. Datorprogram visades. 

TELEFON FÖR UKF 
Inför de kraftigt höjda teletaxorna efter nyåret beslöts att installera 
egen telefon för UKF hos Börje. Curt skriver intyg att det gäller ideell 
förening och gör beställningen. 

9	 ÖVRIGT 
Kerstin Holmer tar över den bärbara dator som Ruben använt och får 
skrivuppgifter. 

Vid protokollet	 Justeras 

CZ~JL&:	 ~~ 
Börje Sanden	 Curt~~ 

sida 1 av 1	 justerares sign 
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FILE OUTLINE EDIT DISPLAY PRINT HIDE SHOW WINDOW ADVANCED 
C:\PCO\STY91-9-5k--OVER-PAGE=1 LINE=ll COL=9 NUM------------6:52 PM-
UKF-styrelse 91-12-03 - sty91-9
December 3, 1991 
6:52 PM 

A.� Ekonomi 
1.� Förlängning av underhållsavtal med HP 
2.� Räkningar från Bindata för materiel 

B.� Dator 
1.� Kabelförbindelse mellan datorerna - Lynx 
2.� 3 band för bandstationen 
3.� Omformatering av harddisken - DOS 5.0 

C.� Korrespondens/kontakter 
1.� Brev in 

a) Frågeformulär: "Det händer ... " Annika Johannesson, Uppl-Bro
2.� Brev ut� 

a) Carola Magnusson: Dagligt liv ...� 
b) Nordiska museet: bibliotek och arkiv� 
c) Gärdenäs,Karin. (ak.upps) Artikel om Tranbygge� 

r 
3. Tele/diskuterat�

a) Mörk: Biskops-Arnö, NAU-lägret� 
b) Lokaltidningen - Hultström: järnvägsdragningen�

Lr-----;m I I I I I I I I I R
PRESS THE ALT KEY FOLLOWED BY A MENU LETTER FOR MENUS 39 

iLE OUTLINE EDIT DISPLAY PRINT HIDE SHOW WINDOW ADVANCED 
C:\PCO\STY91-9-5k--OVER-PAGE=1 LINE=45 COL=50 NUM------------6:52 PM-

c) Tore Granholm. förf till Gutarnas historia 
D.� Verkställt 

l.� Allmänna UKF-ärenden� 
a) Data om UKF till Fritidskontorets matrikel� 
b) Lars Ericsons föredrag om Stockholm på 15-1600-talen� 

2.� Datorfrågor�
a) Fastlynx installerad för överföring mella datorer� 
b) Säkerhetskopior på band, disketter, lilla datorn� 
c) omformatering av HP Vectras harddisk� 
d) speceill config.sys för HP !� 

3.� Bok1� 
a) Gåva till Lars Ericson� 

4.� Projekt� 
a) Ruben Lindberg klar med sitt manus - korrekturläser� 
b) Dagligt liv - Carola Magnusson - Brunna� 

1) Samarbete med Nordiska museet?� 
c) Evert SVerkman: mtrl från hans Ekman-studier� 

- Ärkebiskopsvisitationer�- 5.� Handskriftskursen 
a) Fortsätter 92-01-23 (torsdagar)� 

_________b )_iV ~emby?dsgå1den I ber?ende\på hiram�__ i 

- PRESS THE ALT KEY FOLLOWED BY A MENU LETTER FOR MENUS� 39 

?!-) Fortsätter 92-01-23 (t~rsd';gar)
 
b) Ev i hembygdsgården - beroende på hyra� 
c) Många dokument tolkade/under arbete.. .� 
d)� Utfärd tillsammans med Bro hembygdsforenlng i 92-05-25,lörd 

6.� Föredrag - guidning - Börje
a) Rösaring 91-10-20 Håbo Härads hembygdsförening� 
b~ Upplands-Bro på Bellmans tid - Näs 91-11-21� 

E.� Nya fragor att ta upp på mötet 
F.� Meddelanden 

1.� Curt - originalet till Medlemsinfo! 
2.� Börje - Fornsigtuna mot bakgrund av isländska sagor� 

Tjusta s~ola 92-02-12� 
3.� Börje - Håtunaleken. Sigtuna hembygdsförening 92-03-19 

G.� Publicitet . 
l.� Presentation av UKF - Seminarium - Sthlm univers. Hlst.Inst� 

91-11-07� 
2.� Näs hembygdsgård Bellmanafton 91-11-21 
3.� Vid föredrag BrF Hovslagaren - 40-tal personer 91-11-27 
4.� Privat demonstration av dataprogram - avd.dir Torsten Augrell 

Humanistisk-samhällsvetenska~li9aforskningsrådet. HSFR 91-11-24 
~ 5_._~KF:slmedlTmsblfd i ~ärma1 pa ?lbli?teke?m _ 120



UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll nr 1/92; Styrelsemöte 

Dag: 1992-01-14, tisdag 
Tid: kl 19.30 
Plats: biblioteket i Kungsängen 

Närvarande: Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, Anders Wallden, Jan-Christer 
Strahlert samt Inger & Håkan Norelius 

1. MÖTETS ÖPPNANDE
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 

2. GENOMGÅNG av FÖREGÅENDE PROTOKOLL
 
Protokoll m 4/91 lästes igenom och rättades och godkändes.
 

3. EKONOMI
 
Börje redogjorde för den ekonomiska ställningen, se bil.l.
 
Vi har fått en del intäkter både från föredrag och försålda böcker. Enköpingsboken är
 
avbetald - vi har sålt 42st - vilket gett ett överskott på 840:

Det beslöts att investera i underhållsavtal för datorn med hembesök. 

Det beslöts också att delta vid Svenska Hembygdsförbundets Årsstämma och visa upp våra 
dataresurser. Deltagandet kommer att kosta UKF 2 500:- av 10 000:- (BINDATA AB o 
SPC, Uppsala står för resterande kostnad). se vidare nedan 6H/IN 

4. PLANERING AV AKTIVITETER 
l.Den 18:e februari kommer Malte Andreasson att redovisa sin 3-betygsuppsats i 
Kungsängens bibliotek, Den handlar om häradstingets utveckling i Bro under 1600- och 
1700-talen. 

2. Den 31 mars ska Lars Allerstam tala om Hitler utifrån Alice Millers bok i ämnet. 

3. Vidare hoppas vi få några föredrag av Olle Lundsjö och Inger Nygren, båda 
gymnasielärare i Upplands-Brogymnasiet. 

4. Den 25 april görs ett studiebesök vid dammanläggningar vid Norrboda, där det funnits 
såg- och mjölkvarnar. 

6. UKF har ett halvt löfte av nye ägaren på Lennartsnäs att tillsammans med Upplands-Bro 
Musiksällskap anordna en herrgårdskonsert under temat Lär känna din bygd. 

5. BOKPROJEKT ASCHANEUS 
Ett möte i med Upplands-Väsby hembygdsförening den 91-12-17 ledde till en ökad upplaga 
på 800 ex med hårda pärmar. 

6. ORTNAMNSPROJEKTET 
Börje har gjort en teststruktur i dBASE, som Håkan och han vidareutvecklar. Ett möte 
skall hållas i styrelsen innan vi bestämmer med Eva Brylla i Uppsala. 

1 
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7. MARKNADSFÖRING av BOKEN
 
Börje blev inblandad i ett möte ute på Lennartsnäs som resulterade i försäljning av 5 inb
 
böcker.
 

Vidare kommer de förstås att säljas vid de offentliga tillställningarna under våren, t ex
 
Baltic Waves.resan, Kvinnor Kan-mässan, Hembygdsförbundets riksstämma och Upplands

Bro-mäassan.
 

8. RAPPORTERING
 
Börje hade problem med Venturan, och Fastlynx passar tydligen inte mde Windows 3.0.
 
Håkan lovat hjälpa till.
 

Vi har fått ett särtryck från David DamelI aven bok om Märta Strömberg. Boken har UKF
 
redan skaffat.
 

En av Lokaltidningens journalister var med vid Börjes intervju med Irma Hådell.
 

Agneta Allerstav uppvaktades med en blomma efter genomgången operation.
 

Kjell Nilsson vill ha vår dataverksamhet redovisad i Ledungen.
 

Ruben Lindberg illustrerar själv sina artiklar i bok2
 

Börje har en föreläsning den 12 feb om Isländska sagorna som bakgrund till Fornsigtuna.
 

Vi svarade på remissen ang Urfjäll, som skulle in före 20:e dec. Vi begärde att ingen ex

ploatering skulle ske eller åtminstone att det nionde huset (åt Dunderhus till) skulle tas
 
bort. Curt har fått tillfälle att lägga ut texten i lokaltidningen.
 

Curt har inbjudits att tala inför konstnärsföreningen
 

Curt och Börje har visat datorns användnin~smöjlighetervid ett seminarium vid Historiska
 
institutionen vid Stockholm universitet. Inbjudan föranleddes av Curts artikel i Ledungen.
 

Inger rapporterade om Svenska Hembygdsförbundets årsstämma, som förläggs till Uppsala
 
i år.
 

Inger skall fara runt the Baltic Sea med författare från samtliga länder runt Östersjön (10
 
olika nationer). Hon kommer att ta med sig våra böcker både som förevisningesmaterial
 
och försäljning.
 

9. MÖTETS AVSLUTANDE
 
Mötet avslutades med att fastlägga kommande styrelsemöten till den 26:e mars kl 19.30
 
biblioteket i Kungsängen. 

Årsmötet blir den 23:a april 
(senare ändrat till 22:a april) \ 

Vid tangenterna, 

In~er Norelius 
~'\z~ -

Curt Dahlgr~ 
Hatuna 1989-12-09 justerare 

2
 

122



UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll nr 7./92; Styrelsemöte
 
Dag: 1992-03-10; tisdag
 
Tid: kl 19.30
 
Plats: hos Börje
 

Närvarande:Curt Dahlgren, Börje Sanden, Lotta Hedin, Jan-Christer Strahlert samt Inger 
& Håkan Norelius 

1. MÖTETS ÖPPNANDE
 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 

2. JUSTERINGAR och GODKÄNNANDEN
 
Protokoll nr 1/92 bordlades pga utskriftsproblem

Åtgärdslistan: avvaktas
 

3. EKONOMI (bil 1)
 
Likviditeten börjar bli god (14 000:- i kassan)
 

Egen telefon kräver ny linje(1 475:-), jack(250:-), besök(200:-) samt en telefon(ca 1 000:-),
 
dvs en summa på ca 3 000:
Ett modem vore bra för samkörning med BINDATA bl a. BINDATA lånar ut ett faxmo

dem.
 
Scanner + Recognita vore bra, för att kunna läsa in större textmassor. CD o INo
 
undersöker priset var för sig. (BS får t ex fotostatkopior fr Kjell Stensson med jämna
 
mellanrum, vars data borde in i databasen.)
 

4. PLANERING av AKTIVITETER 
Be Alf Åberg hålla ett föredrag nå~on gång i apriL 
Till årsmötet kan BS komplettera lite om Fornsigtuna och Inger frågar Alf Henriksson om 
han vill göra något. 

5. BOKPROJEKT ASCHANEUS 
GS har lite svårt att avsluta, men endast slutkrönikan fattas nu. Offerten på 150 000:- har 
accepterats. 

6. MARKNADSFÖRING av BOKEN (böckerna) 
bok 2 - Rubens bok om skolorna är på 120 sidor och får bli en egen bok. Den måste 
komma uti år 
bok 3 - den om stora daldansen bör komma ut nästa år i samband med 250-årsjubileet 

'-.-. 7. RAPPORTERING (punkthänvisn t Börjes sammanställning - biL2) 
7.B Datorfrågor \ 
BS;I; Kopiatorns toner börjar ta slut. Inger lovade att ta reda på möjligheterna att lämna 

kassetten för återfyllning. 
BS;2; Försäkringarna för dator fortfarande lite kryptiskt. Curt tar tag i det och ordnar med 

HP. 
BS;3;Börje hade problem med att läsa Ingers disketter på sin dator - Håkan lovade hjälp. 

7.C Korrespondens 
BS;I; Posten har nya rutiner vad gäller ekonomibrev. Man måste teckna på en blankett så 

får man 50% tillbaka!?! 
3a; Kaj Jansson har förmedlat en intressant kontakt med Björn Furuhagen. Denne har 

forskat kring tingets utveckling genom tiderna. 
3e;	 Anna-Greta Wijkström har avlidit. Hon var luftbevakare under kriget på Skråmsta 

gård. Hennes fotosamling från bl a denna tid tas om hand aven avlägsen släkting, 
~en vi har blivit lovade ett album framöver. UKF har sänt en blomma till begrav
rungen. 
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7.0	 Verkställt 
BS; la; Det har krånglat till sig vad gäller betalning till föredragshållarna, Vuxenskolans 

minskade anslag gör att UKF får stå för en del.~v konstnaden; vi har fått kommu
nalt anslag bl a för föreläsningsverksamheten. Aven resebidrag för 
"Riksstämmadeltagare" äskas den vägen. 

1b;	 Det blir drastiskt sänkta anslag till kulturfrågor inom kommunen. Vi klarar nog det 
ekonomiska ändå. 

2c; Adressetiketter efterlyses för utskick i olika sammanhang. Det är också en tjänst till 
andra föreningar, som vi kan ta betalt för. 

3a; Endast 7 av de 14 nyinbundna böckerna finns kvar. 2 ex har gått till Stockholms 
stadsbibliotek och 5 ex till Studiefrämjandet. 

7.E	 Nya frågor 
BS;la; Ska vi ansöka om medlemskap i Stockholms Länshembygdsförbund? Medlemsav

giften ärFå ca 1 OOO:-jår. Styrelsen tyckte nog att det var bra, men beslöt att ta upp 
frågan på årsmötet. 

7.F Meddelanden 
BS;l;Företagarföreningen har årsmöte 92-04-04.Börje ar inbjuden att tala om Hembygden. 
CD;l; Börje, Curt o Håkan besökte ortsnamnsarkivet och träffade den nya chefen - Ewa 

Brylla. Databasen demonstrerades till full belåtenhet och Ewa tycker att det är en 
bra ide att visa den på riksstämman. Själv tänker hon komma dit och försöka intres
sera flera föreningar att "knappa in" korten till datorn. 

CD;2; Urfjäll går in i ytterligare en remissväng med förslaget att två hus ska bort (närmast 
stranden) och de får vara max 4.20 höga och att en mycket varlig exploatering ska 
iakttagas. Belutades att inte aktivera oss vidare. 

CD;3; Curt höll föredrag om Snorres skrivningar för konstnärsföreningen i 
KungsängenjUpplands Bro. Genom sin nya ordförande David Edwards,( kanaden
sare, gift med Agneta från Kalix) har föreningen vitaliserats. Kåseri kanske. 

LH;l; Lotta funderar på att bli medlem i ovan nämda konstnärsförening. 
LH;2; Lotta har noterat att hemvärnet grävt skyddsvärn hemma hos henne och förfulat 

miljön samt kört rakt över fornminnen och växter. - Vad göra? Ta kontakt med Il! 
J-CS;l;J-C talat med Kerstin Holmer om att delta i vår utställning på stämman, - Kerstin 

sade OK! 
J-CS;2;J-C tar reda på om han kan logga in på en databas med temporär ID under 

stämman. J-C håller anförande vid Genealogiska föreningen 92-03-xx, se GF-nytt. 
HNs;	 Inget att rapportera 
INo;	 Inger deltagIt i BALTIC WAVES och skapat kontakter med flera för UKF intres

santa personer bl a Göran Andolf och Alf Henriksson. De böcker Inger skänkte bort 
betalas till 50% av UKF. 

7.G	 Publicitet 
Inger o Curt samordnar PR-material för riksstämman. 

S.A Årsmötet
 
Förvaltningsberättelsen och den ekonomiska berättelsen är klara. Däremot finns ingen
 
valberedning utan nya styrelseledamöter får vi u~se själva. Mandattiden utgår för Börje,
 
Curt och Lotta, vilka samtliga föreslås på ytterligare 1 mandattid. Håkan och Siw står kvar
 
på ett år till. Inger har svårt hinna med sekreterarjobbet och blir glad om Bettan Edberg
 
går in som ledamot och tar över den biten. Inger överlämnar förstås genom att ge henne
 
alla mallar och rutiner som har utarbetats under Ingers sekreterartid. Inger står kvar som
 
suppleant.
 
Programmet på årsmötet får bli en föreläsning av Börje baserat på Isländska sagorna samt
 
en demo av databaserna - om inte Inger lyckas engagera Alf Hemiksson.
 

9. MÖTETS AVSLUTANDE
 
Mötet avslutades med att ändra det konstituerande mötet den 7:e maj till den 5:e maj.
 

Vid tangenterna, 
~~~ - 

In~er Norelius CurtDahl~ 
Hatuna 1989-12-09 justerare 
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· I'PPlA\l)S-BRO 
: I\n11'RHI~TORISK. -\ 

FORSK.\I\GSI\~TI11 T 

UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 92:3 Styrelsemöte 

Dag: 92-04-02; söndag
 
Plats: hos Börje Sanden
 
Tid: kl 19.30
 

Närvarande:	 Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden, Inger 
Norelius, Håkan Norelius- 1	 Mötets öppnande 

Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 Ekonomi 
Ekonomiska ställningen framgår av saldoiistan. Tillgodhavanden ca 14000:

3	 Program
Årsmöte onsd. 22/4 kl 19.00 i Bro bibliotek. Senaste nytt om forskningen 
kring vår hembygd. 

Exkursion till dammanläggningar vid Norrboda och Lejondal. Dammarna 
har uppmärksammats i handlingar ur Brogårds arkiv. De har ej tidigare 
varit kända. Exkursionen görs i samarbete med hembygdsföreningen i Bro. 

Det blir Herrgårdskonsert på Lennartsnäs 10 maj. Ett samarrangemang 
mellan UKF och UPJ?lands-Bro Musiksällskap. Bruno Niklasson berättar 
om sin verksamhet pa Lennartsnäs. Johan Westre spelar piano, Anna-Karin 
Norrby spelar flöjt. Bro d'river Boys sjunger. 

UKF visar sin verksamhet vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma i 
Uppsala 28-29 maj. 

4	 Rapporter 
Ruben Lindberg kompletterar sitt arbete med boken genom att börja 
arbeta med det tidigare av Håtuna hembygdsförening påbörjade projektet 
med skolmuseet i Tjusta. 

Vi har fått ett foto av Knut Sjöman med Negelstena sedan länge 
försvunna skola. 

Vi har nu fått ett tredje inspelat band av Anna-Greta Wijkström om 
skolförhållandena i Tjusta pa 1930-talet. 

Handlingarna för Bro häradsallmänning är nu genomgångna av arbetgrup
peq. \ 

"Arliga räntan" (15-1600-talen) är nu anskaffade för alla socknar i 
kommunen. 

UKF deltar i Arkivföreningens årsmöte 9/4. Vi sammanträffar med deras 
exepert från Stockholms läns bildningsförbund Hans Hällgren den 11 maj. 

UKF är inbjudet till Lokalhistoriskt seminarium på Stockholms univer
sitet anordnat av SHF och Historiska institutionen med tf prof. Lars Nils
son. Vårt ämne är Datorns roll i lokalhistorisk forskning. 

Elisabeth Svalin, riksförbundet, besöker UKF 14/4, gäller främst 
databaserna. 

En lokalhistorisk forskningsgrupp från Kiruna gör studiebesök hos UKF 
6/4. 

Hans Liden, riksantikvarieämbetet, går ut med ett upprop om studier och 
seminarier kring borgar. Intressant för UKF med tanke på Almarestäket. 

sida 1 av	 justerares sign 
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5 Bokutgivning 
Lars Ericson, krigsarkivet, bidrar ev med 2 artiklar i bok3.
 
Ruben håller på med illustreringen av bokZ. Han gör tuschteckningar av så
 
många skolor som det går att få fram en bild av.
 

6 Jlrs~ötet 
Bettan Edberg accepterar styrelsepost, som protokollssekreterare. 
Styrlsen föreslår årsmötet att UKF in~år som medlem i Stockholms läns 
hembygdsförbund (automatiskt även l riksförbundet) 

7	 Ko~~ande roredrag - guidningar
 
Företagarförenigen, Lövsta 4/4.
 
Föreningen Kulturhistoriska färder, 26/4
 
Kamratföreningen på Il, Granhammar.
 
Busstur med HSB-förening 9/5
 

Vid protokollet	 Justeras ..3i#~ 

Bö~ Sanden 

\ 

sida 2 av	 justerares sign 
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UPPLANDS-BRO 

KULTURHISTORISKA 

Fö~~RN1NGSINSTITUT 

Protokoll nr 4/92; styrelsemöte 

Dag: 1992-05-05 
Tid: 19.30 
Plats: Biblioteket i Kungsängen 
Närvarande: Curt H Dahlgren, Börje Sanden, Inger Norelius, Håkan Norelius, 

Jan Krister Strahlert, Elisabet Edberg 

l.	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 

2.	 KONSTITUERING
 
Börje Sanden valdes till kassör.
 
Elisabet Edberg valdes till sekreterare.
 

3.	 FÖREGÅENDE PROTOKOLL 
Börje och Inger skall gå igenom och ordna upp föregående protokoll. 

4.	 EKONOMI 
a, Börje redogjorde för ekonomin som kan sägas vara god. 
b, Curt har ansökt om bidrag hos kommunen men måste kompletera med en 

budget för "Vad hände egentligen, andra boken". Se bilaga l. 
c, Vuxenskolan har medelat att de ej kan bidra med medel vilket gör det 

mycket viktigt med de kommunala bidragen. 

5.	 SHFs RIKSSTÄMMA 
a, Annons i Aktuellt Sveriges hembygdsförbund nr 2 1992. Se bilaga 2. 
b, Senast 8.30 den28 maj måste vi vara på plats. Vi river efter 16.00 

den 29 maj. 
c, Inger ordnar med försäkringar under mässan. 

\ 
d, Börje ordnar med lån av skärmar från Solna stad. 

""- e, Inger tar med demoutrustning från S~C ~ch sin "lilla röda". 
f, Curts overheadplatta till Kristers station. 
g, Börje har en station med storbild. 
h, Inger kollar modemkopplingar i lokalen. 
i, Börje moderniserar de gamla skärmarna. 
j, Curt tar med Stäket-tapen för visning. 
k, Curt tar med den fjärrstyrda TV-kameran. 
l, Kristers nya program, Geo-game, visas ev på mässan. 
m, De som har anmält sig till mässan får ytterligare ett utskick där vi 

har möjlighet att skicka med material. Lennart på SPC hjälper till. 
n, Curt uppdaterar våra brochyrer. 
o, Alf Henriksson bjuds med. Inger ordnar med biljetter till banketten. 
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6.	 RAPPORTER 
a, Karl-Erik Mörk kunde ej komma pga av guidning. Börje kontaktar honom 

ang artikel i DN om grafitgruva. 
b, Samarbetskommitten har möte på Klint den 3 juni 19.00. Börje och 

Elisabet går. 
c, UKFs telefonsvarare är nu inkopplad hos Börje tel nr 41 355. 
d, Brevpapperen skall uppdateras. 
e, Kriser har en fax med samma nr som hans telefon. 
f, Krister har haft kontakt med Olle Ferm, RAÄ. Till jul kommer en bok 

om Bro i serien Medeltida Sverige. Curt förhandlar om kommissions
försäljning. 

g, Börjes rapport, kommentarer till bilaga 3. 
A Ekonomi 

1, Föreläsar arvodena har höjts. 
2, Börje kontrollerar om vi behöver deklarera. 
3, Vi har medlemskap och fyra ex av Ledungen. Börje har eget 

medlemskap så styrelsen får varsitt ex av tidningen. 
4, Företagsmässan 4-6 september, en monter på 9 m2 är bokad och 

betald. 
B Dator 

1, Svenska civildatologerna AB, Kiruna har besökt Börje. Vi kommer 
att informera varandra om våra respektive verksamheter. 

2, SHF 17 Oktober, vi visar sår data och våra program. 
3-6Databasprogrammet skall aktualiseras. 

CKorrespondens/kontakter 
1,~Släktforskarförbundetsstämma 15-16 augusti, Krister kontaktar 

Elisabet för mer information. 
~Uppsats från Maj Djurberg, "Rötter i Upplands-Bro blir en del 

"Det häne .• " 
4, Arkivföreningen ordnar våra papper den 11 maj, Börje överlämnar. 

D Verkställt 
4, Reklambladet blev lyckat. Ruben skriver vidare om tiden efter ',l' 

1950. 

7.	 ÖVRIGA FRÅGOR 
Curt är ordförande i kommunens amatörteaterförening och har fått en för
frågan från Anna Norberg på kulturförvaltningen om UKF kan skriva ett 
manus till ett årligen återkommande bygdespel. Anna återkommer med en 
projektbeskrivning. 

8.	 NÄSTA MÖTE 
Nästa möte blir den 9 juni kl 19.30 i Kungsängens bibiliotek. 

9.	 MÖTETS AVSLUTANDE 
Ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

Sekreterare	 Ordförande 

Curt H 

i 
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UKF-styrelse 92:4 
May 5, 1992 
5:57 PM 

A.� Ekonomi 
1.� Räkning från Vuxenskolan 1825:
2.� Ny typ av deklaration - något för Curt 
3.� Medlemskap i län- och riksförbund: 10:-/medlem = 1300:
4.� Företagsmässan 1000:
5.� RictOlbch Tvärsnitt: 19 O: 
6.� "slosta" 10 inbundna ex av bok1 levererade 1300:

B.� Dator 
1.� Svenska Civildatalogerna AB, Kiruna 
2.� SHF - 17 oktober 
3.� oläsbara filer igen med Jumbo~ ~ ~~~~rr 
4.� Curts filer - omdöpta - identifierade! - några saknades tidigare
5.� HP110 - konvertering - ej hårda radslut? 
6.� dBASE 4.5 ?? 
7.� Användarförening för dBASE håller på att bildas� 

- Gunnar Sommestad, expert på Paradox - (Bor land)� 
- intresserad av mina lösningar� 
- ville faxa materialet� 

C.� Korrespondens/kontakter 
1.� Brev in 

a) Nordiska förbundet för hembygdsarbete och lokalkultur 
- Arets grävläger 

b) Adresslista för samtliga tidningar 
- fått av N o K (Ylva Duner) 

c) Inbjudan till utställning - Släktforskarförbundets riksstämma 
- 15-16 aug� 

d) Maj Djurberg, uppsats om Låssa/Lövåker�
2.� Brev ut 
3.� Tele/diskuterat 
4.� Möte 

a) Dan Lundström 
b) Arkivföreningen 

D.� Verkställt 

Kiruna: Kulturbank - Kirunas rötter 
- ordnar våra papper månd 11/5 

1.� Allmänna UKF-ärenden 
a) medlemskap i läns- och riksförbund: 10:- 1300:

2.� Program 
a) Lennartsnäs - stolar, blommor, affischer, pianostämmning 

3.� Datorfrågor 
4.� Bok2 

a) Rubens avsnitt trpsatt
b) Rubens illustratl.oner nästan klara ~ .... '"1.,." 'lit:" 
c) Nathan Söderbloms protokoll 
d) Instruktion för Tjusta skola 1844 
e) ur Instruktion för Tjusta skola 1866 
f) Re~J~m~~a~ avsett för bygdens dag i 

5.� Ascha~-noKen 
a) slutmanus lämnat 
b) korrekturläsning ~ågår 
c) redigering av kaplotlen - ? 

6.� Projekt 
7.� Handskriftskursen 

a) tolkning och renskrift görs "privat" 
8.� Föredrag - guidnin9 - Börje - genomförda 

a) Företa9arförenl.ngen - närvarande var 
b) Forsknl.ngsläget - UKF:s årsmöte 
c) Exkursion till damm-anläggningar 25 

{?) 
TJusta och andra 

sedan sist 
Lewenborg 

april 
d}� Föreningen för Kulturhistoriska färder - ordf. Bertil Almgren 

E.� Nya frågor att ,ta upp på mötet 
F.� Meddelanden - kommande föredrag av Börje 

1.� Sveagardesföreningens årsmöte - Granhammar 92-05-07 
2.� HSB-distr 12 - heldag i Låssa, Rösaring 92-05-09 
3.� SweRoad - internationell kurs på Lejondal 92-05-11 
4.� Exkursion - Husby, Bro 92-05-12 
5.� Historia kring Upplands-Bro/Gamla stan 92-05-19� 

Generalstabens "damer"� 
G.� Publicitet 

1.� Artikel i Lokaltidningen om bok2 
2. i~eklamblad framtaget 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 5/92 Styrelsemöte 

Dag: 92-06-09; tisdag 
Plats: Biblioteket i Kungsängen 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Håkan, Inger, 
Börje Sanden 

1	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Sekreteraren hade anmält förhinder, inget protokoll att justera. 

3	 EKONOMI 
Saldolistan per 92-06-09 enligt bilaga 
Banktillgodohavanden 4214.90 
C:a 1000:- i kassor 

Curt skickar ansökan om bidrag till Kulturnämnden 

4	 AVRAPPORTERING AV AKTIVITETER 
Förberedelser gjorda för UKF:s medverkan med demonstration av 
verksamhet och datorprogram vid Riksförbundets årsstämma i 
Uppsala. Huvudansvarig är Bindata. Jan-Christer visar 
Släktforskningsprogram, Börje visar UKF:s databaser. Curt ordnar 
video-mtrl genom Vretmaskin. 
Medhjälpare från UKF var Kerstin Holmer, Fred Berglund, Gudrun 
Sanden, Inger och Håkan Norelius, Börje Sanden, Curt deltog med 
demonstrationsmaterial. UKF fick komma till tals en kort stund 
inför mässodeltagarana. 

UKF inbjudet att demonstrera sin verksamhet vid Genealogiska
 
förbundets riksstämma i Uppsala 15-16/892. Samma material visas.
 
Jan-Christer är kontaktman.
 

UKF deltar med i huvudsak samma progracl vid Upplands-Bro
 
mässan 4-6/9 92.
 

Windows 3.1 insatallerat - minneshanteringen fungerar inte normalt
 

Geogame inköpt liksom LMV:s koordinater för topgrafiska kartan,
 
Jan-Christer har lagt in koordinaterna i kartprogrammet Geogame.
 

Brev till Arne Groth om jordstrålningen vid Rösaring
 
Brev till Nils-Erik Lande1l med gratulationer till 25000 stipendieum;
 
han skriver ofta om platser i Upplands-Bro i sina böcker.
 

Förslag till "Kulturism"-program framlagt av kulturnämnden efter
 
uppdrag från kommunen. Sammanfaller i tid och ämne m.ed förslag
 
från Tina Dyrssen och Thore Isaksson. Möte i frågan på Oråker 92

05-25. Nytt möte hos Bengt Bergman på kommunkansliet 92-06-01
 

~~ 
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Börje och Bettan Edberg deltar i samarbetsmötet på Klint 92-06-03 

UKF drev i samarbete med Musiksällskapet en herrgårdskonsert 
med historia på Lennartsnäs 92-05-10. Bruno Niklasson värd på 
Lennartsnäs. 

Börje förslår en föredragsserie om Rösaring med John Kraft, Ebbe 
Schön, Arne Groth. Kontakt har tagits med de berörda. 

Föreslås ett föredrag av Ruben Lindberg om folkskolans 150 år. 

Allrumrnet i Kungsängens bibliotek ej längre tillgängligt för UKF:s 
föredrag; tills vidare använder vi Bro bibliotek. 

Ruben Lindberg har lämnat ytterligare originaltuschteckningar till 
bok2. Han arbetar med en karta över skolornas placering. 

Curt hämtar tryckoriginal (bokl) hos Bokmaskin. 

Reklamblad för bok2 utdelade vid Bygdens dag i Tjusta 23/5. 

ÖVRIGA FRÅGOR 

Reklamtext för UKF i samband med utskickande av inbetalningskort 
diskuterades. Beslöts att alla skall fundera över lämplig text. Den 
bör vara färdig till utställningsdagarna. 

Nytt brevpapper: nytt telefonnummer, organisationsnummer, (tele
faxnumrner) bör anskaffas. 

Jan-Christers telefax: 73 277 - samma som telefon. 

Jan-Christer berättade om ett videoprojekt med föremål, platser, 
personer gamla filmer m.m. 

Utskrift av Agnetas filer om Ådö, Brogård m.m. skall
 
kompletteras/fullföljas.
 

Föredrag och guidningar av Börje. Svea livgardes kamratförening 
7/5; busstur med HSB-föreningarna i Kungsängen (t Låssa, 
Rösaring); SweRoad föredrag om Upplands-Bro, (Lejondal).9uid
ning Fornsigtuna för Kvinnor kan. Guidning + Föredrag om ~täket 
(Rotary Sundbyberg) Guidning Riddarholmen - Gamla Stan 
(Generalstaben) 

justeras

G?;to~ 
~~~ 

Börje Sanden Curt H Dahlgren 

sida 2 av 2 justerares sign 
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UKF-styrelse 9)--0 ~ .(~ h Cq,t-"t 
June 9, 1992 ' l/ k".JI; Y.:J4 ~-V'~ .s . •
6 : 21 PM� ~--(f f - ~,. , ''''''''T 

A. Ekonomi 
1. teleräkning 
2. Geogame 
3. LMV 
4. Mässan 1000:

B. Dator 
1. Windows 3.1 installerat - minnet krånglar 
2. Införskaffande av Dbase IV vers 1.5 ; 
3. Seminarium kring dbase 1.5 
4. Geogame 
5. LMV - koordinater 

c. Korrespondens/kontakter
1. Brev in 
2.� Brev ut� 

a) LandelI - grattis till stipendium� 
- tack för hans skriverier om Upplands-Bro 

b) Arne Groth - jordstrålning vid Rösaring 
3. Tele/diskuterat

D. Verkställt 
1.� Allmänna UKF-ärenden 

a) SHF riksmöte 28-29/5 92 
b) Börje träffade Arkivföreningens expert Hällgren 

- flCk boken Folkrörelsernas arkivhandbok. 
c) Förslag till Kulturturism-program; Tina Dyrsen, Thore Isaksson 

Anna Norberg, Bengt Bergman, 26/5 på Öråker; nytt möte 92-06-1" 
d) Samarbetsmöte på Klint 3/6, Bettan, -Börje. 

2.� Program 
a) Herrgårdskonserten på Lennartsnäs 10/5., 
b) Föredragsserie om Rösaring: John Kraft, Ebbe Schön, Arne Groth~ 

3. Datorfrågor� o ,. /..... / r I ;'\ ~ 
4. Bok1� '~ ~'~ Fn1 <:l 12u4~,f." /t u ~) 
5.� Bok2 \ 

a) Ruben har lämnat fler original-teckninga~1/ I 

6. A~)h~i~~~ ändringar vill Strömbeck göra ~r~ , 
7. Handskriftskursen 
8.� Föredrag ~ guidning - Börje - deltagit 

a) Svea livgardes kamratförening - Granhammar 7/5 
- Föreningen intresserad av kulturen i sin "nya" hembygd 

b) Busstur tlll Låssa/Rösaring med HSB-föreningarna i K~n 9/5 
c) SweRoad - Lejondal, förderag om Upplands-Bro 11/5 
d) Exkursion till Husby - kartan från 1703, 12/5 
e) Generalstabens damer - Riddarholmen 19/5 
f) BY9dens dag i Tjusta 23/5 - 500 besökare; rekl för bok2 utdela 
g) KVlnnor kan - guidning Fornsigtuna 

E. Att åtgärda 
1. beställa tid för tryckning av bok2 - bör finnas till mässan 4-6/9 

F. Nya frågor att ta upp på mötet 
G. Meddelanden - kommande föredrag av Börje 

1. Kulturhusens dag 92-09-12 . 
2. Allrummet ej längre tillgängligt, 
3. Foto från mässan 

H. Publicitet 
1. SHF riksstämma - UKF fick komma till tals en kort stund 

~ j~-1at1 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 92:6 Styrelsemöte 

Dag: 92-08-11; tisdag 
Plats: hos Börje Sand~n 

TId: kl 19.00 

Närvarande: C H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sand~n, Inger Norelius 

l	 MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 SEKRETERARE 
Sekreteraren hade anmält förhinder. 
Börje åtog sig att skriva dagens protokoll. 

3	 EKONOMI 
Saldolistan per 92-08-11 enligt bilaga. 
Banktillgodohavanden 3151.40. 
Kassor ca 1500:
Häri ingår ej 5000:- från KUN, som ännu ej bokförts. 
dBASE IV ver. 1.5 inköpt för 1945:

4	 AVRAPPORTERINGAV AKTMTETER 
Rapporter: 
Arkeologidagen äger rum 6 sept. 
Kulturhusens dag 13 sept. 
Upplands-Bro mässan uppskjuten. 
Kulturchefen Bibbi Andersson uppvaktad på 50-årsdagen. 
UKF blir indirekt ständig medlem i Ortnamnssällskapet genom Börje 
- kostnad 500:

Håkan arbetar med ett program som skulle kunna användas för ritande aven detaljerad 
Upplands-Bro-karta. 

S	 AKTMTETER 
Släktforskardagarna i Uppsala 15-16/8 
Jan-Christer har ordnat/ordnar alla kontakter. 
Bindata lånar ut stora bildskärmen, den är försäkrad. 
Vi tar hem vår dator under natten. 
Börje tar kontakt med Fred om medverkan. 
UKF bjuder de medverkan på lunchen a50:

Höstens program
 
Rösaring blir temat med 3 aktiviteter:
 
92-09-20 Arne Groth demonstrerar slagrutans utslag vid labyrinten.
 
92-10-06 John Krafts föredrag om försök att datera labyrint~n.
 
92-?-? Ebbe Schöns föredrag om fruktbarhetskult. .
 
92-11-10 Rubens föredrag om Skolan 150 år.
 
Pro~ammen ~örs i samarbete med Bro hembygdsförening.
 
- vi får gratis tIllgång till lokal nu när Bro Centrum brunnit.
 
- vi delar på kostnaderna.
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6 BOKUTGIVNING 
Aschan~us·boken 
Drygt 600 sidor satta
 
- 300 lämnade till Göran Strömbeck för korrekturläsning
 

BOD· Skolan 150 Ar
 
- Ruben har lämnat fler teckningar.
 
- ett flertal artiklar återstår att skriva för övriga delar.
 

Granhammarsboken 
Diskuteras premisserna för vårt deltagande i Granhammarsboke~ som KUN 
vill få till trycket. 

7	 WKALHISTORISK KONFERENS 
92-10-17. Stockholms universitet och SHF. 
UKF inbjudet som föreläsare om Datorns användning i Lokalhistorisk forsk
ning. Förebredeiser för demonstrationen pågår. 

8	 GÅRDSARKIV • SVENNGÅRDSKA SAMLINGEN 
Nu gemensam struktur för gårdsarkiv:
Ådö, Brogård, Svenngårdska, UKF-arkiv. 
Stora Sökprogrammet utökat. 

Vid protokollet	 Justeras 

or~.-	 J:i'l./
DlIt au~,,' 

Börje Sanden 

sida 2 av2	 justerares sign 
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UKF-styrelse ~ o� 
August 11, 1992� 
6: 25 PM Cf2 .. ~ 

A.� Ekonomi 
1.� 1000:- återbetalas för Upplands-Bra-mässan 
2.� DBASE 1.5 inköpt. 1945:- inkl moms 

B.� Dator 
1.� Håkan arbetar med ett program som skulle kunna användas för ritand 

aven detaljerad Upplands-Bro-karta. Jfr Geogames mycket schematis 
karta över Upplands-Bro

C.� Korrespondens/kontakter 
1.� Brev in� 

a)_Axkeologidagen 6 sept.� 
b)'K~~turhusens dag 13 sept. Lövsta 13-15� 

2.� Brev ut 
a)� ortnamnssaällskapet. Ständig medlem 500:

- alla tidigare årsskrifter från 1957 
- samtliga äldre årgångar av "namnspalten" fr 1983 

3.� Tele/diskuterat 
D.� Verkställt 

1.� Allmänna UKF-ärenden 
a) Upplands-Bro-mässan uppskjuten tills vidare - 1000:- åter 
b) Föredrag om datoranvändning i lokalhistorisk forskning, Sthlms 

univeristet + Riksförbundet, 17 oktober 
c) Bibbi uppvaktad på 50-års dagen 

2.� Program 
3.� Datorfrågor� 

a) Svenngårdska samlingen + Brogård + Ädö + UKF� 
- generellt program� 

b) Sökprogrammet i CENTRALEN utökat� 
c) DBASE 1.5 inköpt� 

4.� Bokutgivning�
a) Aschaneus-boken: drygt 600 sidor satta� 

- 300 lämnade till Göran Strömbäck - Sabel + ordf i Väsby
b) Ev ett erbjudande från Kn att framställa Granhammarsboken 

5.� Projekt
a) Svenngårdska samlingens arkivmtrl inläggs successivt i databas 

6.� Handskriftskursen 
7.� Föredrag - guidning - Börje 

E.� Nya frågor att ta upp på mötet 
F.� Meddelanden - kommande föredrag av Börje 
G.� Publicitet 

-
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 92:7 Styrelsemöte 

Dag: 92-10-04; söndag 
Plats: hos Börje Sand~n 

Tid: kl 18.00 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sand~n 

l MÖTETS ÖPPNANDE 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.
 
Sekreteraren Elisabet Edberg har flyttat till Norrland.
 
Börje åtog sig att skriva dagens protokoll.
 

2 FÖREGÅENDE MÖTES PROTOKOLL 
Föregående mötes protokoll justerades efter ett smärre skrivfel. 

3 EKONOMI 
Saldolistan per 92-10-04 enligt bilaga
 
Banktillgodohavanden 7774.40
 
Kassor ca 1200:-.
 
5000:- i anslag från KUN.
 
1000:- att fordra av kommunen; återbetalning för inställda mässan.
 
500:- att fordra av Bro hembygdsförening; delad kostnad för Groth.
 
2 x 130:-; deltagaravgift för Curt och Jan-Christer vid lokalhistorisk konferens på
 
universitetet.
 
Beslöts att bidraga med 1000:- för Gudrun och Börjes deltagande i Götiska
 
förbundets symposium i Lidköping kring folkvandringstiden.
 
Ny räkning från Bindata AB pa 3313:- för deltagaravgift vid SHF:s riksstämma och
 
ny version av Windows (3.1)
 
Undersöka möjligheterna till ersättning för förlorade böcker vid branden.
 

4 RAPPORTER 
Föreningsregisteruppgift lämnad till KUN. .;
 
Tackkort: BIbbi Andersson, Kulturhistoriska färder.
 
Program och deltagarlista för Lokalhistorisk konferens SHF och univer

sitetet.
 
Rapport från Släktforskardagarna i Uppsala - datorprogram.
 
Gunilla Strömberg ersättare för Elisabeth Svalin på SHF:s kansli.
 

5 DATORFRÅGOR 
Manual och diskett från Isogon AB om PC-Search, sökning av enskilda ord
 
bland stor mängd textfiler.
 
Kommunen får sin digitala ekonomiska karta 1995.
 
Planering av UKF:s deltagande i ovan nämnda Lokalhistoriska konferens.
 
Curt inleder. Börje visar vissa databaser samt den för Sverige nya PC

Search for Windows; ännu ej helt anpassad till svenska förhållanden.
 
Scannin~ nu nere i 15000:- exkl moms.
 
Jan-Chnster lämnade datorbroschyrer från datamässan SUN EXPO, bl a om
 
professionella verktygslådor.
 
Han rapporterade också från datamässan i Sollentuna: Systemutveckling 92.
 

. ~~. 
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6 HEMBYGDSANGELÄGENHETER
 
Upplands-Bros organisation 1952: redogörelse från kommunarkivarien.
 
Uppsats om runstenar i kommunen. Birgitta Lindquist, Montessori.
 
Börje har förmedlat material från Smidös tomtägarförening till
 
Arkivföreningen.
 
Skafthålsyxan från Tång deponeras hos golfklubben därstädes, dock med
 
förbehållet att den inte tas från bygden vid ev avveckling; Stockholms

Näs hembygdsförening underrättas om förfarandet.
 
Börje deltagit vid invigningen av Raä:s satsning på Markim-Orkesta pro

jektet. Förslag till Världsarvlistan.
 
Börje deltagit i SHF:s konferens kring Utställningsprojektet "Den Svenska
 
Historien". Marknadsförare Helen Ericsson. UKF föreslår KUN att engagera
 
sig; upptas på dagordningen för nästa samarbetsmöte.
 
Fd lantmätaren Orback mycket entusiastisk över kommunens turistkarta.
 
Jan-Christer rapporterade om en livaktig hembygdsförening Ekeby by, som
 
bl a givit ut en hIstoriebok, samt om släktforskarprogram och databaser
 
som han visat på telemuseum.
 
Jan-Christer deltog vid datamässan SUN EXPO, från vilken han hade med sig
 
intressant material från lantmäteriverkets monter, bl a Geografiska
 
Informationssystem, LMV tidning Prisma och Kartplan 1991/92.
 
GF-Aktuellt innehåller upplysningar om det nya Släktforskarcentrum som
 
upprättats i Leksand.
 

7	 BOKUTGIVNINGEN
 
Bok 1: Inbundet ex levererat till Upplands-museet, Stig Rydh.
 
Häftat ex som gåva till Det medeltIda Sveri~e, Sigurd Ramquist.
 
Boken nu medtagen på länsförbundets bokllsta.
 

Aschaneus-boken: lämnat återstående delar till Strömbeck för
 
korrekturläsning.
 
Stig Rydh mycket posistiv till Aschaneus-projektet
 
Fått Adolf Schiicks rekommendationsbrev angående Strömbäcks manus.
 
Nya offerter från Bokmaskin genom Curt.
 
Bok2: Ruben Lindbergs del av boken är satt och korrekturläst av honom.
 
Ruben håller föredrag kring sina illustrationer vid Brasafton i
 
Kungsängen.
 

8	 PROGRAMVERKSAMHETEN
 
Ruben Lindbergs föredrag om skolan flyttas till december för att boken
 
skall vara garanterat klar vid hans föredrag.
 
Togs upp Börjes förslag att erbjuda högstadieskolor och gymnasiet /
 
föreläsmn~ar kring "Rikshistona på hemmaplan". Projektet skall närmare
 
planeras tIll nästa gång.
 

9 FÖREDRAG-RUNDTURER 
Busstur - heldag med BUN (Barn och ungdomsnämnden) 
Säbyholmsskolan - Rösaring 
~jirfälla Civilförsvarsförenin~ - Riddarholmen, Slottsmuseum 
Ossebygarns hembygdsföremng, busstur, heldag 
Sigtuna hembygdsförening - Håtunaleken 

JusterasVid protoko..Ml . 

~~ ~~~:z, 
Börj:~den .' Curt H Dahlgren 
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UKF-styrelse 92:7 
92-10-03 

A. Ekonomi	 _ ~ __ 
1. Ansrag---eråri KUN: 5 OOO : 
2. 2500 till Bindata för Riksstämman i Uppsala 
3. 1000:- att fordra av Företagsmässan 
4. 500:- att fordra av Bro Hembygdsförening 
5. Delkostnad för deltagande i SYmposium i Lidköping /0 O D>. 

B. Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
1. Kommunens digitala/lcarta - 1995 
2. windows 3.1 ej b~ald. Pris? 

C. Korrespondens/konta~er 
1.	 Brev in '
 

a) John Kraft om sitt föredrag
 
b) Kristina Smedberg - Daldansen, Norrmalms hembY9dsför
 
c) Tackkor~rån-...llKulturhistoriskafärder" för gUldning
 
d) FöreBingsregisteru~pgift
 
e) Tackkort Lrän Bibbl Andersson
 
f)-Kommunarkivarien: Organisation 1952
 
g) «SHF·: ··L&k,i\J.hi.s.to.r..j,.s.k.·.-k:g.~~ens
 
h) 13irgitta ..Lri-Rdqvis L .. -Montderi: U1'Psa't:s--em-.r.unstenaF
 
i) ~sögön: PC-Search -ror-wim::toV{f!t
 

2.	 Brev ut
 
a) Stig Rydh - landsantikvarie i Uppsala. bok1-bunden
 
b) Sigge Ramquist - DMS (Det medeltida Sverige)
 

- lev. kartan, bok1
 
c) Lars Nilsson, om 17 oktober
 
d} -Gun±tia StI:Ölltb~--,afl5var·i-g oktober
.. för .17. 

1) c!~ltagaravgift för"curt'; Jan-Christer, a".130:
e) Arne Groth - arvode + resa (Värmland) 1000:

- 500:- från Bro hembygdsförening 
3.	 Tele/diskuterat 

a) Torbjörn:sergman - kommunens digitala kartor 
b) Örback, fd läntmätare, 'mycket entusiastisk över kartan 
c) Anna Norberg: "Den svenska historien" ' 

- tas upp på nästa samarbetsmöte 
D. Verkställt 

1.	 Allmänna UKF-ärenden 
a) SHikt:fors]{ardaqarRa 
b ~ StäRdig't: IIIedlemS~a~ i OrtRamnssälls]{ape-t':--tpri \1atper!!OHer), 
c) ~_Bör~-e--de-1-tag-i-:t-.~d-Marki~.o:r.:kesta_,pr.Qj.ekt.~- Vär ldsaryl istan.. 
d).-BGr) e- -_~!!lJ-.gQ __t9.Jllt.~~~rQfÖrQni~! : ~J1ment at i on I Ark i vfören.1IJgen
e) "Anders"'SJöö vill skånka'skafth Isyxan till ,gol,(klubben i Tang
f) Rösaring med Arne Groth 92-09-20 ''''- 
g) ·Gudrun och Börje deltagit i:--(;Ö--eis-k-a--f-ärbundets symposium-i 

Lidköping~_._?_.. d"g~.ar .....,.Jlo±-kvandri:'ngst id,'-g'oterna!! tlt:vaH8:F in'} , 
h) 1Sörje (Gudrun sJuk) de~.lit ~t' länskonferensen "Den svenska 

historien" .' / 
- samarbete med Nordis / ~se t (?) om Stora Daldansen 
- samordnare Helen Eri~rt, 6 47 61 

2.	 Program U . 
a) John Kraft tisd 6 oktober 
b) Flytta Rubens föredrag till dec 
c) Komma överens med Ebbe Schön ( lokal) om tid för föredrag 

3.	 Datorfrågor
 
a) Dator.n i lokalbt~toriskforskning Univers. 92-10-17
 

'- Gunilla Strömber'g,eftertr till Elisabeth Svalin 
b>-pC-Search 

4. Bok1 ~,-	 . . .h7 ; 
~-er~t:.::±punde:'t·-ex--'t:.-iH-Upplands-Museet ~Mn ~ 
~..trok~fL~nu .. medtagen i Länsförbundets boklista 1 ( A'/-'-3 

-nör lämnas i kommission för försäljning ??? ~' 
5.	 Aschaneus: , 

a) ~rer~t s~sta korrekturex 92-08-25 ca 750 sidor 
b) ~t~~~h~cket positiv till Aschaneus-projektet
c) Rekom.me tlonsbrev av Adolf Schuck angående Strömbecks kompet 

arbet 
6.	 Föredrag - guidning - Börje 

a) Busstur - Nya skolförvaltningen, ch Per Thalin, rektorer 
b) Säbyholmsskolan - Rösaring,Daldansen 
c) Järfälla civilförsvarsförening - kvällsvandring Riddarholmen 
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d) Össebygarns hembygdsförening: busstur, heldag� 
e) Sigtuna hembygdsförening: Håtunaleken (1280 - 1306 - 1319)� 

E. Nya frå~or att ta upp på mötet 
1.� ProJekt "Den svenska historien" 1993. 

a) Vad gör KUN? - samarbete diskuterat med Anna Norberg
b) UKF erbjuder skolorna, högstadium, gymnasium "lektioner" 60 mi 

- Håtunaleken (1280 - 1319)� 
- Stäket� 
- Fornsigtuna� 
- Rösaring� 

e) erbjuda genom länsförbundet utfärder till OVANSTÄENDE 
d) samarbete med hembygdsföreningarna om OVANSTÄENDE 

F. Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
1. Norrmalms hembygdsförening - Stora Daldansen 92-10-13 
2. Bohusläns Gille, Upplands-bro historia 92-11-18 
3. Förskolan i Sylta 92-11-19 

-
....--,...... 

/e~~~ .. 
Pa1u~ _. cn4 ~~. t 

? 

g!AMe~. ~~ 
~~~c~ 

~U7~~k~ J;u~~. 

er ~Ld-
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rpplA.\DS-BRO 
I\nlTRHI~roRISK:\
 
FORSK.\I\GSI\~TIl1T
 

UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 92:8 Styrelsemöte 

Dag: 92-11-03; tisdag
 
Plats: hos Börje Sanden
 
Tid: kl 19.30
 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 

l	 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2	 Föregående protokoll 
Protokollev 4,5,6,7 lämnades till Curt Dahlgren och Jan-Christer 
Strahlert. Ovriga ledamöter får protokollen hemsända. 

3	 Ekonomi 
Ekonomiska ställningen framgår av saldolistan. Tillgångar ca 7000:
Deklaration lämnad för 1991. 

4	 Aschaneus-boken 
Curt Dahlgren hade lämnat två förslag till offerter för Aschaneus-boken 
berorende på vilken ambitionsnivå som Upplands Väsby hembygdsförening 
ställer sig på. 1/ 560 sidor, AS, 600 ex, hårda pärmar = 147938:
2/ Dito 768 sidor i två volymer = 167488. Från summorna avgår 33 325 
~9m betalats till UKF vid igångsättningen 1990.91.05. 
Annu inget beslut om vilket alternativ som skall tillämpas. Ytterligare 
undersökning om det går att t11'cka allt i ett band. 
Offert från Bokmaskin lyder pa 80 862 inkl moms. 
Curt åtar sig förklara för Göran Strömbeck att det är bråttom med 
korrekturläsningen, inga stora ändringar får göras. 
Eftersom Upplands Väsbys pengar inte täckar alla våra kostnader har UKF 
erbjudits få del av försäljningsinkomsterna. 

5	 Vad hände egentligen? 2 
Offerten från Bokmaskin lyder på 80 862:- (samma som för Aschaneus
boken). 
Beslöts att Curt skaffar tillstånd att stå vid B&W och sälja böckerna inför 
julen. Erbjuda företagspaket, 11 böcker för samma pris som 10 böcker'- Diskuterades vilket pris vi skulle sätta T!å bok2. Vi kom fram till 180:-, Om 
priset över 200:- kommer den att bli svarsåld. 
Beslöts att sälja boken för 160:- då boken presenteras vid Rubens föredrag 
8 dec. 
Priset för både bok1 och bok2 sattes till 300:-. 

6 Tryckning av medlemsblad för Upplands Väsbys hembygdsförening 
Förfrågan om kostnader för 4 nummer per år. Curt talar med Bokmaskin. 

7 Tryckning av mindre skrift
 
Förfrågan från Hugo Sabel om tryckning av ca 25 ex aven skrift med resul

tatet av hans egna forskningar. Vi bör kunna trycka den direkt i vår HP

skrivare. Återkommer i frågan.
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8	 Datorn i lokalhistorisk forskning 
Curt och Börje svarade för presentationen av Datorns användning i lokal
historisk forskning. Förutom våra egna databaser med jordeboksuppgifter, 
lantmäterikartornas register och ortnarnnskorten visade Börje ocksa 
sökmöjligheterna i de historiska databaserna. UKF hade av Isogon AB getts 
möjlighet att demonstrera ett alldeles nytt sökprogram på ostrurktureade 
textfiler. Programmet är avsett för Windows och ännu ej helt anpassat till 
svenska förhållanden. Närmare beskrivning av konferensen i bilagda artikel 
av Jan-Christer. Artikeln avsedd för publicering i GF-Nytt. 

9	 Program för våren 
Förslag på program framfördes. Studiebesök på Kungl Biblioteket, nya 
Landsarkivet i Uppsala. Förnyat försök att få Ebbe Schön att hålla sitt 
föredrag om fruktbarhetskult. Försöka finna någon att hålla föredrag om 
Troja med anledning av det samband som både Rösaring och Fornsigtuna 
har med Troja. Föredrag om självbiografiskt material av tjänsteman från 
Nordiska museet. Visa våra datorprogram för medlemmarna. Sigurd 
Ramqvist håller föredrag när boken om Bro härad har kommit. (I serien 
Det medeltida Sverige), Kulturvandring på Stä.ks-ön tillsammans med 
hembygdsföreningen, herrgårdskonsert, ev på Adö. Busstur där 
Kulturnämnden står för busskostnad. Börje undersöker möjligheterna att 
förverkliga några av förslagen. 

10	 Kyrkoarkivalier 
Föreslogs att försöka få några i föreningen intresserade av att skriva in 
kyrkoarkivaler i databaser. Börje tar upp saken i nästa medlemsinforma
tion. 

11	 Närradion 
Intervju med Börje med anledning av Arne Groths demonstration av slagru
tans använding vid Rösaring. 
Intervju med Börje med anledning av ett kommunalt förslag att få ön 
Svalgarn utanför Sjöherrgård förklarad som naturskyddat området. Inter
vjuen gällde namnets betydelse, som kunde förklaras med hjälp av nyligen 
erhållen litteratur från Ortnamnssällskapet (UKF är ständig medlem för 
500:-). 

12	 Kulturpris - blomsteruppvaktning - dödsfall 
lJKF-medlemmen Ingrid Ljungkvist har erhållit Håbo kommuns kulturpris 
för sina insatser i hemgydsarbetet. 
lJKF uppvaktade Agneta Allerstav ~ed en blomma under hennes sjukdom. 
Johan Hedin, Norränge, har avlidit. Overenskommelse med Håtuna 
hembygdsförening att försöka få möjlighet att ta del av Johans och hans 
faders rika hembygdsmaterial. ( 

12	 Lempääle - Upplands-Bros vänort i Finland 
UKF har fått en historik om förbindelserna med vänorten Lempääle från 
kommunarkivarien. 

13	 Författares Bokmaskin 20 år 
UKF uppvaktade FB med en teckning av Tomasz Pydzik. Börje och Tomasz 
deltog. 

14	 Korrespondens - övrig 
Skolverket - litteratur med anledning av skolan 150 år. Sten Littmarck - en 
Aschaneus-text. Anders Högmer - "Västgötaskolan". 

JusterasV.i ~O~Ok~. 
~~'~J~~	 curt~~----öijtj'Sanden 
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LPPIA\TIS-BRO 
"ll1rRHl~TORlSK.\ 
FOR."K.\I\GSI\~TIl1T 

UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 92:9 Styrelsemöte 

Dag: 92-12-02; onsdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 
Tomasz Pydzik deltog under punkt 4 och 5. 

1 Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

- 2 Ekonomi 
Ekonomiska ställning framgår av bilagd saldolista, ca 36.000:
Kommunalt anslag mottaget på 10 000:- totalt 15000:
Bok2 total kostnad 85 985:

3 Bok2 
Tryckkostnader för bok2 81989:
Redigeringskostnader för bok2 2500:
Omslag - Mona Gordon 1500:
Bok2 total kostnad 85985:
Curt samordnar försäljningen vid B&W. 
Vi disponerar 9 dagar: 4-9/12 och 18-20/12. 
Curt har förhandlat så att ingen kostnad uppstår. 
Curt ordnar försäljningsbord och reklamaffischer. 
Curt och Jan-Christer tar med sig 20 böcker var. 

4 Aschaneusboken 
Tomasz Pydzik lämnade en offert för tryckning av Aschaneusboken i Polen. 
Totalt pris 36000:- Tomasz bevakar tryckningen i Polen. 
I övrigt fortskrider korrekturrättningen i den takt vi får materialet. 
Curt ordnar intyg beträffande momsbefrielse, att användas vid tullklarer
ingen. ~ 

Curt skriver förord och undersöker möjligheterna att göra digital bild av 
illustrationer. 

5 Bok3 
Tomas Pydzik lämnade offert för tryckning i Polen. Totalt pris 34000:
Lars Ericson, krigsarkivet, medverkan med uppsats om ryska soldaterna 
under Dalupproret. 
Vi föreslår Kulturnämnden att Granhammarsboken trycks samtidigt för att 
utnyttjas Tomasz möjligheter att bevaka allt i ett sammanhang. 

6 Programverksamheten 
Börje hade tagit fram ett föreläsningsprogram för hela 1993 omfattande 6 
föreläsningar på våren, 6 exkursioner och 6 föreläsningar på hösten. Detta 
sker som ett svar på riks- och länsförbundens engagemang i projektet Den 
Svenska Historien. Börje hade deltagit i länsförbundets konferens i ämnet. 
Se bilagda program som distribuerats till alla medlemmar, lämnats på 
biblioteken och i sina huvddrag annonserats i Det händer i Upplands-Bro. 

sida 1 av justerares sign ~~ 
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Föreläsningsprogram och folder om Den Svenska Historien jämte information
 
om våra hembygdsböcker har sänts i personligt brev till fullmäktige

ledamöter och suppleanter. Motsvarande information har gått till rektorer
 
och vissa lärare i alla skolor i kommunen.
 

7	 Genomförda föredrag - guidningar 
Norrmalms hembygdsförening, Bohusläns Gille, Dagis Ekbacken, Bro Sport
fiskeklubb, Barn- och ungdomsnämndens personalsammankomst. 

8	 Närradion 
Publicitet kring bok2 och projektet Den Svenska Historien. 

9	 Viss korrespondens 
Medlemsinformation 4 
Medlemsinformation 5 
Lars Eri<;.son angående ev medverkan i bok3 
Birgitta Ostlund - Biskops-Arnö 
Lars Nyberg, Hembygdsförlaget 
Kjell Nilsson, länsförbundet, historieprojektet
Erik Åström, länsmuseibyrån, dito 
Josef Ryden, riksförbundet, dito 
Gunilla Stömberg, riksförbundet, dito 
Vuxenskolan 
Octopus, Thore Isaksson, dito 

Vid protokollet	 Justeras 

~~g$ 
Börje Sanden 

sida 2 av	 justerares sign 
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lI'I'L\\DS-BRO 
1\1mRIII~T( IRISK l, 
FORSK\I\(;SI\~lTn T 

Plan för Föreläsningsserien Rikshistoria på hemmaplan,
liDen Svenska Historien" - 1993. Upplands-Bro 

Arr. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF),
 
Kultur- och fritidskontoret, Studieförbundet Vuxenskolan.
 

6 föreläsningar, vårterminen,tisdagar (varannan vecka), kl 19-21
 
Dagcentralen i Bro: 19/1,2/2, 16/2,2/3, 16/3,30/3
 
4 exkursioner, vårterrrunen: tisd 11/5 (kväll), 25/5 (kväll), lördag fm 5/6, lördag 19/6 fm
 

6 föreläsningar, höstterminen, tisdagar (varannan vecka), kl 19-21
 
Dagcentralen i Kungsängen: 31/8, 14/9,28/9, 12/10,26/10,9/11
 
2 exkursioner, höstterminen, torsd 9/9 (kväll), sönd fm 26/9
 

Exkursionerna görs i samarbete med resp Stockholms-Näs, Bro och Håtuna Håbo-Tibble sock

nars hembygdsföreningar och Kultur- och fritidskontoret.
 

Pris: Enskild föreläsning 30:- Abonnemang 6 föreläsningar. 150:- per termin
 
Anmälan till UKF: 582413 55 (ev telefonsvarare!), Vuxenskolan: 580 19740
 
Föreläsningar och exkursioner sker under ledning av Börje Sanden.
 

Nr 1-2. 19 jan, 2 feb: RÖSARING
 
Inledning
 
Upplands-Bro, en centralbygd under forntid och medeltid. Varför?
 
Förutsättningarna för en rik historia.
 
Geografisk och historisk översikt.
 
De äldsta kartorna över Sverige
 
Rösaring - Trojeborgen - Tolkningen av gotländska bildstenar
 
Labyrinten
 
Processionsvägen - bilder från arkeologiska utgrävningarna 1981-82
 
Fruktbarhetsdyrkan - Härn och Ull - Skålgropar.
 

Nr 3-4. 16 feb, 2 mars: FORNSIGTUNA
 
Snorre Sturlasons beskrivningar, Odens bosättning och härstamning från Troja.
 
Olav den heliges saga med flera.
 
Ascha:neus och andra tidiga författares skildringar
 
Habor och Signhild, Saxos saga från 1200-talet; och senare traditioner
 
Arkeologiska undersökningarna 1984-1988 med bilddokumentation .
 
Folklivet på en tingsplats - Vad säger de isländska sagorna? .
 
Bilder från - och jämförelser med - Island.
 
Nygamla teorier kring den tidiga vikingatidens förbindelser med Baltikum.
 

Nr 5. 16 mars. SIGTUNA NYCKELSTEN
 
Sägner och traditioner.
 
Sigtunaporten i Novgorod. Bilder.
 
Stalinistisk historieskrivning om Sigtuna
 
Ryssgraven
 
Sigtunas förstörelse 1187 - Stockholms grundläggning
 
Hans Beskows teorier om relationen Sigtuna-Stockholm
 

Nr 6. 30 mars HÅTUNA - HÅTUNALEKEN
 
Alsnö stadga - privilegiesamhället uppkommer - Magnus Ladulås
 
Brödrastriden - Håtunaleken 1306 - Nyköpings gästabud
 
Privilegiebrevet 1319 - Sveriges första författning, grundlag
 

l 
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Nr 7-8. 31 augusti, 14 sept ALMARE-STÄKET - S:T ERlKS SLOTT� 
Var låg Snorre Sturlassons Stocksund?� 
Relationen Stäket - Stockholm.� 
Ärkebiskoparna och S:t Eriks slott� 
"Den nationella samlingens födslovåndor", Engelbrekt och Sturarna.� 
Riksdagens tillblivelse - Riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502� 
Almarestäket och Stockholms blodbad� 
Arkeologiska undersökningar och fynd vid Stäket.� 

Nr 9. 28 sept DALKARLSBACKEN� 
Riksvägen Bergsla~en - Stockholm� 
Broar vid Stäket pa 1600-talet� 
Färjan vid Stäket� 
Första statliga vägbyg~et 1665� 
De stora hålvägarna vId Draget-Kalmarsand� 

Nr 10-11. 12 okt, 26 okt TIBBLE - DALUPPRORET 1743� 
Skjutsplikten genom århundradena. Stadgor och förordningar. Milstolpar.� 
GästgIveriet - Postgården� 
Stora Daldansen - dokumentet från Tibble 19 juni 1743� 
Flottan skjuter skarpt mot demonstranter utanför Rösaring� 
Händelserna i Stockholm. Sveriges förhållande till Ryssland� 
Dalupproret i Bro-prästen Jakob Mörks roman (Sveriges första helsvenska)� 
Adlersparres revolutionsarme vid Tibble 1809� 
Avsättningen av kung Gustav IV Adolf� 

Nr 12. 9 nov UPPLANDS-BRO - STATARKOMMUNEN� 
Oscar Sjölander - Upplands Lantarbetar Förbund� 
Riksomfattande skördestrejker� 
Ivar Lo Johanssons statarnoveller om Kungsängen� 
Tillkomsten av arbetarkommuner i Bro och Kungsängen� 
"J..okaltidningen" Skogs- och Lantarbetaren� 
Arkebiskop Nathan Söderbloms visitation i Kungsängen 1926� 

---000--

Vid Håtuna Håbo- Tibble hembygdsförenings årligt återkommande "Historisk afton" 
talar Börje Sanden ons 24 feb I Tjusta skola över ämnet Stora Daldansen och dess 
förhållande tilllokalhistorien. 

Exkursionerna: 
Tisd 11 maj, RÖSARING� 
Samling kl 19.00 vid hembygdsgården Klint för gemensam färd i bilar. Adress Prästvägen� 
nära pastorsexpeditionen.� 
Visningen börjar vid stora bilparkeringen uppe på åsen bortom Låssa kyrka kl 19.15.� 

Tisd 25 maj, DALKARLSBACKEN - RYSSGRAVEN� 
Samling kl 19.00 vid Bergaskolan, Kungsängen för promenad till Dalkarlsbacken och Ryss�
graven.� 

Lörd 5 juni FORNSIGTUNA • SIGNHILDSBERG� 
Samling vid Tjusta skola kl 10.00 för färd i bilar till Signhildsberg.� 

Lörd 19 juni TIBBLE GÄSTGIVARGÅR - STORA DALDANSEN� 
Det hände i Tibble för exakt 250-år sedan. Förspelet till Dalupproret 1743-06-19.� 
Samling kl 10.00 på gamla landsvägen vid Tibble gård.� 

Tors 9 sept ALMARESTÄKET - ÄRKEBISKOPSBORGEN� 
Samling kl 18.30 vid hembygdsgården i Kungsängen för gemensam färd i bilar. Visningen� 
börjar kl 19.00 vid borgruinen.� 

Sönd 26 sept VANDRING I TIBBLE-SYLTA OMRÅDET� 
Samling kl 10.00 på gamla landsvägen vid Tibble gård.� 
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U'I'LA\TIS-BRO 
KllllRHI~TORISK.\ 
FORSK.\l\GSI\~TmT 

UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93: l Styrelsemöte 

Dag: 93-01-12; tisdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 

l Mötets öppnande 
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat. 

2 Föregående mötes protokoll 
Protokollen 3, 8, 9 justerades. 
Samtliga protokoll under året sänds till övriga ledamöter. 

3 Ekonomi 
Kultur- och utbildningsnämnden har avslagit vår hemställan om garantier för 
ett räntefritt ettårigt lån samt en stödköpsgaranti. Vår ansökan var föranledd 
av att vi bedömer det som viktigt att ha medel tillgängliga för Tredje boken 
redan till sommaren 1993. 

Saldolistan visar på tillgångar av ca 100 000:-, varav minst 85 000:- är avsed
da för tryckning av Aschaneusboken. Pengar som vi fått i förskott av Upplands 
Väsby. 

Försäljningen av bok1 har ökat starkt i samband med att bok2 utkommit. 
Bok1: 115 ex, Bok2: 245 ex 
Totala kostnaderna för bok1 och bok2 framgår av bilagan "Sammanställning 
av vissa totala kostnader". 
~ommunala bidrag under året är 15 000:-
Annu ingen ersättning för förlorade böcker (ca 20) vid branden i Bro Cen
trum. 

Intäkter genom Börjes föredrag, guidningar o.dyl. åren 1989-92 är 23025.00. 

4 Bokförsäljning 
På UKF:s initiativ genomförde vi tillsammans med Stockholms-Näs 
hembygdsförening och Kulturkontoret en försäljning av hembygdsböcker vid 
B&W under 8 av 9 beviljade dagar. Försäljningen av bok1 steg markant, 
särskilt var det efterfrå~anpå inbundna böcker. Mesta böckerna såldes dock vi 
personliga besök bl a pa samtliga skolor. Särskilt Stockholms-Näs 
hembygdsförening har sålt många ex av bok2 genom Knut Sjömans stora 
engagemang. 

Beslöts att också sända Bok2 till Lärarförbundet. 

5 Aschaneusboken 
Nu väntar vi på ett 100-tal sidor som Göran Strömbeck skall korrekturläsa. 
Kartor och foto av gravstenen i Fresta kyrka har vi fått. Återstår kartan över 
Håtuna (i samma maner som de övriga) Vi skall också försöka finna lämplig 
lantmäterikarta över Aske, som Tomasz kan reproducera. 

Curt undersöker formaliteterna kring förtullningen om vi låter göra tryck
ningen i Polen. 

Snarast skall Curt, Börje och Tomasz sammanträffa för handläggningen av 
tryckningen i Polen. 

Curt skriver förord; han tar också upp frågan om vilket ISBN vi skall använ
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da. Tidigare fick vi löfte att lägga boken i vår serie. 

6	 Bok1 
20 böcker har nu fått hårda pärmar och liknar bok2. LiIpbindningen kvarstår. 
Kostnad 50:- per bok. Arbetet utförs av Bertil Sanden, Asbro. 
Försäljningspriset blir detsamma som för bok2 dvs 180:-. 

7	 Programverksamheten 
Föreläsnin~sprogrammet Rikshistoria på hemmaplan omfattar hela året, dock 
inte alla manader. Beslöts att Curt håller föredrag efter årsmötet, samt att vi 
gör studiebesök hos Janeric Ohlzon, Kungsängen för att bese bl a hans mo
deller; aktuellt i samband med Kaj Janzons teoretiska modell av bebyggelseut
vecklingen i en viss by i Upplands-Bro. 

8 Årsmöte 
Beslöts att hålla årsmötet 20 april varvid Curt står för föredrag, vars titel han 
närmare skall precisera. Lokal bestäms senare. Förra året var i Bro. Som ett 
underlag beställer Börje utställningskatalogen från vikingautställningen i 
Köpenham(ParisjBerlin). 

Vi skall fundera över personer som kan vara intresserade av styrelseposter. 
Föreslogs Ruben Lindberg och Gudrun Sanden. 

9 Dator 
Genom service-avtalet med HP har vi fått hårddisken utbytt; troligen obalans i 
läshuvudena, risk för haveri. 

Sammaställning av datorinvesteringar gjorda av UKF och Börje Sanden. Se 
bilaga "Sammanställning av vissa totala kostnader". 

10	 Korrespondens 
Inkommande: Johan Set Almarestäket, Lars Ericson krigsarkivet,
 
Kärjagruppen, Länsförbundet, Länsmuseibyrån, David Damell, Vuxenskolan,
 
Octopus, SHM, Skolverket.

Utgående: medlemsinfo 92:5, Alf Åberg, SHF, Ebbe Schön, Stig Rydh,
 
Länsmuseibyrån, Helen Ericsson Den Svenska Historien, Gabriele Prenzlau,
 
Skolverket, 22 företagare, 6 kursgårdar, Ulf Erik Hagberg, Lars Andersson
 
SHM, Rig, Länsförbundet, Länsmuseibyrån, Sten Nilsson Upplands-Bro
 
kommun. Medlemsinfo 93:1
 

11	 Vårens sammanträden 
Torsd 18 febr, Tisd 23 mars, Årsmöte tisd 20 april, tisd 18 maj. 
Styrelsemötena hos Börje Sanden kl 19.30. 

JusterasVid ;rotO~kOllet 

, ~,/.Jr'Sfrll fl .. {Wtlit,	 ,~~~j 
Bö<rie Sanden	 Curt H Dahlgren 
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UKF-styrelse 93:1 
93-01-12 

A.	 Ekonomi 
1.	 Avslag från kulturnämnden 
2.	 Försäljning av bok1 - inbindning hårda pärmar 50:- 92: 115 ex 
3.	 Försäljnin9 av bok2 - 5 felaktiga/skadade ex funna; 92: 245 ex 

B.	 Dator - Ekonoml - Investering - Förslag 
1.	 ny hårddisk insatt - service avtalet utnyttjat 
2.	 Sammanställning av datorinvesteringar: UKF - Börje 

c.	 Korrespondens/kontakter 
1.	 Brev in 

a) Almare-stäket, Monumentet åter på plats 
b) Lars Ericson: titlar på artikel; + artikel av Pär Frohnert 
c) Kärjagruppen/Hembygdsförbundet: föreläsningar 
d) Länsförbundet: Hedersnålar, hedersdiplom, kulturpris, byggnads
e) Julhälsningar: 

1) Länsmuseibyrån, Gabriele
 
2) Länsstyrelsen
 
3) David DamelI
 
4) Vuxenskolan
 
5) Octopus - Thore Isaksson
 
6) SHM - Ulf Erik Hagberg
 
7) Skolverket
 

2.	 Brev ut 
a) Medl~msinformation 5 - December 
b) Alf Aberg - info 5 + medverkan av Lars Ericsson 
c) SHF - Gunilla, info 5 
d) Ebbe Schön, info 5 + erbjudande om medverkan 2/2 
e) Stig Rydh, info 5 + Göran Strömbecks arbete 
f) Erik Äström, info 5 
g) Helen Ericsson/"1993", info 5, till fullmäktige m.fl 
h) Lillemor Jönsson, annonser för 19/1 och 2/2 
i) Lars Ericson fick bok2 
j) LänsmuseibyrÅn, Gabriele Prenzlau: önsta-mtrl,handskr+renskr 

jordebok,ortnamnskort 
k)	 Skolverket/Margareta Höglund. skickat bok2 
l)	 22 företagare, hembygdsböcker som present 
m)	 6 kursgårdar, hembygdsböcker , erbj om föredrag,guidningar,prog 
n)	 SHM/Ulf Erik Hagberg, Lars Andersson ("1993")
o)	 Rig, bok1 med anledn av artikel i Rig 92:4 
p)	 Länsförbundet, Kjell Nilsson, medverkan av Ericson/Frohnert
q)	 Länsmuseibyrån: Två artiklar för dess tidning 

1) Vad hände egentligen? En skriftserie från UKF 
2) Lokalhistorlen ger rikshistorien en annan dimension 

r) Det händer i U-Bro, Sten Nilsson: artiklar ovan + övr mtrl 
s) Eddy Widborg - Tibble 1809 
t) Medlemsinformation 93:1 

3.	 Tele/diskuterat 
a)	 Kaj Janzon: bebyggelseutvecklingen genom tiderna, viss by 

Saken aktuell efter nyår 
- ev låta kulturpristagaren(?) förverkliga modellen fysiskt 

D.	 Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden
 

a) Uppvaktat Ruben Lindberg på fullmäktigemötet

2.	 Program
 

a) affischer, annonser
 
3.	 Datorfrågor 
4.	 Bok1
 

a) 20 ex med hårda pärmar
 
5.	 Bok2
 

a) besökt samtliga skolor
 
b) försäljning i El-butiken i Bro
 

6.	 Aschaneus:
 
a) Nytt foto av gravhällen
 
b) Kartor över aktuella socknar, Håtuna tillkommer
 
c) logotype
 

7.	 Projekt 
8.	 Föredrag - guidning - Börje 

E.	 Nya frågor att ta upp på mötet 
F.	 Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
G.	 Publicitet 
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Sammanställning av vissa totala kostnader 

Bok!� 
1990� 
Tryckkostnader� 
Omslag - Mona Gordon� 
Tomasz Pydzik� 
Trådbindning� 
ISBN� 

1991� 
Trådbindning� 
Trådbindning� 
Trådbindning� 

1992� 
Trådbindning� 
Trådbindning� 

Bok2� 
Tryckkostnader� 
Tomasz Pydzik� 
Omslag Mona Gordon� 

Aschaneusboken� 
Från Upplands Väsby� 

Dator-program och dyl� 
Wordstar - uppdaterint� 
Bindata - Bandstation� 
Dbase 1.1� 
Ashton-Tate� 
Bindata� 
- Ventura� 
- Disketter - låda m.m� 
Dos 5, skrivarminne� 
Fastlynx� 
Backup-band� 
Windows 3.1� 
Dbase 1.5� 
Lmv� 

Intäkter - Börje� 
1989� 
1990� 
1991� 
1992� 

42939� 
3000� 

38000� 
5000� 

153.60 

1200� 
1200� 
1300� 

1857� 
1300� 

~19~9 

2500� 
1500� 

2108� 
8431� 
1306� 

150� 

10066� 
4631� 
1313� 
1406� 

813� 
1945� 
640� 

2350� 
4475� 
5550� 

10650� 

34 ex 

89092.60 

10 ex 
10 ex 
10 ex 

3700.00 

14 ex 
10 ex 

3157.00 
95949.60 88 ex 

~5985.00 

149000.00 

32809.00 

23025.00 

l 
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Dator-kostnader - Börje 
Bindata 
- Menyprogram 
- Wordstar 5.0 
- Uppgr dbase 
- kablar 
- disketter 
- Bokföringsprogram 

Bindata 
- Twinhead 
- Mus 
- disketter 

Bindata - 4 MB Twinhead 

Bindata - Postscript 

149� 
2010� 
1795� 

145� 
240� 
990� 

25400� 
690� 
400� 

6579.00 

33113.00 

3000.00 

2900.00 

45592.00 

2� 
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UPPLANDS-BRO
 
KULTURHISTORISKA
 
FORSKNINGSINSTITUT
 

Protokoll 93:2 Styrelsemöte 

Dag: 93-02-25; torsdag
 
Plats: hos Börje Sanden
 
Tid: kll9.30
 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 

l	 Mötets öppnande 

2	 Föregående mötes protokoll 
Föregående protokoll genomgicks och justerades. 

3	 Ekonomi
 
Enligt saldolistan per 93-02-25. Tillgångar ca 120000:- 4	 Bokförsäljning 
Under året har bokl sålts i 20 ex; 3563:

Bok2 har sålts i 69 ex; 12225:

5	 Aschaneusboken 
Hittat karta över Aske 1687 på Lantmäteriet i Stockholm.
 
Sista korr återfått från Göran Strömbeck.
 
Strömbeck, Sabel Widlund, Pudzik, Curt hos UKF för demonstration.
 
Slutversionen överlämnad till Pydzik.
 
Omslag överfört till 4 filmer - 4 färger.
 
Kartor omritade med tryckta namn inlagda.
 
Tomasz övervakar igångsättningen av tryckandet i Polen.
 
När arbetet är klart godkänner och hämtar Tomazs materialet.
 
Kostnaderna har ökat med ca 20 % på grund av kronans sänkta värde.
 
Totalt blir allt ändå avsevärt billigare. Summan stannar på ca 55000 inkl
 
kronans värdeminskning och moms.
 

6	 Bokl 
Ytterligare 3 ex med hårda pärmar levererade, Kostnad 50:
1 ex i gåva till Pär Frohnert, medförfattare till bok3 

7	 Bok2 
Gåvoex till Irma Hådell, Bertil Wahlberg, Maj-Britt Wahlberg. 
Dito till prof Lars Nilsson, Hist. Inst vid Stockholms universitet. 
Tackbrev från WahlbergjHådell 

8 Bok3 
Lars Ericsons artikel får ändrad inriktning; han fann inget material om de 
ryska trupperna; i stället en uppsats om de militära aktionerna. .. 
Pär Frohnert har bekräftat att han bidrager med en uppsats om Ambetsmän
nen och Stora Daldansen. 

9 Programverksamheten 
Tre föreläsningar i serien Rikshistoria på hemmaplan; 57 på deltagarlistan 
Förslag till studiebesök hos konstnären Janeric Ohlzon; modellbyggare bl a. 
Tore Gannholm engagerad för föreläsning II om Fornsigtuna 
Lars Ericson medverkar som föreläsare om Stora Daldansen i höst 
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10	 Unversitetet 
Gudrun och Börje inbjudna till seminarium kring Stora Daldansen. Uppsats 
avsedd för Dalarnas hembygdsförbunds årsbok diskuterades. Vår bok tar vid 
där denna uppsats slutar: händelsen på Norra Björkfjärden. 
Kaj Janzon vill dra igång ett samarbetsprojekt mellan UKF och Historiska 
institutionen kring en modell av beb~ggelseutvecklingen i en utvald del av 
Upplands-Bro. Janeric Ohlzon är i sa fall villig att delta. 

11	 Dator 
Ny starkströmsenhet insatt efter överslag vid storm. Ingen kostnad. 
Ca 5 personer intresserade av att bidraga med kyrkoarkivalier för lagring i 
databas. 
Curt scannar logotype, funderar över utformningen; tydligare bokstäver 

12	 Diverse 
Inger Norelius uppvaktad på 50-årsdagen. 
UKF mottagit av Kaj Janzon jordebok 1634 för kO.{;liering. 
Jordeboken 1720 Håtuna Håbo-Tibble kopierad pa RA. 
SHF: kurs Berätta en historia har i~~tällts; för lågt deltagande. SHF förslår att 
vi själva genomför kursen med Ulf Arnström. 
Inköp av Stockholms läns bildningsförbunds pärm Föreningsarkivet. 
Sigtuna hembygdsförening: bild från Ryssgravens skola. 
Tack från Inger Norelius. 
Thore Isaksson: kulturturism i Upplands-Bro. 

13	 Sammanträde med KUN m fl 
UKF deltar vi Kulturmässan i Järfälla sporthall 7-9/5. 
UKF tar fram ekonomiska kartan 1860; färg, försäljning; julmarknaden. 
Sälja hembygdsböcker på golfbanorna. 
Värdefullt med en kortfilm om Upplands-Bro. 
Ta fram broschyr om Upplands-Bro. 
Upprustning av gamla kajen vid småbåtshamnen i Kungsängen. 

14	 Kommande guidningarjr6redrag 
Finnstaskolan 93-03-22: Den svenska historien. 
Håbo härads hembygdsförening 93-04-25: Ådö, Låssa kyrka. 
Kulturhistoriska färder 93-05-09: Stäket, Dalkarlsbacken, Brogård. 
Bygdens dag 93-05-15: Den Svenska Historien" 
Bromma hembygdsförening 93-05-16: Stäket. Adö, Rösaring. 
SweRoad 93-05-17 (8:e gången). 
Jan-Christer: Föredrag om båtsmän i Torsås 93-03-03. 

15	 Korrespondens 
Kjell-Ove Matsson angående Lejondals manufakturverk. 
Inbjudan till seminariumpå Historiska institutionen. 
Arkeologisk utredning fran Raä: Härnevis nybebyggelse vid skolan. 

16	 Publicitet 
Kortare notis i Akutellt i Upplands-Bro om bok2 och föreläsningsserien. 
Våra aktiviteter annonseras regelbundet i Närradion och Det händer. 
Våra böcker finns nu i länsförbundets katalog. 
UKF omnämnt i Släkthistoriskt forum och GF-aktuellt. 

Justeras".-V.. ~d Protok~ll 
, ( If ~ ? r 

0trl/t ~c~ 
BÖ~Sanden	 Curt H Dahlgren 

~~~._--
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A.	 Ekonomi 
B.	 Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 

1.	 Förlängning av underhållsavtal
 
- även laserskrivaren?
 

2.	 Självhäftande etiketter? 
C.	 Korrespondens/kontakter 

1.	 Brev in 
a) Kjell-Ove Matsson angående Lejondals manufaktur 
b) Inbjudan till seminarium på Hist. Institutionen 

- Stora Daldansen ur ett lokalhistoriskt perspektiv 
- Fick värdefull uppsats: Sten Carlsson 

c) Tack från Bertil wahlberg: faderns och fasterns uppsatser i bok2 
d) Raä: Arkeologisk utredning Härnevi 
e) Stockholms läns bildningsförbund: pärm Föreningsarkivet 
f) Sigtuna hembygdsförening: program, foto Ryssgravens skola 
g) Tack från Inger Norelius 

2.	 Brev ut 
a) Pär Frohnert: medverkan i bok3 med utdrag ur kommande 

doktorsavhandling: Stora Daldansen och ämbetsmännen 
3.	 Tele/diskuterat/besök- a)	 Thore Isaksson tog upp frågan om kulturism i Upplands-Bro. 

Tillsammans med bl a Tina Dyrssen vill han få igång ett 
omfattande projekt för Upplands-Bro 

b)	 Thores material 

- - han är villig att presentera det för styrelsen 
c) tre studenter från Tekn Högskolan här för intervju om glesbygden i 

Upplands-Bro. 
4.	 Finnstaskolan 22 mars: Den Svenska Historien 
5.	 Håbo härads hembygdsförening: sönd 25 april: Ädö, Låssa kyrka 
6.	 Kulturhistoriska färder: sönd 9 maj: Stäket, Dalkarlsbacken 
7.	 Bygdens dag 15 maj: Den Svenska historien 
8.	 Bromma hembygdsförening: 16 maj: Stäket - Ädö - Rösaring 
9.	 SweRoad 17 maj: Lejondal. (8:de gången) 

D.	 Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden 

a) KUN, samarbetskommitten 
1) UKF deltar i Kulturmässan i Järfälla sporthall 7-9/5 

KUN betalar 1 monter för Upplands-Bro 
2) UKF ger ut ekonomiska kartan 1860 till julmarknaden 
3) Värdefullt med en kortfilm om Upplands-Bro att använda vid 

kommande mässor. Alt. bildspel 
4) Sälja hembygdsböcker vid golfbanorna 
5) Ta fram en broschyr om Upplands-Bro 
6) Det kanske blir en upprustning av kajen vid småbåtshamnen 

i Kungsängen 
2.	 Hembygds-förbundet/Riksförbundet
 

a) Ledungen - medlemskap 1993
 
b) Bilden som vardagens spegel
 

3.	 Program 
a) 49 deltagare på närvarolistan, (2) 
b) 57 (3) 
c) Studiebesök.hos Janeric Ohlszon, Ekhammarskolans gamla slöjdsal 

4.	 Universitetet 
a) Gudrun och Börje inbjudna till seminarium kring Stora Daldansen 
b) temat har nu blivit aktuellt på akademisk nivå; flera 

uppsatsämnen nu utdelade; 
c) Kaj Janzons projekt kan troligen förverkligas, 

Janeric Ohlzon inkopplad, sammanträde 93-02-15 
1)	 93-02-15. Kaj står för projektbeskrivning. Samarbete kommer 

att föreslås mellan historiska institutionen och UKF. Kaj söker 
pengar hos tillgängliga fonder. Janeric Ohlzons modeller är 
imponerande. Projektet ligger väl till i tiden; universiteten 
håller på att bli överkörda av museerna vid de förestående 
utställningarna 

5.	 Datorfrågor 
a) ny starkströms-enhet insatt, överslag vid senaste stormen 

6.	 Bok1 
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a) ytterligare 3 inbundna böcker levererade (trådbundna) 
20 beställada (limmade med hårda pärmar) 

b) l ex till Pär Frohnert - medförfattare i bok3 
7.	 Bok2 

a) till Irma Hådell, Bertil Wahlberg, Maj-Britt Wahlberg 
(lokaltidningen)
 

b) Lars Nilsson, universitet
 
c) tackbrev från Bertil Wahlberg
 

8.	 Aschaneus: 
a) hittat karta Aske 1687, Lantmäteriet i stockholm 
b) sista korret återfått från Göran strömbäck 
c) Strömbeck, sabel, Widlund, Pydzik, Curt hos UKF för demonstration 

av	 resultatet, 2 förslag till omslag - lunch 
d)	 åtskilliga ändringar i inledningskapitlet, täta kontakter med 

strömbeckj till slut blev alla nöjda. Göran har flera gånger uttryckt 
sin tillfredsställelse med arbetet. 

e)	 slutversionen överlämnad till Tomasz 93-02-24. 
Omslaget överfört på 4 filmer = 4 färger 
Kartor omritade med tryckta namn inlagda 
Tomasz åker till Polen 93-02-26, övervakar igångsättningen, 
kontrollerar arbetet innan han återvänder 93-03-13. När arbetet är 
klart åker han tillbaka för godkännande. 

f)	 Kostnaderna ökade med ca 20 % på grund av kronans sänkta värde.- Totalt blir det ändå mycket fördelaktigt. Om inget oförutsett
 
inträffar har vi redan nu medel för tryckning av bok3.
 
Betalning sker inte via Tomasz företag, som är under ombildning.
 
Tomasz får hela betalningen vid överlämnandet
 

g)	 OBS: inte glömma bort "pliktexemplaren" 
9.	 bok3 -

a)	 Lars Ericsons artikel får ändrad inriktningj han fann inget material 
om de ryska soldaterna; i stället en uppsats om de militära 
aktionerna i samband med Daldansen. 

b)	 bekräftat genom samtal med Frohnert att han kommer med en uppsats om 
"Ämbetsmännen och Dalupproret" 

10.	 Övrigt 
a) Tore Gannholm engagerad för föredrag 93-03-02, han kompletterar med 

sin teori om herulernas invandring till Svealand 
b) Lars Ericson medverkar 93-10-26 med föredrag om de militära 

aktionerna vid Stora Daldansen 
c) Inger Norelius uppvaktad på 50-årsdagen, Stora Essingen 
d) mottagit jordebok 1634 för kopiering av Kaj 

- kompletterat jordebok 1720 på RA 
11.	 Föredrag - guidning - genomförda
 

a) l. Rösaring I, 93-01-19
 
b) 2. Rösaring II, 93-02-02
 
c) 3. Fornsigtuna I, 93-02-16
- d) Dalupproret, "Historisk afton", Håtuna 

E.	 Nya frågor att ta upp på mötet 
l.	 Berätta en historia - berättarkurs - Ulf Ärnström. 

Inställd - SHF fick ej tIllräckligt antal deltagare 
Gunilla Strömberg (SHF) föreslog att vi själva arrangerar till hösten 
- med anledning av vår satsning på guidutbildning 

2.	 Förslag: guide-utbildningen: intresserade bildar i april en särskild 
grupp med samling hos Börje, för litteraturlistor m.m. 

F.	 Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
G.	 Publicitet 

l.	 Kortare notis i Aktuellt i Upplands-Bro om bok2 och 
föreläsningsserien 
- längre artikel utlovad till nästa nummer (Sten Nilsson) 

2.	 Våra aktiviteter annonseras regelbundet i Närradion + Det händer .. 
3.	 Våra böcker med i länsförbundets katalog. 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93:3 Styrelsemöte 

Dag: 93-03-22; tisdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden 

1	 Mötets öppnande 

2	 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll genomgicks och justerades. 

3	 Ekonomi 
Enligt saldolistan per 93-03-23 
Bank och kassa ca 124000:
Curt begär anslag hos KUN med samma belopp som förra året, 15000:
Vi räknar med införselavgift = "moms" för Aschaneusboken 
Inköp av bandspelare för intervjuer skall göras; Börjes är nu utsliten. 
Inköp av topografiska kartor för Upplands-Bro; Börjes är förbrukade. 

4	 Den Svenska Historien 
UKF deltog öppnin~sdageni basar-gatan på Narvavägen utanför Historiska
 
museet; bokförsäljnmg, visning av Gudruns bildväv; Tusentals passerade,
 
många hundra stannade upp för att tala historia; även Herman Linqvist kom;
 
han köpte Almarestäketboken. Från UKF medverkade Kerstin Holmer, Jan

Christer, Gudrun och Börje under sammanlagt 6 timmar.
 
Dagen efter öppnandet höll Börje 2 dubbellektioner j ämnet på Finnstaskolan
 
för årskurserna 3 - 6.
 

s	 Aschaneusboken - Provexemplar med omslaget; Första bokstäverna på pärmen görs röda, dock ej 
på ryggen. Större papper med bredare innermariginal än vi beställt. Tunnare 
papper ger ej extrem tjocklek. 

6	 Vikingautställningen i Köpenhamn 
7 deltagare från UKFjföreläsningsgruppen deltog i föreningen Nordens 
guidade visning sista utställningshelgen. Initiativtagare var Hans Brofalk. 

7	 Programverksamheten 
5 föreläsningar genomförda; ej under 42 deltagare någon gång. 
Tore Gannholms teorier om herulerna i Svealand intressanta; uppskattat. 
Exkursionerna genomförs som planerats. 

8	 
o 
Arsmöte 93-04-20 
Börje och Curt utformar verksamhetsberättelsen. Den sänds till medlemmarna 
i samband med kallelsen och nästa med lemsinfo. Ekonomien lämnad till 
revisorerna. Curt talar över ämnet Visade vikingen Västvärden vägen till 
välstånd. . 
Ingen fungerande valberedning. Börje och Curt talar med Kaj Jansson, Håkan 
och Inger Norelius om deltagande. 
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9 Dator
 
Uppdatering av dBASE IV till 2.0 och DOS till 6.0 skall göras.
 

10	 Projekt 
Jordeboken 1720 för Håtuna och Håbo-Tibble renskriven av Bergströms. 
Gudrun och Börje har gått igenom och tagit hand om 12 lådor med böcker och 
handlingar som förvarats i Håbo-Tibble kyrkas klockstapel: förordningar från 
1600-talet och framåt, stadgor, prästmötesskrifter, statistiska tabeller, Journal 
för hushållningen 1784 - 1813, läsning för folket från 1830-talet. 

11	 Föreningsärenden 
Gudrun och Jan-Christer anmäls till Länsförbundets årsmöte. 
Prenumeration gjord på Ledungen för medlemmar i styrelsen. 

12	 Korrespondens 
Ingvar Rörs frågade efter kopia av föredraget om Stora Daldansen; finns ej. 
Besällde boken. 
Johan Seth vill att UKF ställer sig bakom hans ansökan att få tillbaka Alma
restäkets gårdsarkiv från Riksarkivet. 
Helen Andersson vill ha upplysningar inför guidning på Granhammar.- Föreläsningspro~rambeställt av Sixty Eriksson, Laxå. 
Kjell Stensson - mformation om Bro och Håbo häradsallmänningar. 
Bibbi Andersson och Anna Norberg om Järfälla kulturmässa. 

13	 Övriga frågor .. 
Jan-Christer rapporterade från PC-Expo i mässhallarna i Alvsjö. 
I samband med demonstration av släktforsknings och registerprogram på 
biblioteket i Rönninge/Salem berättade han om UKF och våra databaser, 
liksom han brukar göra vid Genealogiska Föreningens sammankomster. Bib
lioteket i Salem har en imponerande datorutrustning, Se artikel i DN. 
Intressanta böcker Ortnamn i Blekinge; Kalmar från forntid till nutid. 

30	 Nya frågor
 
Nya visitkort skall tas fram.
 
Nytt reklamblad för UKF.
 
Självhäftande etiketter för UKF.
 

11	 Vårens sammanträden
 
Nästa sammanträde tisdagen 18 maj kl. 19.30 hos Börje.
 

Vid protokollet	 Justeras 

~~~c~~/r 
arje Sanden	 Curt H Dahlgren 
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UKF-styrelse 93:3 
93-03-23 

A.	 Ekonomi 
1.	 Begära anslag hos KUN för hyran, dock ej ange skälet 
2.	 Tomaz var ovetande om att moms skall betalas 

undervisningslitteratur skulle var befriad! 
- vi har ju dock räknat med moms/tull 

B.	 Dator ~ Ekonomi - Investering - Förslag 
1.	 inköp av bandspelare för intervjuer 

- Börjes. är utsliten; kan 
2.	 Topografiska kartor 

C.	 Korrespondens/kontakter 
1.	 Brev in 

a) Isaksson/Tina Dyrssen: 
2.	 Brev ut 
3.	 Tele/diskuterat 

ej	 spola bakåt 

En port, till Sverige vagga 

a) Ingvar Rörs; frågade efter kopia på föredraget Stora Daldansen 
b) Johan Set vill att UKF ställer sig bakom hans begäran att få ta 

tillbaka Almarestäkets gårdsarkiv från RA. 
c) Servicehuset Svenska AB har tagit fram en kopieringsapparat som inte 

skadar gamla böcker; säljer även alla slags fakar. 
d) Helen Andersson, Brunna, upplysningar för guidning på Granhammar 
e) Sixty Eriksson, Laxå, beställt föreläsningsprogram 
~) Kjell Stensson: Bro och Håbo häradsallmänningar 
g) Bibbi Andersson: Järfällautställningen 
h) Anna Norberg: dito 

D.	 Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden 

a) Anmälan av Gudrun och Jan-Christer till Länsf. årsmöte 
b) UKF deltog vid öppningen av Den Svenska Historien med hyrd plats på 

Narvavägen; visning av Gudruns bildväv om Stora Daldansen 
- Brumme o~h Mia Hällberg kunde inte ställa upp i slutändan 

c) 3 studenter från TH här för info om Håtunabygden 93-02-22 
d) 7 (12) deltagare for till vikingautställningen i Köpenhamn 

2.	 "Program 
a)	 5 föreläsningar genomförda, aldrig under 42 deltagare 

- Tore Gannholms nya teorier intressanta; uppskattades 
3.	 Datorfrågor 

a) beställt Borlandiserad dBASE IV 
4.	 Bok1 

~) sålt 1 ex till Herman Lindqvist 
5.	 1§ok2 
6.	 Aschaneus: 

a)	 Provexemplar med omslag 
- ändra röd text till svart på rygg 
- Första bokstäverna röda på framsidan, 

7.	 Årsmötetr 
a) Verksamhetsberättelse 
b) Ekonomien lämnad till revisorerna 
c) Ingen valberedning 
d) Curts föredrag 

8.	 Nytt medlemsinfo 
9.	 Diverse 

övriga svarta. 

a)	 Jordeboken 1720 Håtuna Håbo-Tibble är renskriven av Bergströms 
b)	 Tagit hand om 12 lådor böcker i Håbo-Tibble klockstapel 

Förordningar och stadgor, prästmötesskrifter, statisiska tabeller 
Ny journal för hushållningen från 1780-talet 
Läsning för folket 1830-talet, första årgångarna 

c) Gudrun och Jan-Christer repr UKF vid länsförbundets årsmöte 
d) Prenumeration gjord på Ledungen 

10.	 Föredrag - guidning - Börje 
a) Nu 5 föreläsningar genomförda 
b) 2 dubbellektioner med mellanstadiet på Finnstaskolan dagen efter 

öppnandet av den Svenska Historien 
11.	 Beställda guidningar/föredrag 

a) Cykelfrämjandet; heldag 93-08-15 
E.	 Nya frågor att ta upp på mötet 

1.	 Nya visitkort 
2.	 Nytt reklamblad/ev Curts senaste 
3.	 Självhäftande etiketter 

F.	 Publicitet
      1.Artikel i Ledungen med UKF:s program + rec av bok2 157



lH'!A\OS-BRO 
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FORSI\\I\GSI\SIn1T 

UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93:4 Styrelsemöte 

Dag: 93-05-18; tisdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande:	 Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Kaj Janzon, Håkan 
Norelius, Börje Sanden, samt inbjuden Thore Isaksson 

l	 Mötets öppnande 

2	 Föregående mötes protokoll
 
Föregående mötes protokoll justerades.
 

3	 Styrelsens konstituering 
Till kassör och sekreterar valdes Börje Sanden. Jan-Christer åtog sig att biträ
da vid uppsättandet av mötesprotokollen. 

4	 Mötets öppnande 
Se Saldolistan 93-05-18 
För tryckningen av Aschaneusboken har 33500:- utbetalats; vid sista leveran
sen återstår 15000:-; Från kulturnämnden har vi fått 10000:-; serviceavtal för 
datorn kostade 3675:-; reportagebandspelare 595:-; Dos 6.0 664:-; dBASE 2.0 
1200:-; medlemsavgift till länsförbundet 1200:

5	 En port till Sveriges historia 
Thore Isaksson, Kungsängen, presenterade sitt förslag till marknadsföring av 
Upplands-Bro som Framtidskommunen med rötter i den svenska historien. Se 
bilagan. Nästa steg i utvecklingen är en guidad tur för utvalda, som visat in
tresse för projektet; den äger förslagsvis rum 10 augusti 1993 med Börje som 
guide och buss från reklambyrån Octopus (Thore Isaksson). UKF:s roll blir 
konsultativt. Styrelsen ställde si$ positiv till iden. Börje ställer upp med sin 
kunskap om kommunen. UKF atar sig i nuvarande läge inga ekonomiska 
förpliktelser. 

6	 Bokutgivningen 
Ytterligare 20 ex av bok1 levererade; försedda med hårda pärmar. 50:- styck; 
utföres av Bertil Sanden, Asbro. 

Aschaneusboken presenterades vid Upplands Väsby hembygdsförenings " 
årsmöte 24 april. Närvarande från UKF var Curt, Gudrun, Börje och Thomaz. 
Författaren Göran Strömbeck uttryckte inför de församlade sin stora tillfreds
ställelse med utförandet av boken. Försäljningspriset är 220:- för 780 sidor. 
Förseningen av manus har medfört ökade tryckkostnader, för vilka UKF ännu 
inte fått preciserad täckning; enligt muntlig överenskommelse skall vi få 
inkomsterna från viss del av försäljningen; Curt underhandlar. För att möjlig
göra tryckningen med befintliga medel har den gjorts i Polen genom Tomaz' 
förmedling. Från Upplands Väsby har UKF sedan 1990 mottagit 148000:-. 

Beträffande bok3, Dalupproret 1743, har vi fått manuskripten från Lars 
Ericson, Pär Frohnert (Krigsarkivet) och Stefan Nordin. 

7	 Föreläsningsprogram 
Hälften av föreläsningarna i serien Rikshistoria på hemmaplan är genomför
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da; genomsnittligt deltog drygt 40 personer varje gång; deltagaravgifter 6970:-, 
varvid abonnemang på sex föreläsningar kostat 150:-, enskild föreläsning 30:
Härifrån avgår hyreskostnad a240:- = 1440:-, och gästföreläsare 1000:

Till höstens föreläsningar har engagerats Christopher von Warnstedt och 
Lars Ericson, vardera ca 1000:

Vid exkursionen till Rösaring deltog drygt 50 personer. 

8	 Guidekursen 
Börje har 7/4 visat och informerat Helen Andersson om Granhammar, varef
ter hon har guidat grupper som besökt Soldathemmet. 

Fyra anmälda till guide-kursen har sammanträtt hos Börje och fått material 
för guidning om Rösaring, Dalkarlsbacken /Ryssgraven, Adö: Hans Brofalk,
Sven Palmgren, Gurli Wahlström, Karin ÅSelius. 

9	 Allmänna UKF-ärenden 
Gudrun och Börje deltog efter inbjudan vid invigningen av nya utställningslo
kalen för Sigtuna museum, där förhoppningsvis utgrävda kvarter skall rekon
strueras. 2/4. .. 

Jan-Christer deltog vid länsförbundets årsmöte 27 april i Tyresö. Aven Börje 
deltog såsom representant för Bro hembygdsförening. 

Samarbetskommitten har mötts i Bro kyrkstuga; Curt deltog för UKF, varvid 
kulturmässan diskuterades och Aschaneusboken visades. 

UKF visade sin verksamhet vid Kulturmässan i Jakobsbergs sporthall 7-9 
maj; kulturnämnden hade hyrt monter. 

Börje har sammanträtt 22/4 med VD i PGA National Golf Club, varvid 
överlämnades utställningsskylt för skafthålsyxan, funnen på området, och som 
placeras i av markägaren skänkt låsbar monter. Från i höst är Börje anmodad 
skriva artiklar om bygden för klubbens tidning. 

Börje har intervjuats om kommunen av elever vid Tekniska högskolan 30/3. 
Börje har påpekat för kulturnämnden att ruinkullen vid Stäket nu snabbt 

f~rbuskas. Anna Norberg förfogar över personal som skall ta hand om röj
mngen. 

10	 Projekt 
Journal för hushållningen 1774 - 1813. Gudrun har registrerat över 900 artik
lar; hon har påbörjat sammanfattande redogörelse av utvalda artiklar. 

Registreringen av dokument i Svenngårdska samlingen fortsätter. 
Kaj håller på med projektbeskrivningen för "bebyggelsemodellen". Han 

diskuterar den med Göran Dahlbäck. Ett samarbetsprojekt mellan historiska 
institutionen vid universitetet och UKF; i nästa steg söker Kaj pengar, särskilt 
för framställningen av den fysiska modellen, för vilken konstnären Janeric 
Ohlzon vidtalats. 

11	 Guidningar o dyl. 
Guidning för Håbo härads hembygdsförening 25/4 i Låssa. 
Guidning för Kulturhistoriska färder; Stäket, Dalkarlsbacken 9/5 
Vandring med Bro hembygdsförening till Savolax, Karelen, Djupdal 4/5 
Föredrag angående Den Svenska Historien vid Bygdeps dag i Tjusta 15/5 
Guidning för Bromma hemby-gdsförening; Rösaring, Adö, Låssa kyrka 16/5 
Föredrag om Upplands-Bro/Sverige vid internationell kurs på Lejondal 17/5 

12	 Höstens sammanträden 
Tisdagarna 24 augusti, 21 september, 19 oktober, kl 19.30 Målarvägen 19, Bro. 

Justeras~Protok~--r "1	 ._ 

j,t~~ <:'- [Ut:4 ~t~~n~Börj~Sanden 
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l. Medlemsavgift inbetald till länsförbund~t 1240: .. 
2. DBASE 2.0: 1200:
3. Dos 6: 664:
4. Reportagebandspelare 595: 
5. Toner till kopiatorn 2000: l!! 
6. Serviceavtalet för datorn 3675:
7. Ascahneusboken räkning på 33 500;
8. Kulturnämnden 10 000:

B. Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
C. Korrespondens/kontakter 

l. Brev in 
a) Inbjudan till invigning av Sigtuna museums nya lokal 
b) Stockholms Cykel Sällskap, Bo Nyman 
c) Bromma hembygdsförening, Eivor Lunden 
d) Kulturhistoriska resor, Sture Holmbergh 
e) Kallelse till årsmöte i Arkivföreningen 
f) Gunnel Enstrand, Bromma; tack/Jakob Mörk 

2. Brev ut 
a) Skafthålsyxan deponeras hos PGA National Golf Club 

3. Tele/diSkuterat 
D. Verkställt 

l. Allmänna UKF-ärenden 

- p) Gudrun och Börje deltog vid invigningen av nya utställningslokalen 
" för Sigtuna museum 
b) Börje har intervjuats om kommunen av elever vid Tekn. Högskolan 
91 Jan-Christer deltog i länsförbundets årsmöte; Gudrun sjuk 
~ Sammanträde med VD i PGA National Golf Club. Börje har tagit fram 

skylt om skafthålsyxan som deponeras i en monter skänkt av markägaren 
Anders Sjö. Från i höst skriver Börje artiklar om bygdens historia i 
klubbens tidning. 

e) Bro härad/Det medeltida Sverige är nu klar. ev. inköp
)0 Samarbetskommitteen i Bro kyrkstuga: Curt deltog; . 

- kulturrnässam diskuterades 
- Aschaneusboken visades 

2. ~g~~;tu~massan: iGudrun, Börje, Jan-Christer deltog under 2 dagarl.~-----l 

+J 
CD 
:0 
..c:: 
•.-1 

?1~ gästföreläsare under hösten Lars Ericsfon, Ch. von Warnstedt //2~. -J. 
3. Datorfrågor .:. c- .. -

') Dbase vers. 2.0, Dos 6 inköpta 
4. Bokl 

}V) 20 inbundna böcker a 50:- mottagna 
5. Bok2 
6. Bok3 

~) Artiklar från Lars EFicsson, militärens aktioner 
Stefan Nordin, Stäkets färja och krog, tidbild 
Per Frohnert, Stora Daldansen och ämbetsmännen 

l"
o 
I 

7. Aschaneus: 
~) Vernissage i Upplands-Väsby, curt, Gudrun och Börje. 

~ 

o. Göran Strömbeck mycket nöjd 
I 

C"l8. Projekt 
O'l)i) Guidekursen . 

- Börje har visat och informerat Helen Anderssson om Granhammar 
varefter hon guidat en grupp som besökt Soldathemmet 
- 4 anmälda har sammanträtt hos Börje oGh fått material för guidning 
om Rösaring, Dalkarlsbacken/Ryssgraven, Ådö: Hans Brofalk, Sven 
Palmgren, Gurli Wahlström, Karin Åselius 

b) Journal för hushållningen: över 900 artiklar bokförda 
9. Föredrag - guidning - Börje (ej UKF-arr); genomförda 

a} Håbo-Härads hembygdsförening: Ådö, Låssa kyrka 
b) Vandring med Bro hemb.förening: Savolax-Karelen-Djupdal 
c) Kulturhistoriska färder: Stäket-Dalkarlsbcken-Låssa-Ådö-Brogård 
d) Bygdens dag: Den Svenska Historien 
e) Bromma hembygdsförening: Rösaring-Ådö- Låssa kyrka 
f) Lejondal/SweRoad: 

E. Nya frågor att ta upp på mötet 

F. 
l. Thore Isaksson: En port tilll Sveriges vagga. 

Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
. 

C!l 
l. Broskolan 93-05-27 

UKF-styrelse 93:4 
93-05-18 \ 

A. Ekonomi 
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lPPL\.\DS-BRO 
I\nll'RlII~TORIS!\. -\ 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93:5 Styrelsemöte 

Dag: 93-08-24; tisdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden, Kaj 
Janzon 

1 Mötets öppnande 

2 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll justerades. 

3 Ekonomi 
Se saldolistan 93-08-34 
Tillkommer slutlikvid från Upplands Väsby ca 15000:
Tillkommer 15000:- i utlägg vid sista leveransen av Aschaneusboken 
Tillgodohavanden ca 68 000:

4 Bokförsäljning 
- Bålsta bokhandel har börjat sälja våra böcker 
- Stockholms-Näs hembygdsförening i kommission: bokl: 5 + 6 st; bok2 11 st 
Aschaneusboken: 5 st 
- Bokantikvaria har köpt 4 Aschaneusböcker. 
- Ev kommer Fastighetsägarföreningen i Kungsängen att köpa 300 hembygds
böcker som jubileumspresent meddelar Jan Näsmark. 

5 Programverksamheten 
- Medlemsinformation utgått om årsprogrammet Rikshistoria på hemmaplan.
 
- Kaj hade förslag på kommande föreläsare:
 
Anders Clareus: Allmogens besvär, exempel ur den gamla samhällsordningen.
 
Krister Eriksson: Patriarkalismen på frälsegodsen.
 
Björn Furuhagen: Sockenstämmans roll
 

6 Projekt 
- Bok3; Dalupproret 1743: Landsarkivet, Carolina, Stadsarkivet, KB
 
- Vikingprojektet: guidat G.O. Douglas, Torbjörn Forsell i Upplands-Bro,
 
framförallt Rösaring, Fornsigtuna.
 
- Arbetet med "Journal för hushållningen" från 1778 forstkrider; ca 150 uppsat

ser kommenterade; av drygt 900. .
 
- 1720 års mantalslängd färdig. (återstår viss korrekturläsning)
 

7 Allmänna ärenden 
- Agneta Allerstav uppvaktad på 50-års dagen 
- Informerat Karpesjö om kommunen inför hans textarbete med Tomasz Pyd
ziks bilderbok om Upplands-Bro. 
- Besökt Vanamidsommarfirandet vid Kåtorp i Roslagen; föreningen har blivit 
medlem i UKF; diskuterat ev framförande av deras "fruktbarhetsspel" vid 
Rösaring. 
- Börje intervjuad i "Riksettan" - PI om främst amaJörmedverkan vid arkeolo
giska utgrävningar men också UKF:s verksamhet. Aven David Damell inter
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vjuades om Rösaring och Fornsigtuna; sammanlagt ca 30 minuter om Upp

lands-Bro. Totalt 4 timmars intervju, varav ca 3 timmar bandades av reporten
 
Tommy Engman.
 
- UKF deltog med utställning i anslutning till Tågets dag inom ramen för
 
Stockholm Water Festival: Gudruns bildvävar, Tomasz bilder till bok3, re

klammaterial.
 

8	 Nya ärenden 
- Diskuterades att ta fram original av 1860 års häradskartor för reproducering i 
färg och insättning i ram. . 
- Kaj Janzon meddelade att han arbetar med slutformuleringen av projektbe
skrivningen till bebyggelseutvecklingen inom Upplands-Bro. 

9	 Guidningar o. dyl. 
Visat Dalkarlsbacken för Anna Norberg, kulturförvaltningen och en represen
tant för STF, angående framtagning av turistbroschyr för båtfolket. 
11/5. UKF/Bro hembygdsförening. Exkursion till Rösaring. 
25/5. UKF/Stockholms-Näs hembygdsförening. Exkursion Ryssgraven/Dal
karlsbacken. 
1/6. Bussrundtur med elver vid Finnstaskolan. 
2/6. Utfärd med pastoratet till Håtuna, Fornsigtuna. 
5/6. UKF/Håtuna hembygdsförening; Exkursion till Fornsigtuna. 
7/6. Bussrundtur i UJ?plands-Bro med Järfälla tingsrätt. 
16/6. Thoresta kursgard; Låssa kyrka. 
19/6. UKF/kulturförvaltningen. Exkursion. Tibble gästgivargård. 
10/8. Projekt Viking: Rösaring, Bro, Draget, Fornsigtuna. 
15/8. Cykelsällskapet Rösaring, Draget, Tjusta. Fornsigtuna. 
16/8. Radiointervju. Tommy Engman i Umeå. UKF och Upplands-Bro 
16/8. Finnstaskolans lärare. S:t Göran, Vädersolstavlan, Gamla stan 

10	 Övriga ärenden 
Jan-Christer meddelade att hans studier om båtsmännen i Torsås säljer bra. 
Han håller föredrag i Torsås 28 okt. och i Kungsängen 21 oktober. 

11	 Vårens sammanträden 
tisdag 21 september kl 19.30
 
tisdag 19 oktober kl 19.30
 

Vid protokollet	 Justeras 

~/_~ 
~~~~ 

Curt H Dahlgren B~anden 
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UKF-styrelse 93:5 
! 93-08-19 

/ A. Ekonomi 
B. Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
C. Korrespondens/kontakter 

l. Brev in 
2.	 Brev ut
 

a) Alf Äberg
 
b) Torkel Stålmarck
 
c) Lars Ericson
 
d) Pär Frohnert
 

3. Tele/diskuterat 
D. Verkställt 

l.	 Allmänna UKF-ärenden 
a) Agneta Allerstav uppvaktad på 50-årsdagen 
b) Informerat Karpesjö om kommunen; inför hans textarbete med Tomaz 

bilderbok om Upplands-Bro 
c) Besökt Vanamidsommarfirandet vid Kåtorp; diskuterade uppförande av 

programmet vid Rösaring. Etableras kontakt med föreningens ledare 
d) Radioprogram i PI - Tommy Engman, Umeå redaktionen 
e) Stockholm Water Festival - Bildvävar, reklam, illust. bok3 

2.	 Program
 
a) Medlemsinformation om programmet
 

3. Datorfrågor 
4.	 Böcker
 

a) levererat 2 + 2 + 2 böcker till Bålsta bokhandel
 
b) kommission till Näs: bokl:5+6, bok2: 11: Aschaneus:5
 
c) lev till Bokantikvaria 4 ex.
 

5.	 Projekt
 
a) Landsarkivet - kronofogde Askeroth
 
b) Carolina - uppsatser
 
c) Stadsarkivet - protokoll
 
d) KB - Gustaf Bonde
 
e) Port till Sveriges vagga
 

10/8 Guidning/möte G.O. Douglas', Torbjörn Forsell m.fl. 
6.	 Föredrag - guidning - Börje 

a) Visat Dalkarlsbacken/Ryssgraven för Anna Norberg och representant för 
STF 

b) UKF/Bro, Rösaring, 11/5 
c) UKF/Näs, Ryssgraven/Dalkarlsbacken, 25/5 
d) Rundtur med Finnstaskolan 1/6 
e) Pastoratet 2/6, Håtuna, Fornsigtuna 
f) uKF/Håtuna 5/6, Fornsigtuna 
g) Tingsrätten, Bussrundtur, 7/6 
h) Thoresta kursgård, 16/6 
i) UKF/Näs, Tibble gästgivargård 19/6 
j) Projekt Viking, Bro-Rösaring-Draget-Fornsigtuna, 10/8 
k) Cykelsällskapet, Rösaring, Draget, Tjusta, Fornsigtuna 15/8 
l) Radio Umeå/PI. Tommy Engman, 16/8 
m) Finstaskolans lärare 16/8, s:t Göran, Vädersolstavla, Blodbadet 

E. Nya frågor att ta upp på mötet 
F. Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
G. Publicitet 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93:6 Styrelsemöte 

Dag: 93-10-19; tisdag 
Plats: hos Börje Sanden 
Tid: kl 19.30 

Närvarande:	 Curt H Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Börje Sanden, Kaj 
Janzon, Håkan Norelius. 

1	 Mötets öppnande 

2	 Föregående mötes protokoll 
Föregående mötes protokoll justerades efter smärre ändringar. 

3	 Ekonomi 
Se saldolistan som visar på drygt 80000:- i kontanter. 
Vuxenskolan har lovat bidra med 2500:- för föreläsningsserien. 
Slutlikvid från Upplands Väsby för Aschaneusboken 18448:
Entreavgifter för Föreläsningsserien efter 10 ggr 14040:
136 medlemmar ger 10200:

4	 Bok3 
Levereras senast 30 november. Tomasz Pydzik hämtar personligen hem den 
första sändningen. Inom kort åker han till Polen då han besiktigar resultatet. 
Boken är nå~ot försenad på grund av samkörning med Bengt Borkebys bok 
som trycks pa samma ställe. 

Definitiva tryckkostnaden beror på kronans aktuella värde; grundpriset är 
65000:- inkl Tomasz' arbete för tryckeriet, men exkl. framtagningen av 30-talet 
färgillustrationer, för vilka han begär 25000:- i efterskott. 10000:- är redan 
utbetalade till Tomasz. 

Medförfattarnas kostnad ligger på 7500:-, varav 5000:- redan utbetalats; 
kostnaden för omslaget beräknas till 2-3000:-. 

Totala kostnaden för 1300 ex beräknas till ca 100 000:-, vilket ger ca 80:- per 
bok. Försäljningspriset är satt till 180:-. 

Annons om boken kommer 25 nov i Bygd och Natur; 400:-. Artikel om 
boken kommer i Upplands-Bro Aktuellt i slutet av november. 

Diskuterades ytterl igare möjligheter för marknadsföring av boken: Håkan 
kan genom sin kontakt med SHF försöka sprida upplysning om boken till 
samtliga hemby&dsföreningar i landet. Annons sätts in i Bro-Bålstabladet. 
Börje försöker fa DN. och SvD intresserade av boken; här vore personkontakt 
mycket värdefull. Bgrje skickar bok till Umeåredaktionens Tommy Engman, 
Samara Braga, Alf Aberg. 

Efter 8 nov får vi veta om "Utsiktshöjden" beställer 300 ex som jul- och jubi
leumsgåva till sina medlemmar. 

5	 Bokförsäljning 
Curt tar kontakt med B&W om tillstånd att sälja hembygdsböcker vid några 
tillfällen i december; gäller även Stockholms-Näs hembygdsförening och 
kultur- och fritidskontoret. 

Börje och Tomasz har tagit fram en reklamtext för hembygdsböckerna, som 
skall sättas upp på SL:s anslagstavla vid pendeltågsstationen i Kungsängen. 

Våra böcker säljs i Bålsta bokhandel och Art-centrum i Kungsängen. 
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6	 Allmänna UKF-ärenden 
- Börje och Thore Isaksson har sammanträffat med Mixmedia med anledning 
av Thores projekt för marknadsföring av Upplands-Bro som centrum för 
"kulturism" i Mälarområdet. Exempel på datorpresentation visades. 

Projektet arbetar vidare med stor framgång; föredragning skall ske nästa 
vecka inför kommunstyrelsen i förhoppningen att kommunen skall "hoppa på 
tåget". Projektgruppen, inom vilken UKF endast är konsultativt, vill få med 
projektet som en del av jubileumsfirandet 1997 av Stockholms-utställningen 
1897. 
- UKF har mottagit rapporterna från UV-Uppsala och UV-Stockholm beträf
fande arkeologiska undersökningar längs den planerade Mälarbanan. Börje 
har besvarat UV-Uppsala och påpekat att spåren ligger ca 30 m från den s.k. 
Rövargrottan eller Fridegårdsgrottan; den blev första gången beskriven av 
Börje i hembygdsboken 1984 och har sedan registrerats i speleologförbundets 
register över grottor i Sverige. 
- Börje har, efter förfrågan från Mats Larsson i Lund, överlämnat en bild av 
floden Kura i Georgien, att användas i dennes bok om Ingvar den Vittfarnes 
resa mellan Svarta havet och Kaspiska havet. 
- Börje deltog i en geologexkursion till Lindormsnäs sandtag anordnad av 
Arkeologisektionen inom Stockholms läns hembygdsförbund. 
- Ramsbergs hembygdsförenin~vill datorlägga sina ortnamnskort. Efter 
hänvändelse från Eva Brylla pa Ortnamnsarkivet kontaktades UKF, som 
översänt prov på våra utskrifter. 
- Börje och Gudrun deltog vid Amatörteaterns möte kring Håtunaleken 
- Bruno Niklasson har fått UKF:s mtrl om Lennartsnäs. Makarna Bergström 
tolkar bouppteckning från 1700-talet gällande det tidigare huset. 

7	 Programverksam heten 
Föreläsnings- och exkursionsserien fortsätter framgångsrikt. De fyra förläs
ningarna bevistades av 40 - 56 deltagare; exkursionen till Stäket av 45, vand
ringen vid Sylta av 35 deltagare. 
- Inför våren är medverkan klar från Sigurd Ramqvist om föredrag kring 
boken om Bro härads medeltida gårdar och namn. 

6	 Övriga frågor 
Curt rapporterade om en historisk höstutflykt som hans företag Hewlett &
 
Packard gjort till Fornsigtuna och Stäket, varvid Curt guidat. Utflykten doku

menterad i artikel i HP-biten oktober 1993.
 
- UKF har inköpt tidigare årgångar av Tvärsnitt, humanistiska forskningrådets
 
tidskrift. 920:-,
 
- Förslag från Tore Gannholm att UKF försöker anordna ett symposium kring
 
Fornsigtuna. Frågan skall utredas.
 

9	 Korrespondens 
- Dokumentationen, 170 sid, från Götiska förbundets symposium kring folk

vandringstid och äldre medeltid i Lidköping 1992.
 
- Tack till Börje i form av mindre radio från Umeå-redaktionen för medverkan
 
i programmet Riksettan.
 
- Warnstedt fick efter föredraget ortnamnskorten för Stäket jänte databasen.
 
- UKF har som tack fått första numret av Mjölbyhistorisk tidskrift.
 

10	 Nästa sammanträde 
Onsdagen 17 nov kl 19.30 hos Börje Sanden, Målarvägen 19, Bro. 

Justeras 

Curt H Dahlgren 

sida 2 av 2	 justerares sign 

165



6
 
UKF-styrelse 93:Z 
.9,3.,08-19 ~g -IO-ICj 

A.	 Ekonomi 
1.	 Vuxenskolan erbjuder 2500:- för verksamheten 
2.	 Slutlikvid för Aschaneusboken: 18 448:
3.	 Entreavgifter: Rikshistoria 14040:
4.	 136 medlemmar 10200:


239 utskick
 
B.	 Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
C.	 Korrespondens/kontakter 

1.	 Brev/tele in
 
a) Isaksson/Douglas: projekt Viking
 
b) Riksettan - tack för medverkan
 
c) Mats Larsson, Lund, ville ha bild från Georgien
 
d) Lars Ericson, bekräftelse av föredraget
 
e) Ramsbergs hembygdsförening - ortnamnskorten
 
f) Kärjagruppen - fritidsarkeologer, 3 okt
 
g) Arbetsgruppen Håtunaleken
 
h) Douglas; UKF-material (blivit medlem)
 
i) UV-Uppsala - Mälarbanan
 
j) Ericson, Frohnert. del av manus
 
k) Wiechel, Håtunaleken
 
l) Dokumentationen från symposiet i Lidköping.
 
m) Rapport från UV Uppsala
 
n) Rapport från UV Stockholm
 
o) Mjölbyhistorisk tidskrift, Per Andersson
 

2.	 Brev/tele ut
 
a) Mats Larsson, fick diabild av Kura i Georgien
 
b) Lennart Åkesson, Ramsberg: UKF-mtrl, ortnamnsdatabasen
 
c) UV-Uppsala; Mälarbanan
 
d) SHF - annons om Dalkarlsupproret
 
e) Material till kommunens Akutellt; Sten Nilsson
 

D.	 Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden
 

a) Sammanträde med Mixmedia, Börje och Thore Isaksson
 
b) Sammanträde med "Håtunaleken" Curt
 
c) Bruno Niklasson fått Lennartsnäsmaterial
 
d) Inköpt gamla årgångar av Tvärsnitt - 920:
e) Sammanträde med projektet Håtunaleken
 
f) Besök och diskussion med Dalarnas museum
 

2.	 Program 
a) Föreläsning Stäket I: 56 deltager 
b) Exkursion Stäket II: ca 45 delt 
c) Föreläsning Stäket III: 55 deltagare 
d) Exkursion Tibble-Sylta: ca 35 
e) Föreläsning Kommunikationer: drygt 40 
f) Föreläsning Dalupproret I: 40 
g) Kulturnämnden distribuerar affischer om nästa föreläsning 
h) personligt besök om Dalupprorföredraget vid gymnasiet, 

Ekhammarskolan, Tibblehuset
 
i) Affisch uppsat på SL:s anslagstavla i Kungsängen
 

3.	 Datorfrågor 
a) Warnstedt: ortnamnskorten för Stäket. 
b) dito: databasen för Stäket 
c) Ramsbergs hembygdsförening intresserad av ortnamnsprogrammet 

4.	 Böcker
 
a) Lånat illustrationsmaterial av Stefan Nordin
 
b) Tryckfärdigt manus granskat av tryckeriet, 93-09-20
 

provtryck om ca 3 veckor, leverans senast~~~ov 
c) Annons i Bygd och Natur, 25 nov; 400:
d) 20 bok1 med hårda pärmar framtagna: 1000:
e) 10 000:- i förskott till Tomasz Pydzik för arbetet med bok3 
f) Sten Nilsson skriver om bok3 i Aktuellt i Upplands-Bro 
g) Text framtagen för annons om hembygdsböckerna på SL:s anslagstavla 

vid	 pendeltågsstationen i Kungsängen. 
5.	 Projekt 
6.	 Föredrag - guidning - Börje 

a) Busstur med Västra lantmäteridisktriktet + Mätningskontoret 
E.	 Nya frågor att ta upp på mötet 

1.	 Symposium - öppet för alla - kring Fornsigtuna, sOO-talet
 
ev. i samarbete med Stiftelsen; Bo Gräslund m.fl. Uppsala
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universitet; 
Förslag från Tore Gannholm; en parallell till Götiska förbundets 
symposium kring folkvandringstiden i Lidköping 1992 

F. Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 
G. Publicitet 
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UPPLANDS-BRO 
KULTURHISTORISKA 
FORSKNINGSINSTITUT 

Protokoll 93:7 Styrelsemöte 

Dag: 93-11-17; onsdag 
Plats: hos Börje Sand~n 

Tid: kl 19.30 

Närvarande: Curt H Dahlgren, Kaj Janzon, Börje Sand~n 

l	 Mötets öppnande 

2	 Ekonomi 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan.
 
På konton och i kassa finns drygt 80 000:
Bok3 har förskotterats med 10 000:
Vi väntar fortfarande på bidraget från Vuxenskolan, ca 2500:

Utestående fordringar för bokförsäljningen ca 2500:

Bokförsäljning under året:
 
- Bokl: 11 856:-; bok2: 19047:-; bok3: 180:-; Aschaneusboken: 5431:

Föredrag och guidningar: 6350:

3	 Bok3 
Vissa problem har rapporterats från tryckeriet i Krakow, vilket kan medföra 
försening. Färgsepareringen hade inte fungerat tillfredsställande. Tomasz har 
dock löfte om att få hämta en första leverans 1 dec; han återkommer med 
färjan 3 dec. 

Den diskuterade beställningen av 300 böcker från Utsiktshöjden tycks inte 
bli av. 

Försäljningen av våra böcker sker i fortsättningen på biblioteken, Artcenter i 
Kungsängen, Idestationen Leklust i Bro järnvägsstation och i Söders bokhan
del i Bålsta. 

Annons skall sättas in i Bålsta- Upplands-Bro Bladet kring 1 dec. 

4	 Upplands Väsby 
Genom Tomasz Pydzik har offert lämnats till Allan Eklund, Upplands Väsby, 
för tryckning aven sammanställning av tidningsurklipp om Upplands Väsby. 
Den omfattar 700 sidor. Tomasz gör repro av sidorna, som sedan trycks och 
binds i Polen av ett annat tryckeri än det som gör bok3. 

Hembygdsföreningen i Upplands Väsby vill att UKF hjälper till med typsätt
ning och layout för deras medlemstidning inför 40-års jubileet i februari 1994. 
UKF har åtagit sig uppdraget. Vi får manus i maskinskriven form, och vi utgår 
från att vi med den förvärvade scannern bekvämt skall kunna överföra text
massan till textfiler. 

I förlängningen vill hembygdsföreningen att vi tar över framställningen av 
även årets övriga nummer. Vi prövar med detta första nummer. 

5	 "Vikingaprojektet" 
Arbetsgruppen som bildats för att åstadkomma "ett samlande grepp" över 
olika vikingaprojekt, ledd av Torbjörn Forsell, direktör för Stiftelsen Hässelby, 
samt Jan Pettersson, marknadschef på Interprint och Thore Isaksson, 
Kungsängen, har föredragit sina planer för kommunstyrelsens AU. Samtal 
med kommunalrådet Lewenborg och brev från kanslichefen tyder på att 
kommunen vill stödja detta projekt, dock utan konkreta anslag, endast inom 
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ramen för tjänstemännens arbetsuppgifter när det gäller exempelvis markfrå
gor och infrastruktur. 

UKF spelar närmast rollen som konsult i de frågor som berör Upplands
Bros historia och har inte ingått några ekonomiska förpliktelser. 

Stiftelsen Hässelby och Historiska museet inbjuder de ca 20 projekt som 
finns till en konferensdag 2 dec på Hässelby slott. Från UKF deltar Börje 
Sanden. 

Arbetsgruppen vill presentera ett program för en enhetlig "Sverigebild". 
Platsen skall ligga centralt med goda kommunikationer till såväl Stockholm 
som Arlanda. Inom närområdet skall finnas en provkarta J?å rikshistoriskt 
intressanta objekt; exempelvis skall man med bat kunna na Björkö, Sigtuna, 
Fornsigtuna, Uppsala. Platsen bör ligga i anslutning till allmänna kommunika
tioner. Blickarna har riktas mot området mellan Tibble gård och Tibbleviken i 
Kungsängen. Där vill man anlägga ett "upplevelsecentrum" med bl a modeller 
av de utflyktsmål som sedan kan nås. Man har särskilt uttalat att sådana plat
ser om Rösaring och Fornsigtuna inte skall förändras, inte "kommersialiseras"; 
här skall man bara kunna iakttaga hur en fornminnesplats ser ut idag. 

Arbetsgruppen besökte i augusti bl a Rösaring och Fornsigtuna, varvid 
deltagarna övertygades om dessa platsers utomordentliga kvalifikationer. 

14/11 besökte intendent Lars Holmblad kommunen tillsammans med Thore 
Isaksson och Börje Sanden. Han var representant för Historiska museets chef 
Ulf Erik Hagberg inför det kommande mötet på Hässelby. Under de drygt 4 
timmarna besöktes också hålvägarna vid Lillsjön, liksom de vid Draget. Aven 
fornborg~n besöktes. Palissaden och högarna med kaststenar var okända för 
honom. Aven Dalkarlsbacken var okänd för Holmblad. 

Thore och Börje har telefonintervjuats av DN för en kommande artikel. 

6 Progra~verksa~heten 

Föredrags- och exkursionsserien Rikshistoria på hemmaplan har nu avlutats 
efter 6 föreläsningar på våren i Bro, 6 föreläsningar under hösten i 
Kungsängen samt 6 exkursioner under den varma årstiden. 119 personer har 
antecknat sig på närvarolistorna för föreläsningarna; i verkligheten har inte 
alla antecknat sig och inga listor har funnits vid exkursionerna. Genomsnittligt 
har ca 40 deltagare kommit, som mest 56 och lägst drygt 30. Med 30:- som 
avgift (300:- som abonnemang) har vi fått in över 15000:- till UKF:s kassa. Vi 
har haft tre gästföreläsare; Börje Sanden har hållit de övriga. Förutom våra 
egna böcker har vi sålt 10 Kulturmiljöer och 5 Fornsigtunaböcker åt 
kulturnämnden. Se utförligare redogörelse imedlemsinformation 4. Exkursio
nerna har genomförts i samarbete med hembygdsföreningarna i resp område 
och med kulturförvaltningen. 

Kaj rapporterade att han fått klartecken från fyra föredragshållare under 
våren: Sigurd Rahmqvist, Anders Clareus, Christer Erisson och Björn 
Furuhagen; inom närmaste veckan kommer han överens om vilka tisdagar de 
kan ställa upp. 

Det är planerat för en herrgårdskonsert tillsammans med UMS på 
Almarestäket efter nyår; en söndagkväll för högst 25-30 personer. UMS 
bestrider kostnader för musiken. Johan Seth svarar för förtäring till pris som 
han sätter. Musik utförs bl a på Almarestäkets högklassi~a hammarflygel från 
1811, ägd av Charlotta af Ugglas. Börje Sanden tar ocksa dit sin cembalo; 
vidare medverkan av Bro d'river Boys. 

7 Andra UKF-angelägenheter 
Kommunen har fått en anslagstavla invid biljettförsäljningen på 
pendeltågsstationen. Där kommer tillsvidare information att ges om 
kommunen. För närvarande informeras också om UKF:s bokutgivning. 

Gunnar Steiner har fått Upplands-Bro-material och UKF-matereial som han 
vill utnyttja på en tjänsteresa till Japan. Bl a fick han Ekhammarsgubbens 
framställning i katalogen för vikingautställningen i Köpenhamn. 
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Gudrun och Börje Sanden har deltagit i medeltidsseminariets symposium om 
medeltida järnframställning. 

De deltog också i visningen av nya Arkivcentrum i Uppsala, där landsarkivet 
numera är iIll"Xmt, liksom Ortnamnsarkivet och Sveriges Medeltida 
Personnamn (SMP). 

Ordnat så att UKF och hembygdsföreningarna får trissor med årsringar från 
röjningen av processionsvägen vid Rösaring. Tallarna är som bekant mycket 
gamla uppe på åsen. 

8 Bandintervjuer
Dagmar Äkerlind på Tibble gård är villig att låta sig intervjuas om Högnäs, dit 
hennes föräldrar flyttade på 20-talet. 

Arne Gustavsson, Hällen, Håbo-Tibble och hans mor Svea vill berätta om 
Stenbacka och Granhammar. Börje söker upp dem. 

9 Övriga hembygdsfrågor 
Svea Livgardes Veteranförening har uppmärksammat Börjes insats vid 
räddningen av Granhammar. 

Rykten om att Brogårdsallen skulle stängas av även för gångtrafik vid 
rivningen av den trasiga valvbron var felaktiga. KF lägger ett rör för vattnet 
och det blir möjligt "även för bilar" att ta sig över. KF meddelar Börje när 
arbetet skall ske så vi kan dokumentera bron och söka efter de saknade 
delarna av runstenen vid Skällsta, som enligt traditionen sagt vara inlagda i en 
bro. Man fann ingen sten när hälften av Skällstabro revs för ca 10-15 år sedan. 

10 Meddelanden 
Börje har guidat lantmäterienheten vid Stockholms läns västra 
lantmäteridistrikt i Uppland-Bro tillsammans med kommunens lantmätare. 

Kungsängens folkdanslag har guidats vid Rösaring. 

11 Nästa sammanträde 
Onsdagen 8 dec kl 19.30 hos Börje Sanden. 

Vid protokollet Justeras 

\l~~tU; ~~~ 
Börje Sanden Curt H Dahlgren 
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UKF-styrelse 93:7 
93-11-17 

\ 

A.	 Ekonomi 
1.	 Upplands-Väsby boken, inbetalning sker i förskott till UKF, som får 

ränteinkomsterna fram till hans nya firma kommit igång. 
Tryck ca 60 000 + Thomas reproarbete ca 10 000. 

2.	 Thomas vill ev få datorutrustning i stället för ersättning för
 
illustrationerna till bok3.
 

B.	 Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
C.	 Korrespondens/kontakter 

1.	 Brev in
 
a) Länsförbundets bokkatalog
 
b) Inrikesflygets tidning vill ha fortlöpande information
 
c) Inbjudan till Kulturhistoriska färders bildvisning
 

- bl a Stäket, Dalkarlsbacken, Ryssgraven
 
d) Inbjudan till konferens på Hässleby slott 2 dec
 

2.	 Brev ut
 
a) Rig
 

3.	 Tele 
a) DN om Vikingprojektet 
b) Valvbron i Brogårdsallen rivs och ersätts med trumma 
c) Kulturförening på Ekerö bildas, Agnete Hjort; får stadagar och 

UKF-mtrl, föredrag nästa år om UKF/herrgårdskonserter 
D.	 Thore Isaksson 

-1. Guidat int. Lars Holmblad vid Hist.museet 4-5 tim (med Isaksson)
 
. 2. Konferens 2 dec på Hässelby slott
 

E.	 Verkställt 
1.	 Allmänna UKF-ärenden
 

a) Upplands Väsby - layout av jubileumsnumret feb 1994
 
- ev fortsatt layout av medlemstidningen 22/10 

b) Affisch om UKF:s böcker på SL-tavla i Kungsängen 
c) Bergströms tolkar bouppteckning åt Niklasson(Lennartsnäs) 
d) skogssällskapet sparar trissor med årsringar, Rösaring 
e) Räddningsaktionen för Granhammar uppmärksammad av Svea livgardes 

Veteranförening, 23/10 
f) Gunnar Steiner fick UKF-mrtl + Ekhammarsgubben, Japanresa 
g) Medeltidsseminariets symposium, medeltida järnframställn, 1/11 
h) Nya akivcentrat, Ortnqmnsarkivet, SMP (medeltida personnamn), 30/10 
i) Lokalhistoriska sällskapet i Eskilstuna - Nyby bruk, 3/11 

2.	 Program
 
a) Herrgårdskonsert med (musik)historia på Almarestäket
 

l)	 träffat hammarflygelns vårdare, Conny Karlsson, som sköter 
gamla instrument på Mus.Ak, SR, Jakobs kyrka m.fl. 

3.	 Datorfrågor
 
a) Diskuterat med HP-Support - ingen lösning
 

Då och då bryts hela systemet om tangentbordet/musen rubbas 
b) Är Nortun Utilites 7.0 något för oss? 

4. Böcker
 
t a) Försäljning även Artcenter, Idestationen Leklust i Bro
 

järnvägsstation, Söders bokhandel i Bålsta 
b) annons framtagen för Bro- Bålsta bladet. 
c) bok3; problem med färgplåtarna; försening kan befaras; dock 

fortfarande löfte att 300-400 böcker hämtas l dec av Tomasz 
d) Ej ännu besked från Fastighetsägarföreningen i Kungsängen 

5.	 Projekt 
a) Dagmar Åkerlind vill berätta om Högnäs, dit hon kom 1920. 
b) Arne/Svea Gustavsson, Hällen, aktuell för intervju om Granh/Stenbacka 

6.	 Föredrag - guidning - Börje 
F.	 Nya frågor att ta upp på mötet 
G.	 Meddelanden - kommande föredrag av Börje - Andra föreningar 

l.	 Kungsängens kyrkofullmäktige 20 nov. U-Bro/Da1upproret 
H.	 Publicitet 

171



Upplands-Bro Kulturhistoriska 
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 94-1
Dag/tid 94-01-26/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Börje Sandén

1 - Mötets öppnande

2 - Föregående mötes protokoll justerades 

3 - Ekonomi
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan. 
Tillgångar i kassa och bank ca 57 000:-
Av bok3 är 80 000:- betalda till Tomasz Pydzik samt 3 x 2500:- som arvoden till
medförfattarna. Moms tillkommer på levererade böcker. 
Agneta Allerstavs ersättning för föredrag har debiterats UKF.

4 - bok3
Boken kommer att tryckas om i 1000 ex av annat tryckeri i Polen. Tomasz får behålla
färgsepareringarna som Primar-B gjort. Den dåligt inbundna upplagan går i retur och vi hämtar
inte ut de ca 900 ex som ligger i hos tryckeriet. De inbundna böcker som sålts kommer
köparna att kunna byta mot den nya tryckningen på bibliotek och försäljningsställen -
ArtCenter i  Kungsängen, Idéstationen leklust i Bro, Söders bokhandel i Bålsta. Nytryckningen
kan medföra ökade papperskostnader; vi vill inte ha boken så tjock som "provexemplaren".
- Tackkort från Alf Åberg, som "med största intresse läst boken".
- Dito från Torkel Stålmarck, docent i litterturhistoria; "både som dokumentsamling och rejält
spännande läsning är verket en fullträff".
- Historisk Tidskrift har uttryckt en önskan att få recensera boken.
- Lars Ericson: "tack för en snygg och intressant bok", "roligt att få medverka i boken".
- Björn Furuhagen har i en art i SvD kommenterat Historisk Tidskrift 1993:4, varvid han bl. a.
säger att "historiker bör inrikta sig på att forska om hittills förnekade och bortträngda sidor av
historien"; intressant mot bakgrunden av temat i vår bok.
- Av Bengt Borkeby har vi fått en förteckning över alla hembygdsföreningar och boklådor i
Dalarna till vilka kan erbjuda boken (när vi får den i slutlig form).
- Gösta Magnusson, länsstyrelsen, har bidragit med en ögonvittnesskildring från Dalupproret
1743, som han funnit vid sin släktforskning. Han har också lämnat upplysningar om
kronofogdehandlingar. 
- Bok3 har sänts för kännedom till: Lokaltidningen, Birgitta Rubin/DN, Närradion, Kerstin
Dankert/Dalarnas museum, Torkel Stålmarck(Mörk), Thore Isaksson, Lars Holmblad/Hist.
museet, Anders Claréus/Hist. Tidskrift, Lars Nilsson/Hist. institutionen, Lars
Sjöberg(Granhammar), Björn Furuhagen, Alf Åberg, Herman Lindqvist, Tommy Engman/SR
- Annons har satts in i Bålsta/Bro-bladet och i Bygd och Natur.
- Artikel i Lokaltidningen om bok3
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5 - Upplands-Bro från Solskifte till Laga skifte
Kaj Janzon presenterade ett utkast till projektbeskrivning avseende ett samarbetsprojekt med
Historiska institutionen. Styrelsen skall studera förslaget till nästa sammanträde för att då
besluta om UKF:s engagemang i projektet.

6 - Thore Isakssons idé - "Vikingprojektet"
Vid ett möte på Hässelby slott presenterades drygt 20-talet s.k. Vikingaprojekt: Mötet hade
initierats av Torbjörn Forsell, VD på Hässelby , i samarbete med Historiska museet. De flesta
projekteten riktar sig mot en tämligen begränsad publik, såsom skolor och regionala intressen.
Thores projekt syftar till en presentation av hela Sveriges historia. Avsikten är att få Styrelsen
för Sverigebilden intresserad. 
     Projektgruppen leds av Thore och Jan Pettersson, marknadschef för Interprint; UKF
medverkar på konsultbasis och Börje deltog vid presentationen på Hässelby som bisittare.
Senare har Isaksson och Petterson sammanträffat med kommunens tjänstemän, varvid
Upplands-Bro har uttalat sitt stöd för projektet. 93-12-08 presenterades planerna för
statssekreteraren Fischer i kulurdepartementet. Kommunen är fortsatt intresserad av projektet
och skall inom snar framtid besluta om den även ekonomiskt skall stödja planeringsarbetet.
Thore vill att Börje förbereder en informationsskrift som kan användas vid en tänkt
presentation av projektet i Upplands-Bro för berörda instanser. Om kommunen säger nej till
vidareutveckling av detta mycket stora projekt, avser Thore att utveckla projektet "Resa i
tiden" med bas kring Tibble gård (gästgivargård).
 
7 - Håtunaleken
Börje meddelade att han sammanträffat 94-01-24 med GöteborgsTV och Herman Lindqvist i
Håtuna inför deras planerade TV-program om Håtunaleken-Nyköpings Gästabud. Man gjorde
en första besiktning av Håtuna kyrka, det enda som med säkerhet finns kvar från 1300-talet
och "Håtunahus" vid Håtunaholm; den byggnad som finns avbildad i Dahlbergs Sveica-verk.
Inspelningarna skall göras i Håtuna under maj månad; Börje är kontaktperson i Upplands-Bro.
     Lennart Wiechels arbete med krönikespelet fortsätter; Amatörteaterföreningen  räknar med
framförande under sommaren.

8 - Rövargrottan
Movie Makers filmar Fridegårdstrilogin om Trägudars land. Vid mötet på Hässelby slott
tipsade Börje dem om den s.k Fridegårdsgrottan i skogen mellan Bro och Bålsta.

9 - Biblioteksfrågan i Upplands-Bro
Vid nästa veckas kommunfullmäktigesammanträde skall frågan om flyttningen av biblioteket i
Tibble till Kungsängens torg avgöras. UKF värnar särskilt om den Svenngårdska samlingen.
Beslöts att Börje tar kontakt med personalen för att få se ritningarna över de tilltänkta
lokaliteterna.

10 - Byrån för arkeologiska undersökningar
Kaj meddelade att Ulf Sävestad utsetts till ny chef  för byrån för arkeologiska undersökningar.

11 - Bandintervjuer
Holger Ängeskog har intervjuat Claes af Ugglas om Frötunaminnen. Band med utskrift har
tillställts UKF. Av särskilt intresse är upplysningarna om Aspviks kvarn. UKF har också fått
ett sammandrag av en pratstund med Bengt Rydberg från Philips, Wisconsin, USA med
intressanta uppgifter om komministergården i Kungsängen som fattigstuga.
- Elisabeth Frändberg rekommenderar i brev att Sture Lindahl, Kungsängen intervjuas om sin
uppfinnarverksamhet.
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12 - Kommande böcker
Bok4 beräknas få temat Håtuna - Håtunaleken. Förutom dokument och genomgång av
forskning kring Håtunaleken/Nyköpings Gästabud kommer ett antal uppsatser om livet på
Aske att återges, ev. fördelade även på bok5. 33 uppsatser har skrivits av John Kraft, som var
son till Askegrevens kusk på 10-20-talen. 
- Preliminärt har Sigtuna hembygdsförening begärt tryckhjälp av den reviderade utgivningen
av Aschanéus Sigtunaskildring.
- Torkel Stålmarck, docent i litteraturhistoria, ställer i utsikt gratis medverkan i en kommande
bok med Jakob Mörk och Jakob Gripenstedt som tema.

13 - Konsultationer
- Utrett frågan om en massiv husgrund på ön Tvigölingen i Norra Björkfjärden.
- Gett Ulla Hagberg (Pop.Ark) upplysningar om sjökrogar.
- Upplysningar om biskopsborgen till Susanne Gallone, Uppsala universitet.
- Nils-Erik Landells fråga om Peringskiöld, riksantikvarie på 1700-talet.
- Bengt Kjellberg, I1, om Granhammarsparken; han fick en uppsats om åtgärdsplan för
restaurering av parken.
- Gunilla Pages - sysslar med dokumentation av Önstatorpen i Bro
- Viktoria Ericson, Brunna, enskilt arbete på gymnasiet om Granhammar.
- Agnete Hjort angående bildande av kulturförening på Ekerö

14 - Guidegruppen
- Gurli Wahlström arbetar med gamla vägar och vägförordningar, Gästgiveriförordningar.
- Sven Palmqvist går igenom Hermann Svengårds medlemsblad från 40-60-talen.

15 - Samarbetskommittén
I fortsättningen kommer inte kulturnämnden att vara sammankallande; varje förening ansvarar
för kallelse och arrangemang i tur och ordning. UKF får utnyttja hembygdsgården Klint.

16 - Program
- Fyra föredrag kommer att hållas av doktorander från Stockholms universitet. Sigurd
Rahmqvists föredrag var mycket uppskattat; 33 personer deltog.
- Stäketkonserten 19 mars blev fulltecknad redan första dagen. Dubblering sker 20 mars.
Kontakt har tagits med Musikaliska akademien och Musikmuseet.
- Förfrågan har gått till Lars Sjöberg om möjlighet att leda ett studiebesök med visning av de
15 Granhammarsbilderna från Clas Rålambs resa till Konstantinopel 1657-58. De flyttades till
Nordiska museet på 1930-talet.

17 - Kulturstipendiater
Fyra medlemmar i UKF fick mottaga 1993 års kulturstipenier: Thore Zander, Håtuna, Axel
Karlsson, Gudrun Sandén, Börje Sandén, Bro. Utdelningen skedde vid fullmäktiges
sammanträde 1993-12-21. Erinras att förra året fick tre medlemmar pris i tre kommuner.

18 - Upplysningar om UKF
- Ulf-Erik Hagberg och Dan Carlsson Hist. museet: UKF-mtrl.
- Sigurd Larsson - Edsbro hembygdsförening.
- Lars Gustafsson, Järfälla.

19 - Närradion - Föredrag
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Gudrun och Börje Sandén var inbjudna till Närradion för samtal om bl. a. bok3 och UKF
93-12-15.
- Börje har talat om kommuns historia vid kyrkofullmäktigesammanträde i Kungsängen
93-11-18 och vid Frilutsfrämjandets samling på Hällkana 93-12-19

20 - Nya Bro Centrum
UKF deltager vid Företagsmässan i samband med invigningen av nya Bro Centrum
94-05-28/29. Biblioteket liksom den kommunala delen av centrum öppnas till sportlovet.

21 - Marinarkeologisk undersökning vid Stäket
Då det inte verkar som om LMDYK tänker fortsätta sina undersökningar har Börje tagit upp
frågan med Kjell-Ove Matsson, medlem i UKF. Denne har dykt kring våra stränder i många
år; senast konstaterade han att det inte har funnits någon bro på stenkistor mellan Vallby och
Sigtuna, en idé som lanserats av Martin Aschanéus redan 1612. Han kommer att börja
undersökningar så snart väderleken tillåter.

22 - Kommande styrelsesammanträden
Hos Börje Sandén, Målarvägen 19, Bro. Kl 19.30
Tisd 94-02-22,   Tors 94-03-24,   Tisd 94-04-19,  Tisd 94-05-17

Vid protokollet Justeras

Börje Sandén Curt H. Dahlgren
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•• 
UKF-styrelse 93:8 

93-12-08, 94-01-26 

A. Ekonomi 
1.	 bok3 

a) 80 000:- betalda + arvoden 3 x 2500:
b) färgsepareringen får Tomasz behålla 
c) Försäljning Art Center, Leklust, Söders bokhandel 
d) Knut Sjöman hembygdsföreningar m.m. 
e) "moms" tillkommer för levererade böcker 
f), vid nytryckningen kan dyrare papper öka kostnaden 
g) nytryckningen: 1000 ex, omtryckning av original på polymerpapper 

- färdiga i första hälften av mars
 
h) makulering av kvarvarande
 
i) dåliga böcker får bytas på biblioteken
 

2. Agneta har bidragit med 600:- för föredrag - fått 2 ex av bok3 
B. Dator - Ekonomi - Investering - Förslag 
C. Korrespondens/kontakter 

1.	 Brev in
 
a) Ängeskog - bandintervjuer med utskrift
 
b) Bj örn Furuhagen .
 
c) Arne Norgren - Tvigölingen - husgrund
 
d) Joachim Tiefensee - tack för bok3
 
e) Elisabeth Frändberg, Kungsängen - Sture Lindahl
 
f) Lars Ericson - "tack för en snygg och intressant bok"
 

"roligt att få medverka i boken" 
g) klf Äberg - tackar för bok3 "läst med största intresse" 
h) Dan Carlsson - Historiska museet - Vikingaprojekt i Norden- i),Bengt Borkeby - tack för bok3 - register över hembygdsföreningar och 

bokhandlare i Dalarna - talar för boken i Dalarna 
j) Gösta Magnusson - Länsstyrelsen - ögenvittnesskildring från Stora 

Dalpansen - Kronofogdehandlingar 
k) Agneta Hjort - bildande av kulturförening på Ekerö 
l) Torkel Stålmarck (Mörk) villig att medverka i bok- om Mörk 

tack för bok3: "både som dokumentsamling och rejält spännande läsning 
är verket en fullträff" 

2.	 Brev ut 
a) Ralf Evers - Håtuna-mtrl, 2 ggr 
b) Anders Clareus 
c) Björn Furuhagen 
d) Christer Ericsson 
e) Ulf Erik Hagberg - UKF-mtrl 
f) Dan Carlsson. Raä - UKF-mtrl 
g) Alf Äberg. bok3 
h) Tommy Engman - Riksettan, Umeå, bok3 
i) Kerstin Ankert - Dalarnas museum, bok3 
j) Birgitta Rubin - DN - bok3 
k) Torkel Stålmarck - bok3 - lovat medverkan i boken om Mörk 
l) Juan Flores - DN - bok3 
m) Primar-B. Tryckeriet i Polen 
n) Lars Sjöberg - Nationalmuseum - bok3 

förfrågan om föredrag - guidning av Rålambs fris (Granhammar) 
o) Lars Holmblad - intendent Hist.Museet - bok3 
p) Björn Furuhagen - HT 1993:4 - "historiker bör inrikta sig på att 

forska om hittills förnekade och bortträngda sidor av historien" 
q) Sigurd Larsson - Edsbro hembygdsförening 

3.	 Tele
 
a) Ralf Evers - Göteborgs TV - Herman Linqvist
 

I	 b) Nils-Erik Landell - Peringskjöld - Aschaneusboken 
c) Curt Ohlsson, Aschaneusboken/Fornsigtunaboken 
d) Lars Nyberg - Hembygdsförlaget- erbjuder bildbehandling i dator 
e) Olle Lennström - fiskare - husgrunden på Tvigölingen 
f) Ulla Hagberg, Pop Ark. frågade om sjökrogar 
g) Lars Gustafsson - bokl,bok2 
h) Finn Hultgren - hjälp med tryckning av Aschaneus sigtunaskildring 
i) Susanne Gallone, Qppsala - studie kring medeltida borgar - bokl 

,	 j) Karl Olof Johansson, Kungsängen, årsringar på en väldig ekstock 
4.	 Disk 

a) Roger Ehrstedt - amatördykare, lånat mtrl om Svartviken 
D. Thore Isaksson 

1.	 Informationsdag på Hässleby 2 dec
 
a) Upplands-Bro projektet verkar vara långt framme
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b) bl a Movie Makers filmar Fridegårdstrilogien - Rövargrottan 
ti • c) UKF bjöd Thore på kostnaden 200:

2.	 Kulturministeriet 8 dec 
3.	 Möte med kommundir och kommunalråd, 2l dec. 
4.	 Kommunens ekonomiska satsning kunde inte tas denna vecka på grund av 

kommunalrådets sjukdom under en vecka 
- kommunen har inte backat 
- har veckan på sig för beslut 
- säger kommunen nej - utvecklas alternativet Tibble gästgivargård 

"Resa i tiden" 
E.	 Verkställt 

1.	 Allmänna UKF-ärenden
 
a) Bertil Berzen - KF - Bro i Brogårdsallen
 
b) Kjellberg - Il - Granhammarsparken
 
c) Conny Karlsson - Lennartsnäs
 

- Hammarflygel/Klavikord/orgelklocka 
d) GUHilla Pages - dokumentation av Önstatarpen 
e) Viktoria Ericson , Brunna, enskilt arbete om Granhammar 

2.	 Herman Linqvist - Göteborgs TV filmar Håtunaleken i maj 
- Börje träffat honom 94-01-24 - kontaktas inför inspelningen 
- fått bok3. 

3.	 Granhammarsboken - UKF får inte medverka - orsak? 
4.	 Guidegruppen sammanträtt 94-01-18 
5.	 Samarbetskommitten 

a) Varje medlem ansvarar för kallelse i tur och ordning 
6.	 Program 

a) Medlemsinfo 93:4; 94:l 
b) Föredragshållarna: doktorander 'av olika slag 

\ c) Rahmqvist 94-01-25; mycket uppskattat - nya forskningsrön, 33 st 
~ d) Stäketkonserten fullbokad första dagen - 30 + 7 medverkande 

dubblering kommer att göras: över 20 anmälda l 
/7.	 Datorfrågor 

a) Avbrott nästan ~arje dag 
b) kol-patroner 
c) Access - klarar inte DBASE-textfiler (Superbase) 
d) Beställt Corel Ventura f~r Windows 

8.	 Böcker 
a) Knut Sjömnan villig sälja för Vikingarna 
b) bok3 (jämte övriga)dis~ribuerade enligt lista 
c) Annonser i Bålsta/Bro Blade~, Bygd och Natur 
d) Artikel i av Lokaltidnigen 
e) bok4: intressant manus från John Kraft, Landskrona, 33 uppsatser 

9.	 Kulturpris - 4 medlemmar i UKF 
Thore	 Zander, Axel Karlsson, >Gudru'n och Börje 

a) Försäljning av böcker vid Fullmäktige 20 dec 
10.	 Projekt 
11.	 Föredrag - guidning - Börje 

a) Närradion - Gudrun och Börje - 2 timmar 93-12-15 
b) Kyrkofullmäktige i Kungsängen - 93-11-18 
c) Frilutsfrämjandet - Hällkan 93-12-19 

F.	 Nya frågor att ta upp på mötet 
1.	 Börje deltar i Förbundets nya arkeologisektion 94-01-31 
2.	 Bro Centrums invigning 28-29/5. företagsmässa, bok3!!! 

samtidgt som Bygdens dag!!! 
G.	 Meddelanden - kammaRde föredrag av Börje - Andra föreningar 
H.	 Publicitet 
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UTKAST 94-01-26 

Till prefekten iör Historiska institutionen. 

Upplands-Bro från Solskifte till Laga skifte - en projektpresentation. 

I. Allmänt 

Föreningen Upplands-Bro Kulturhistoriska forskningsinstitut 

(UKF) har nyligen startat ett agrarhistoriskt projekt under 

rubriken "Från Solskifte till Laga skifte - Upplands-Bro under 

tusen år". Denna projektpresentation är tillika en anhållan om 

etablerande av samarbete mellan UKF och Historiska institutio

nen vid stockholms universitet. Projektets övergripande mål kan 

punktvis formuleras som följer: 

l. att upprätta en bebyggelsehistorisk kausistik, som från 

vikingatid till 1900-talet redogör för den agrara bebyggelsen 

och markanvändningen i det geografiska område som idag utgör 

Upplands-Bro kommun. 

2. att presentera resultaten för en bred allmänhet, dels i 

rapportform i institutets skriftserie, dels i form av utställ

ningar, föredrag m m. 

2. Utgångspunkter och metod 

UKF:s arbete tar avstamp från de resultat som nyligen presente

rats av det till Riksantikvarieämbetet knutna forskningsprojek

tet "Det medeltida Sverige" (DMS). I sin senaste publikation 

(volym 1:7) har det sistnämnda projektet kartlagt den medeltida 

bebyggelsen i bl a det medeltida Bro härad, vilket innefattar 

fyra av de sex socknar som numera hör till kommunen; Håtuna och 

Håbo-Tibble hörde under medeltiden till Habo härad och kommer 

att ingå i ett kommande DMS-häfte. UKF strävar efter att fort

sätta arbetet där DMS avslutar sitt, d v s omkring år 1570, och 

rekonstruera bebyggelseutvecklingen fram till och med lagaskif

tesreformerna, vilka i Bro genomfördes först under 1900-talet. 

UKF har i detta sammanhang en hög ambitionsnivå och strävar 
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efter att kvalitativt ligga så nära som möjligt den höga nivå 

som satts av DMS. 

Arbetet kommer att innebära en mycket omfattande genomgång och 

excerpering av relevant primärmaterial, d v s jordeböcker, 

domböcker, skatte-, mantals,- och husförhörslängder, m m. 

Tusentals arkivhandlingar skall tröskas igenom och arbetet 

förväntas ta i stort sett hela 90-talet i anspråk. Eftersom det 

allt väsentligt kommer att utföras av amatörforskare har 

institutet känt ett behov att i detta sammanhang etablera ett 

samarbete med professionella forskare vid andra institutioner. 

Därvid har historiska institutionen vid Stockholms universitet 

kommit att framstå som en naturlig samarbetspartner, inte minst 

då en av institutionens doktorander i flera år samarbetat med 

UKF och sedan en tid även ingår i dess styrelse. Då ifrågava

rande person, Kaj Janzon, dessutom i skrivande stund innehar 

ett långtidsvikariat som l:e antikvarie inom DMS har förutsätt

ningarna för att starta UKF-projektet utan dröjsmål och omgåen

de etablera samarbete med de två nämnda institutionerna bedömts 

som goda. 

Från UKF:s sida har man tänkt sig att Janzon dels skali leda 

och samordna institutets forskningsarbete gällande det aktuella 

projektet, dels fungera som institutets sakkunnige i källroate

riaIfrågor och agrarhistoriska problem i högsta allmänhet. 

Därutöver skall han fungera som kontaktperson mellan de inblan

dade institutionerna. UKF är också berett att bidra till histo

riska institutionens seminarieverksarnhet med rapporter från det 

aktuella projektet och andra delar av institutets verksamhet 

som kan vara av intresse. Inom institutet finns t ex en hög 

kompetens gällande databaser, hård- och mjukvara, ro ro inom 

dataområdet och UKF har redan presenterat resultat av sitt 

databasarbete på Lars Nilssons seminarium. Vi tror att det här 

finns möjligheter till en korsbefruktning i ordets bästa bemär

kelse. Av den anledningen vill vi också att denna presentation 

skall uppfattas som ett önskemål om etablerande av ett samar

bete aven sådan karaktär att det även skall kunna tillkännages 

offentligt, t ex i dagspress. UKF vill understryka att ett 
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sådant samarbete givetvis inte innebär att Historiska institu

tionen skulle ikläda sig några som helst ekonomiska förpliktel

ser gentemot UKF. Institutets ekonomi är inom parentes sagt 

god balans, inte minst tack vare dess hittills framgångsrika 

publikationsverksamhet. Institutet vill passa på att till denna 

presentation också bifoga ett exemplar av sin senaste skrift 

som gåva till Historiska institutionen. 

3. Resultatredovisningen 

Det lilla skryt gällande föreningens publikationer som vi här 

tillåtit oss leder ofelbart fram till frågan om presentations

form. UKF avser att presentera resultaten från det aktuella 

projektet enligt följande: 

l. Rapportvolymer i institutets skriftserie, vilka i allt 

väsentligt kommer att vara utformade enligt "DMS-standard". En 

lämplig titel för serien skulle kunna tänkas vara det ovan

nämnda "Bro från solskifte till laga skifte". 

2. Historiska kartöverlägg, d v s en rekonstruktion av den 

historiska bebyggelsen och markanvändningen där de äldre kar

torna med hjälp av datateknik läggs ovanpå den nya ekonomiska 

kartan. Resultatet blir en karta som både visar den nutida 

bebyggelsen och t ex l700-talets bebyggelse och markanvändning. 

3. Fysiska modeller (terräng, byggnader) i liten skala (några 

kvadratmeter eller så) av något begränsat områdes (förslagsvis 

en eller några byar) hela bebyggelsehistoria från de äldsta 

skriftliga beläggen till nutid. 

Vi är givetvis tacksamma för synpunkter på detta och hoppas på 

ett positivt svar gällande samarbete. 

på styrelsens vägnar 

Börje Sanden Curt H Dahlgren 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 94-2
Dag/tid 94-02-22/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Håkan Norelius, Jan-Christer
Strahlert, Börje Sandén

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan
Tillgodohavanden ca 75000:-
Påpekades av 6900:- inte disponeras - förhandsinbetalningar för Stäketkonserterna
2000:- mottagits av Vuxenskolan som bidrag till föredragshållarna

4 - Bok3
Tomasz Pydzik har i dag meddelat att tryckningen av bok3 just påbörjats av nytt tryckeri i
Polen. Färgsepareringarna från det tidigare tryckeriet har använts. Boken skall få samma
ryggutformning som bok2. Hittills har 80000:- betalats; införselavgifter tillkommer samt ev
fördyring på grund av bättre papperskvalité. Bok3 är budgeterad till 100 000:-  för 1300 ex.
Ersätttning till Tomasz ingår ej. Han avvaktar med sina krav tills försäljningen kommit igång.

5 - Bok4
Temat blir som tidigare beslutats Håtunaleken; lämpligt med tanke på krönikespelet som
Wiechel arbetar med och det faktum att Herman Lindqvist genom Göteborgs TV i maj börjar
filminspelningen om Håtunaleken i Håtuna kyrka och vid Håtunaholm. Då Lindqvist efterlyst
illustrationer, som det verkligen är ont om, har Börje skickat ett utdrag ur den
musikillustration som tillkom på 1880-talet med August Körlings verk för kör, soli och stor
orkester. Pianopartituret omfattar 72 sidor.
     Det omfattande manuset från John Kraft, Landskrona, har nu kompletterats med ett
värdefullt bildmaterial. I 35 kapitel skildrar han sin barn- och ungdomstid på Aske 1912 -
1930.

6 - Upplands-Bro från Solskifte till Laga skifte
Kaj Janzon meddelade att ett samarbete eventuellt kommer att etableras med kulturgeografen
Klas Tollin. Denne arbetar med ett projekt där äldre kartor läggs över nu aktuella kartor,
varigenom intressanta upplysningar kan utvinnas. 
     Kajs utkast till projektbeskrivning diskuterades och godkändes. Den slutliga
projektbeskrivningen lämnas till prefekten för Historiska institutionen vid Stockholms
universitet.
     Kaj Janzon utsågs till projektledare.

7 - Datorutrustning
Trots insättning av totalt 10 mb internminne fungerar inte datorn tillfredsställande. Med de
alltmer ökande datorarbetet och mot bakgrund av de nya minneskrävande programmen (Corel
Ventura 4.2, dbase IV för Windows m fl) diskuterade styrelsen på Håkans förslag om det inte
var dags med upprustning av datorkapaciteten. Behov förligger också av en fax. Håkan
föreslog att UKF införskaffar en DAT-bandspelare, inte minst för en säkrare lagring av det
100-tal kassettband som Börje har sedan flera år. Med en sådan utrustning skulle UKF kunna181



erbjuda sig att överföra även hembygdsföreningarnas och kulturnämndens band till det nya
mediet.
     Håkan erbjöd sig att sätta samman en modern utrustning till lägsta kostnad. Även Curt har
möjlighet att få fram modern utrustning till lägsta pris. De skall var för sig räkna fram vad en
upprustning skulle kosta, varefter vi väljer den som bäst passar oss.

8 - Internt arbete
Håkan har demonstrerat databasprogrammet ACCESS och visat dess utomordentliga
egenskaper för Börje. Programmet är ett alternativ till de databaser som redan finns i dBASE
IV.
      Börje har deltagit i ett seminarium kring nya dBASE IV for Windows; programmet
kommer att ha liknande egenskaper som ACCESS när det är färdigutprovat; Börje har beställt
BETA-version; den slutliga avses föreligga i juni. En fördel med dBASE är att Börje redan
använder språket.
     UKF blir inbjudet till Upplands Väsby hembygdsförenings 40-års jubileum i vår.
     UKF avser att deltaga i företagsmässan vid invigningen av Bro centrum 27-29/5.
     Börje har deltagit vid de två första sammanträdena med den reorganiserade
arkeologigruppen inom länsförbundet.
     Åtgärder har vidtagits från kulturförvaltningens sida när det gäller handhavandet av den
Svenngårdska samlingen vid en ev flyttning av biblioteket till Dagcentralen.
     Börje har träffat Conny Karlsson från Musikaliska akademien och Felix Wolf vid
Musikmuseet för att diskutera uppförandepraxis på hammarflygel och cembalo inför
herrgårdskonserterna på Almarestäket.

9 - Konsultationer 
Kerstin Stiby, båtklubben Arken, angående historia/sevärdheter i våra farvatten.
Sören Olsson, ALU-anställd, om frågor kring Tranbygge.
Hamid (?), ALU-anställd, frågor i samband med Härneviskolans 100-års jubileum.
Hammarlund, Vagnhistoriska Sällskapet, inventering av hästvagnar o dyl.
Karin Andersson, elev på gymnasiet, frågor kring Upplands-Bro historia.
Kommunalrådet Bert Lewenborg, fråga om historik kring stora bränder, med anledning av
återinvigningen av Bro centrum.

10 - Program
Jan-Christer tog upp en diskussion om höstens föredragsprogram; han föreslog en serie med  
historia kring Mälaren med utgångspunkt från undersökningarna på Björkö. Andra moment
kan vara grävningarna på Adelsö, hur det gick till när rapporterna från Stolpes
Birkagrävningar återfanns i fel akademi, undersökningarna vid Byggningsgrundet,
handelsvägar i Mälaren, Valdemar Sejrs sjöledsbeskrivning från medletiden m.m.
     Karl-Erik Perhans har tillfrågats om föredrag på årsmötet och exkursion till Lindormsnäs
grustag.
     Förslag till studiebesök: Arkivcentrum med bl a Landsarkivet i Uppsala, KB,
Bernadottebiblioteket, Universitetsbiblioteket i Uppsala Carolina Rediviva).

11 - Upplysningar om UKF
Erik Hedin, Borgholm, Bertil Sedvall, Norrmalms hembygdsförening

12 - Övrigt
Mats G. Larsson, Lund, har fått låna ytterligare diabilder från Georgien och Baku, vilka har
anknytning till Ingvar den Vittfarnes resa på 1040-talet.

13 - Kommande styrelsesammanträden
Hos Börje Sandén, Målarvägen 19, Bro. Kl 19.30
Tors 94-03-24,   Tisd 94-04-19,  Tisd 94-05-17
Vid protokollet       Börje Sandén Justeras    Curt Dahlgren
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PM - sammanträde 94-2
94-02-22

Ekonomi
Bank 66 454:-. Kassa 2007:-

+ Herrgårdskonserterna 6900:-

2000:- från Vuxenskolan 

begära anslag från Kulturnämnden för 1994

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in

U-Bros informationssekreterare vill ha våra utskick

Diskett med manustexter från John Kraft, Landskrona

Margareta Nilsson, ALU-anställd för dokumentation av Säbyholmsskolan

Ang. föredraget i Sigtuna om Aschanéus och Sigtunas Aschanéusbok

Sören Olsson, ALU, frågor om Tranbygge, i samband med informationsbroschyr

Bildmtrl från  John Kraft - fel ASCII-format på disketten 

Brev ut

Angående repris av Stäketkonserten

till samtliga deltagare 61 st

Ralf Evers - ang. musikillustrationen av Körling

Vera Torgilsson, arkeologigruppen - upplysningar om samerna på 1700-talet

Erik Hedin, Öland - UKF-mtrl - önskar bli medlem

Karl-Erik Perhans

telefon

tryckning spegelvänt vill nya tryckeriet ha det

Hammarlund, Vagnhistoriska sällskapet, inventering av hästvagnar

Kerstin Stiby, båtklubben Arken, vill få upplysningar om historia i våra farvatten

Bert Lewenborg, fråga om historik kring stora bränder

Diskuterat-intervjuats

Karin Andersson, elev på gymnasiet, frågor om Upplands-Bro

Hamid, ALU, frågor inför Härneviskolans 100-års jubileum

Verkställt/Deltagit
Deltagit i nya Arkeologigruppens första och andra sammanträde
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Diskuterat Svenngårdska samlingens hantering vid ev. flytt - Christine Blom

Träffat/diskuterat uppförandepraxis med Conny Karlsson - Felix Wolf Musikmuseet

Träffat/disk. UKF/bok3 m.m med Bertil Sedvall, Norrnalms hembygdsförening

Dator

minneshanteringen i Vectran och Twinhead

lektion om Access hos Håkan

kommande hårdvara

inköp av Coral Ventura 4.2

Seminarium hos Borland - dBASE for Windows - Beta-version beställd

ingen nämnvärd förbättring med 10 Mb

Programkörningsfel i AmiPro vid övergång till Layout

Toner för skrivare och kopiator

Bokutgivning
bok3

tryckningen (Polen) har börjat på nytt tryckeri - maskinerna inköpta från Venedig

tryckeriet har gjort film av vår pappersutskrift

se prov på bok

bok4

värdefullt manus + bildmateriel från John Kraft

Föreningsverksamhet
Årsmöte i Stockholms läns hembygdsförbund 94-03-26

UKF:s årsmöte 94-04-12

förfrågan till Karl-Erik Perhans i brev: föredrag + exkursion t. Lindormsnäs

UKF inbjudet till Upplands Väsbys hembygdsförenings 40-års-jubileum 94-04-16

Företagsmässan vid invigningen av nya Bro centrum - 94-05-27/28/29

Programverksamhet
Björn Furuhagens föredrag var mycket bra/uppskattat, 32 åhörare

Stäketkonserter 94-03-19, 94-03-20 + planerad med inspelning i april

Stäketkonsert utan UMS medverkan, Vikingarna, 94-03-27

Föredrag - guidningar
verkställda 
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kommande dito

Håtuna hembygdsförening, Aschaneus/Hushållsjournalerna, Gudrun + Börje, 94-02-23

Sigtuna hembygdsförening, Aschanéus, 94-03-17, Gudrun + Börje

Rotary i Upplands-Bro, Daldansen, 94-03-25

Rotary - utbytesstudenter från Korea 11 april

Håbo hembygdsförening, 94-05-07

Edsbro hembygdsförening - 94-05-08

Övrigt
Lånat ut diabilder till Mats G Larsson; Georgien, Ascherbadjan/Baku

Zamore ?
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 94-3
Dag/tid 94-04-19/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Håkan Norelius, Jan-Christer
Strahlert, Bengt Borkeby, Börje Sandén

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan
Tillgodohavanden drygt 50000:- efter avdrag för Stäketkonsert
Ytterligare 15000:- i utlägg för tryckningen av bok3
Curt har lämnat in en ansökan om bidrag på 15000:- till KUN.

4 - Konstituering av nya styrelsen
Till kassör och mötessekreterare utsågs Börje Sandén. Som biträdande sekreterare omvaldes
Jan-Christer Strahlert. Bengt Borkeby hälsades välkommen i styrelsearbetet.

5 - Bok3
Tomasz Pydzik kommer endera dagen hem från Polen med en första sändning av nytrycket.
Nu skall marknadsföringen av boken börja, ett extra sammanträde bestämdes till torsdagen
den 28 april

6 - Datorutrustningen
Beslöts att avvakta med inköp av ny dator, fax och bandspelare tills vi sett utgången av
kostnaderna för bok3

7 - Marinarkeologisk undersökning vid Stäket
Frågan om undersökningar i vattnen runt Stäket aktualiserades av ett brev från Anders
Högmer, Göteborg, där han föreslår viss teknisk utrustning. Brevet skickades till Kjell-Ove
Mattson, Ramnäs, och Lennart Karlsson, Stockholm, som bägge varit engagerade i dykningar
längs våra stränder. LM-DYK, som tidigare under ledning av Lennart Karlsson undersökt
Stäket-området fungerar inte längre tillfredställande när det gäller arkeologiska dykningar.
Förhoppningsvis kan Kjell-Ove och Lennart tillsammans finna en möjlighet att gå vidare.
Kjell-Ove kontaktade Per Söderberg vid universitetet, som ställde i utsikt att för 3-4000:- låna
ut och själv leda en undersökning med modern apparatur, ett arbete som skulle motsvara flera
veckors dykningar.
     Styrelsen vill verka för ett förnyat arbete kring Stäket och är beredd att bidraga med
kostnader i ovan nämnd storleksordning.

8 - Arkeologisk undersökning vid Stäket
Curt tog upp frågan om undersökning av ruinkullen vid Stäket med markradar för att närmare
sty94-3.sam   1bestämma håligheter m.m. Bengt Borkeby har vissa kontakter med Skanska
och lovade att undersöka möjligheterna om hjälp därifrån.
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9 - Stäketkonserterna
Konserten 94-03-19 kring Almarestäkets hammarflygel från 1811 i samarbete med
Upplands-Bro Musiksällskap blev fulltecknad (30 personer) första dagen. En repris gjordes
dagen efteråt. En mindre konsert utan medverkan från Bro d'River Boys gjordes 94-03-27, en
beställning av pensionärsföreningen Vikingarna. En fjärde konsert i fullt utförande äger rum
94-04-24. Håkan Norelius gör vid detta tillfälle en inspelning med DAT-bandspelare.
Önskemål om en repris i höst har inkommit.
     Konserterna genomförs med Musikaliska Akademiens tillstånd, vilken också svarar för
stämningen av såväl hammarflygeln som cembalon; den senare med ett av registren stämt
konventionellt, det andra enligt äldre stämningsmetod, vilket resulterar i att alla vanliga
tonarter är "rent" stämda. 
     Entréavgifterna täcker inte kostnaderna för Bro d'River Boys'  medverkan, för vilken UMS
lämnar bidrag.
     I förberedelsearbetet har flygeln identifierats såsom den mahognyflygel som är omnämd i
dödsbouppteckningen efter Helena Charlotta af Ugglas 1828. Den stod då i hennes våning i
Stockholm.

10 - Kommande föreläsningsprogram
Beslöts, i likhet med föregående protokoll, att försöka finna föreläsare för temat "kring
Mälaren". Kaj Janzon åtar sig att kontakta ett antal föreläsare: prof. Lars Nilsson vid Stads-
och kommunhistoriska Institutet, Tomas Lindqvist om "Organisatoriska tendenser i det
vikingatida samhället", Solveig Brunstedt, UV-Stockholm, om de arkeologiska
undersökningarna på Adelsö, samt ev. Gunnar Redelius om "Biskop Kort Rogge som
byggherre". Förslag på ytterligare föreläsare diskuterades.

11 - Thore Isakssons Vikingaprojekt.
Upplands-Bro kommun har kallat markägare och andra berörda parter - ett 30-tal - till ett
informationsmöte om den tilltänkta anläggningen i Kungsängen. Börje Sandén, UKF, och Lars
Holmblad Historiska museet, har inbjudits att tillsammans med projektgruppen lägga upp
riktlinjerna för en informationsskrift om projektet. Skriften skall ges stor spridning.

12 - Invigningen av Bro nya Centrum
Styrelsen har tidigare ansett att UKF borde visa sin verksamhet vid Företagsmässan i
sporthallen i samband med invigningen av det återuppbyggda Bro Centrum. Av någon
anledning har inte premisserna skickats till UKF och tveksamhet kan råda om vilket utbyte
UKF skulle få av deltagandet, som dels kostar ca 1000:-, dels endast besöks av dem som
betalar inträdesavgift.  
     Thore Isaksson kommer att satsa stort på Gällöfstadagen 7 maj med visning av hans
projekt. Han överväger att visa detsamma vid Bro Centrum, dock utanför sporthallen, dit han
tror sig veta att folk inte kommer att söka sig vid denna årstid. I så fall kan UKF få delta i
detta sammanhang; ett annant alternativ är att UKF samarbetar med biblioteket och visar sina
skärmar och böcker där. Börje undersöker möjligheterna för deltagande på något sätt.
Jan-Christer har ordnat ledighet för att bl a visa sina databaser.

13 - Internt arbete
Inför Karl-Erik Perhans föredrag och exkursion om geologin har samtliga rektorer och
studierektorer fått inbjudan att låta lärarna delta som ett led i sin fortbildning. Drygt 10-talet
lärare anmälde sig.
      Vid samarbetskommitténs möte mellan repr för kulturförvaltningen och
hembygdsföreningarna framförde Börje UKF:s förslag att i ett kommande nummer av Vad
hände egentligen? (nr 5 el. 6) låta föreningarna i kommunen dokumentera sin historia. Många
föreningar är gamla, somliga har upphört, men deras verksamhet är eller har varit en viktig del
i bygdens kulturella liv. En dokumentation bör komma till stånd medan verksamma personer
ännu lever. I denna inventering och dokumentation bör naturligtvis även kulturnämndens
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historia beskrivas. (från 1968 ->). Frågan om återupptagande av arkeologiska undersökningar
vid Rösaring och Fornsigtuna diskuterades och Kerstin Bjelkeman menade att Stiftelsens
pengar lämpligen skulle användas för Rösaring.
     Börje har kallats till ett möte med nya ordföranden i KUN Christer Andersson och
förvaltningschefen Bibbi Andersson för att diskutera gemensamma intressen bl a en ny
upplaga av hembygdsboken.
     GöteborgsTV med Herman Lindqvist genomför inspelningen av programmet om
Håtunaleken i början av maj vid Håtuna kyrka och Håtunaholm. Börje har tjänat som
kontaktman mellan kyrkan och TV.
     UKF har lämnat offert till Sigtuna hembygdsförening för tryckning av den reviderade
texten i Aschaneus' Sigtunabeskrivning från 1612. Oklart om föreningen satsar på vårt förslag
eller om man gör en enklare skrift med egna medel.
     Komminister Frank Blomfelt, Kungsängen, arbetar med ett utkast till Den kyrkliga
kulturhistorien; han söker visst stöd hos UKF.
     UKF har fått inbjudan att deltaga vid Upplands Väsby hembygdsförenings 40-års jubileum.
UKF kunde inte deltaga.
     Medlemsinformation 2 har utsänts, Förvaltningsberättelsen har sänts till
styrelseledamöterna för genomläsning.
     I samband med Stäketkonserterna har värdfolket fått som gåva av UKF boken Attundaland,
dokumentationen från Gävle-symposiet 1988, på vilken UKF:s datorbild av borgkullen
används på pärmen och samtliga ortnamnskort för Stäket, hämtade ur vår databas.
     Föredragshållarna har genomfört samtliga föredrag enligt planerna. Föredragen har åhörts
av i medeltal 30 personer.

14 - Konsultationer - externa diskussioner
- Båtklubben Arken, Kerstin Stiby om historia i våra farvatten
- Erik Hedin, bibliotekarie i Borholm, söker sina rötter i Bro, där farfadern Erik Hedin var
lärare och kantor i början av seklet. Börja har visat honom runt i Broområdet.
- Anders Thornström, krigsarkivet, har hört sig för om UKF:s verksamhet. Han propagerar för
utnyttjandet av databaser, ex Libris. Vi tar kontakt på nytt.
- Nils-Erik Landell rekommenderar båtturer i Mälaren.
- Mats G. Larsson, Lund, angående Göran Strömbäcks bok - adress till Göran
- Martin Sjöberg - angående Husby

15 - Verkställda föredrag och guidningar
- Håtuna hembygdsf - Gudrun och Börje om Aschaneusboken/Hushållningsjournalen
- Sigtuna hembygdsförening, Gudrun och Börje om Aschaneusboken
- Rotary - närhistoria kring Lindhagaberg
- Rotary - Stora Daldansen - offentlighetsprincipens tillkomst
- Rotary - studiebesök från Syd-Korea, - Rösaring/Almarestäket
- Konserter på Almarestäket med UMS, 94-03-19, 94-03-20
- Konsert på Almarestäket, beställd av föreningen Vikingarna 94-03-27

16 - Bengt Borkeby - ny styrelseledamot
Bengt berättade något om sin bakgrund och verksamhet. Han har bott i Järfälla i 24 år och
arbetar som tjänsteman i den kommunala förvaltningen. Verksam i styrelsen för
spelmanslaget, allmänt intresserad av hembygdsfrågor. Specialiserat sig på
hembygdsforskning i Siljansnästrakten - byn Alvik om vilken han nyligen har skrivit en bok.
Byn med sin 51 gårdar klassas som rikshistoriskt intressant.

17 - Övrigt
Jan-Christer Strahlert rapporterade från sin föredragsturné till Kalmar - Torsås. Vid föredraget
på Kalmar stadsbibliotek över ämnet "Forskaren och arkiven" deltog 25 personer. Han fick ta
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del av hembygdsföreningens arkiv med uppgifter om ångkvarnen, glasbruk, enskilda arkiv,
gårdsarkiv, fotografiskt arkiv och klippsamlingar från 20-talet.
      I Torsås talade Jan-Christer över ämnet "Hembygdsforska i ett nötskal", en grundlig
genomgång från inventering till publicering.
     Vid sina föredrag på olika håll i landet berättar Jan-Christer om UKF, dess verksamhet och
bokutgivning; intresse visades för Aschaneusboken och Dalupproret.
     Jan-Christer överlämnade ett närmast komplett material om Fastighetsdatasystemet:
Fastighetsdata - Ändringsdata. Användningsområde, urvalsmöjligheter, abonnemang. Det kan
verkligen komma väl till pass i vårt arbete.
     Vidare berättade han om GIS, Geografiska Informationssystem.

18 - Extra sammanträde - marknadsföring av bok3
Torsdagen 28 april kl 19.30 hos Börje Sandén, marknadsföring av Vad hände egentligen
Tredje boken - Dalupproret 1743.
Ordinarie sammanträde tisdagen 17 maj 19.30 hos Börje Sandén

Vid protokollet Justeras

Börje Sandén Curt Dahlgren
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...-: 

PM - sammanträde 94-(3)-4; 
(94-03-24) 94-04-19 

Ekonomi 
Ränta på postgirot begärt
 
ytterligare 15000 utbetalade till Tomasz (tidigare kostnad 87500)
 

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Från Edsbro hembygdsförening - busstur i 8 maj 
Sv. Biogr. Lexikon 

.Inbjudan - Upplands Väsby hembygdsförening 40 år 
Nils-Erik LandelI - båtturer i Mälaren/Skärgården 
Anders Högmer - Stäket-undersökning 
STV - Göteborg - inspeln 10 maj 
Anna NorberglBibbi Anderssons/Christer Andersson.- hembygdsboken? 
Finn Hultgren - Gihls bok.' . 

Brev ut 
Deltagare i 2 Stäketkonserter 
Rektorer i Upplands-Bro, Perhans föreläsning/exkursion 
Svensk Biografiskt lexikon - Gunilla Karlsson 
Gunnar Englund - Gamla Uppsala 
Förhandsanmälda - 3:e 'konserten 
Musikaliska Akademien - Conny Carlsson 
Kjell-Ove Matsson, Lennart Karlsson, Anders Högmer: Stäketundersökning 
Christer Andersson - ordf i KUN 
Annette Wahren - Gransäterskolan: förslag på utflyktsmål 
Polska tryckeriet - ANEX 
Deltagarna i 3:e (4:e) Stäketkonserten 

telefon 
Finn Hultgren: tryckning av Sigtuna-beskrivningen 
Anders Thornström - Krigsarkivet: Libris m fl databaser 
Göteborgs-TV: Lindqvists film spelas in 10 maj i Håtuna 

Diskuterat 
Frank Blomfelt - Den kyrkliga kulturhistorien 
Clas Tollin: överläggskartor på Klint 

Verkställt 
Samarbetskommitten - Föreningars historia 
Arkeologisektionen: sammaträde 
Medlemsinformation 2 
Verksamhetsberättelse 
Revisorerna 
Bokgåvor till Almarestäket i samb med konserter 

Dokumentationen från Gävle 1988 - datorbilden av borgen 
Attundaland 

Erik Hedin, Borgholm, konsulterad 

Att diskutera/ärenden 
Offert på Sigtunabeskrivningen 

ev vill Sigtuna ta fram en billig variant med egna medel 
Ansökan om bidrag från KUN
 
Gällöfsta-dagen - UKF ställer ut böcker m. m.
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Upplands-Bro mässan - Invigningen av Bro Centrum 
Upptagande av dykningar vid Stäket 

Anders Högmers brev 
Lennart Karlsson 
Kjell-Ove Matsson - Per Söderberg 

Ev 

Bokutgivning 
bok3 

prov från Polen 94-03-24 
Tomasz hämtar första leverensen omedelbart efter påsk 

bok4 

Programverksamhet 
UKF:s föredragsserie: Christer Ericsson 94-03-08 
Anders Clareus - Häradsbesvären 94-03-29 
Karl-Erik Perhans - Föredrag: Berg och jord i södra Uppland 12 april 
Exkursion: Perhans - Lindormsnäs grustag 17 april 
Föredrag av Stefan Örtenblad - kolmilor/naturbilder - 1500:-? 

Föredrag - guidningar - konsultationer: 
verkställda 

Håtuna hembygdsförening - Gudruno Börje om Aschaneus/hushållnings 
Båtklubben Arken - Kerstin Stiby 94-03-01 
Mats G Larsson, Lund - Adress till Göran Strömbäck 
Martin Sjöberg - ang Husby 
Sigtuna hembygdsförening - Gudrun och Börje om Aschaneus 
Rotary Upplands-Bro - Lindhagabergsområdets histori 
1:a Almarestäketkonserten - 94-03-19 
2:a Almarestäketkonserten - 94-03-20 
Vikingarna - konsert på Stäket 94-03-27 
Rotary - Offentlighetsprincipens tillkomst - Stora Daldansen. 
Rotary - studiebesök i Sverige från Sydkorea 

Kommande 
Allergiföreningen - Lotta Engzell - busstur 24 april 
Håbo hembygdsförening - 7 maj -
Edsbro hembygdsförening - 8 maj 
TV-Göteborg: filminspelning i Håtuna 10 maj 
Svensk historia med SweRoads kursdeltagare på Lejondal 
Svensk historia med Invandrare 9 maj , 
Svensk historia med invandrare 16 maj 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 94-4
Dag/tid 94-05-17/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren,  Börje Sandén, Jan-Christer Strahlert

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 

3 - Ekonomi
Kontanter och bank c:a 52000:-
Medlemsavgifter hittills 160 st 12150:-
Bokförsäljning 1994 ca 28500:-
Övriga intäkter ca 6700:-
Föreläsningskostnader våren 6000:-
Underhållsavtal för stora datorn: 3675:-
Tonerkassetter HP 2 st 1269 (rekonditionerade); Kopiatorn 1 st 1695:-
Bokförsöljning Gällöfstadagen 1260:-
Utställningskostnad Gällöfsta dagen: 2 x 200:-
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan

4 - Bok3
Bokklubben Clio har hört av sig angående ev försäljning av bok3
Kubben har fått provex av bok1, bok3 och Aschaneusboken
Recencion kommer i Ledungen
Vid extra sammanträde 94-04-28 diskuterades marknadsföringen av framförallt bok3.

5 - Bok4 - tema Håtuna
- När Håtuna prästgård såldes till privatperson för ca 10 år sedan, visade det sig att föregående
köpekontrakt var undertecknat av konung Birger i början av 1300-talet.
- Troligen 1200-tals valv i källaren under gamla prästgården.
- Håtuna krönikebok - Edwin Hedins
- Kuskens pojke berättar - 33 uppsataser från Aske
- F. kantorn Karl Gösta Bergqvist: uppsats om Håtuna

6 - Programverksamheten
- Stig Alsenborg vill organisera en bussrundtur i kommunen för allmänheten med Börje som
guide. Förslagsvis 12 juni. (inställd när detta skrivs)
- Kaj presenterar förslag till förfrågan/inbjudan att sändas till föreslagna föredragshållare; med
temat Kring Mälaren.
- UKF tar initiativ till manifestation vid Stäket när Expediton Holmgård (vikingabåten Aifur)
passerar på eftermiddagen sönd. 26 juni. Sker i samarbete med Kultur 1743, som avser
presentera projektet Scandinavian Viking Centre.
- UKF åtar sig att arrangera Raä:s utlysta Arkeologidag 1994-08-28 med temat Forntida färder
vid såväl Hålvägarna-Draget-Fornborgen som vid Dalkarlsbacken-Ryssgraven.
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7 - Verkställt
- Diskuterat/visat UKF:s databaser för Bibbi Andersson och nya ordf. för KUN Christer
Andersson.
- Diskuterat planerna för ny utgivning av Hembygdsboken. Kulturnämnden lämnar besked vid
förnyat möte 31 augusti. Skall ev läggas in i budgeten. Börje presenterar ändrings- och
tilläggsförslag.
- Curt deltog i mötet med samarbetgruppen, som han redovisat i fylligt protokoll. UKF
ansvarar för nästa möte, som hålls på Klint onsd 14 sept 1994.
- Rekognocerat tillsammans med Arne Gustavsson, Hällen, I Västra Ryd: Slottet, Borgen,
Sundby, Ön, Stenbacka.
- UKF sålde böcker och Gudrun Sandén visade sina historiska bildvävar på Gällöfstadagen
94-05-07 och vid hantverksutställningen i Bro stationshus 94-05-12/14
- UKF:s böcker kommer att säljas i den nya turistbyrån i Kungsängens stationshus.

8 - Datorarbete
- Jan-Christer rapporterade om de erfarenheter han fått efter kontakt med Per Sörbom på
lantmäteriet i Gävle angående fastighetsdata. Antalet ändringsdata för drygt 5000 fastigheter
rör sig om 20-30000 poster med en kostnad på ca 2.50/post. Uppgifterna kan dock hämtas vid
datorskärm i exempevis Tingsrätten i Järfälla. Jan-Christer fortsätter arbetet.
- Curt känner till ett vektoriseringsprogram som vi ev. kan använda för framställning av
kartor.

9 - Diskuterat - förslag
- Göra bildspel med diabilder kring olika ämnen. Stora daldansen, Håtunaleken. Till
teckningar av Tomasz Pydzik. Att användas vid ex. utställningstillfällen.
- Utformningen av den förtryckta texten till inbetalningskort att tryckas av posten diskuterades
på nytt; förslag skall lämnas för offert; enl. telefonuppgift ca 2000:-  för 5000 A4 med tryck på
en sida. Fotot som tagits av bok3 var alltför kontrastlös.
- Swedlines databas SverigeBanken diskuterades; till den kan information sändas om olika
evenemang.

10 - Övrigt
- Gunnar Barje, Bro, lämnade rapport och vykort från sitt besök på Ösel där det finns en
rekonstruerad 1500-tals borg, troligen jämförbar med Almarestäket. Ett lämpligt
exkursionsmål?
- MovieMakers i Göteborg skall göra film om Fridegårds Trägudars land; fått Börjes material
om Fridegårdsgrottan / Rövargrottan
- Tomasz efterlyser spegelvända tryckoriginal inför nästa bok; förbilligar tryckkostnaden.
- Börje mötte Herman Lindqvist vid GöteborgsTV:s inspelningen av Håtunaleken i Håtuna
kyrka 94-05-11; samtal kring Dalupproret 1743 m.m.
- Härneviskolans 100-års jubileum: försäljning av bok2 genom föräldrarföreningen. 

Verkställda föredrag - guidningar
Busstur med Upplands-Bro Allergiförening 94-04-24.
Vandring på Stäksholmen med Håbo härads hembygdsförening.94-05-07
Bussrundtur - heldag - med Edsbro hembygdsförening 94-05-08.
Svensk historia med invandrare - kommunala Vuxenskolan 94-05-09, 94-05-16.
Road and traffic management - SweRoad - Svensk historia med lokal utgångspunkt, 94-05-09.
Dalkarlsbacken - Ryssgraven. Regioncheferna vid Vägverket Produktion 94-05-17. UKF
engagerat genom Affärsinformation AB.

Vid protokollet
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I V
PM - sammanträde 94-4 
maj 94 
Ekonomi 

Betalt underhållsavtal med 3675
 
tonerkasseter HP: 2st= 1269; Kopiatorn: 1 st 1695(1)
 
Bokförsäljning Gällöfstadagen1260:

utställningskostnad Gällöfsta 2 x 200:

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Sten Littmark: foton av gungande flyttblocket 
Svar från universitetiKB: pliktexemplar 
Thore Zander: Sigtuna museum-extra: Aifurs Hird Sigtuna-Novgorod 

Se även artikel i SvD 94-05-17
 
Jan-Christer: bok3, artikel
 
Länsförbundet: deltagande i Vattenfestivalen
 
Jan-Christer: diskett, karta över Torsås
 
Svante Berg - kommer med rec av bok3 i Ledungen
 
Barje: bilder av medeltidsborgen på Ösel(?) 1924, 1984
 
Sigvard Larsson, Edsbro. Material om Robert von Kraemer
 
Swedline - Sverigebanken - Turistdatabas
 

Brev ut 
Per Söderberg: marinarkeologisk undersökning: sker i september
 
Annika Törnquist - Clio: bok3, bokI, Aschaneus-boken
 
Kjell-Ove Mattson: Aifurs färd
 
Arkeologisektionen (länsförbundet): Aifurs färd
 
SHF: upplysningar/önskemål till arkeologisektionen
 
Movie-makers: Jörgen Schwartzkopf - Fridegårdsgrottan
 
RAÄ: Anmälan till Arkeologidagen
 
Svante Berg, länsförbundet, tack för exerpter
 

telefon 
Moviemakers skall göra film om Trägudars land
 
Pydzik: Granhammarsboken - spegelvänt tryck?!
 

Diskuterat 
Sten Tesch - arrangemang kring Aifurs färd 
LjungkvistIMolin - arrangemang kring Arkeologidagen - hålvägarna 
Gurli Wahlström - arrangemang kring Arkeologidagen - Dalkarlsbacken 
Isaksson - arrangemang kring Vägverkschefernas besök vid Dalkarlsbacken 
Isaksson - hjälper Tech med framtagning meterstort Sigtunamynt som skall överlämnas 
till Adolfsson 6 juni. 
Isaksson funderar på att ställ upp med vikingakläder och lurblåsning vid Stäket 

Verkställt 
Diskuterat/visat UKF:sdatabaser för Bibbi,Anna och Christer Andersson 

Ny hembygdsbok diskuterades 
Gällöfstadagen bleven succe
 
Sammanträde med samarbetskommitten - Curt redovisar(i protokoll}
 

Onsd 14 Sept; mötet arrangeras av UKF på Klint.
 
UKF - bokförsäljning - Konst och hantverksdagarna i Bro stationshus
 

Gudruns historiska bildvävar
 
Möte med Herman Linkvist 
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ca l min spelades in med honom + ineriör och exteriörbilder
 
god kontakt med Herman Lindqvist om historia
 

Skickat böcker till Clio efter dess förfrågan om bok3
 
Rekognosering med Arne Gustavsson i Västra Ryds-området
 
Rekognosering - terasser - 1200-tals valv vid Håtuna prästgård
 

Att diskutera/ärenden 
UKFlhembygdsföreningarna vid invigningen av Bro Centrum 

Databaserna visas
 
Jan-Christers program
 
Skärmarna
 

Spegelvänd pappersutskrift skulle förbilliga boktrycken 
Reklam - pg-inbetalningskorten
 

ej eget tryck längst ned på baksidan av inbetalningskortet
 
ca 2000:- för 5000 ex med tryck på EN sida
 

UKF:s verksamhet i turistbyrån i Kungsängens stationshus 

Bokutgivning 
bok3 

Clio har hört av sig med anledning av bok3 
rec i kommande nummer av Ledungen 
försäljning på Gällöfstadagen, Konst- och hantverksutställningen i Bro stationshus 

bok4 
Göran Lind: Kung Birgers dokument om Kungsgården. intressnata upplysningar om 
1200-tals valven i Håtuna gamla prästgård 
Håtuna krönikebok 
Kuskens pojke berättar - 33 uppsatser jämte bild-album 
Karl Gösta Bergqvist: uppsats om Håtuna 

bok2 
Härneviskolans l OO-års jubileum - l ex - föräldrarföreningen
 

Granhammarsboken ?
 

Programverksamhet 
Stig Alsenborg organiserar bussresa i kommunen sön 12 juni
 

95:- ; inställt! - bättre annonseringsmöjligheter till hösten
 
'..../ 

Kaj harförslag till inbjudan och personförslag
 
Manifestation vid Stäket då Aifur passerar vid midsommar
 

I samarbete med Almarestäkets hembygdsförening 
Arkeologidagen tillsammans med Håbo hembygdf. och kommun 

Föredrag - guidningar - konsultationer 
Verkställda 

Allergiföreningen 94-04-24
 
Håbo härads hembygdsförening 94-05-07
 
Edsbro hembygdsförening 94-05-08
 
Invandrare - kommunala vuxenskolan - 2 ggr
 
RTM - Sweroad - Lejondal
 
8 vägchefer vid Dalkarlsbacken, Isaksson arrangerar
 

Kommande 

Medlemsinfo -
Aifurs färd - Vikingautställningen i Sigtuna museum
 
Arkeolgidagen
 
Håtunaleken
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Föreläsningsprogrammet
 
Reklam för bok3
 

Övrigt 
Vad göra med gamla tangentbordet 
Vad göra åt lilla datorn 
Stora datorn bråkar som vanligt 
Bro hembygdsförening - nya hällrsitningar i Bålsta(Brogren) 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
 
UPPlANDS-BRO 

KULTIJRHlsromSKA	 Forskningsinstitut
R>RSKNlNGSINSDTUf 

Styrelseprotokoll 94:5
 
Dag/tid 94-08-24/19.30
 
Plats hos Börje Sanden
 

Närvarande:	 Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Jan-Christer Strahlert,
 
Bengt Borkeby Börje Sanden
 

l - Mötets öppnande
 
2 - Föregående mötes protokoll justerades
 
3 - Ekonomi
 
Kassa och konton ca 43 000:
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan.
 
10 000:- i bidrag från kulturförvaltningen
 
25000:- till Tomasz Pydzik för teckningar och montering av bilder till bok 3.
 

En förfrågan från Tomasz Pydzik om ett förskott för kommande arbete med bok4 med 
löfte om 50 % reducering av priset, således 20000:- i stället för 40000:- ansåg sig styrelsen 
ej kunna acceptera med tanke på de förestående investeringarna i ny datorutrustning med 
program, modem och fax. 

4 - Bokutgivningen 
Framställningen av bok3 blev ca 15 000:- dyrare än beräknat. Malören med inbindningen 
resulterade i nytryckning på annat tryckeri. Den ekonomiska uppgörelsen står Tomasz för; 
process med tryckeriet pågår ännu med stöd från Tomasz' broder i Polen. Inklusive arvoden 
för de tre medförfattarna ligger kostnaden nu på 127 500:- för 1000 ex. 

Den mycket positiva anmälan av boken som Alf Åberg givit uttryck fbr i SvD:s 
understreckare 94-07-17 hade lämnats till styrelseledamöterna inför dagens möte. Som en 
följd av recensionen (se bilaga) har beställningar på boken kommit från olika håll i landet. . 
Ett ex av boken i dess nya inbindning har sänts till Alf Åberg. 

Bok 3 har sänts till Svensk bokförteckning tillsammans med Alf Åbergs anmälan. Denna 
har också sänts till Clio - Annika Törnquist. 

Boken har också sänts till Talboks- och Punktskriftsbiblioteket. 
Sambindingen på Bibliotekstjänst ville inte ha våra böcker eftersom de inte var utgivna i 

år, de har sänts i retur.
 
Boken sänd till DN:s Kulturredation, Ej bilagt ALf Åbergs rec.
 
Bengt Borkeby har placerat bok3 i Leksands bokhandel, där den en tid visades i
 

skyltfönstret. Han har också lämnat 8 ex på Dalarnas museum, 1 ex på Släktforskarna hus i 
Leksand, 1 ex på Leksands museum. 2 ex hos hembygdsföreningen på Sollerön. 

Det tidigare beslutade inbetalningskortet med möjlighet till riktad information har under 
sommaren distribuerats i ca 1200 brevlådor i Bro coh Låssa i 6 olika varianter. En särskild 
variant har gjorts för marknadsföring i Dalarna och där spritts av Bengt Borkeby. en variant 
för användning vid Vattenfestivalen och "Världens längsta bokbord" har också gjorts. 

Ett ex av våra böcker är insända till SHF för publicering i dess "Boklåda" i Bygd och
 
Natur.
 

Beslöts att göra ett utskick till företagare i kommunen med förslaget att använda
 
hembygdsböcker som julgåvor till personal.
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Beslöts att i novemberutskicket påtala våra böcker som lämpliga julgåvor. 
Beslöts att på nytt kontakta Clio om bok3 
På Vretmaskin kunde man endast finna en låda med bokl. Vi har hämtat hem den jämte 

två lådor med bok 2. 

5 - Invigningen av nya Bro Centrum 
Under 2 dagar 94-05-28/29 visade UKF sina databaser och sålde böcker i och utanfor 
biblioteket. Curt, Jan-Christer, Kerstin Holmer, Gudrun och Börje servade datorer och 
försäljningabord. Materialet i databaserna finns nu också i pärmar: ortnamns-korten, 
jordeboksregistret, registret över lantmäterikartor, mantaluppgifterna for år 1720 gällande 
samtliga gårdar i Upplands-Bro, hushållningsjournalerna 1778-1813 och hembygdssamlingen. 

6 - Utsmyckningen av Bro Centrum - Arken arkitekter AB 
Utsmyckningen av Bro Centrum blev endast delvis klar till invigningen. När Börje vid 
midsommar fick se hur den gatstensatta labyrinten utanför biblioteket utformats skrev han 
brev till Upplands-Bro Hus och Arken Arkitekter för att påtala att de historiska labyrinterna 
inte är konstruerade så som den nu gjorda. Det borde varit lätt att göra en riktig labyrint. Med 
tanke på Rösaringslabyrintens ställning bland landets labyrinter och den internationella 
uppmärksamheten borde vi fått samma konstruktion. Se bilagda skrivelse. 

Resultatet av skrivelsen blev en vag utfåstelse från VD for Upplands-Bro Hus att lägga om 
labyrinten. Börje blev inbjuden till Torbjörn Einarsson vid Arken fOr att dels diskutera 
labyrintens utformning, dels få ta del av den vidare utformningen/utsmyckningen av Bro 
Centrum. Man hade mycket riktigt inspirerats av Rösaringslabyrinten och gett anvisningar for 
hur historiska labyrinter skall utformas. Teknikerna hade tagit över och menat att det skulle bli 
för dyrt (!) att göra en riktig labyrint. Nu beklagade arkitekten att han inte stått på sig 
gentemot teknikerna. Inte forrän vid diskussionen med Börje fick han klart för sig vilken 
dignitet som tillmäts Låssa-labyrinten. 

Iden bakom den övriga utsmyckningen syftar till att ge en stiliserad bild av Upplands-Bros 
uppstigande ur havet. Bl a vill han utforma parkeringsplatsen som en slags arkipelag med öar 
försedda med träd och vassar. På värmeverkets skorsten vill han markera de olika ishavens 
lägen. 

Börje utlovade sig att stödja projektet. Det skulle verkligen ge en alldeles särskild profil åt 
Bro. 

7 - Vattenfestivalen 
UKF fick gratis deltaga vid länsfOrbundets bord på Strömparterren under 1 1/2 dagar. Gudrun 
och Börje, Kerstin Holmer och Jan-Christer lyckades under 9 timmar sälja 3 böcker. Inte 
särskilt många var heller intresserade att "prata historia" om man jämfOr med invigningen av 
det historiska året 1993 på Narvavägen. 

8 - Expedition Holmgård - Vikingabåten Aifur 
UKF, i samarbete med Kultur 1743 som driver Scandinavian Viking Centre, genomfOrde en 
mycket talrikt besökt uppvaktning av vikingabåten Aifur, när den gjorde sitt fOrsta uppehåll 
vid Stäket. Besättningen bjöds på rysk rödbetssoppa och bröd av UKF, Vikingaprojektets 
medlemmar ställde upp i vikingadräkter lånade av Historiska museet. UKF bekostade också 
(2000:-) en konsert på bronsålderslur med trombonisten vid Radiosymfonikerna Christer 
Torge. En av expeditionens ledare, Rune Edberg, berättade om båten och projektet. Börje 
berättade något om forntida fårder i våra farvatten. Enligt helsidesartikel i Mälarposten kom 
över 300 besökare till Stäketsholmen och stränderna runt sundet. De infann sig trots mycket 
regn. 
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Konserten med bronsålderslur anammades också av Sigtuna museum liksom iden med de 
tidstroget klädda och utrustade vikingarna. 

Börje och Gudrun hade tidigare inbjudits att närvara vid invigningen av utställningen
 
Vikingarnas Ryssland med tal av ryska ambassadören, statsministern, chefen för historiska
 
museet och övriga lokala arrangörer.
 

9 - Arkeologidagen 1994 - "Riksettan" - PI 
Börje intervjuades i direktsändning i P l 94-08-23 om våra aktiviteter under Arkeologidagen. 
Av hela rikets 110 arrangörer tog Tommy Engman endast upp vårt arrangemang. Erinras om 
förra året - motsvarande dag - då Börje och David Damell intervjuades om arkeologiska 
objekt i Upplands-Bro. 

Två guidningar (kl 10.00 och 13.30) genomfördes vid såväl Dalkarlsbacken- Ryssgraven 
(Curt) som Hålvägarna-Dragrännan-Fornborgen vid Draget (Börje). De senare genomfördes i 
samarbete med Håbo härads hembygdsförening med effektiv annonsering i Bålsta-bladet av 
Håbo Kultur och Fritidsnämnd. (Vi fick sammanlagt 195 deltagare: 30 +30 vid 
Dalkarlsbacken, 75 + 60 vid Draget, se utförligt reportage i Mälarposten, Gert Stertman). 

10 - Marinarkeologisk undersökning vid Stäket 
Curt ledde vår undersökning av farvattnen runt Stäket med Side-Scannar-Sonar utrustning och 
personal från Geologiska institutionen vid Stockholms universitet. (94-07-02). Vår medlem 
Kjell-Ove Mattson leder verksamheten. Kjell-Ove hade några veckor tidigare rekognocerat 
genom dykningar. 94-07-09 dök Mattson och Lars Westergren i närvaro och journalist och 
fotograf från Vestmanlands läns tidning, vilket resulterade i en helsidesartikel i YLT 94-07-18 
under rubriken En djupdykning i medeltiden (se bilaga). 

I skrivelse till Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning har UKF anhållit om bidrag för
 
C-14 datering av vissa stockar. Skrivelsen kompletterades med historiken kring våra
 
Stäketundersökningar och uppdraget från samarbetgruppen med Raä och länsstyrelsen att
 
genomföra marinarkeologiska undersökningar. Se bilaga.
 

Bruno Niklasson, Lennartsnäs, ställer sig gärna till förfogande när det gäller dykningar vid 
Stäket. 

Rune Edberg, Expedition Holmgård, är doktorand i arkeologi med särskilt intresse för 
farledsspärrar. Han vill gärna vara med i projektet, han har fått ta del av vårt material. 

11 - Studiecirkel om medeltida orter
 
Kaj leder en cirkel om 5 träffar med boken Attundaland som lärobok.
 

12 - Programverksamheten 
Diskuterades:
 
Studiebesök på det privata musikmuseet på Riddargatan
 
Torstein Sjövold - om Alpmannen
 
David Damell om fornborgar
 
Perhans om kulturgeografi
 

13 - Förslag
 
Jan-Christer föreslår att våra föredrag skall bandas.
 

14 - Verkställt - övrigt 
Kurs- och föredragsinformation lämnad till samtliga rektorer i Upplands-Bro
 

Börje och Gudrun var inbjudna till minneshögtid på Almarestäket med anledning av
 
renoveringen av den märkliga hammarflygeln och gjutjärnsmonumentet i parken.
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Börje träffade och bandintervjuade Clas af Ugglas (88) 94-08-12; i stort sett samma 
uppgifter som Holger Ängeskog fått vid sina intervjuer. Clas säger sig ha ett välsorterat arkiv 
och även många bilder. 

15 - Diverse rapporter 
Jan-Christer rapporterar att han ännu inte börjat med fastighetsregistret som han tänker studera 
hos tingsrätten i Järfälla. 

Bengt Borkeby arbetar med en inventering av 8 torp runt Säbysjön i Järfälla, särskilt tar 
han reda på vilka som bott på torpen. Statarnas liv har fått en alltför ensidig skildring efter 
påverkan av så tunga namn som Ivar Lo Johansson och Fridegård. Jmf föredraget av Christer 
Ericsson i början av året. 

Jan-Christer överlämnade reviderade ex av sina häften Torsåsbygden under 1500-talet och 
Släkt- och tillnamn i Torsås socken 1535 - 1680 jämte pressnotiser. 

Helen Andersson, Kungsängen, har överlämnat sin B-uppsats i historia, i vilken hon gått 
igenom Lantingshausens memoarer på jakt efter upplysningar om dennes förehavanden vid 
militärens aktion mot demonstranterna på Norrmalmstorg 1743. Han är utförlig ända fram till 
den 22 juni, men är helt tyst om det som svågern Axel von Fersen d. ä. säger i sina memoarer, 
nämligen att det var Lantingshausen som stod för anfallsplanen mot dalaIlmogen. Ser ut att 
vara en talande tystnad. 

Mottagit intervjuband och utskrift av Holger Ängeskog gällande Clas af Ugglas. 
Thore Isaksson meddelar att hans projektgrupp sammanträffat med markägarna på Stäksön 

för att titta på ev plats för vikingabyn. 
Bergljot Hjalmarsson har börjat studier kring statarna; hon försöker finna Robert
 

Littmarcks kortregister över 1000 statarfamiljerna som han redovisat i sin bok (1930).
 
Fotografier från Aifurs besök vid Stäket överlämnades av Jan-Christer och Curt.
 

16 - Datorprogram - datorutrustning 
Curt föreslår att den diskuterade investeringen i ny dator skall göras i höst när ett väntat 
priskrig drar igång. 

Gudruns bärbara dator, vars moderkort gick sönder i februari, har 94-06-06 bytts ut mot en 
Sub-Note 486:a. Hittills har vi inte hört något om transaktionen från MNX som levererat 
TwinHead datorerna. Förefaller att inte kosta oss något. 

Börje har beställt Windows-versionen Dbase V, (uppgradering). 
Med anledning aven artikel i Bygd och Natur om datoranvändning inom 

hembygdsrörelsen har Börje skickat exempel ur våra datalistor till Hans Österberg i 
Arbetsgruppen för datafrågor. 

17 - Föredrag - guidningar 
Lagunda kontrakts kyrkokör - Rösaring, 94-05-20 
Iljansbodaskolan åk 3, Stäket. Ärkebiskopsborgen och Monumentholmen, 94-05-27 
Lärare från Gransäterskolan, Bålsta. Rösaring. 94-05-30 
Barn- och ungdomsnämnden. Bussrundtur. Stäket- Rösaring - Fornsigtuna. 
Lärare vid Ulvsätraskolan, Kallhäll. Riddarholmen-Gamla stan. 94-06-13 
Aifurs mottagande - Stäket. 94-06-26 
Konsultföretag-Tammsviks kursgård. Cykel till Rösaring. 94-08-11 
IHM-Buisness School-Tammsviks kursgård. 40 lärare. Cykeltur till Rösaring. 94-08-20. 

18 - Nästa styrelse sammanträde: onsdagen 28/9 (ändrat), kl 19.30 hos Börje Sanden 

Vid protokollet Justeras
 
/1 (,
 

,/Jn/t Jett{ dt:~~ ~"'~-
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PM - sammanträde 94-5     94-08-24

Ekonomi
mottagit 10000:- från Kulturförvaltningen

25000:- till Tomasz för illustrationer av bok3 (m.m.)

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in
Ängeskog: Intervju-utskrift
Rotary International - tackbrev
Lagunda kyrkokör - tackbrev
Inbjudan till minneshögtid på Stäket (monumentet-hammarflygeln-kryddträdården)
Mtrl för Arkeologidagen
Håbo-Tibble Akademi
Lars Nilson - accepterar
Bengt Borkeby - inbjudan till Alvik-Siljansnäs
Solveig Brunstedt - accepterar
Järfälla skolförvaltning - kultur pengars användning - Carina Sjörs
Ortnamnssällskapet - Exkursion 94-09-03 - Svärdsjöbygden
Helen Andersson, Kungsängen - B-uppsats om Lantingshausen och daldansen
RAÄ: Bidrag till kulturhistoriskt värdefulla byggnader
Brev ut
Postgirots blankettavdelning
Lars Nilsson - inbjudan till föredrag;
jämte bekräftelse av dag
Solveig Brunstedt - dito
jämte bekräftelse av dag
Eva Hyenstrand - dito
Lars Holmblad - dito
jämte bekräftelse av dag
Arken Arkitekter AB och Upplands-Bro hus - den felaktiga labyrinten i Bro Centrum
Järfälla skolförvaltning - Carina Sjörs. Erbjudande om medverkan vid kulturdagar/studiedagar
SHF - Gunilla Lindberg - Våra arrangemang på Arkeologidagen
SHF - Boklådan - provex av våra böcker
SHF - Datagruppen - Hans Österberg - prov på databaser
Borkeby - kartor att klistra in i bok3 - Inbetalningskort (Dalarna)
Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning - ansökan om anslag för C-14-datering
Svensk bokföreteckning
Bibliotekstjänst - sambindningen
Talboks- och Punktskriftsbiblioteket
Det händer i Upplands-Bro - höstens program
Clio - Annika Törnquist - Åbergs rec
Åberg - bl a nya tryckningen av bok3
Helen Andersson - Tack för B-uppsats
Gunnar Lindberg - Näs hemb.för;  Föredrag om Dalupproret 94-09-22
DN - Kulturredaktionen;  EJ Åbergs anmälan
Bidrag till Kulturhus: Almare-Stäket, Lennartsnäs, Brogård
Rektorer/studierektorer angående föreläsningsprogrammet - lärares fortbildning
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telefon
Hildebrant, bibliotekschef i Håbo, ställer upp med annons om Arkeologidagen; hon kände inte
till Hålvägarna; hon är arkeolog i botten har grävt ut en fornborg med trolig träpallissad.
MNX-data har inte fått fram nytt moderkort till bärbara datorn, som inlämnades 94-02-10:
skickar ersättningsdator efter samtal 94-06-06. Enligt uppgift av Niklas.
Lars G Holmblad - accepterar;  dag bestäms senare
SLH - George Geber - UKF deltar vid Vattenfestivalen
SLH - UKF deltar vid "Världens längsta bokbord"
Jan-Christer ställer upp vid festivalen och bokbordet
Kaj leder studiecirkel om medeltida ortnamnen i Bro härad
Hymnelius - upplysning om klockare i Kungsängen
Jan Hildén, VD Upplands-Bro hus: Labyrinten i Bro
Oscar af Ugglas: 88 år, vill lämna hembygdsupplysningar.

Torbjörn Einarsson - arkitekten om Bro Centrum
Vuxenskolan - "kamratcirkel"
Engman-"Riksettan" om direktsändning 94-08-23
Lennart Johansson, möte för intervju
Clas Tamm - vill lämna bilder över Ådö
Diskuterat
Sven Andersson Bro påpekade fel i Härneviskolans jubileumsskrift, där man hänvisat till "källa
Börje Sandén". Det är Ruben Lindberg som är källan och han har skrivit fullständigt rätt. Skolan
har inte läst rätt i bok2.
Konsert på Grans gård 94-09-25
Bibbi: bl a Åbergs rec - Labyrinten i Bro
Prenzlau: arkeologisk undersökning av stormskadad grav vid St Ekeby

Möte på Stäket mellan markägare och projektgruppen 94-08-23

Verkställt
Skärmar, pärmar, datorprogram för visning vid Bro Centrums invigning

2 dagars utställning vid Bro Centrums invigning 94-05-28/29

Gudrun och Börje inbjudna/deltagit vid invigningen av Vikingarnas Ryssland i Sigtuna

Minneshögtid på Almarestäket: monumentet, hammarflygeln, kryddträdgården

Aifurs färd: Sigtuna - Stäket-arrangemangen

Kjell-Oves dykningar vid Stäket

Curt - Mattson - Söderberg: Side-Scannar-Sonar 94-07-02 vid Stäket: 3500:-

Kjell-Ove + VLT-reportage kring dykning vid Stäket

Borkeby: lämnat bok3 i Leksand och Falun

ca 1300 inbetalningskort med riktad information (8 varianter)

Kurs- och föredragsinformation personligen lämnad till alla rektorer

Hämtat 2 +1 låda böcker hos Vretmaskin (hittar inga fler bok1?)

Lämnat material för Vattenfestivalen på länsförbundet
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ca 20 affischer om Arkeologidagen - Även bibl i Järfälla (4) och Bålsta

Medlemsinfo 4, augusti

Vattenfestivalen - 3 böcker sålda på 9 timmar

Intervju med Claes af Ugglas - han har intressant arkiv

Radio - P1 - "Riksettan" - 7 min om Arkeologidagen

Att diskutera/ärenden
UKF värd för samarbetsmötet 94-09-14

Bokbordet på Drottninggatan

Marknadsföring av våra böcker

Höstens program

Studiecirkel

Arkeologidagen

Bokutgivning
bok1
ca 80 omslag kvar för de hårda pärmarna.
bok3
HT:s recension klar (redaktionssekreteraren), publiceras i Historisk Tidskrift
Tomasz hämtat resten av bok3 - fått sina 25 000:-
Alf Åbergs anmälan i SvD 94-07-17
Bokhandlare:Ystad, Lindesberg, Leksand
Bibliotek: Mora, Borlänge

Risbergs Bokhandel - Postförskott!!

Projekt
Bergljot Hjalmarsson; vill forska om statarna - Littmarcks arkiv
har fått låna/köpt visst material

Programverksamhet
Se medlemsinfo 94-5

Föredrag - guidningar - konsultationer
Verkställda
Rösaring, Lagunda kontrakts kyrkokörer, 94-05-20
Stäketholmen - Iliansbodaskolan, Stäket åk 3, 94-05-27
Rösaring - Lärare från Gransäterskolan, Bålsta 94-05-30
Barn- och Ungdomsnämnden (BUN) 94-06-15
Ulvsätraskolan, Järfälla - Riddarholmen/Gamla stan 94-06-13
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Stäket - Aifurs mottagande 94-06-26
Tammsvik - Konsultföretag - Rösaring (Daldansen) 94-08-11

Tammsvik - IHM Buisness school. 50 lärare - Rösaring m.m.
Kommande

Övrigt
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UPPlANDS-BRO� 
KULTURHISfORlSKA� 

FORSKNlNGSINSfJTUr� 

Handläggare Börje Sanden Bro 94-08-31 

Till 
Stiftel sen Upplands-Bro Fornforskning 
Kerstin Bjelkeman 
Vårlöksvägen 3 
19734 Bro 

Anhållan om bidrag för täckande av kostnaderna i samband med C-14 datering av stockar i 
farvattnen kring Almarestäket. 

I samband Riksantikvarieämbetets engagemang kring medeltida borgruiner bildades på 
initiativ av David DamelI en arbetsgrupp för Stäket. Den består av repr för Raä och 
länsstyrelsen med lJKF som sammankallande. Av bifogade protokollsanteckingar framgår att 
UKF åtog sig och genomförde kartering av borgruinen. Vidare åtog sig institutet att försöka få 
till stånd marinarkeologiska undersökningar. Sådana genomfördes av LM-DYKS 
marinarkeologiska sektion under ledning av Lennart Karlsson under två säsonger. Man fann 
ett flertal stockar och bearbetade stenar. Dykningsarbetet vid Stäket avstannade dock med 
avsikt att återupptas när gruppens engagemang vid Byggningsgrundet utanför Birka var klart. 

När dykningarna inte hade återupptagits efter ett par år gick budet till Kjell-Ove Matsson, 
Ramnäs. Han har tidigare genomfört dykningar för UKF:s räkning vid Broholmen (Aschaneus 
beskrivning av broförbindelsen med Sigtuna). Matsson har mångårig erfarenhet av 
marinarkeologiska undersökningar i Mälaren (se art i YLT 94-07-18) och goda kontakter med 
Sjöhistoriska museet/Stockholms universitet. Två dykningar och en avsökning av området 
med Side-Scanner-Sonar har lett fram till bifogade rapport. Undersökningen genomfördes 
med utrustning och personal från Stockholms universitet för en kostnad av 3500:-. 

Av rapporten framgår att behov föreligger för datering av 2-3 stockar. 
UKF anhåller härmed om besked huruvida vi kan få hjälp för täckande av kostnader i 

samband med undersökningarna. På något sätt vill vi också betala Kjell-Ove Matssons 
kostnader för resor och andra utlägg i samband med undersökningarna. Priset för C-14 
datering är i skrivande stund inte känt för UKF, men Raä bör känna till aktuella priser. 

Bilagor: 
Rapport från Kjell-Ove Matsson. 
Anteckningar från arbetsgruppens sammanträden. 
Karta över borgruinen 
Utdrag ur UKF:s databas om Almarestäket 
Utdrag ur RAÄ:s rapport från TEMA-dag kring medeltida borgar 
Tidningsartikel ur Vestmanlands läns tidning 

Ul'I'LANDS-BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro Bankgiro 
FORSKNINGSINSTITUT 
Org.nummer 813200 - 3800 

Ordf: Curt H. Dahlgren Glimmernigen 8 08-581 70245 
19633 KUNGSÄNGEN 

lost.ch. Börje Sanden Målmvägen 19 08-58241 355 275894 - 4 5418 - 2258 
19730 BRO 
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B-post
 

Daldansen och 
offentlighets

prInCIpen 

"Nytt ljus över Daldansens blodbad". 
"Folkuppbådet 1743 var inte någon sammansvärjning mot staten 

,-.	 utan syftade till att återge bönderna deras bestämmanderätt i
 
riksdagen." Så skriver Alf Aberg i sin anmälan av vår bok om
 
Dalupproret 1743.
 

Boken berättar om hur "Stora daldansen" skildrats genom 
tiderna; hur den vanligtvis ännu idag beskrivs med negativa 
förtecken. Döm själv vad som egentligen hände, sedan du tagit 
del av 50-talet dokument och ögonvittnesskildringar. 

Upprorsmännens "proklamation" från Stäket dagarna före 
massakern i Stockholms centrum uppvisar ett hedrande ansvar 
för landets politik - inrikespolitik såväl som utrikespolitik. Vänd 

..... 
Läs Vad hände egentligen? Tredje boken. 199:- (inkl porto) 

I
PKS: OCR/Kod 1 INBETALNING / GIRERING B POSTGIROT SVERIGE PKM:2. Konto. Avg • Bel • 

Meddelande till betalningsmottagaren Till postgirokonto nr KassastämpelAvgift 

275894-4 
Antal Pris Porto Summa Betalningsmottagare (endast namn) 

Bok l 180:- 19:- 199:- Upplands-Bro 
8 KulturhistoriskaBok2 180:- 19:- 199:-i	 -  Forskningsinstitut
<Xl 

en 
Bok 3 180:- 19:- 199:

;)I;	 -- Avsändare (namn och postadress) 
Bok 1+2+3 450:- 50:- 500:M '" - 

z Bok 2+3 300:- 38: 338:i Bok 1+3 300:- 38:- 338:
~ - 
ii! Aschaneus 220:- 50:- 270:~ 

< - 
o-
O> 

Eget kontonr vid girering -'" 
9-	 Medlemskap i UKF 75:
.,	 

I 
(fJ

«	 Större bestälIn. Begär offert tel 08-582 413 55 
N	 Svenska kronor 
o	 I öre
N 

ro 
I DETTA FALT FAR ANTECKNINGAR INTE. GORAS RESERVERAT FOR POSTGIROT 

# #	 2758944#02# 208



Den svenska offentlighetsprincipen kom till stånd så snart samma politiska krafter, som låg 
bakom Dalupproret 1743, kommit till makten i mitten av 1700-talet. Då förverkligades 
upprorsmännens krav formulerade på gästgivargården i Tibble (nu Kungsängen), där man 
krävt insyn i riksdagens hemliga protokoll. 

Dalupproret var inget hastigt tillkommet upplopp utan en sedan länge förberedd och 
därefter väl genomförd demonstration. 

Att det gick som det gick berodde på en ännu större splittring i den svenska statsledningen 
än hos dala11mogen. 

Detta framhåller Börje Sanden i sin bok, vilken av Alf Aberg, professor och f.d. chef för 
krigsarkivet, rar följande omdöme i en understreckare i SvD 94-07-17: "Det är populärhistoria 
i gammal god mening, där författaren själv gjort undersökningar i arkiven och ställer 
självständiga och intressanta frågor till materialet. Mycket värdefullt är det stora aktmaterialet 
som han publicerar och som ger läsaren möjlighet till egna studier. " 
Färgillustrationer av konstnären Tomasz Pydzik, kartor, 295 sidor, inbunden i hårdpärm -.../ 

Del l av Vad hände egentligen? berättar om bakgrunden till Stockholms blodbad, somju är 
direkt kopplad till ärkebiskopsborgen vid Stäket, vilken stod i centrum för den nationella 
frihetskampen. Sturarna och deras dalkarlar spelade en framträdande roll. Äldsta bevarade 
riksdagsprotokollet återges med modem svenska liksom Sten Stures många agitationstal. Det 
var de många folkliga mötena kring frågan om Stäkets behandling som lade grunden till 
Europas näst äldsta ännu fungerande parlament, den svenska riksdagen. 

Du kan bl a också läsa om de stora - nyupptäckta - hålvägarna (ridvägarna) invid 
Kalmarsand, de största i mellansverige. Visas på Arkeologidagen 94-08-28 kIlO och 13.30. 
Illustrationer i svart-vitt av Tomasz Pydzik, kartor, 204 sidor, finns även med mjuk pärm för 150:

. Del 2 är en total skildring av skolans historia i Upplands-Bro. 

Boken om Aschaneus återger allt tidigare ej publicerat material av och om vårt lands första� 
riksantikvarie Martinus Aschaneus. Förf. Göran Strömbäck, 1993, 780 sidor� 

Ållvänd inbetalningskortet 

Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut 
är en ideellt arbetande förening inom Stockholms läns hembygdsförbund. Det bildades 1987 och samarbetar i 
vissa frågor med såväl antikvariska myndigheter som Stockholms universitet. Föredrag, exkursioner och 
arbetsprojekt framgår av redogörelser i vår bokserie Vad hände egentligen? Dessa böcker är att betrakta som en 
komplettering och fördjupning av Bötje Sandens hembygdsbok Det hände i Upplands-Bro utgiven av 
Kulturnämnden 1984 och nu slutsåld. Våra böcker kan köpas på kommunens bibliotek, Bålsta bokhandel, Art 
Center i Kungsängen, Bros och Kungsängens stationshus eller direkt hos UKF, Målarvägen 19, Bro, tel 08
582413 55 (med telefonsvarare) 

Föreläsnings- och exkursionsprogrammen annonseras regelbundet i kommunens "Det händer i 
Upplands-Bro" /Lokaltidningen. Medlemmar får information om hembygdsverksamhet och forskningsresultat ca 
5 ggr per år, Medlemsavgift 75:
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
 
Forskningsinstitut
 

UPPlANDS-BRO
 
KULTURHISIURJSKA
 

FORSKNlNGSlNSInUf 

Styrelseprotokoll 94-6
 
Dag/tid 94-09-28/19.30
 
Plats hos Börje Sanden
 

Närvarande:	 Curt H. Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer Strahlert,
 
Börje Sanden
 

1 - Mötets öppnande
 
2 - Föregående mötes protokoll justerades
 
3 - Ekonomi
 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldoIistan.
 
Diskuterades den planerade investeringen i ny dator, modem och fax. Just nu konkurerar
 
dataföretagen. Curt undersöker möjligheterna när Elgiganten öppnar i Barkarby inom kort.
 

4 - Bokutgivningen 
Bok3 har inköpts i 35 ex av Fastihetsägareföreningen i Kungsängen. I övrigt droppar det in 
beställningar då och då från bibliotek och bokhandlare runt om i landet. Utskick om boken till 
hembygdsföreningar i Dalarna skall göras. 

Snarast måste vi även börja reklamutskick till företag (och kursgårdar) med 
rekommendationen att använda våra böcker som julgåvor. Fortsatt utdelning av reklam med 
inbetalningskort i brevlådor, denna gång i Kungsängen. 

Bok4 - med material om Håtuna Håbo-Tibble - skall vi försöka ha klar till Håtuna 
hembygdsförenings 30-årsjubileum i maj 1995. Föreningen vill köpa in ett större antal. 
Förutom ett urval av de många uppsatserna (33) av John Kraft om barndomsminnen från Aske 
och greve Lewenhaupt har Gudrun Sanden nu böljat överföra Edwin Hedins "Håtuna 
krönikebok" till datorfil. Stig Sundblad med livslång erfarenhet av bygden och mångårig 
kommunalpolitiker kommer att bidraga med en skildring av bygden från 50-talet och framåt. 
Börje skriver temade1en om Håtunaleken. 

Bokl; beståndet har inventerats. Drygt 300 finns kvar. 
BokS; Bölje föreslår att temat blir Forntida fårder. Det har visat sig att vi har många
 

infallsvinklar till ämnet här i Upplands-Bro och kommunerna runt om. Vi kan med fördel
 
inbjuda Långhundraleden att deltaga med ett kapitel.
 

5 - Häradskartorna
 
Framtagning av våra häradskartor från 1860 diskuterades. Lämpliga som julförsäljning,
 
eventuellt i kombination med Curts ide om en liten jultidning med information om bygden,
 
UKF och Scandinavian Viking Project. Bölje kontaktar Tomasz för ev avfotografering
 
eftersom kartorna bör komma med i nya hembygdsboken (skulle egentligen ha funnits redan i
 
första upplagan).
 

6 - Scandinavian Viking Project
 
Platsen för vikingabyn planeras nu till norra delen av Stäksön i samråd med Johan och In~ne
 

Seth som representerar markägaren. Placeringen förbilligar projektet med många miljoner.
 
Vissa konkreta uppgifter har framkommit: 22 byggnader innanför palissaden. Vandrarhem
 
utanför. Några personer med anknytning till Historiska museet har anmält intresse för att
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bedriva hantverk av olika slag i byn. Ide om museijärnväg fram till byn på gamla 
järnvägsbanken har diskuterats. Ett grafiskt företag Concentra Repro AB har tecknat ett
 
l-årigt sponsoravtal om datorutrustning för marknadsföring av projektet. Mac
 
Power-utrustning med färgtryck. Torbjörn Forsell, VD på Hässelby slott, arbetar nu helhjärtat 
för projektet. Möte hålls 94-10-03 på Hässelby slott varvid Curt deltar från UKF. I projektets 
förlängning planeras lokaler för UKF i anläggningen på Stäksön. 

7 - Marinarkeologiska undersökningen vid Almarestäket 
Efter samtal med Gösta Magnusson, länsstyrelsen, befanns det vara lämpligast med 
dendrokronologisk tidsbestämning eftersom det handlar om medeltid och inte stenålder. 
Länsstyrelsens remissinstans i marina frågor är Sibylle Haasum, Sjöfartsmuseet. Om det 
skulle behövas skriftligt godkännande lovade Gösta Magnusson att utfärda sådant. Haasum 
hänvisade till Bert Westenberg, vilken i sin tur överlämnade frågan till Göran Ekberg. Denne 
slutligen rekommenderade ett samtal med Thomas Bartolin, Lund/Köpenhamns universitet, 
för närmare upplysningar om sättet för provtagningen, kostnaden och översändandet av 
provmaterialet. Eklund hänvisade också till Harry Alopeus, Helsningfors, och dennes 
annorlunda provtagning medelst borrkärnor om det skulle vara svårt att få fram skivor av 
stockarna. Dendrokronologiska prover är betydligt billigare än C-14 datering, ca 500:- per 
prov, men det behövs flera, helst 10, varför vi kan beräkna en kostnad av ca 5000:

Rune Edberg, doktorand i arkeologi, med särskild intriktning på pålspärrar vill gärna ta del 
i arbetet. Edberg ingick i ledningen för expeditionen till Novgorod i somras. Bruno Niklasson, 
Lennartsnäs vill gärna hjälpa till vid dykningarna. 

Kerstin Bjelkeman, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning, har gett muntligt löfte om
 
bidrag för täckande av kostnader för undersökningen.
 

Kjell-Ove Matsson, Ramnäs, välkänd i marinarkeologiska kretsar har ansvar för det
 
praktiska genomförandet av provtagningen.
 

8 - Nordens hembygdsförbund - amatörarkeologi 
Inom Nordens hembygdsförbunds arkeologiska sektion står Sverige i tur att 1995 vara värd 
för amatörarkeologernas sommargrävningar. De brukar pågå i 3-4 veckor. Karl-Erik Mörk har 
ett ansvar i dessa arrangemang. Han vill att en påbörjad undersökning skall kunna följas upp 
under ett antal år. Flera orter i Sverige har visat intresse för dessa grävningar. Han ser gärna 
att grävlägret kan förläggas till Upplands-Bro eller Vallentuna. Här har vi Rösaring och 
Almarestäket som bägge är intressanta, kanske också Fornsigtuna. 

14-16 oktober deltar Karl-Erik i den europeiska organisationen FORUM:s möte i 
Nederländerna. Det kan då bli bestämt om ett möte i Stockholm 1995 i samband med de 
nordiska grävningarna. Bland utflyktsmålen är Upplands-Bro ett intressant alternativ. 
Möjligheterna till stöd från Stiftelsen Upplands-Bro Fornsforskning vid arkeologiska 
undersökningar torde ligga bakom tanken på Upplands-Bro som värd för grävningarna. Om 
dessa blir av kommer ett stort ansvar att läggas på hembygdsföreningarna och UKF när det 
gäller praktiska och administrativa frågor. 

9 - Elektronisk kommunikation - NatureBase vid Broskolan 
UKF har erbjudits att deltaga i ett datakommunikationsnät med intressanta fördelar för oss. 

I snabb takt byggs nu upp "elektroniska motorvägar" med möjligheter till anslutning under 
varierande ekonomiska förutsättningar. Ekologisk verkstad vid Broskolan var den första skola 
i Sverige som 1986 fick ett speciellt rabatterat inköpsavtal med Apple Computer Sverig AB. 
Verksamheten utökas ständigt; man har nu en faktabas med 7000 arter växter och djur på 
svenska och engelska. 

Som ett andra led i utvecklingen är nu under uppbyggande den Multi-Kommunkativa 
Plattformen. Här ingår det Svenska SkolDatanätet genom vilket deltagarna får tillgång till det 
världsomspännande InterNet och WorldWideWebb. Telia Promotor AB stöder NatureBase 
projektet liksom ett flertal andra intressenter. Se bilagda strukturskiss. Som ideell förening 
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erbjuder Ulrich Jessen vår medverkan utan direkt anslutningsavgift. Vi måste naturligvis
 
själva stå för installation av modem och datorprogram och betala telefonkostnaderna.
 

Styrelsen beslöt att inbjuda Ulrich Jessen för en närmare presentation till nästa möte.
 

10 - Ortnamnsdatabasen 
Inom kort får UKF den nya Windowsbaserade versionen av dBase. Då kan vi göra våra 
databaser tillgängliga för utomstående. Kvarstående problem är de fonetiska beteckningarna 
på vissa ortnamnskort och framtagningen av kartor över kommunen. Curt känner till ett 
program beträffande kartorna. Håkan Norelius har tidigare arbetat med frågan om de fonetiska 
tecknen; vi måste aktualisera även den saken nu. 

11 - Hembygdsboken 
Kultur och utbildningsnämnden är intresserad av att få fram en ny bearbetad och utökad 
upplaga av Det händer i Upplands-Bro. Förutsättningarna har diskuterats i sammanträde med 
Börje. UKF har via Författares bokmaskin fått en offert angående kostnaderna för tryckning, 
inbindning och bildbehandling. Denna liksom UKF:s kostnader för layout och Börjes utlovade 
royalty för författarskapet har tillställts KUN, som har behandlat saken i sin interna 
budgetberedning. Boken skall utökas till ca 350 sidor. Ett delvis nytt bildmaterial skall tas 
fram. 

12 - Remiss om namnsättningen på det kommunala huset i Bro Centrum 
Börje fick en förfrågan från Gunnar Kvarnefalk om ett lämpligt förslag till namnsättning på 
huset där bibliotek, fritidsgård, simhall och sporthall ligger. Nämnden hade bordlagt frågan, 
man var inte nöjd med förslaget Fenix; man vill inte för all framtid påminnas om Bro centrum 
branden; dessutom har apoteket döpts till Fenix. Man hade velat ha ett namn med historisk 
anknytning, "Assur", namnet på runstenen, lät inte bra. 

I skrivelse till Gunnar Kvarnefalk föreslog Börje namnet "Labyrinten" eller "Trojeborg"
 
(med betoning som Göteborg), särskilt som en labyrint lagts i stenläggningen framför
 
huvudentren. Den labyrint som inspirerat till stenläggning är Rösaringslabyrinten, som
 
betecknades som en Trojeborg redan på 1600-talet. Se diskussion protokoll 94-5.
 

13 - Rapport till Raä om utvärderingen av Arkeologidagen 
En 3-sidig enkät har besvarats. Arrangörerna uppmanades dessutom att lämna en beskrivning 
av arrangemanget som skulle kunna ligga till grund för en sammanfatt'ning att publiceras 
genom Raä:s försorg. Se bifogade kopia. 

14 - Aschaneusboken 
Kaj Janzon har rapporterat att Raä:s arkeologer funnit ett drag inom det område som Göran 
Strömbäck behandlar i sin bok. Boken bekräftar förekomsten av detta drag. Anders Clareus 
vid universitetet har gett Görans bok som uppsatsämne för studenterna. 

] 5 - Intervjuer och dylikt
 
Holger Ängeskogs intervjuer med Clas af Ugglas har följts upp med ytterligare en intervju
 
genomförd av Börje med särskild inriktning på det arkivmaterial som Clas säger sig ha om
 
Lennartsnäs. Clas har fått UKF-mtrl, bl a handlingar från Bergmästarämbetet angående "af
 
Ugglas gruvan" vid Alsta.
 

Lennart Johansson, Gräddö, har intervjuats av Börje Sanden. Lennart är född och uppväxt 
på Hällkana och hade släktingar på många av torpen i Lejondalsområdet. Atta fotografier ur 
hans fotosamling har kopierats av Tomasz. De kommer även att läggas till kommunens 
bildarkiv. 

Claes Tamm, Lidingö, har ett antal bilder från Adö, tagna av Nils Tamm kring sekelskiftet. 
Han har fått kopior på Dagmar Tamms och Gustav Hasselgrens uppsatser om Adö. 
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Solveig Ohlsson, Kungsängen, har lämnat delrapport från sin studie om finsk invandring i 
Upplands-Bro, hittills gällande den medeltida invandringen. 

16 - Rapporter 
Vid samrådsgruppens möte på Klint var UKF värd. Curt skriver protokollet. 

Börje övervar Kulturbojens frågestund vid fullmäktige 94-09-05. Frågorna besvaras vid 
oktobermötet. 

Mälarposten har blivit en mycket bra lokaltidning med Gert Stertman som redaktör; fylliga 
reportage över ett brett fålt. 

Musikalisk salong på Grans gård. Delvis en repris av de uppskattade konserterna på 
Almarestäket i våras. Nytt var gitarrmusik framförd på cembalo av Börje Sanden. Bro d'River 
Boys medverkade med Mozart (främst ur Trollflöjten), Bellman och Purcell och Wagner. 
Publiken kom främst från Håbo. Fullsatt. Ytterligare musikalisk salong med julmusik och 
jultexter beställd. 

Börje och Gudrun besökte Fridegårdsmuseet på Kulturhusens dag 94-09-11. Det visade sig 
att man där inte kände till Speleologförbundets klassning och registrering av Rövargrottan 
nära Toresta såsom "Fridegårdsgrottan". Museet och hembygdsföreningen har fått den 
skriftliga dokumentationen kring grottan. 

Jan-Christer rapporterade att SVAR försöker upprätta en mikrokortcentral i Stockholm 
med intressenterna Stor-Stockholms Genealogiska förening, Genealogiska föreningen och 
Sveriges Släktforskarförbund. 

Bengt Borkeby visste berätta att 1866 års mantalslängd innehåller många namnuppgifter 
som saknas i de vanliga kyrkböckerna. 

17 - Programverksamhet - "Språkens landskap i Europa". 
UKF:s planerade sammankomst tisdagen 8 nov inställes. I stället rekommenderar vi 
medlemmarna att delta i Bro hembygdsförenings föredrag denna dag på Klint, då docent 
Thomas Lunden berättar om hur olika faktorer såsom berg, hav, teknik, ekonomi, politik och 
kommunikationer påverkar språkens utbredning, tillväxt och tillbakagång. 

Våra program skickas nu till "Stockholms-Guiden" i SvD. Prof. Nilssons föredrag blev 
annonserat. 

18 - Kulturföreningen Daphne, Prästnibble gård i Ekerö kommun 
Kulturföreningen Daphne, skapad på initiativ av Agnete Hjort, har kallat till konstituerande 
möte 10 september. Agnete har haft upprepade kontakter med UKF beträffande erfarenheter 
och stadgeskrivning. Föreningens planerade programverksamhet omfattar många 
ämnesområden, som vi kan få inspiration av. Den bilägges detta protokoll. 

19 - Nytillträdande kommunalråd 
Diskuterades på förslag av Curt, att han och Börje begär företräde för nyti11trädande 
kommunalrådet för att presentera UKF när väl denne blivit installerad. Vi skall dock inte 
vänta alltför länge. 

20 - Föredrag - guidningar 
Arkeologidagen, 94-08-28, Curt och Börje 
Stockholms-Näs hembygdsförening, 94-09-22, Dalupproret och offentlighetsprincipen 
Grans gård, 94-09-25, Musikalisk salong, Börje Sanden, Bro d'River Boys. 

I~ 

Kallelse till Nästa sammanträde onsdagen 2-8 oktober kl J9.30, Målarvägen J9, Bro. 

Vid protokollet Justering 
Börje Sanden 
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PM - sammanträde 94-6 
utskrift: 94-09-29 
Ekonomi 
Korrespondenser/Kontakter 

Brev in 
Rune Edberg 
David DamelI 
Helen Andersson, Litteraturfört. om Lantingshausen 
Claes Tamm. Lidingö, Adö-bilder 
Agnete Hjort, Ekerö, kulturföreningens konstituerande 
Holger Ängeskog, utskrift av bandintervju (3) med Clas af Ugglas 
Solveig Ohlsson - studie om finländs invandring till Upplands-Bro 

Brev ut 
Eva Albrektsson, Raä, ang. pressmeddelanden 
Rune Edberg 
Claes Tamm, Lidingö, UKF-mtrl, Dagmar Tamms uppsatser 
Clas af Ugglas, mtrl från Bergmästarämbetet, "af Ugglas-gruvan" 
UKF-mtrl 
Styrelsemedlemmar - protokoll 
Kvarnefalk: remissvar namnsättning Bro Centrum 
Greta Almqvist, Fridegårdsmuseet, upplysn om Fridegårdsgrottan 
Gun Molin, Håbo hembygdsförening, dito upplysningar 
Solveig Brunstedt - angående kommande föredrag 
Lars Nilsson - and. kommande föredrag 
SvD - Stockholmsguiden 

telefon . 
Claes Tamm, Lidningö. and. Nils Tamms bilder av Adö, 1890-tal 

Diskuterat 
Verkställt 

Rapport utvärdering till Raä ang. ArkeoJogidagen 
Bevakat/bevistat KuJturbojens frågor till kommunfullmäktige 
Samrådsgruppens möte, UKF värd 

UKF står för protokollet 
Jntervju med Lennart Johansson, Gräddö, ang. HäJlfana m. fJ. 

Att diskutera/ärenden 
Marinarkeologiska undersökningar vid Stäket 

David DamelI - C-14 
Klartecken från länsstyrelsen - Gösta Magnusson - Dendrokronologiska 
Sibylle Haasum, Göran Ekberg, Sjöhistoriska 
Lund - Thomas Bartolin 
Kjell-Ove Matsson 
Bruno Niklasson 

Nordens hembygdsförbund - Sverige aktuellt 1995 
Läger 3-4 veckor med olika deltagare 
Rösaring ? 
Almarestäket ? - kanske inte intressant med medeltid 

Aschaneusboken 
Arkeologer har funnit ett drag, vars existens bekräftas av Göran Ström bäck 
Anders Clareus har gett student ett uppsatsämne om boken 

Remiss om namnsättningen på kommunala deJen av Bro Centrum 
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Första rapport om Solveig Ohlssons studie om finsk invandring till Upplands-Bro 
NatureBase - Ulrich Jessen, Broskolan 
Mälarposten 

Placeringen av Kungsängens station 
Hällkanadagen 

Medlemskap i kulturbojen 
Svar på frågorna i måndagens fullmäktigesammantr Finnstaskolan 

Ev engagemang i Tore Gannholms "Svearnas härkomst" Gotland-Hansan 
Ortnamnsdatabasen 

kartor måste göras snart 
fonetiska tecknen 

Bokutgivnihg 
bok3 
bok4 

..	 Håtuna hemb.förening beredd stödköpa inför 30-års jubileum -95
 
Bidrag från Stig Sundblad
 

bokO 
bearbetad och utökad upplaga av Det hände i Upplands-Bro
 
offert lämnat till KUN
 
Tomaz fotograferar på uppdrag av KUN
 

bok5 . 
"Forntida fårder" - ett bra tema, stort material!? 

Programverksamhet 
8 nov - se Bro hemb.för Lunden: Språkens landskap i Europa; hur geografiska 
faktorer påverkar språkens utbredning. 
Rune Edberg, Aifur, 94-09
Studie-cirkeln 

Föredrag - guidningar - konsultationer 
Verkställda 

Arkeologidagen, Curt och Börje, 94-08-28
 
Stockholms-Näs, Dalupproret, 94-09-22
 
Grans gård, 94-09-25
 

Kommande 
Övrigt 
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UPPlANDS-BRO 
KULTIJRHISfORISKA 

FORSKr\1NGSINSIITlJf 

Handläggare Börje Sanden Bro 1994-09-14 

Ingela Norlin 
Fornvårdsenheten, Raä 
Box 5405 
11484 Stockholm 

Som svar på uppmaningen att sammanfatta våra arrangemang kommer här ett försök till 
beskrivning av hur vi utnyttjade temat "Forntida färder". 

När Raä utlyste temat "Forntida färder" för årets Arkeologidag stod det genast klart för oss i 
Upplands-Bro att vi hade intressanta saker att vidarebefordra till allmänheten. Upplands-Bro 
ligger dels mellan två uppmärksammade vattenleder i Mälaren: Stäket - Sigtuna - Uppsala och 
vikingaleden Södertälje - Birka - Draget - Uppsala - Valsgärde - Vendel, dels landvägen längs 
norra Mälarstranden med två hålvägssysten i väster och "vägmuseet" med fyra bevarade 
vägsträckningar vid Dalkarlsbacken - Ryssgraven i öster. 

Det största hålvägssystemet blev inte känt för Raä förrän 1988. Med sina 10 stora och 
djupa hålvägar och 5-6 mindre är hålvägssystemet det största i mellansverige, väl jämförbart 
med det i Timmele norr om Ulricehamn. Under 1600-talet gick allmäna vägen mellan 
Bergslagen och Stockholm någon km längre från hålvägarna. I slutet av 1700-talet byggdes en 
ny landsväg som delvis tvärar över hålvägssystemet. Nu ligger järnväg och motorväg på 
bägge sidorna om hålvägarna. Här gick också vårdkaskedjan fram till den stora farledsborgen 
längre in i viken (fornborgen Skansen vid Ullfjärden). 

I arrangemanget ingick också ett besök vid fornborgen, nedanför vilken rester aven 
dragränna fanns kvar ännu på 1920-talet, exakt där motorvägen nu har sin lägsta punkt. Yttre 
försvarslinjen till fornborgen utgjordes aven träpalissad längs en ännu delvis bevarad vallgrav 
nedanför borgberget. 

Dalkarlsbacken från 1665 är vårt lands första statliga vägbygge. Den är helt bevarad vid 
sidan om l 850-talets och 1930-talets backar. Nu har en motorvägsviaduk ersatt alla backar. 
Kring Ryssgraven i dalgångens botten finns legenderna om Olof den Heliges färd in i Mälaren 
och de ryska vikingarnas plundring av Sigtuna 1187. 

Med årets tema föll det sig naturligt att också göra något kring vikingabåten Aifurs 
expedition från Sigtuna till Holmgård. Vi uppskattade roddtiden Sigtuna-Stäket till fyra 
timmar och utlyste så en allmän uppslutning vid Stäket, där vi bjöd besättningen på rysk 
rödbetssoppa och bröd. Medan vi väntade på båten berättade vi om forntida färder. En av 
expeditionsledarna, Rune Edberg som inte själv deltog under första sträckan, berättade om 
expeditionen och båten. Vi kunde dessutom bjuda de ca 300 deltagarna, som samlats på 
Stäketholrnen och stränderna runt sundet på en konsert på bronsålderslur. Vi berättade om 
kända forntida färder i farvattnet. 

UPPLANDS-BRO KULTURHISTORISKA Postadress Telefon Postgiro Bankgiro 
FORSKNINGSINSTITUT 
Org.nummer 81 3200  3800 

Ordf: Curt H. Dahlgren Glimmerstigen 8 
19633 KUNGSÄNGEN 

08-581 70 245 

lnst.ch. Börje Sanden Målarvägen 19 08-582 41 355 275894 - 4 5418 - 2258 
19730 BRO 
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I reklamen för vikingabåtens fård utnyttjade vi foldern och vykortet med påtryckt aktuell 
text. Vykortet gick mycket bra att köra genom laserskrivare. I foldern, som var dubbelvikt, 
kunde inte kopiatorn bränna texten helt skarp; dock användbart. 

Affischen användes på två sätt. Aktuell text skrivs ut på A4 papper, som sedan beskars 
något, varefter det fåstes med häftapparat på affischen, som sedan spreds till biblioteken även 
i de två angränsande kommunerna Järfålla och Håbo. Under själva Arkeologidagen användes 
affischerna med påmålade pilar och uppsatta på pappskivor som vägvisning fram till 
samlingsplatserna. 

Temat Forntida fårder fick en uppföljning den 13 september då vi på lokal rekapitulerade 
såväl arkeologidagen för dem som inte kunde vara med ute i naturen som vikingabåtens fård 
till Holmgård. Rune Edberg, expeditionsledare, redogjorde fOr expeditionens äventyr med 
hjälp av diabilder från resan. 

Vårt arrangemang uppmärksammades av "Riksettan" (PI) några dagar före 
Arkeologidagen. Börje Sanden, UKF, fick tillfålle att i direktsändning berätta om framförallt 
hålvägarna men också om sjöfårderna och Dalkarlsbacken och Ryssgraven. 

För att deltagarna skulle ha möjlighet att bevista bägge platserna skedde visningarna kl 
10.00 och 13.30 på båda ställena. Vi nådde många nya människor; vid hålvägarna blev det 
135 personer vid två visningar; vid Dalkarlsbacken 60. Efter visningen fick deltagarna en liten 
folder med karta och några fakta. 

Börje Sanden 
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UPPlANDS-BRO	 Upplands-Bro Kulturhistoriska 
KlJL1lJRHISfORISKA 

fORSKNlNGSlNSIlTUf	 Forskningsinstitut 

Styrelseprotokoll 94-7 
Dag/tid 94-10-12/19.30 
Plats hos Börje Sanden 

Närvarande:	 Curt H. Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer 
Strahlert, Håkan Norelius, Börje Sanden, 
inbjudna Thore Isaksson, Ulrich Jessen 

l - Mötets öppnande 
2 - Föregående mötes protokoll 

3 - Ekonomi
 
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldoIistan. Påpekades att föreläsningarna un

der 1994 gått med stor förlust; de är ej lika väl besökta som 1993, och föredragshållarna har fått
 
ekonomisk ersättning. 1993 anlitades endast tre föreläsare utanför UKF:s egna led. 1994: entreer,
 
5440:- kostn, 10300:-. 1993: entreer 14310:- kostn. 3000:-.
 

4 - BokJ
 
Positiv rec. i Släkthistoriskt Forum
 
Brev till 73 hembygdsföreningar i Dalarna.
 
Faluns stadsbibliotek har köpt 2 ex till DalasamIingen, Lundequistska bokhandlen 3 ex.
 

5 - Bok4
 
Håtuna Krönikebok (handskriven) överförd till datafil, 31 tim, korrekturläsning tillkommer.
 

6 - Tidningen
 
Curts förslag vid förra mötet om en tidning att försälja inför julen fick nu mer konkreta drag. Den
 
skall inte ha särskildjulkaraktär, den skall vara en allmän information om hembygdsfrågor som kan
 
intressera en bred allmänhet, om vad som skett på hembygdsfronten och vad som skall komma; det
 
senare med särskild tanke på Thore Isakssons historiska projekt. Thore åtog sig att räkna på kostna

der för en 12-16 sidig tidning i 4-fårg med något större format än A4. Antalet 3000 diskuterades;
 
pris 20-40:-.
 

Någon utanför UKF intervjuar Börje om UKF. Thore intervjuas av Curt om Stäket-projektet. 
Curt intervjuar Täcklind om Håtunaleken. Förslag framfördes att låta rita en serie om Håtunaleken. 
Bengt har vissa uppgifter omjullekar från Nordiska museets arkiv. Jan-Christer visade ett korsord, 
som han gjort kring historia och Upplands-Bro. Han hade också mycket intressanta topografiska 
upplysningar om orter i Upplands-Bro från ett historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon från 
1868. Hans svärmor var intresserad att skriva på temat "ny hembygd". Kajs uppgifter förra gången 
om Staffanslegenden aktualiserades. Någrafolkliga berättelser från 30-talet finns bevarade av Erik 
Rexhammar. Några utdrag ur bandintervjuerna. 

Prov på 1860 års karta kan tas med, liksom många andra upplysningar om bygden. Vissa exem
pel ur JournaljOr hushållningen kan tas med. Kortfattade redogörelser för UKF:s projekt bör tas 
med: marinarkeologiska undersökningarna, Aifur m.m. Herman Svenngårds betydelse för arkiv
forskningen m.m. Upplands-Bro menyn kanske kunde tas med. 

Tidningens namn kunde ej bestämmas; var och en försöker finna på förslag.
 
Innan nästa möte får vi hålla telefonkontakt om ideer och utformning.
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7 - Stäksön - en resa i historien
 
Thore Isaksson har, såsom framgått av tidigare protokoll, arbetat med sitt projekt under flera år.
 
Platsen är nu planerad/bestämd(?) till norra Stäksön, vilket förbilligat projektet med flera miljoner.
 
Arbetsnamnet har varit anknutet till vikingatiden (ursprungsiden), men projektet är betydligt utvid

gat. Det skall vara en "resa i historien"; ärkebiskopsborgen, herrgården, Dalkarlsbacken, Ryssgraven
 
är viktiga inslag i projektet; inte minst kommunikationshistorien med hålvägar, första statliga väg

bygget, sjövägarna med Dragrännan, historiska färder såsom Olov den helige, Ingvar den Vittfarne,
 
ryssarnas färd i området 1187. Ett geologiskt intressant område och ett naturreservat komplettar bil

den av Stäksön som en synnerligen lämplig lokalisering för projektet.
 

Thores projektbeskrivning bifogas protokollet. Innanför palissaden finns ett drygt 20-tal byggna
der med olika aktiviteter ("aktivitets-Skansen"). Utanför byggs vandrarhem och här får museerna 
lokaler för sin information, kanske också en fast punkt för UKF. Utbyggnads- och utvecklingsmöj
ligheterna är stora på denna plats. 

Projektet är en del - kärnan? - i ett större nätverk omfattande hela stockholmsregionen bl a Bir
ka-Björkö, Sigtuna, Fornsigtuna, Rösaring. 

Karl-Erik Mörk kommer att berätta om projektet vid det sameuropeiska FORUMs möte i Neder
länderna instundande helg. 

8 - Marinarkeologiska undersökningarna vid Stäket 
Söndagen 94-10-09 togs provskivor från Il stockar vid Stäket. Proverna sända till Kvartärgeologis
ka institutionen, Thomas Bartolin. Vidare togs upp ett märkligt tegel, troligen en takpanna med ett 
stort "horn". Vidare hittades ett mycket smalt järnstycke, spetsigt i bägge ändarna och med i böljan 
en helt silverfärgad metalyta. Föremålet glömdes bort och när det hämtades någon dag senare var 
den största delen helt rostig. En stenkula med 9 cm diameter togs också om hand. 

Kjell-Ove Matssons hade blivit sjuk. Vi måste ersätta Lars Westergren och hans medhjälpare 
som ställde upp för ett heldagsarbete. 

9 - Rapporter till styrelsen 
Curt och Börje har besvarat en förfrågan från skattemyndigheten om en utförligare deklaration av 
föreningens ekonomi. 

UKF har fått inbjudan att medverka - sälja böcker - på Bro Företagarföreningens marknad i Bro 
Centrum lörd 94-10-29. 

FORUM är en europeisk amatörarkeologisk sammanslutning med starkt inslag av ungdom. 
Den finns sedan 4 år tillbaka. Denna grupp har uttalat ett intresse för kontakt med Nordens hem
bygdsförbund. Karl-Erik Mörk träffar dem i Holland 14-16 oktober, det kan då bli beslutat om ett 
möte i Stockholm 1995. I samband med det vill Nordens hembygdsförbund ordna grävningar och 
utflykter. Karl-Erik ser gärna att sådant sker i Vallentuna och Upplands-Bro. På lite sikt talar man 
om en europeisk grävning i Norden omkring 1997, då en 
tänkbar plats är Rösaring eller i Vallentuna. 

Danmark har faktiskt ingen hembygdsrörelse, däremot ett riksförbund för arkeologi, i vilket Egil 
Johannesen spelar en central roll. Inte heller nere i Europa har vår form av hembygdsföreningar. 
Norges motsvarighet är inte särskilt inriktad på arkeologi utan mer historia. 

Hugo Sabel har överlämnat ett foto av Thorsätra kvarn. Innan den revs användes den som mål
tavla vid skjutövningar på Roserbergs skjutskola. 

Hans-Lennart Mattisson, Järfälla har fått upplysningar om sjökrogar. Han arbetar med en upp
sats om dem som en följd av utgrävningen av sjökrogen Koffsan i Järfälla. 

10 - Intervjuer o. dyl. 
Gösta af Ugglas, Villan, Lennartsnäs. Det var hans ide att Thores projekt borde läggas på Stäksön. 
Han rekommenderade också att försöka koppla in Wallenberg på saken. Han vill att någon icke 
släkting försöker komma till tals med Clas af Ugglas om det förmenta Lennartsnäsarkivet på 
Frölunda. 

Bandad intervju av Bölje med Ingrid Nilsson om förhållandena i Låssa, framförallt Tammsvik 
och Hackholmssund. Intressant bildmaterial, även för Tammsvik. Prospekt om pensionatsrörelsen 
på Tammsvik på 1930-talet. 
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Mottagit band och utskrift från intervju med Märta Brandt, Långsand, Kungsängen, utförd av 
Holger Ängeskog. 

Intervju med Anna-Greta Egelius, Bro, om bl a Sättra i Bro. Hon har ett antal bilder för camera 
obscura, som vi förslagsvis använder vid sagostund med autenisk visningsapparat, som förhopp
ningsvis kan lånas av Tekniska museet. En breddning av UKF:s program. 

Kopia av Börjes bandinspelning 1976 av Erik Sundblad, Rutger Mark och Arthur Öberg, alla 
synnerligen kommunalt aktiva i Håtuna och Håbo-Tibble framförallt före kommunsammanslagning
en 1952, har lämnats till Stig Sundblad, som med denna som grund skall komplettera utvecklingen i 
området efter storkommunens tillkomst. 

11 - Fornminnesregistret
 
UKF kommer i fortsättningen att få alla kompletterande upplysningar om fornminnesregistret. Det
 
sker genom länsmuseets försorg. Tidigare har vi mottagit den kompletta inventeringen för hela Upp

lands-Bro. Numren till varje fornminnesobservation skrevs in på kommunens originalfilmer till eko

nomiska kartan. Kopior av fornminnesregistret lämnades till Mätningskontoret och biblioteken.
 

12 - NatureBase
 
Ulrich Jessen, Ekologisk verkstad vid Broskolan och projektledare för NatureBase, hade inbjudits
 
för att redogöra för sitt omfattande och hittills framgångsrika projekt. Se bilaga till förra protokollet.
 
Grunden i projektet är faktabasen som omfattar ung. 7000 arter djur och växter, allt presenterat på
 
svenska och engelska. Artnamnen på de 9 språk som finns runt Östersjön.
 

I den Multi-Kommunikativa Plattformen skulle det finnas plats för UKF att delta i regionala his
toriska frågor. 

Vi skulle också få tillgång till datanätverket Agora i Uppsala, liksom InterNet för en inträ
deskostnad av ca 8000:-. 

Styrelsen förbehåller sig att vid ett kommande sammaträde närmare diskutera vilken utnyttjande
grad vi kunde utvinna av systemet. liksom driftskostnader och framförallt vad vi skulle kunna ha att 
erbjuda systemet och vad vi kunde få i gengäld. 

13 - Samarbete med Tammsviks kursgård för "turistinformation"
 
Börje och Gudrun har diskuterat informationsverksamhet för kursgårdarnas personal om kommu

nens sevärdheter och historia. Tammsvik är berett att stå som värd för sådan information. I förläng

ningen handlar det om information även till andra företag i kommunen. På grund av tidsbrist denna
 
kväll uppsköts frågan till nästa sammaträde.
 

14 - Programverksamheten
 
Sista föreläsningen 94-11-08 inställs. Medlemmarna rekommenderas att besöka Bro hembygdsföre

nings föredrag denna dag på Klint över ämnet "Språkens landskap i Europa" av docent Thomas
 
Lunden, Järfälla. kulturgeograf vid Svenska institutet. God recension av boken med samma namn i
 
Rig 1994:3.
 

Börje tog upp frågan om en utvärdering av föreläsningformen. Om vi skall söka andra former för 
den utåtriktade verksamheten; studiebesök, bussrundtur, kulturaftnar m.m. Kanske deltagarantalet 
sjunkit på grund avannonseringen i Lokaltidningen, som delas ut alltför sent och ibland inte alls. 

15 - Föredrag guidningar
 
Järfälla hembygdsförening, guidning på Stäksön 94-10-02.
 
HSB-klubben Ekhammar - Upplands-Bro histOlia, främst Kungsängenområdet. 94-10-04.
 
Bro hembygdsförening. Gravfälten vid Leran, 94-10-09.
 

16 - Nästa sammanträde
 
Måndagen 24 oktober Målarvägen 19, Bro, 119.30,
 

111e.~ U.. tgivninpr) av tidningen. 

Kl &1:. it ~~~~; 
Börje ~den Curt Dahlgren 
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J.

~M - sammanträde 94--8' 
94-10-12 
Ekonomi 

Föredragen går medförlust i år:
 
entreer 1994: 5440:- föredraghållare_10300:- (dock god PR)
 
emtreer 19~' 14310:- föredragshållare 3000:

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Hans-Lennart Mattisson - ang. sjökrogar
 
Hugo Sabel - foto av Torsätra kvarn efter beskjutning
 

Brev ut 
73 hembygdsföreningar i Dalarna
 
Thomas Bartolin, Lund - Dendrokronologisk datering
 
Heather Robertsson - Rösaring UKF-mtrl (astro-arkeologi)
 

tele/on
 
Diskuterat
 

Verkställt 
Intervjuer: 

Gösta af Ugglas 
In.grid Nilsson 
Anna-Greta Egelius - camera obscura - "sagoafton i vår" 
Märla Brandt - av Holger Ängeskog 

Rekognoser(ng 
Leran - "bortglömt" fornminnesområde
 

Bandkopior till Stig Sundblad - 1976
 
Att rapportera 

Företagareföreningens höstmarknad. UKF har fått inbjudan på kommunens
 
rekommendation. (liksom Gudrun)
 
UKF får nu alla komplettering i fornminnesregistret (Prenzlau)
 

Att diskutera/ärenden 
Julutskick 
NatureBase - Ulrich Jessen föredragande 
Kultur 1743 - Thore Isaksson föredragande 
Nya programideer: studiebesök, 
Nordens hembygdförbund - Europeiska organisationen FORUM - 1995 
Kursgårdar - Tammsvik står för värdskapet 

Bokutgivning 
bok3 

rec i Släkthistorisk forum
 
73 brev till alla hembygdsföreningar i Dalom
 
Lundeqvistska köpt 3 ex
 
Dalarnas stadsbiblotek, 2 ex
 

bok4 
Håtuna krönikeook överförd till datafil - 31 timmar 

Programverksamhet 
Nya programformer? - nedgång i deltagarantalet 

Konsultationer - intervjuer 
Föredrag - guidningar 

Verkställda 
Järfälla hembygdsförening. Stäketön, 94-10-02 
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HSB-klubb Ekhammar - Upplands-Bro historia 
Bro hembygdsförening - Leran - 94-10-09 

Kommande 
Övrigt 

DBASE 5 går inte att installera, trots 65 mb på disken 
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Några tankar om 
marknadsföringen av 

Stäketön av arbetsgruppen 
Kultur 1743. 
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Stäketön - en resa i historien. 

1. 

Projektet·"Scandinavian Viking Centre" går vidare 
nlot sitt förverkligande. Vikingabyn blir det nya 
navet kring vilket marknadsföringen av Stäketön 

sker. Byns nya placering blir i den historiskt 
riktiga 111iljön vid Ekdungen vid öns norra spets. 

2. 
'-' 

Vikingabyn ska vara ett aktivitetscenter med
 
människor, djur, båtbygge, hantverk, vikingaspel,
 

teaterscen, Inat, dryck och aktiviteter för besökarna.
 
Dessutoln fungerar den SOl11 utgänspunkt för guidade
 
turer till andra sevärdheter på Stäketön och runtom
 

i koml11unen.
 

3. 

Stäketön ligger strategiskt placerad, med den 
'-' gamla segelleden genom Mälaren till Sigtuna 

på ena sidan och Ryssgraven på den andra. 
I närheten finns viktiga historiska platser som 
exelnpelvis Fornsigtuna, med nyckelstenen. 

4. 

Andra historiska platser av betydelse är t ex 
Ryssgraven, med koppling till ryska vikingars 

plundring av Sigtuna på 1100-talet. Ryssgraven kan 
grävas ut för att återskapa en historisk vattenväg 

runt Stäketön. 
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5. 

Läget gör Stäketön till en naturlig del av
 
nätverket Björkö-Birka (med visitor centre) 


Vikingabyn (aktivitetscenter) - Sigtuna (museuIn).
 

6. 

På Stäketön finns också S:t Eriks Borg - ett viktigt
 
lås på vägen mot det medeltida Stockholm. Borgen revs
 
i början av l500-talet och är idag helt övertäckt. Genom
 

utgrävning av borgruinen kan luan skapa ytterligare
 
ett intressant turistmål på ön.
 

7. 

På Stäketön, med centrUlTI i Dalkarisbacken, finns och 
en unik knutpunkt i svensk väghistoria. Här korsas 
vägar från 1500-,1600-,1700- och 1800-talen nled 

den luoderna motorvägen av idag. 

8. 

Stäketön och förbindelsen över vattnet vid Stäket 
spelat också en viktig roll vid det stora dalupproret 
("Stora Daldansen") år 1743. Dalkarlarna gick då 

vägen över Stäket på sin nlarsch mot Stockholm och 
kungavalet. 

9. 

Slottet Almare-Stäket ger oss en tidstrogen koppling 
luellan slutet av 1700-talet och vår egen tid. Här finns 
rätt miljö för musik, sång, dans, mat och dryck från 

frifhetstiden och fram till våra dagar. 
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10.
 

På öns sydvästra sida finns också ett naturreservat 
där Inan kan koppla av med sin picknick-korg och 

uppleva flera hundra år gamla, orörda naturscenerier 
längs vackra proInenadstråk. 

Några tänkbara aktiviteter 
sonl sätter Stäketön på 

turistkartan: 

1. Vikingaby (aktivitetscenter/museum). 

2. VägInuseum (Dalkarlsbacken). 

3. En snlak av medeltiden (S:t Eriks Borg). 

4. VaUenInuseum (Ryssgraven/segelleden/Mälaren). 

5. Kulturen och Makten (Almare-Stäkets Slott). 

6. Naturens gång (Stäketöns naturreservat). 
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Kommentar till Vikingabyn: 

Enligt Dan Carlsson och Europarådets Viking Network 
råder för närvarande en viss överetablering. Det innebär 

att det är extra viktigt att satsa på en by av rätt typ, 
i rätt storlek och på rätt plats. , 

Projektet uppfyller alla dessa krav. 

Byn kOlTImer att vara ett upplevelse/aktivitetscenter 
och utgångspunkten för en resa i historien. 

Byn kommer att vara tillräckligt stor för att
 
på sikt kunna bära sina egna kostnader
 

UälTIför svårigheterna i det lilla fonnatet,
 
t ex "Gunnes Gård" i Upplands-Väsby).
 

Byn konlmer att vara placerad på historisk mark,
 
vid den ganlla segelleden, halvvägs mellan
 

Birka och Sigtuna.
 

Byn och alla andra intressanta historiska aktiviteter 
--' på Stäketön kOlTIlner dessutoln att vara lättillgängliga 

genoln det komlTIunikationsnät på väg, järnväg 
och vatten SOln redan är etablerat. 

Stockholm 940915/Kultur 1743. 
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Vikingabyn - läget 940915: 

1. 

Projektet är väl förankrat hos viktiga 
intressenter och har fått omfattandv 
publicitet och mött ett stort intresse 

bland kOlTIlTIUnenS innevånare. 

2. 

Vikingabyns olufattning har, p g a 
placeringen vid Stäketöns norra spets, 

ll1inskats. Det betyder att också projektets 
budget har mer än halverats, dock utan att 

byn förlorar nänlnvärt i dragningskraft. 

3. 

Markägarna har kontaktats och visat sig 
vara positiva till projektets placering. 

Markfrågan är alltså löst, lTIed undantag 
för finansieringen. 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska 
UPPlANI>S-BRO 

KUL1lJRHlSfORISKA ForskningsinstitutRJRSKNINGSINSIIIUr 

Styrelseprotokoll 94-8
 
Dag/tid 94-12-06/19.30
 
Plats . hos Börje Sanden
 

Närvarande:	 Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Bengt Borkeby,
 
Börje Sanden, Thore Isaksson
 

l - Mötets öppnande
 
2 - Föregående mötes protokoll justerades
 
Sedan föregående styrelsemöte har hållits 4 redaktionssammanträden för tidningen,
 
94-10-24 hos Börje, 94-11-09 hos Börje, 94-11-17 hos Thore, 94-11-24 hos Börje
 

3 - Ekonomi
 
- Saldot visar på drygt 61 000:- UKF har fått 10000:- från Stiftelsen för täckande av kostnader

na i samband med marinarkeologiska undersökningarna vid Stäket.
 
- Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan
 
- Beslöts att inköpa en enklare fax.
 
- Thore Isaksson sade sig vara övertygad om att kostnaderna för tryckningen av tidningens
 
skulle kunna förhandlas ned till ca 40000:
Bokförsäljning vid Bro Centrums Höstmarknad 94-10-29 för 2550:

4 - BokJ
 
- Boken jämte artikel om offentlighetsprincipen sänd till SvD debattforum, hänvisning till Alf
 
Abergs anmälan i SvD.
 
- Söders bokhandel i Bålsta har visat våra böcker på bokrnässan i Göteborg. Tack har publice

rats i Upplands-BrolBålsta-bladet under rubriken Veckans ros.
 
- Sveriges Hembygdsförbund tog med våra böcker i senaste numret av Bygd och Natur.
 
- Boken insänd, med följebrev, till Populär historia och Folkets historia.
 
- Reklamblad med inbetalningskort utdelade i Sylta-området.
 

5 - Bok4
 
- Håtuna Krönikebok är nu inskriven i datafil.
 
- Stig Sundblad kompletterar med Håtuna-mtrl för perioden 1950 - till nu.
 
- Förslag från Zander att Gunilla Leijonhjelm skriver om Håtuna och Håbo-Tibble kyrkor.
 

6 - Kultur & Historia
 
- Till den utsatta tiden hade material för tidningen inkommit som vida överskred de 16 sidornas
 
omfång, varför såväl uteslutningar som förkortningar och ändringar har måst göras - en grann

laga uppgift. Förhoppningen är att vi skall kunna använda värdefullt material i ett nytt nummer
 
framåt nästa jul.
 
- Alla kulturfrämjande organistioner hade fått tillfälle att yttra sig över vårt förslag till formule

ring - tyvän- måste deras kortfattade historik utgå. Detta gällde också kulturförvaltningens
 
presentation.
 
- Som ett mycket viktigt inslag för tidninges användbarhet i turistiska sammanhang ansågs tu

ristkartan på mittuppslaget vara. Stort arbete lades ned på den. Thore kunde engagera en skick

lig tecknare som överförde de texter som Börje tagit fram.
 
- Beslöts att låta trycka upp 3000 ex + 1000 ex för PR till en kostnad av ca 40000:
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- Curt skrev säljbrev till de sex kursgårdarna, där de erbjöds att på mittuppslaget berätta om sin
 
verksamhet.
 
- Endast Tammsvik har visat intresse för sponsring med inköp av 100 ex för 6000:-, efter viss
 
muntlig påverkan. Anita Olofsson, Gällöfsta, fick inte sin styrelse med sig i frågan. Almare

Stäket var ej intresserad då deras kundkrets inte fanns i Upplands-Bro. Lejondal, Stig Engkvist

Lou Talarno, var ej intresserade när Börje följde upp brevkontakten, likaså Thoresta.
 
- Inget har hörts från LM som erbjudits att köpa artikeln om "telefonen för hundra år sedan."
 
- Leveransdag begärd till fredagan före Julmarknaden på Stora Ekeby, då Gudrun och Börje
 
säljer den och UKF:s böcker.
 
- Börje kontaktar Mälarposten för ev förhandsreklam i form av artikel.
 
- Thore kontaktar Lokaltidningen i samma ärende.
 
- Börje introducerar tidningen och visar vissa sidor som finns i fårg när han talar om aktualite
ter i kommunen som inledning till Centerpartiets nomineringsmöte.
 
- Börje hämtar aktuella adresskartor i Tibble huset, att användas av den ungdomsförening som
 
Curt engagerat för att gå runt och sälja tidningen vid dörrar i Kungsängen och Bro inför julen.
 
- Börje trycker upp reklamblad med inbetalningskort för våra böcker att samtidigt delas ut.
 
- Börje och Gudrun korrekturläste var för sig allt tidningsrnateriaI. Per telefon gjordes rättning
arna till Thore dagen före tryckningen.
 

Ordföranden framförde UKF:s tack till Thore för det storslagna arbete som han lagt ned på
 
framtagningen av tidningen, som han hoppades att såväl Kultur 1743 som UKF skall kunna
 
draga nytta
 

7 - Projktet Stäksön
 
Projektet får sin "officiella" presentation i Kultur & Historia. Artikeln utformas som en intervju
 
i vilken Curt talar med Thore om sina ideer och planer. För detaljerna hänvisas till artikeln. Ett
 
antal möten kring projektet har hållits, senast dels på Hässelby slott med representatner för
 
kommunen närvarande, dels med den nya kommunmajoritetens ledare, dels med markägaren
 
Johan Seth.
 

8 - Marinarkeologiska undersökningen vid Stäket.
 
Dendrokronologiska undersökningen hos Thomas Bartholin, Lund, genomfördes på Il prover.
 
Tre var möjliga att datera, 2 från l450-talet, l från 1360 eller lite senare. Anslag om 10000:

utbetalat av Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning för täckande av våra utgifter för Stock

holms universitets kartläggning av bottnen runt Stäketholmen med Side Scan Sonar-utrustning
 
3500:-, dendrokronologiska analysen 2900:- och dykarkostnader 3000:-.
 

För bedömning av de övriga fynden hänvisar länsantikvarie Gösta Magnusson till Sten 
Tesch, Sigtuna Museum. 

Analysresultaten jämte tidningsurklipp sänd till Kjell-Ove Mattsson och hans två medhjäl
pare, samt VLT:s journalist Anne-Christine Köhl. 

Artiklar med framträdande plats i Mälarposten och Lokaltidningen (helbild på framsidan). 

9 - Järnvägsdragningen
 
- Skrivelse till Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro. Nämnden har fått uppdraget att be

stämma över deponeringen av sprängmassorna vid tunnelbygget för nya järnvägen. Begäran att
 
skydda den S.k. Fridegårdsgrottan, som ligger bara 40-50 m från tunnelmynningen. Raä hade
 
inte tagit upp grottan vid sin inventering av fornminnen i samband med järnvägsdragningen.
 
Uppmärksamheten fåstes också på den gamla skolan vid Tätorp, som kan komma att ligga i vä

gen för järnvägsspåren.
 

10 - Programverksamhet våren 1995 - förslag som diskuterades
 
- Konsert tillsammans med Musiksällskapet på Hallwylska palatset
 
- Studiebesök med Kaj på riksarkivet - med aktuellt Upplands-Bro material
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- Studiebesök på musikmuset som drivs av Stiftelsen Musikkulturens främjande.
 
- Studiebesök på Nordiska museets Minnesavdelning på Linnegatan.
 
- Föredrag av Ebbe Schön om fruktbarhetsriter (Mannhardts teorier).
 
- Sagostund med Camera obscura bilder (Anna-Greta Egelius) i samarbete med Bro
 
hembygdsförening.
 

11 - Kontakter med myndigheter/institutioner 
- Curt deltog för UKF:s del i hembygdsföreningarnas samrådsgrupp
 
- Brev till Upplands-Brohus angående stensatta labyrinten i Bro Centrum med konstruktions
plan för en historiskt utformad labyrint.
 
- Kultur- och fritidskontorets förslag till text i informationsskrift granskad med vissa påpekan

den av BöIje.
 
- Länsmuseibyråns textförslag till 3 skyltar i Dalkarlsbacken granskad av Börje. Befanns ha
 
många brister med sakfel (allvarliga!), oklar disposition, fula layoutfel och slarvig utskrift. Ef

ter samråd med Anna Norberg som fått texterna för sista granskning inför tryckningen beslöts
 
hon fördröjer remissförfarandet med hänvisning till vissa ändringar bör göras.
 
- Vuxenskolan har fått deltagarförteckningen för studiecirkel och rapport om föreläsningarna.
 
- UKF:s och Kultur 1743:s verksamhet rapporterades muntligt vid guidning för Mälardalsrådets
 
samrådsgrupp för turistfrågor 94-10-20.
 

X - Börje rapporterade om Mälardalsrådets planer för Rösaring inför 1998; här måste man gå 
fram med försiktighet; angeläget att hembygdsföreningar, kulturförvaltning och UKF bevakar 
händelseutvecklingen. 
- BöIje rapporterade ytterligare om Sveriges hembygdsförbunds planer på arkeologiska under
sökningar bl a vid Rösaring sommaren 1995 eller 1996 beroende på Ålands ställningstagande 
till medlemskap i den nordiska amatörarkeologiorganisationen. 
- Slutrapport med frågor för utvärdering av Arkeologidagen insänd till Raä. 
- Curt har rett ut frågorna från skattemyndigheten. 
- Arkeologisektionens (SLH) medlemsinformation Spadbladet mottaget, i vilket vissa UKF-
arrangemang publiceras (arkeologiskt betingade). 
- Meddelanden från SHF kommer regelbundet till UKF. 
- Göteborg-TV: s tack för hjälp vid inspelningen av Herman Linqvists Håtunaleken. 
- Ytterligare fakta om Thorsätra kvarn mottagna från Hugo Sabel, Skänninge. 

12 - Rapporter kring hembygdfrågor 
X - Jens Tellefsen, KTH, har skickat aI1iklar i astroarkeologi med anknytning till Rösaring. Han 

har i utbytte fått vårt material kring Rösaring och allmänt UKF-mtrl. 
- BöIje har besökt lantmäteriets kartavdelning i Stockholm för ev avfotografering av 1860 års 
s.k. häradskartor för utgivning i fårgtryck. Ej tillräckligt goda exemplar. Ett utmärkt ex av Hå

bo härad finns hos Axel Karlsson. Bro. Vi får vända oss till Gävle för de andra kartorna över
 
Bro och Sollentuna härader.
 
- Efter kontakt med Nationalmuseum står det klart att vi kan utnyttja Göran Linds fårgrepro

duktion av Wallanders tavla Signhild bränner sig inne, bara vi anger var originalet finns.
 
- Axel Karlsson skriver en uppsats om 0l1er och personer i Bro-Låssa. På en karta skriver han
 
in "smånamn" som inte finns på den officiella kartan.
 
- Ingrid Nilsson och en manlig skolkamrat skriver en uppsats om elevernas skoltid i Säbyholms
 
folkskola kring 1935, då B-2 skolan!klassen hade 50 elever. Börje skriver om lärarens arbete i
 
Säbyholms B-2 klass på 1950-talet.
 
- BöIje har lämnat viss dokumentation om Säbyholms gamla folkskola till Tammsviks kursgård
 
inkluderande även gamla fotografier i svart/vitt och fårg. Dessa har förstorats och skall bli ut

ställningsmaterial i den f.d. skolan.
 
- Sten Littmarck har skickat en redogörelse om Kungsängsliljans historia.
 
- Bror Karlsson, Bro rapporterade om en ålderdomlig ryssjliknande anordning i en vik på ön
 
Slodan.
 

sty94-8.sam 3 

231



- Inga Carlbäcker, Kungsängen, har lämnat dokumentärt material om tillkomsten av f.d.
 
pojkhemmet i Villa Skoga, Kungsängen.
 

13 - Övriga rapporter
 
- Tomasz Pydzik var en av årets kulturstipendiater. Han uppvaktades med blommor från UKF
 
vid ceremonien inför kommunfullmäktige. I tidningsintervju hänvisar han till det stöd han ge

nom åren fått från UKF. Inom loppet av 3 år har nu sju UKF-medlemmar från tre kommuner
 
mottagit kulturpris.
 
- Tackbrev till Lars Nilsson för föredraget
 
- Tackbrev med utdrag ur Historiskt-geografiskt Lexikon (1859) gällande Adelsö - Birka till
 
Solveig Brunstedt.
 
- Börje har kunna hjälpa Almare-Stäket med dokumentära bilder från 1982 av den stora sväva

ren som nu är borta.
 
- UKF:s gratulationer till Almare-Stäket för deras utmärkelse som åttonde bästa restaurang i
 
landet. In~ne och Johan Seth fick färgbilder av det nyrenoverade monumentet i bokskogen.
 
- Förfrågan om giftermålsritual på vikingasätt. Hänvisning till Eva Högberg, som är en av le

darna för Van Art Gruppen, Hallstavik. Eva är medlem i UKF.
 
- SweRoads internationella kurser flyttar nu eftger 9 år utanför Upplands-Bro. Vid dessa har
 
deltagarna fått ta del av dels lokal historia med inriktning på väghsitoria och dels svensk histo

ria i allmänhet.
 
- Från nyåret 1995 publiceras kommunens Evenemangskalender "Det händer i Upplands-Bro" i
 
Mälarposten varannan vecka. Mälarposten har åtagit sig att opartiskt bevaka den kommunala
 
politiken förutom vanlig lokala nyheter.
 
- Närradiostationen sänder lokala nyheter och arrangemang vatje dag klockan 12.00 och 18.00,
 
På måndagar 11.30 och 17.30 går programmet Seniorkvarten, som oftast innehåller intervjuer
 
med ortbor.
 

14 - Föredrag och guidningar 
- Mälardalens samrådsgrupp för turistfrågor, 3 tim, 94-10-20. 
- Naturbruksgymnasierna i Svealand, Aronsborg, 94-11-02 
- Kyrklig grupp från Enköping, Rösaring, 94-11-12 
- Historisk afton i Håtuna hembygdsförening, Gudrun och Bötje, 94-11-17 

Vid protokollet

77 nf-Jt1f Jat«&-.' 
(Nästa sammanträde tisd. 95-01-24 kl 19.30 hos Bötje, Målarv. 19.) 
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PM - sammanträde 94-8 
94-12-06 - per 94-11-25 
Ekonomi 

10 000 från Stiftels~nför undersökningarna vid Stäket
 
3000:- till dykarnev
 

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Ulrika Täcklind - förmedlat beställning av bok3 
Thomas Bartolin - provresultat 
Tack från Anna för guidning av samrådsgruppen för turism 
Redogörelse för Kungsängsliljan - Sten Littmarck 
Spadbladet - arkeologisektionens medlemsblad 
Stockholms-Näs hembygdsförening - textförslag (tidningen) 
John Kraft - (Landskrona) - diskett med Håtunamaterial 
Jens Tellefsen, KTH - astro-arkeologiska artiklar 
Göteborgs-TV; tack för medverkan; programtablå för Hermans Historia 
Tammsvik - textförslag + diabild 

Brev ut 
Vuxenskolan - deltagarförteckning 
Hugo Sabel - tack för bild av Thorsätra kvarn 
Tackbrev till Lars Nilsson + Abergs rec 
Irene och Johan Seth - gratulationer till utmärkelse + bilder av monumentet 
Provresultaten från Lund till Kjell-Ove Matsson 
Ansökan till Stiftelsen om ersättning för dykarna _ 
Tidningsurklipp, UKF-mtrl till VLT - journalisten Anne-Christine Köhl 
Dito till dykarna, Mattson, Westergren, von Wachenfeldt 
Curt: brev till kursgårdar 
Curt brev till LM Ericson 
utdrag ur Hist-Geogr lexikon till Solveigh Brunstedt 
Bygg- och miljönärnnden 
Jens Tellefsen, KTH, Röarings-mtrl. UKF-mtrr 

telefon 
Hugo Sabel - fakta om Thorsätra kvarn - Strömbäck snart återställd 
Barnstuga i Kallhäll frågade efter guidning 
RTM-kurserna flyttar efter 9 år från kommunen 
Lejondal - Stig Engkvist, vill inte satsa på tidningen 
Lennart Hallgren, centern, om föredrag 
Axel Karlsson - smånamn skall skrivas in på ek. kartorna 
Ingvar Rörs, Bromma - historiker, om Dalupproret 

Diskuterat 
Verkställt 

Tidsbestämning av stockarna gjord 
SvD - artikel om offentlighetsprincipen + bok3 
Reklam/ inbetalningskort utdelade i Syltaområdet 
UKF:s och Kultur 1'J43:s verksamhet rapporterad till Mälardalsrådet 
Besökt lantmäteriet/ör framtagning av 1860 års kartor 
Vi får använda Nationalmuseums färgbild av Signhild bränner sig inne. 
Curt och Thore (Bert Lewenborg) på möte i Hässelby slott 
Curt och Thore möte med kommunen 94-11-22 
Curt och Thore, möte med Johan Seth 95-11-24 
Redaktionssammanträde hos BÖlje. 94-11-09 
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Dito hos Thore - 94-11-17
 
Dito hos Thore - 94-11-24
 

Att rapportera 
Tomasz Pydzik kulturpristagare - han hänvisar till UKF i artikel
 
- Han uppvaktades med blommor från UKF
 
- på 3 år har 7 UKF-medlemmar mottagit kulturpris (i 3 kommuner)
 

. Meddelande från SLH 
Slutrapport om Arkeologidagen - Diplom till UKF 
Lämnat dokumentation om Säbyholms folkskola till Tammsvik 
Fasta former för närradion. Upplands-bro nytt 12 och 18; 
Seniorkvarten måndagar kl 17.30; Gurli Wahlström (Gunvor Dahlström) 
Curt har rett upp frågornafrån skattemyndigheten 
Solveig Brunstedtsföreläsning, drygt 30 åhörare 
Karl-Erik Mö;ks rapport från FORUM i Holland Arkeologisektionen SLH 
Böcker såldes för 2500:- på Höstmarknaden i Bro Centrum 
UKF säljer även på Julmarknaden helgen före jul 
Veckans ros i Bålsta-Bro Bladet till Söders Bokhandelför att de tog våra böcker till 
Göteborgsmässan - (annonsera nu våra böcker stort i sitt skyltfönster) 

f." dokumentärt material om Villa Skoga - Inga Carlbäcker 
Att diskutera/ärenden 

Protokollfört beslut om utbetalning av 3000:- till dykarna
 
Maträtternas historik OK- ej själva recepten
 
AmiPro lägger av vid stavningskontroll
 

Bokutgivning 
Söders bokhandel har visat våra böcker på Göteborgsmässan
 
SHF annonsera våra böcker i Bygd och Natur
 

Programverksamhet
 
Konsultationer - intervjuer '<
 

Bror Karlsson - ålderdomlig ryssja i vik på Slodan 
Berit Gustavsson, Kallhäll - giftermål på vikngavis, vigselförrätare Eva Högberg, Kåttorp 
Johan Seth - bilder av svävaren (1982) 

Föredrag - guidningar 
Verkställda 

Mä1arda1ens samrådsgrupp, 3 tim, 94-10-20 
Naturbruksgymnasierna - Aronsborg 160 personer 94-11-02 
Kyrklig grupp från Enköping 94-11-12 
Gudrun och Börje Historisk afton i Håtuna Håbo-Tibb1e 94-11-17 

Kommande 
Övrigt 

Redaktionssammanträden onsd 9 nov, torsd 17 nov, 24 nov 

Styrelsesammanträd~ tisd 6 dec kl 19.30 hos Börje Målarvägen 19 
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PM - sammanträde 94-8b LiY-12 -Oh 
Ekonomi 
Korrespondenser/Kontakter 

Brev in 
Curt: brev fråm Johan och !rene Seth 

Brev ut
 
telefon
 

Tore Gannholm om forum för debatt om svearnas invandring
 
hänvisning till Tommy Engman, SR-Umeå
 

Diskuterat 
Notis i Mälarposten om tidningen 

Verkställt 
Gudrun och Börje korrekturläste tidningen varför sig
 
telefonöverjöring av det korrekturlästa
 

Att ra pportera 
Brev till Upplands-Brohus angående labyrinten'i Bro Centrum 
Samarbetsgruppen - Näs; Curt deltog 
Brev till Ebbe Schön angående föredrag kringfruktbarhetskulten 
Ulf-Erik Hagberg har nyligen diskuterat Stäket-projektet med Kurt Johansson på initiativ 
av Kurt, Anna var med. 
Länsmuseet har lämnat 3 förslag på skyltar till Dalkarlsbacken 

flera direkta sakfel, flera oklarheter, oklar disposition 
Kulturnämnden har lämnat text/örslag till kulturguide(?} till granskning 

Att diskutera/ärenden 
Marknadsföreing av böcker och tidning 

Bokutgivning 
bok3 

Inläsning av bok3 på Inläsningstjänst i Nacka inbokad till 13-15 dec 
insänd till Populär Historia rl 

insänd till Folkets historia 
bok4 

Förslag från Zander att Gunilla Leijinhielm skriver om Håtuna och Tibble kyrkor 
Programverksamhet 

Konsert med UMS i Hallwylska palatser
 
studiebesök med Kaj på riksarkivet
 
studiebesökpå privat musikmusen på Riddargaten
 
studiebesökpå Nordiska museets Minnesavdiening på Linnegatan
 
Föredrag av Ebbe Schön om fruktbarhetskult
 
Sagostund med Camera obscura (på Klint)
 

Konsultationer - intervjuer 
Axel Karlsson; orter i Bro-Låssa. Han skriver uppsats 
Ingrid Nilsson + skolkamrat skriver om elevens situation i Säbyholms B-2 skola 
Börje Skriver om lärarens - avsett för Tammsvik 

Föredrag - guidningar 
Verkställda 

Centerns nominering~stämma 

Kommande 
Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 95-1
Dag/tid 95-01-24/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Kaj Janzon, Jan-Christer  Strahlert,
Börje Sandén, Thore Isaksson.

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
  5000:- i anslag från Vuxenskolan
  8330:- julmakrnad vid Stora Ekeby, hälften böcker, hälften Kultur & Historia
  3720:- julmarknad i Bro Centrum, böcker 1800: K&H 1920:-
37 500: tryckkostnad för K&H
Ekonimiska rapporter, se bilagor
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan.
Curt köper in en billig fax.

4 - Bok1 - bok3
Ytterligare 20 ex med hård pärm levererade och betalda.
Boken om Dalupproret 1743 inläst som talbok av Börje.
5 - Bok4
John Krafts bidrag blir ca 100 sidor, inkl bilder. 35 uppsatser om Håtunabygden.

6 - Tidn1
Försålda och fakturerade tidningar uppgår till 30 850:- och ca 750 ex. Utgifter är 37 500:-.
Ytterligare inkomster är att vänta för ett stort antal utlämnade i kommission.
     Curt och Thore författar säljbrev som vänder sig till företag i kommunen de allra närmaste
dagarna.
     Curt försöker sätta fart på ungdomsgruppen som lovat "knacka dörr".
     Många positiva reaktioner på tidningen; Björn Ambrosiani skrev spontant ett brev och
tackade "för mycket intressant och spännande läsning." Efter att kritiskt ha granskat texten var
han tveksam inför vissa påståenden om den finska invandringen. I brev har Börje hänvisat till
Richard Brobergs karta i avhandling 1967 och 1988 som framhåller finska bosättningar i såväl
Låssa som Bro. Efter samtal med Ambrosiani har Börje skrivit om saken till Kari Tarkiainen
som senast uttalat sig i frågan 1993. Värdefullt med riktig kunskap inför omarbetningen av
hembygdsboken. Ambrosiani avslutar sitt brev att det "bara är randanmärkningar kring ett
häfte som känns tillförlitligt och bra."
     Närmare 50 ex har lämnats till personer som av olika anledningar bör få kännedom om
innehållet: kommunalt aktiva politiker och tjänstemän, rektorer i skolor, vissa företagare,
antikvariska institutioner, länsstyrelsen med landshövdingen, hembygdsförbunden på riks- och
länsnivå, Sverige hembygdsförbunds representant i riksdagen, Tommy Engman "Riksettan" i
P1, m. fl.

7 - De planerade arkeologiska undersökningarna vid Rösaring
David Damell har för amatörarkeologernas räkning skrivit en rekommendation för anhållan
om grävningstillstånd. Den är överlämnad till Karl Erik Mörk som vidarebefordrar den till den
arkeologiska sektionen inom det Nordiska förbundet för hembygdsarbete, som tillsammans
med arkeologisektionen inom Sveriges Hembygdsförbund kommer att stå som ansvariga för
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grävningen. Man planerar att låta bidragspengar slussas till verksamheten via Föreningen
Nordens folkhögskola på Biskops-Arnö.
     I första hand bör den plana högen i ena änden av processionsvägen undersökas till sitt
innehåll. Vidare bör någon av de förmodade bronsåldersgravarna undersökas. Han föreslår
också en provundersökning av den förmodade bronsåldersboplatsen vid foten av åsen.
    Undersökningarna blir ett fullföljande av 1981-82 års undersökning.

8 - Assur-projektet
Thore Isaksson redogjorde för det aktuella läget i Assur-projektet (Stäket-projektet).
Sammanställningen av projektbeskrivningen är i sitt slutskede. Man avser att träffa
kommunrepresentanter i två steg för att diskutera bl. a. väg fram till platsen, parkering, avlopp
o. dyl. Kommunens åtaganden och engagemang från den förra placeringen i Kungsängen skall
överföras till den nya platsen på Stäksön.
     Ett ledmotiv i projektet är att skapa ett nätverk mellan olika antikvariska intressenter. En
viktig sådan är Sigtuna museum, med vilket Thore har kontinuerlig kontakt. Han redogjorde bl
a för sitt engagemang för museets utformning. En arkitekttävling har utlysts och ett antal
bidrag har lämnats in. 
     Börje redogjorde för kontakter som tagits med honom av Hans Brofalk från Mälarland och
Björn Liljedal från Gällöfstaprojektet. Bägge vill nå fram till en utökad kultur- och
tursitsatsning inom kommunen. Styrelsen diskuterade det konkurrensförhållande som i så fall
uppstår gentemot Assurprojektet. Thore har haft samtal med Hans Brofalk och framhållit för
honom denna risk.

9 - Programverksamheten
Det gick inte att få Ebbe Schön att ställa upp under våren med sitt föredrag om
fruktbarhetskulten i samband med Rösrings. Han säger dock inte nej utan vill återkomma till
hösten.
     Curt åtar sig att hålla ett föredrag om runorna i ett vidare perspektiv. 
- Onsd. 22 febr. Dagcentralen i Kungsängen. (Manusstopp 7 feb). Curt Dahlgren.
- Onsd. 8 mars. Riksarkivet. Det Medeltida Sveriges forskarcell. Originalhandlingar och
underlag för DMS-häftet för Bro härad.  Kaj Janzon.
- Sönd 19 mars. Konsert i Hallwylska museet med lokala musiker. Tidstypisk musik kring den
nyrenoverade 1800-talsflygeln. Börje Sandén och Upplands-Bro Musiksällskap.
- Onsd. 29 mars. Studiebesök på musikmuseet som drivs av Stiftelsen för musikkulturens
främjande, Riddargatan 35-37 (Ej Musikmuseet i korsningen Riddargatan-Sibyllegatan). Börje
Sandén
- Onsd 5 april- Studiebesök Nordiska mueets nya lokaler på Linnégatan. Bengt Borkeby.
- Sönd 7 maj. Exkursion till Björkö. Båtfärd från Kungsängen till Björkö. Arkeologen Lena
Holmquist Olausson berättar om universitetets nu återupptagna arkeologiska undersökningar
från 1989 utanför "Svarta jorden". Hon ger en också en kort sammanfattning av Birkaprojektet
som i år genomför den sjätte och sista grävningssäsongen. Resan sker i samarbete med
Stockholms läns hembygdsförbunds arkeologisektion.
- Sönd 21 maj. Bussrundtur i Upplands-Bro. Besök vid Rösaring - Hålvägarna vid Kalmarsand
- Fornsigtuna - Almarestäket. 5 timmar (10.00 - 15.00). Påstigning vid Kungsängens station
eller Konsum i Bro.
- lörd 3 juni (Pingstafton) Bussresa till Hålvägar i Uppland och fornborgen vid Draget-Bålsta.
Mellansveriges största hålvägssystem vid Draget Bålsta, hålvägar vid Flottsund (söder om
Uppsala), hålvägar och dragränna vid Björklingeån-Dragby (norr om Uppsala). Påstigning vid
Kungsängens station eller vid  Bro Centrum.

Idéer för höstens programverksamhet diskuterades. 
     På Thores förslag enades vi om att anordna några träffar kring matlagning genom tiderna,
kompletterat med medicin och örter. Gudrun och Monica och Thore Isaksson träffas för att
förbereda saken. Ev 3-4 sammankomster i relativt snabb följd föreslogs. Som expert på örter
framfördes Margareta Höglund, Håbo-Tibble (kunnig är också Ing-Mari Zander). Serien
kunde lämpligen avslutas med intagandet av "Upplands-Bro menyn" på Tammsvik eller annan
restaurang i kommunen. 237



     Jan-Christer föreslog att man kunde samlas kring temat Gästgivargårdar. Även temana
Seder och Bruk föreslogs, liksom temat Rudbeck och hans verksamhet på 1600-talet.

10 - PR för UKF
Jan-Christer berättade att det blir Släktforskardagar i samband med Vattenfestivalen 1995 och
att det kunde vara lämpligt att UKF visade upp sin verksamhet. Beslöts att medverka.
Jan-Christer undersöker kostnader och övriga praktiska arrangemang. 
     Jan-Christer tar med UKF-mtrl och berättar om UKF vid föredrag i Torsås 95-04-22. Han
föreslog också att vi undersöker möjligheten att placera reklam för UKF vid det
forskarcentrum  med mikrokort-service som skall upprättas av Riksarkivet i
Sabbatsbergsområdet, där också Sveriges Hembygdsförbund och Stockholms läns
hembygdsförbund har sina lokaler. 
     Börje är inbjuden att tala om UKF och Upplands-Brohistoria  i Sigtuna hembygdsförening
och Håbo Rotary.
     UKF tackades för sin medverkan vid avannonseringen av Herman Lindqvists TV-program
om Håtunaleken.
     UKF:s uppvakting av vikingabåten Aifur vid Stäket får framträdande plats i Rune Edbergs
bok Expedition Holmgård.
     De marinarkeologiska undersökningarna uppmärksammades på första sidan i
Lokaltidningen under rubriken Året som gått.
     Börje har berättat om UKF:s program och verksamhet i Seniorkvarten i Närradion.
     Börje och Gudrun har berättat om UKF för ett antal personer som arbetar med
dokumentärfilmsinköp för TV1 vid samkväm hos Samara Braga.
     Upplands-Brohus har i sin tidning berättat om Kultur & Historia, varvid man erbjuder
medlemmarna att gratis hämta ett exemplar hos Stiftelsen.

11 - Rapporter
- Kaj berättade att Martin Sparr arbetar med ett projekt som berör Hushållsjournalerna. 
- Gudrun har nu gjort sammandrag av samtliga drygt 900 artiklar i  Hushållsjournalerna från
Håbo-Tibble. Korrekturläsning och viss redigering av databasen återstår.
- Upplands-Brohus har svarat på Börjes brev om den stensatta labyrinten i Bro centrum. "Av
tekniska och ekonomiska skäl blev inte vår labyrint så fin som vi önskar. Dock betyder detta
inte att vi fått fel produkt levererad". VD Jan Hildén skall undersöka möjligheten och
kostnaderna för omläggning av labyrinten.
- Gösta Magnusson, länsstyrelsen, har fått vårt officiella Stäket-mtrl: databasen och
ortnamnskorten.
- Börje har på förslag av Björn Ambrosiani brevledes tagit kontakt med Kari Tarkiainen för att
verifiera tillförlitligheten i Richard Brobergs forskningsresultat om den äldre finska
invandringen till sydvästra Uppland.
- Börje har i brev till SNA (Sveriges Nationalatlas) påpekat den utelämnade Rösaringsåsen på
kartan över rullstensåsar i Mälarområdet i den senaste delen av verket. I texten talas om de
många gånger fina utsikterna från rullstensåsarna; Rösaringsåsen är högsta punkten på
Uppsalaåsen söder om Uppsala med synnerligen påtaglig utsikt.

12 - Konsultationer
- Börje har sammanträtt med Anna Norberg  med anledning av Länsmuseets önskade
remiss-svar på skyltarna till Dalkarlsbacken, varvid de poängterat de många felaktigheterna
(se föreg. protokoll). 
- Anna Norberg har bett Börje granska förslaget till turistisk informationsskylt för Bro.
- Gymnasieelven Agneta Ahlinder har intervjuat Börje om Upplands-Bros historia.

13 - Föredrag, guidningar
UKF och Upplands-Bros historia när Järfälla musikskoleutredning konfererade på Tammsvik
94-12-20.

Nästa sammanträde  tisd. 21 febr, 19.30, Målarvägen 19. Bro
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PM - sammanträde 95-1 - tisd. 95-01-24 kl 19.30 
PM pr 95-01-:~Z1, 

Ekonomi 
5000:- anslagför 1994 från Vuxenskolan 
37500:- kostnadför tidn1 (exkl. moms och reklamskatt) 
8330:- Julmarknad vid Stora Ekeby (hälften böcker, hälften K&H) 
3720:- Julmarknad Bro Centrum, 1800:- böcker, 1920:- Kultur & Historia 
Eko rapport I 
Eko rapport II 

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Upplands-Brohus - labyrinten 
Carl-Olof Johansson - dendrokronologisk undersökning av ekstocka~ 
David Damell - hjälper till med formuleringen av forskningsansökan 
Vuxenskolan, inbjudan till "Kick ofr' för cirkelledare 
Björn Ambrosiani, kommentarer till tidnl 
Raä - UV Stockholm, Bro kyrka - Marinarkeologi vid UV (Lars Sjösvärd) 
Anna Lena Wik-ThorselI - Lewenhaupt 
David DamelI - Grävningsansökan fOr Rosaring 

Brev ut 
Ebbe Schön, förfrågan om utlovat föredrag 
David Damell, förfrågan om Rösaring, tidnl 
Alf Åberg, tidn l 
Cilla Jahn, HSB, tidnl 
Ambrosiani, Kjell Nilsson(SLH), Axsiö (SHF),Prenzlau, tidnl 
Gösta Magnusson - Stäketdatabasen, Ortnamnskorten, tidn l 
SNA - Margareta EIg - åsar 
Anna Lena Wik-Thorsell/SvD, Kierman och Lewenhaupt, 
Björn Ambrosiani - besvarande av kommentarer i brev 
Eva Helena Cassel-Pihl! Hallwylska palatset. tidnI, VKF-mtrl 
Lars Sjösvärd, UV Stockholm, ang. Stäket och Rösaring 
Dustin AB - fel på Corel Venturas av-stavning. 
Anna Lena Wik ThorselI - brev 2, SvD 
Kari Tarkiainen - Finsk invandring 

! Lena Holmquist Olausson - Universitetets Birkagrävning 1995 
telefon
 
Diskuterat
 

Gösta Magnusson - Stäket - Rösaring 
Hans Brofalk - turistisk satsning på Låssa-området 
Björn Liljedal, Gällöfstaprojektet, turistisk satsning på Upplands-Bro 
Karl-Erik Mörk. Rösaring - Grävningar m.m. 
Vera Torgilsson - SLH: arkeologisektion - gemensamma exkursioner 

Verkställt 
Seth - sponsring m.m. (fel ordning) 
Talbok av bok3 - inläsning 6 dagar 
Stäket-mtri till Gösta Magnusson - databaser 
Diskussion med Damell om arkeologiska undersökningar vid Rösaring mjl 
Brev till UV Stockholm - Lars Sjösvärd 
Studiebesök hos Stiftelsen för Musikkulturensjrämjande 95-()1-11 

x Gudrun och Börje intervjuade för Seniorkvarten (Närradion) 
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I 

Att rapportera 
Stora Ekeby marknad - tidni: drygt 4000:-, böcker drygt 4000:
Marknad Bro Centrum, tidn1 knappt 1400:- böcker ca 1000:
UKF med i avannonseringen av Herman Linqvists TV-program on Håtunaleken 
UKF:s mottagning av Aifurfår framträdande plats i Rune edbergs bok 
Grävningsansökan för Rösaring - David Damell, NfH Nordiska förbunderför 
hembygdsarbete 

Att diskutera/ärenden 
Hans Brofalks turistprojekt jOr Låssa 
Björn Liljedal, Gällöjstaprojektet, Företagscentret, turism i Upplands-Bro 
Konsert tillsammans med UMS i Hallwylska palatset sönd. em i mars 
Arkeologiska grävningar vid Rösaring sommaren 1995 - DamelI skriver ansökan 

Bokutgivning 
bok1 leverans av 16 med hårda pärmar 
bokJ 
bok4 John Krafts bidrag blir ca 100 sidor - intressant, bra 

K&H 
Gymnasiet 100. Tammsvik 100, Upplands-Bro-hus 160, Håtuna 30, Bro hemb 10 
Ekeby 107, Bro Centrum 48, Gällöfsta 50, Stäket 15, Bro Golfklubb 2, Näs 20 
Kommunalhuset - Jäifälla 
Upplands-Brohus tidning med reklamjOr tidn1 
Hos Samara: inköpare av TV-dokumentärer - Henrik Järrel 
Affischeringen borttagen? 
Säljbrev till företag m.m. 
UlfSvensson - Affärsvärlden 
Björn Ambrosiani - spontant beröm av även innehållet 

Programverksamhet 
"Kut!urveekm II - "KutrtlF1«5iiimunen /I • 

. Hallwylska - klart - sönd 19 mars 
Folkminnesarkivet - Bengt Borkeby - onsd 5 anril 
Stiftelsen Musikkulturensfrämjande - 35:- pe;deltagare; högst 25 :27 ~ 
Riksarkivet - Kaj fl ~ 
Busstur i kommunen - för allmänheten 
Båt till Birka med SLH: arkeologisektion - Olaussol1 '-;' 

. Buss till hålvägar Draget - Flottsund - Björklingeån - Dragby '3 ~ 
Konsultationer - intervjuer 

Agneta Ahlinder , gymnasieelv 
Anna Norberg, LMB:s skyltar, turistinformationsskylt över Bro 

Föredrag - guidningar 
Verkställda 

Musikskoleutredningen - Järfälla - Tammsvik 94-12-20 
Övrigt 
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Ekonomisk rapport� 
95-01-24 

Konton och kassa före K&H - 94-11-17 

Därefter tillkomna inkomster (utom K&H) 
Bokl 
Bok2 
Bok3 
Vuxenskolan 
Räntor 

Summa 

Tillkomna utgifter under 1994 (sedan 94-11-17) 
Kontorsvaror 
Trycksaker r 
Litteratur, tidningar 
Telefon 
Adm. kostn 
Utställningar 

Tillkomna utgifter under 1995 - utom K&H 
Fösäkringar 
Kontorsmatrl 
Tidningar, litteratur 
Porton 

Summa 

Skillnad 

Beräknat slutsaldo 95-01-24 - utan K&H 

Verkligt slutsaldo 95-01-24 
Tillkommande fakturor, se översikten 
Saldot när fakturorna betalats 

Underskott 

Tillkommer inkomster för kommissions-exemplar av K&H 

63 500:

1837: 
1575:
4821:
5000:
2290:

Il 023:

374: 
600:
2371 :
524:
800: 
415:

1188:
267:

1042:
1116:

8697:-: 

2326:-

65828:

52500:
10800:
63 300:

2528:
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Översikt av försäljningen av Kultur & Historia� 
95-01-24 

Försäljning 1994 416 ex 18570:
Försäljning 1995 37 ex 1480:

Fakturor 
Gällöfsta 50 ex 2000:
Upplands-Brohus 160 ex 6400:
Håtuna hemb.för 30 ex 1200:
Bro hemb.för 10 ex 400:
Kungsängen 20 ex 800:

Summa 10800:

Summa Sålda och Fakturerade 30850:

I kommission Se lista 

Ungdomsföreningen ? 

Tryckkostnad 37 500:
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 95-2
Dag/tid 95-02-21/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Jan-Christer 
Strahlert, Börje Sandén - Thore Isaksson

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
65000:- på konton och kassa
Tidn1: Tryckkostnader 37 500:-; influtit: -94: 20050:-; -95: 11 360:-; summa 31 410:-
Pydzik gör illustrationer till bok4 med ALU-pengar genom kulturnämnden.
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan.
Tidigare beslut om uppdatering av datorutrustningen verkställs efter 1 mars.
Curt ansöker om kommunala anslag före sista mars: grund- och projektbidrag.

4 - Bok1 - 3
BUN har köpt 10 bok2; Celsius bokhandel bok3.
UNT vill ha/ har fått upplysningar om våra böcker.

5 - Bok4
Manus till beskrivning av Håtuna kyrka av Gunilla Leijonhielm. Arbetar med Håbo Tibble.
Anna Lena Wik Thorsell, SvD vill ha tidiga upplysningar om Håtunaleken.
Thomas föreslår svart/vit illustationer, ev mot färgad bakgrund.

6 - Tidn1
Curt och Thore författar säljbrev. Börje kontaktar I1 och golfklubbarna.
Ex lämnade till Staffan Helmfrid, redaktör för Sveriges National Atlas; Thomas Lundén,
Stockholms universitet; Anna Lena Wik Thorsell, SvD; Bo Strömstedt; Vera Sjöcrona, Gamla
Stans hembygdsförening; Tommy Engman, Riksettan i Umeå. 

7 - Projekt
Eliza Nielsen börjar utskrift av bandinspelningar - Erik Rexhammar, Bro, 4 band.
Gudrun arbetar med slutredigeringen av Hushållsjournalerna.

8 - Datorutrustning - o.dyl
Fax installerad.
Layoutprogrammet fungerar inte utan CD-ROM; beställd hos Håkan Norelius.
Användargrupp för dBASE bildad; Börje deltar.

9 - Rapporter
- Info95-1 framtaget och postat 320 ex.
- Nyframtaget info-mtrl om UKF till Thore Isaksson inför hans föredrag i Visby.
- Gudrun och Börje har informerat Eliza Nielsen om Svenngårdska samlingen.
- Gudrun och Börje deltagit i Geografiska Sällskapets föredrag om Svenska kartor i Ryssland.
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- Gudrun och Börje inbjudna på Samaras heldagsseminarium på KTH kring ämnet Samhället -
Konstnären - Ny teknik. Multimedia, Virtual reality, Internet m.m.
- Håtunaleken kommer i omarbetad version till sommaren, även ny regissör.
- Thore rapporterade om sin medverkan vid utbildningen av arkeologer i Visby. Han hade fått
uppdraget att berätta om hur man genomför projekt över huvud taget och hans eget  i synner-
het. Han hade anlitats av Dan Carlsson, som för RAÄ/Historiska museets räkning sammanstäl-
ler pågående och planerade projekt i landet.
- Ulf Svennsson, journalist i Affärsvärlden, vill göra en artikel om Assurs by i näringslivstid-
ningen Vision, som distribueras till 8000 företag. Mats Hult, Stockholms stadsfullmäktige är
intresserad av en vikingaby.
- Thore har presenterat UKF:s verksamhet för vägverket - produktionsavdelningen känner till
UKF sedan tidigare, denna gång gällde det själva myndigheten.
- Thore berättade också om Vira-spelen och sin kontakt med dess VD Björn Strand.
- Jan-Christer meddelade att Släktforskardagarna i år genomförs i Stockholm - Medborgarhu-
set 19-20 augusti i direkt anslutning till Vattenfestivalen. UKF deltar med utställning. Jan-
Christer anmäler vårt deltagande. Han berättade om Släktforskarnas hus, om en ny version av
datorprogrammet Holger. Vid föredrag i Småland om Ortnamn och namnforskning tar han
med UKF-mtrl. Ev. kan vi få en permanent skyltplats i Arkivcentrum. Jan-Christer förhandlar.
- Curt rapporterade om mötet med kommunen och föreningslivet, vid vilket de kommunala
medlens fördelning diskuterades. Av 8.2 milj skall 44 % gå till föreningslivet, 7 % till Studie-
förbunden, resten går till biblioteken och förvaltningen.

10 - Programverksamhet
- UKF genomför 3 exkursioner inom vårt intresseområde i samarbete med arkeologisektionen
inom SLH. Birkaresan med båt 7 maj, (45 anmälda 95-03-16). Busstur till Rösaring - Fornsig-
tuna - Stäket, 21 maj. Busstur till Hålvägar i Uppland, 3 juni. Båten kostar 3500:-, bussturen i
Upplands-Bro 2500:- Dessa turer annonseras också i arkeologisektionens medlemsinformation
Spadbladet.
- Konserten på Hallwylska sker i samarbete med Upplands-Bro Musiksällskap (fulltecknad).

11 - Årsmöte 1995
Årsmöte hålls tisdagen 18 april kl 19.00 i Dagcentral i Bro. Börje och Gudrun redogör för vis-
sa pågående projektarbeten: Bl a rapporterar Gudrun om innehållet i Hushållningsjournalerna
från 1700- och 1800-talen. Börje visar och kommenterar UKF:s små- och storskaliga kartor ur
UKF:s arkiv.

12 - Föredrag - guidningar
Börje har berättat om offentlighetsprincipen och bok 3 för Rotary i Bålsta 95-02-06

Nästa styrelsemöte:  månd. 3 april kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. Bro

..................................................                                     .................................................
Börje Sandén Curt H Dahlgren
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PM - sammanträde 95-2 
95-02-21 
Ekonomi 

65000:- (inga kända utgifter)
 
Tidn1: Tryckkostnad 37 500:- Influtit: -94= 20050; -95=11360; Summa 31410:

Pydzik gör illustrationerna till bok4 med ALV-pengar, genom kulturnämnden
 

Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Lena Holmquist Olausson - Laborativ Arkeologi 7. Univeristets 
Agnete Hjort - Kuiturförneingen Daphne - böcker om Sigtuna 
Tarikainen - om Finnarnas historia i Sverige 
Bengt Borkeby - utdrag ur Långhundraleden 
Corel Ventrura; Dublin 

Brev ut 
Tommy Engman. RikseUan - info om Rösaring med hänvisning till Karl-Erik Mörk 
tidn 1. UKF:s projekt. register, föreläsn, folder. inbet.korl 
Gunnar Olsson, UNT, Långhundraleden. folder. info94-5, info94-4 
Redins antikvariat, UKF -mtr], tidn l 
Bo Strömstedt. om offentlighetsprincipen, tidn] 
Vera Sjöerona, UKF' "O mtrl. tidn 1. Hål unalei<en·' mLr] 

telefon 
V Gunnar Olsson, UNT/Långhundraleden ville ha uppgifter om våra böcker 

Helen Andersson - poäng i historia och arkeologi, vill gräva vid Rösaring 
Christer Andersson - orsaken till ej medlemskap 
Ingela Axelsson - bok3 - Fin service. 
Agnete Hjort - Kuiturföreningen Daphne. Cembalo-konsert sönd. 10 sept 

Diskuterat 
Verkställt 

Fax installerad
 
CD-ROM beställd hos Håkan
 
Talboken - bok3 klar; obs EJ kassett-bok
 
Nytt info.mtrl om UKF - till Thore i Visby
 
inf095-1 -framtaget och postat - 320 ex (t 180för UMS)
 
Informerat Eliza Nielsen om Svenngardska samlingen - villig arbeta för UKF
 
Gett henne arbetsuppgifter med utskrift av bandintervjuer
 
Hämtat fellevererade böcker i Uppsala
 

Att rapportera 
samarbete med arkeologisektionen SLH, 3 exkursioner 
Care! Ventura kräver CD-rom, där svensk avstavning m.m. ligger 
Geografiska sällskapet; Ulla Ehrensvärd, Svenska kartor i Ryssland, 95-01-25 
BUG bildat; användargJ-upp för DBASE; Bö/je deltager. 95-01-26 
Deltagit i semillarieum kring Samhäller - Konstnären - Ny teknik. Samaras arr på KTH. 
Fullsatt aula. Bl a multimedia, virtualreality, internet. 95-01-30 
Helt omarbetad version av HåtUlmleken till sommaren 
Thores visit i Visby 
i'oreningsträff - fördelning av 3,5 milj 
Börje anmäld till Bor/ands utvecklingsverktyg Delphi, 95-03-08 
Alsenborg ordnar buss för 250Q:
Birkabåten 3500:

Att diskutera/ärend~n - Prioriterat detta möte. 
Deltagande i samarbetskommittens möte i morgon 245



Arsmötet 
Kultur & Historia 

Bro - Bålsta golfklubb: 2 ex
 
PGA - Tång; fax
 
Svea Livg. Svante Almer slutar 18 febr - ingen efterträdare.
 
Stabschefen Svante Andersson rekommenderas - anträffbar i mitten av v 8
 

Bokutgivning 
bok2 

10 beställda av BUN 
bok3 

Celcius bokhandel 
bok4 

Manus till konstnärlig beskrivning av Håtuna kyrka; Håbo-Tibble kyrka 15 mars 
Anna Lena Wik ThorselI, SvD vill ha tidiga upplysningar om Håtunaboken 
Tomasz föreslår svart/vit, ev mot färgad bakgrund på vissa sidor. 

tidn1 
1 ex till Staffan Helmfrid, redaktör för SNA. 1 ex till Thomas Lunden, univers 
Bo Strömstedt 
Svea livgarde 
Vera Sjöcrona, Gamla stans hembygdsförening 

Projekt 
Eliza Nielsen börjar renskrift av bandinspelningar 

Programverksamhet 
Se medlemsinfo95-1 

Konsultationer - intervjuer 

Föredrag - guidningar 
Verkställda 

Rotariy i Bålsta. Offentlighetsprincipen. 95-02-06 
Kommande 

PRO - Kallhäll 95-04-06 
Charlotte Slettengren; om Birka, 95-04-27 
Rotary i Upplands-Bro. Stäketruinen, 95-06-09 
Gamal Stans hembygdsförening, 95-06-10, Stäket och Håtunaleken 

Övrigt 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 95-3
Dag/tid 95-04-03/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, 
Börje Sandén - Thore Isaksson

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Behållning, sedan 18600:- erlagts som delbetalning för den nya datorn, är 68 750:-
Återstår ca 25 000:- av datorkostnaden.
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan.

4 - Säljbrev
Thore visade förslag till säljbrev avsett för den 10 största företagen i Upplands-Bro, enligt vil-
ket företagen för en kostnad av 8000:- får 100 ex av Kultur & Historia jämte rätt att sända 5
personer till demonstrationen av Stäket-projektet på plats den 19 maj. Dessutom utgår inbju-
dan till ett stort antal personer från museer och liknande institutioner. Detta effektueras inte
förrän efter mötet med Johan och Iréne Seth om någon dag.
- Thore har fått namnuppgifter på tänkbara personer.

5 - Bok1 - 3 - Aschaneusboken
- Talbok för Dalupproret 1743 finns nu på biblioteken, 14 kassetter, 18 3/4 tim.
- Inga von Corswandt-Nuamburg har köpt Aschaneusboken för sin forksning kring Mariakyr-
kan i Sigtuna.

6 - Bok4
- Börje deltog vid minneshögtiden för Danska Brigadens förläggning i Håtunaholm 1944-45,
erhållit böcker m.m. för att ha som underlag till artikel i boken.

7 - Tidn1
- Leif Törnsqvist, Armémuseet.
- Spånga hembygdsförening.

8 - Projekt
- Johan Rönnby - UV Stockholm - ger råd för dykningar vid Stäket.
- Säve Kalmö, Lindesberg, har filmerna och bilderna om Brogård, Börje hämtar vid tillfälle.
- Osäkerhet beträffande Erik Åströms löfte om arkeolog-hjälp vid Rösaring 1995. Dock myck-
et intresserad att få grävningar till stånd.
- Anna Norberg lanserar idén med "Daldansen-stafett" från Dalarna till Stockholm 1998.
- Bengt Borkeby har öppnat kontakt med Leif Törnqvist, Armémuseet, beträffande
Almarestäket.

9 - Datorutrustning - o.dyl
- Inköp av ny datorutrustning har påbörjats. Ny dator (HP Vectra VL 3) med skärm. CD-
ROM, Modem, bandstation.
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- Börje har deltagit i Borlands presentation av utvecklingsverktyget Delphi.
10 - Rapporter
- Infekterad diskussion i lokalpres, kulturnämnd och fullmäktige kring nya versionen av Håtu-
naleken. Wiechel hade vänt sig till UKF. Frågan utagerad för UKF:s del.
- Curt har berättat om UKF i sin bostadsförening.
- Gudrun och Börje har deltagit i SNA:s presentation av Kulturlandskapet i Atlas över
Sverige.
- Gudrun har demonstrerat tillverkningen av Gripenstedts doptårta för konditor i
Bro/kulturnämnden.
- Nordiska amatörarkeologernas grävläger blir i Julita denna sommar (1995).
- Kommunens blivande guider anmälda till bussturerna.
- Stor manifestation vid 50-årsminnet av Danska Brigadens förläggning i Håtunaholm, ca 80
veteraner, minnesplatta uppsatt, kommunrepresentanter, ch för I1, dansk konsul m. fl. Börje
skaffade mtrl kring ämnet.
- Ann-Katrin Flodén (moderatpolitiker) vill verka för "kulturism" i Upplands-Bro.
- Föreningsuppgifter sända till SHF.
- Jan-Christer har anmält UKF som deltagare i Släktforskardagarna i Medborgarhuset, aug.
- Vid Brofestivalen har Börje engagerats för 2 guideturer med buss till Rösaring.

11 - Programverksamhet
- Curt höll första föreläsningen - "Från Svarta havet till Älvdalen. Runristning under 1800 år.
- Kaj ledde studiebesöket på Riksarkivet. 12 deltagare
- Herrgårdskonserten på Hallwylska museet genomfördes programenligt. 80 betalande, 14
medverkande. 500:- över åt UKF.
- Studiebesöket på Stiftelsen musikkulturens främjande, 13 personer
- Birkaresan fulltecknad, 50 personer. Kontakt med Lena Holmquist Olausson.
- UKF arrangerar Arkeologidagen 1995 - Rösaring; tema Forntida symboler.
- Exkursion till Linnés Hammarby, Linnéträdgården och Olle Hedins kaktussamling i Botani-
kum i Uppsala i juni 1996. Samarbete med kulturföreningen Daphne, Ekerö.

12 - Konsultationer - intervjuer o.dyl. 
Agnete Hjort, Kulturföreningen Daphne, beställer cembalokonsert, 10 sept, Ekerö
Göran Liljebjörn - Stockholmspolisen, upplysningar om sevärdheter i Upplands-Bro
Gunnar Barje, Bro, om vårdkasar, jämförelser med Östergötland m. fl.
Anna Norberg, granskning av texter gällande centrala Bro.
Karpesjö, Kulturbojen, har fått låna mtrl om järnvägsdragningen.
Anderhag, Per, universitetstuderande; frågor kring Draget.

13 - Årsmötet
Styrelsen föreslog Thore Isaksson som ersättare för avgående Kaj Janzon
Gurli Wahlström ersätter Inger Norelius, omval av Håkan Norelius.

14 - Föredrag - guidningar
- Sigtuna hembygdsförening - Forntida färder.
- LMEricsson - Låssa kyrka.

15 - Publicietet
- Mälarposten skriver ofta om våra aktiviteter. Närradion intervjuar Börje.
Nästa styrelsemöte: onsd. 14 juni kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. BroBö 
Börje      Sandén                                 Curt h Dahlgren 
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PM - sammanträde 95-3 
95-04-03 
Ekonomi 
Korrespondenser/Kontakter 

Brev/fax in 
Lennart Wiechel - om Håtunaspelet 
Vera Sjöcrona - Gamla stans hembygdsförening besöker Upplands-Bro 
Inbjuden att fira Lars Nilssons utnämning till ord. professor 
Foster Rogers, LMEriksson 

Brev/fax ut 
Peter Nyberg, PGA 
Föreningsuppgifter till SHF 
Hallwylska - tackbrev 
Karpesjö - järnvägsdragningerr: UKF:s remiss, Banverkets uttalande om Uppl-Bro 
Spånga hembygdsförening - Lisshagen - tidni, lJKF-mtrl 
Isaksson - namnuppgifter, artikel ur Pop. ark 
Leif Törnquist - tidnl UKF-mtrl 

telefon 
Inga von Corswant-Naumburg - har köpt Aschaneusboken för sin forskning
Mariakyrkan i Sigtuna 

. Ann-Katrin Flode'n - "kulturism" i Upplands-Bro
 
Otto v. Huth Smith, Leksand - danskminnet i Håtunaholm
 
Mälarposten - skriver om våra utfårder
 

Diskuterat 
Erik Åström - Rösaring: mycket intressad att få den till stånd 
- Dalkalrsbackens skyltar 
Gabrielle Prenzlau - järnvägssträckningen vid: Tätorp - milstolparna - runstenen 

Verkställt 
inköp av dator och kringutrustning påbörjad 
adressettiketter till UMS - jämte räkning för 3 år 
personlig kontakt med Lena Holmquist-Olausson - Algmannen-biskopen i Sigtuna 

Att rapportera 
Talboken bok3 finns nu ptt biblioteken, i4 kassetter, i8 3/4 tim 
lufekterad diskussion i press, kulturnämnd och fullmäktige kring nya versionen av 
Håtunaleken. Wiechel har vänt sig till UKF. Frågan utageradför UKF:s del 
B.örje deltagit i Bor/ands presentation av utvecklingsverktyget Delphi - Bra. 
Curt har berättat om UKF i sin bostadsförening. 

_Gudrulloch Börje deltagit SNA:s presentation av Kulturlandskapet 
Job.cm.Rönnby - UJ;' Stockholm - ger radför dykningar vid Stäket 
Säve Kalmö, Lindesberg, harfilmerna och bilderna om Brogård, Börje hämtar 

-Osäkerhet beträffande Erik Aströms läfte-om arkeolog-hjälp vid Rösaring 
Anna Norbergs förslag - ''Daldansen-stafett'' från Dalarna till Sthlm 1998 
Gudr.l!lJhar demonstrerat tillverkningen av Gripenstedts doptårtaför konditorn 

JVAf.;:s grävläger blir i Julita, ej vid Rösaring 
Kommunens 4 blivande guider anmälda till bussfärderna 
Stor manifestation vid 50~års minnet av den danska brigaden vid Håtunaholm 
- bl a 80 veteraner, minnesplatta, danska konsuln, sv militärer, (J 100-1200 man) 
Jahn Kraft - anlitadför Historiska museets utställning om labyrinter 

Årsmötet 
, nyvalför Kaj
 

nyvalfäI' inger Norelius -> Gurli Wahlström
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-omval av Håkan 
Projekt - Stäksön 

~~9~" }/j I1lrtj
 
~J:k8-bys--lwrrtafrt'7fredLeiJTlJ'rnqulsr:""jorgrlij'fft?fl
 

Att diskutera/ärenden 
Ar~ologidagen-::Föf'fiSigffiniftierra ar _. Svttrt:l"-'Senast 3{)-apriI 
Agnete Hjort - Daphne -föreslår ett samarrangemang med en resa till Novgorod-Kiev, ev _ 
1997 
Gemensam bussresa till Linnes Hammarby - Linneträdgården - Olle-Hedins kaktusar 
ijlini 1996 
Ersättare för Kaj i styrelsen 
Släktforskardagarna i aug. i Stockholm, Jan-Christer gjort anmälan m.m. 
Bro-festivalfre-Iörd. 26-27 maj 
Karpesjös/Kulturbojens engagemang i järnvägsdragningen, 
Stationshus/DaIkarlsbacken/Biskopsborgen 

Bokutgivning - K&H 
K&H 

Ulf Sporrong, Spånga hemb.förening, Leif TÖI11quist-~-
Programverksamhet 

Curt höll första föreläsningen - aktuellt om runskriften
 
Kaj har genomfört studiebesöket på RAA - 12 deltagare
 
Herrgårdskonserten pa Hallwylska - 80 betalande - 14 medverkande - UKF 500:

Bil-ka-resan fu /Itecknad
 
Musikmuseet
 

Konsultationer - intervjuer 
Agnete Hjort - kllltlll/öreningen Daphne beställer cembalokonsert
 
Göran Liljebjöm - Stockholm~polisen - konsultation om Upplands-Bro
 
Gunnar Balje om vårdkasar - för jämförelse med västkusten
 
-Anna Norberg - granskning av texter gällande central Bro
 
Kalpesjö harfått låna mtrI förjärnvägsdragningen (4)
 
Anderhag, universitetsstuderande om Draget - sjöförbindelser
 

Föredrag - guidningar 
Verkställda 

-Sigtuna Hembygdsförening - Forntida fårder 95-02-23
 
. LMErikssons Europa-chefer (22 st) - Låssa kyrka 95-03-13
 

Kommande 
15 föredrag guidningar 95-04-06 - 95-06-10 

Övrigt 

l 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 95-4
Dag/tid 95-06-14/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Jan-Christer Strahlert, Bengt Borkeby, Gurli
Wahlström, Thore Isaksson, Börje Sandén

1 - Mötets öppnande
- Gurli Wahlström hälsades välkommen i styrelsearbetet.
- Till kassör och sekreterare omvaldes Börje Sandén.
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Anslag 10 000:- från Kultur- och Fritidsnämnden; visst överskott på exkursionerna; inkomster
från guideturer och bokförsäljning. Hittills har 187 medlemsavgifter influtit. Den ekonomiska
ställningens enskildheter framgår av saldolistan.

4 - Bok1 - 3
Försålda ex hittills under året: bok1 11 st, bok2 38 st, bok3 75 st.
- Anders Clareus sade vid professorsinstallationen (Lars Nilsson) att det kommer en rec. av
bok3 i Historisk Tidskrift.

5 - Tidn1
Försålda ex hittills under året: 494; ett stort antal har distribuerats till nyckelpersoner, se bifo-
gade PM  95-4.

6 - Projekt - arbetsområden
Stäket-projektet
Thore redogjorde för de senaste händelserna i projektet; för mer detaljer se bilaga Assurs by.
- Förhandsförfrågan om bygglov för Assurs by har lämnats till bygg- och miljönämnden lik-
som ekonomisk beskrivning.
- Studiebesök på Stäksön 95-05-19 med Sten Tesch, Sigtuna museum, Karl-Erik Mörk SHF,
Catharina Andersson, Anna Norberg från Upplands-Bro kommun, Curt Dahlgren och Börje
Sandén från UKF, samt Thore Isaksson, Kultur 1743/UKF.
- Möte med NorMar, norskt rederi, som söker investeringsobjekt inom turistnäringen. Michael
Fant är deras svenska representant. Nytt möte 95-06-15.
- Per Fridolin, Lindesbergs revisionsbyrå granskar den ekonomiska sidan av projektet. Lars
Strömberg är ekonomisk konsult.
- Rektorn på Ekhammarskolan Göran Nydahl och Olle Rex har tidigare varit konsulter åt his-
toriska museet. Bägge intressanta personer för Stäket-projektet.
- Datum för sammandragningen på Stäksön med tilltänkta sponsorer, representanter för kom-
mun och antikvariska myndigheter har bestämts till fred 4 augusti. Brev utgår till de berörda.
- Ulf Erik Hagberg hade tidigare tagit upp Stäket-projektet till diskussion med Börje, när de
träffades i annat sammanhang. Ulf Erik var tillfreds med ett projekt, som är mer än en
vikingaby
- För Thores räkning hade Börje gjort en sammanställning av fakta kring Stäksön.
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Undersökningar vid biskopsborgen
- Kjell-Ove Matsson och Börje har diskuterat den fortsatta handläggningen av de arkeologiska
undersökningarna kring biskopsborgen. Även C14-datering bör göras på vissa stockar, möjlig-
heterna till georadarundersökningar bör aktualiseras. 
- Bengt Borkeby framhöll att Leif Törnqvist vid Armémuseum är intresserad av att undersök-
ningar kring borgen kommer till stånd; ett sätt att marknadsföra Armémuseet vid dess återöpp-
nande. Försvaret kanske kan bidraga med markradarutrustning.
- Viktigt att intressera länsstyrelsen, Gösta Magnusson för saken

Rösaring
- Erik Åström, Länsmuseibyrån, är mycket intresserad av förnyade undersökningar vid Rösa-
ring. Vid samtal med Börje har han förutskickat ett snart möte med Raä och Stiftelsen. Siktet
är nu inställt på undersökningar sommaren 1996.
- Labyrinten (och hela Rösaring) får en mycket framträdande roll i Historiska museets katalog
"Historiska Nyheter" som är ett temanummer kring labyrinter.

Fornsigtuna
De utvecklade kontakterna mellan svenska och ryska arkeologer tycks bana väg för ett åter-
upplivande av Birger Nermans upptäckter på 30-talet om de nära förbindelserna mellan Mälar-
dalen och Ryssland vid Vendel- och vikingatid. Särskilt med tanke på Ingmar Jonssons utta-
lande vid föredrag under våren och i hans uppsats vid Nordiska historikermötet förra året i
Oslo.

Hushålls-journalerna
Pärmar med sammanfattning av samtliga tillgängliga 924 artiklar har överlämnats till bibliote-
ket i Bro, där också de tryckta häftena kommer att förvaras. En likadan uppsättning överläm-
nades till Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening vid Bygdens dag i Tjusta. Efter Patriotiska
Sällskapets önskemål kommer en uppsättning att överlämnas i höst.
   I pärmen ges möjligt att söka efter artiklar utan tillgång till dator genom att den försetts med
tre typer av sökord. För sökning på hela text-massan och för utskrift enligt visst sökord krävs
naturligtvis dator. Exempel på dator-sökningar finns i pärmen.

Vårdkasar
Intressanta forskningsresultat nyligen i Armémuseeums skriftserie om vårdkasar och vård-
kaslinjer av Lennart Kjellsson. Börje har tagit kontakt med honom. Denne har förberett en
uppsats där han kommer att behandla Mälardalens vårdkasar. Särskilt intressanta är uppgifter-
na om ett varierat signalbudskap och vårdkasarnas historia i och utanför norden.

Elektriska distributionsföreningen
Gert Stertman, Mälarposten, har överlämnat en uppsats om elektricitetens  historia i Upplands-
Bro, skriven av honom för ca 10 år sedan.

7 - Programverksamheten
Sedan förra protokollet har följande aktiviteter genomförts 
- Studiebesök på Nordiska museets arkiv 95-04-05; ansvarig Bengt Borkeby.
- Birkaresan 95-05-07 var framgångsrik med Lena Holmqvist Olausson från universitetet som
guide, 50 pers deltog. Samarrangemang med Arkeologisektionen inom Länsförbundet.
- Bussrundtur 95-05-21 till Rösaring, Fornsigtuna och Stäket med Börje som guide. 50 pers.
Samarrangemang med Länsförbundets arkeologisektion.

252



- Bussrundtur 95-06-03 till hålvägar i Uppland. Draget med fornborgen besöktes, Flottsund,
hålvägarna söder om Dragby jämte fornminnesområdet med dragrännor och hällkista vid själ-
va Dragby.
- Årsmötet avslutades med Börjes föredrag och bildvisning av lantmäterikartor och äldre
översiktskartor.
- UKF står som arrangör för Arkeologidagen med två guidningar vid Rösaring 95-08-27.

Förslag inför höstens program diskuterades:
- Föredrag om mat; Birkas mathållning; Gudrun Sandéns "historiska rätter"; Bengt känner en
kvinna i Huddinge som doktorerat på det gamla bondesamhällets mathållning.
- Michael Olausson har nyligen doktorerat på en avhandling om fornborgar, ett aktuellt ämne
för UKF; Börje undersöker om han kan hålla en föreläsning i ämnet.
- Ingmar Jansson, Stockholms universitet, är en tänkbar föredragshållare i ämnet svensk-ryska
arkeologiundersökningar.
- Diskuterades att anordna en bildvisning kring de arkeologiska utgrävningarna vid Rösaring,
Fornsigtuna, Stäket (inkl. kartläggningen med geodemeter.
- Ev anlita Göran Grahn vid Stiftelsen för musikkulturens främjande som föredragshållare.
- Ev Lars Ericson om indelningsverket.
- Återupptagande av några föreläsningar inom området "Rikshistoria på hemmaplan", som var
så framgångsrikt historieåret 1993.

8 - Rapporter
- Medlemsantalet 1994, 181 medlemmar, rapporterat till SLH. 
- Anmälan till Raä om UKF som arrangör av Arkeologidagen 1995
- Intresseanmälan till SHF:s arkeologikommitté.
- Börje har skaffat material kring Danska Brigadens förläggning i Håtunaholm 1944-45. Även
fått litteratur från huvudorganisationen i Danmark.
- Börje uppvaktat Lars Nilsson vid dennes tillträde som ord. professor vid Stads- och kom-
munhistoriska institutet vid Stockholms universitet. Han har deklarerat som en målsättning att
etablera samarbete med hembygdsrörelsen. 
- Erik Wångby, Tekniska museet, vill ha mer upplysningar om Dalkarlsbackens historia.
- Förnyad kontakt med Anna Lena Wik Thorsell, SvD, angående Charles Emile Lewenhaupts
begravningsplats i Riddarholmskyrkan. Vid kontroll var Börjes uppgifter om dennes begrav-
ning i kyrkan riktiga enligt tavla vid gravkoret; detta i motsats till Göran Alms utsago i brev
till Wik Thorsell. Börje har skrivit även till Alm i saken med förfrågan om det rätta
förhållandet.
- Jan-Christer rapporterade att det ännu inte är klart med ett Forskarcentrum i Stockholm i
SVAR:s regi. De tilltänkta lokalerna är kulturminnesskyddade.
- Jan-Christer skall försöka förhandla sig till ett rimligare pris för vår medverkan vid Släkt-
forskardagarna i Medborgarhuset. De begär 2000:-. Vi avstår om inte tidigare nämnd summa
om 900:- kan gälla också för UKF.
- Bengt Borkeby rapporterade att de arkeologiska utgrävningarna vid Kalvshälla visas för all-
mänheten under sommaren.
- Beträffande planerna för den s.k. "Stäketfläcken", som friläggs när järnvägen flyttas, kom-
mer ett möte att äga rum tillsammans med Upplands-Bro under hösten. 
- Andra smärre rapporter har presenterats i Styrelse-PM i samband med kallelsen.

9 - Datorfrågor
- Ny dator inköpt, Pentium 75 Mh, 850 M hardisk, modem, CD-ROM, bandstation. Skärmen
arbetar långsamt (annan minneskonfiguration?). Modemet tappar bärvågen ofta.
- Anslutning till BBS - Borlands User Group (dbase).
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10 - Konsultationer - intervjuer o.dyl
- Anna Hjertstrand, Östersund, har fått upplysningar om marinarkeologiska undersökningarna
vid Stäket och fakta om Draget.
- Per Anderhag, Stockholms universitet, har haft upprepade kontakter med anledning av en
uppsats kring Draget. Han har sänt den färdiga uppsatsen.
- Karl-Erik Perhans har fått upplysningar om geologin på Stäksön.
- Ann-Sophi Hedin, iscensättare av Håtunaleken, har fått kopia på bl a en avhandling om bis-
kop Brasks hushållning.
- Jenny Lindberg, nyanställd turistguide i Upplands-Bro, har fått diverse upplysningar om
kommunen.
- Journalisten Lena Sköld, Enköpingsposten, har guidats av Börje i hålvägarna vid Draget.
- Länsmuseibyrån har diskuterat våra påpekade felaktigheter på skyltarna för Dalklarlsbacken.
- Länsmuseibyrån, Gabriele Prenzlau, har fått faktaupplysningar med anledning av remissen
för dubbelspåret vid Tätorp.
- Börje har korrekturläst Kulturförvaltningens turistbroschyr över Bro. Sak- och språkfel
rättade.
- Annette Rosengren, R-markeringar vid Kvista.
- Sigge Rahmqvist, DMS, har besvarat frågan om det okända Säby i Näs (Kungsängen).

11 - Föredrag - guidningar, förutom UKF:s egna
- Föredrag, PRO-Kallhäll: om Almarestäket 95-94-06, 50 pers.
- Guidning - fornförening från Åkersberga, Rösaring, Fornsigtuna, Stäket, 95-04-09, 11 pers.
- Guidning, fem australiensare, Rotary Upplands-Bro, 95-04-21
- Föredrag, Håtuna pastorat, om Birka, Fornsigtuna, vikingatid, 95-04-27, 12 pers.
- Busstur med Finnstaskolans årskur 3, 95-05-10.
- Föredrag, PRO-Kallhäll, Dalupproret 1743, 95-05-11, ca 60 pers.
- Bussfärd 1 med Landstingsanställda Dalkarlsbacken-Stäket-Rösaring, 95-05-16, ca 30 pers.
- Guidning vid Stäket, Föräldrar och elever årskurs 5, Lillsjöskolan, 95-05-17, 30 pers.
- Bussfärd 2 med Landstingsanställda Dalkarlsbacken-Stäket-Rösaring, 95-05-18, ca 30 pers.
- Guidning, Skogssällskapet - uppdragsgivarna, Almarestäket-Dalkarlsbacken, ca 12 pers,
95-05-19.
- Föredrag, Bygdens dag i Håtuna, 95-05-20, Gudrun och Börje om Hushållsjournalerna och
Danska brigaden.
- Guidning, Skogssällskapet - Forest for life; Field Tour, 95-05-24, Stäket-Dalkarlsbacken, ca
70 pers.
- Guidning, Skoklosters Gille, Hålvägarna-Draget-Fornborgen, 95-05-25, 30 pers.
- Bussturer, Bro-festivalen, 2 bussturer till Brogård-Rösaring; 95-05-27; 50+35 pers.
- Busstur, dagbarnvårdare, Stäket-Rösaring, 95-05-30, ca 50 pers
- SPF Vikingarna. vandring på Riddarholmen; lokalhistoria-rikshistoria. 95-06-01, ca 20 pers.
- Guidning, AIK:s ungdomsishockeylag med föräldrar, Rösaring 95-06-06, 71 pers.
- Föredrag, Rotary Upplands-Bro, Almarestäket 95-06-09, ca 20 pers.
- Busstur, Gamla stans hembygdsförening, Vera Sjöcrona, Stäket-Fornsigtuna-Håtuna,
95-06-10, 49 pers
 
12 - Publicitet
- Börje har flera gånger intervjuats i närradion om UKF:s vårprogram.
- UKF har mycket god kontakt med Gert Stertman i Mälarposten. 
- Även Lokaltidningen är intresserad av våra och kommunens kulturhistoriska aktiviteter.
- Närradion är under omorganisation; Kulturföreningen Föreningen tar under sommaren över
som "Turistradio", Börje kommer att berätta om våra sevärdheter nu och då.
Börje Sandén                                                          Curt H Dahlgren 
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PM - styrelsesammanträde 95-4 - Kallelse onsd 14 juni 19.30. Målarvägen 19 
95-06-14 
Ekonomi 

UKF med i BBS Accipiter - Bro-skolan
 
Visst överskott på UKF-utfärderna
 
inkomster från bussfärder och guidningar
 
BBS öppnas för medlemmar i dBASE användargrupp. 700:


Korrespondenser/Kontakter 
Brev in 

Otto v. Huth Smith, tal vid avtäckningsceremonien i Håtunaholm - Danska Brigaden 
Knud Erik Schönning, Danforce, 2 böcker 
Järfälla. Framtida användning av "Stäketfläcken", Borkeby 
RAA: Arkeologidagen 95-08-27 (sönd) 
Inger Zachrisson, tackbrev 
Lars Nilsson, tackbrev för uppvaktning 
Tackbrev, dagbarnvårdarna 
RAÄ: Det inneslutna rummet; doktorsavhandling omfornborgar, Olausson 
********************* 
Tackbrev från Rotarys guvernör frö guidning av Sydkoreaner och Australiensare 

Brev ut
 
Inger Zachrisson, Historiska museet, samer tidnl
 
Otto v Huth Smith, tack, protokollfrån 1944-45
 
IMEricsson - Foster Rogers
 
***************************
 
Göran Alm, Hovförvaltningen, Lewenhaupts begravningsplats i Riddarholmskyrkan 
Lena Wik Thorese.ll, SvD, dito ovan. 
Lennart Kjellsson - vårdkasar - UKF-mtrl 
Lindberg & Persson - Antikvariat - UKF-mtrl 

telefon
 
Slettengren - guidning 17juni. moderaterna
 
Frankzen; Regementets dag, ville ha guidning, Börje upptagen
 
BUN - bussrundtur 30 maj. prel
 
Skogssällskapet - internationell konferens - Stäket - Dalkarlsbacken
 
************************************
 
LeifStrand - om intervju i Turistradion. Gav honom nummer till Thore.
 

Diskuterat
 
Dalkarlsbacken med Erik Wångby, tekniska museet, vill ha upplysningar
 
Anders Clareus, universitetet; det kommer en rec av bok3 i HT
 
Guidning per buss vid Brofestivalen 27 maj
 

Verkställt 
Rapport till SLH, medlemsantal, 1811994, Ledungen beställd 
Intresseanmälan till SHF:s arkeologikommitte 
Anmält UKFIBro hembygdsförening som arrangör av Arkeologidagen, Rösaring 
Ny dator med CD-ROAt, moden, bandstation 
Skärmen arbetar långsamt! Modemet tappar ofta bärvågen, CD-ROM ej fungerande 
installerad 

Att rapportera 
Börje intervjuad i Närradion med anledning av UKF:s vårprogram
 
Ingmar Jansson: svensk arkeolog i Ryssland, föredrag, tidnl
 
Mycket intressant studidag med Karin Tisell, Nordiska museet
 
Sigge Rahmqvist, DMS, besvarade förfrågan om det okände Säby i Näs
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Ingmar Janssons föredrag om arkeologi i Ryssland - (anknytning till Fornsigfuna) 
Börje bevakade 50-årsfirandet av Danska Brigaden vid Håtunaholm -fått böcker och 
material 
Träffar Huth von Smith i sommar 
Gtmilla Leijonhielmsföredrag om konsten i Håtuna kyrka 
Datorn anlänt 95-04-12 

'I- Lars Nilssons professrors inst. Fornsigtunaboken, Aschaneusboken, blommor 
Clareus nämnde den kommande rec av bok3 
Börje deltagit vid vernissage av Nils-Erik LandelIs bok om Svartsjö - båttur till Svartsjö 
Erik Aström, landsantikvarie - Planering av arkeologiska utgrävningen vid Rösaring 
Ulrich Jessen demonstrerade nya Servern Accipiter, medl, för 750:- UKF står för "Vår 
historia ", har också egen "reklamfil" 
Bokgåvafrån Lokalhistoriska sällskapet i Eskilstuna. Gatunamn i Eskilstuna 
Gert Stertmans uppsats om elektriskaföreningen i Håtuna - Bålsta 
Färdiga pärmar med Hushållningsjournalerna överlämnade till Hembygdsförenigen vid 
Bygdens dag/30-årsjubileum, och till biblioteket i Bro 
************************ 
Turistradio i Upplands-Bro. Börje intervjuas torsd kl 12. 30 
Rösaring: starkt framhållen i Historiska Nyheter John Kraft och andra 

Årsmötet 
Revisors fråga om pren. på Pop. Historia! 
Föredrag om gamla kartor 

Projekt - Stäksön 
disk med Ulf-Erik Hagberg 
sammanställning avfakta kring Stäksön - (Thore) 
Thore/Curt: ansök. om byggndslov inlämnat 
möte på platsen 95-05-19 
************************************** 
Kjell-Ove Matssons förslag till handläggning avfortsatta dykningar vid Stäket 

Att diskutera/ärenden 
fortsatta undersökningar vid Stäket: C14, georadar-undersökning, intressera Gösta 
Magnusson 

/; fortsatta undersökningar vid Rösaring 
Bokutgivning - K&H 

Rotary: 20 K&H, 5 bok3 
K&H sålda vid buss- och guide-turer 
UlfSporrong 95-03-15 Stockholms universitet 
l Spånga Fornminnesgille 95-03-27 Karin Lisshagen 
l Leif Törnquist 95-04-02 Armemuseet 
l Ingmar Jansson 95-04-04 Sthlms universitet - arkeologi i 
Ryssland 
l Inger Zachrisson 95-04-05 Historiska museet 
l Otto v Huth Smith 95-04-05 Danska brigaden. Håtunaholm 
l PRO-Kallhäll 95-04-06 Vidföredrag, Olle 
Gustavsson 
l Lars Nilsson 95-04-21 Vid installationen 
(Aschaneus,Fornsigfunabok 
l Nils-Erik LandelI 95-04-26 Båtturen till Svartsjö 
l Carlssonsförlag 95-04-26 Båtfärden till Svartsjö 
l Ebbe Erhardsson(?) 95-04-26 Båtfärden till Svartsjö 
l LeifStrand 95-06-12 Turistradion i Upplands-Bro 256



Programverksamhet 
Nordiska museet 95-04-05 
Birkaresan 95-05-07. Lena Holmqvist Olausson - ca 50 pers; 95-05-07 
Bussturen Rösaring -Fornsigtuna -Stäket - ca 50 pers; 95-05-21 
Busstur till Hålvägar i Uppland - 32 personer; 95-06-03 
Kommande program 
Arkeow~dagen,27aug-Rösarmg 
Exkursioner?
 
Föredrag
 

Konsultationer - intervju 
J	 _ 

Anderhag - Draget, ny kontakt - fått hans uppsats 
Gunnar Barjes släkting Lennart Kjellson - vårdkasar - uppsats (Armemuseet) 
Karl-Erik Perhans: Stäksön och Rösaring 

'-'	 
Ann-Sophie Hedin - Håtunaleken, - En biskops hushållning, Brask 
Jenny Lindberg - anställd som kulturnämndens guide 
Ake Lindström, Lokaltidningen, ang. smedja vid Lindormsnäs 
Lena Sköld, Enköpingsposten, guidad vid hålvägarna, artikel kommer 17juni. 
Annette Rosen, R-markeringen vid!Jatt1; aktualiserade intervju med Karin Rosen 
Lena Gustaffson, biolog, Irene Seth angående stenring på Stäksön -
Länsmuseibyrån ang. skyltarna vid Dalkarlsbacken
 
Prenzlaus remissyttrande till banverket
 
********************************************** 
Korrekturläsning av Vandringar i Bro. ArshadMoradi.
 
Tammsvik. Kommunhistoria
 
Jenny Lindberg, kommunguide - information
 

Föredrag - guidningar	 . 
Verkställda 

. Föredrag PRO-Kallhäll: om Almarestäket - 95-04-06, ca 50 pers 
Fornföreningfrån Akersberga, Rösaring, Fornsigtuna, Stäket 95-04-09, 11 pers 
Gamla kartor - UKF:s årsmöte, 95-04-18 
Rösaring - Rotary -fem australiensare; 95-04-21 
Håtuna pastorat - föredrag om Birka - Fornsigtuna - vikingafärd; 95-04-27, 12 pers 
Busstur med Finnstakolan åk 3; 95-05-10 
Föredrag PRO-Kallhäll: Dalupproret 1743: 95-05-11, ca 60 pers 
Bussfärd med Landstingsanställda 95-05-16. Dalkarlsbacken-Stäket-Rösaring, ca 35 
pers 
Guidn vid Stäket: föräldrar och lärare åk 5 vid Lillsjöskolan, 95-05-17, ca 30 pers 
Bussfärd med Landstingsanställda 95-05-18, Dalkarlsbacken-Stäket-Rösaring, ca 30 
pers 
Skogssällskapet-uppdrags~varna.Almarestäket - Dalkarlsbacken, ca 12 pers 
Bygdens Dag i Hötuna 95-05-20: Gudrun och Börje föredrag om 
Hushållsjournalerna - Danska Brigaden 
Skogssällskapet - Forest For Life; Field Tour. 95-05-24, Stäket-Dalkarlsbacken, ca 70 
personer 
Skoklosters Gille. Hålvägarna vid Draget-Fornborgen. 95-05-25, ca 30 pers 
Brofestivalen. 2 bussturer till Brogård-Rösaring; 95-05-27, 50 + 35 pers 
Dagbarnvårdare; busstur til Stäket - Rösaring. 95-05-30. ca 50 pers 
SPF-Vikingarna. Vandring på Riddarholmen; lokalhistoria-rikshistoria. 95-06-01. ca 
20 pers 
AIK.·s ungdomsverksamhet, guidning på Rösaring. 95-06-06. Areskog. 71 pers 257



Verkställt 

9505 17 

950607 

Att ra(J(Jortera 

9505 19 

950601 

950609 

9506 12 

950615� 

ASSURS BY 

Förhandsfi;rfrågan om bygglov för en vikinga by på Stäksön norra del� 
har lämnats in till hygg och miljönämden i Upplands-Bro kommun.� 
Innehåll: Projektbeskrivning, planskiss över Assurs by och karta över� 
tilltänkta kommunikations vägar.� 

Ekonomisk beskrivning inlämnad till bygg och miIjönämd.� 
Innehåll: Intäkter och kostnader fördelade specificerade målgrupper.� 

1/2 dags guidning ute på Stäksön. Presentation av platsval för� 
Assurs gård, palissad med entrebyggnad och museihus. Utanför� 
palisadcn liggflr marknadhusen och långhus med undflrvåning� 
anpassad förkonferenser mm. En vall skiljer marknadsplatsen� 
från vandrarhem och fogdebostad.� 
Närvarande: Sten Tesch, Sigtuna museum. Karl-Erik Mörk SHF.� 
Catharina Andersson, Anna Norberg, Upplands-Bro kommun.� 
Curt H Dahlgren, Börje Sanden, UKF. Thore Isaksson, Kultur 1743.� 

Möte med NorMar norsk rederi som tittar på olika turistiska� \rh?Cj J1-Uf:'l/U<'--.
projekt typ Assurs by. Mötet som var tänkt att bli en kort 

1.1 

/;'.'{(Jf: '::j ,/ZO eTpresentation drog ut på tiden och avbröts efter tre timmar.� 
Det beslöts att Michael Fant som är deras man i Sverige skulle kb'k~ IIZ.<.; '-', ~
 
återkomma med synpunkter och information om deras tankar J� 

och ideer umler vecka 23.� 

Per Fridolin, auktoriserad revisor Lindesberg Revisionsbyrå� 
granskar den ekonomiska delen i projektet. Per undersöker� 
hur man bäst bör gå tillväga för att skydda upphovsman,� 
ide och holagshild.� 
Lars Strömberg, ekonomisk konsult med mångårig erfarenhet� 
från näringslivet sitter som kontroller i sponsringsfrågor� 
och ckonomiska lösningar.� 

Samtal med rektor Göran Nydahl på Ekhammarskolan.� 
Tidigare projektledare på Expo Media. Göran var med på� 
Hässelby Slott 1994 och prescnterade sitt multimcdia,� 
vikingateater museum för oss. Vi återtar kontakten i augusti� 
för att se över hur skolan scr på vårt projekt.� 
Samma dag togs kontakt med Olle Rex, tidigare arkitekt för Expo 97.� 
Göran och Ollc har ett förflutit som konsulter åt historiska muscet.� 
One HflX håller numera på och bcarbetar SJ om vikingaprojekt.� 
J ag tar upp kontakten med honom.� 

Möte med NorMar om hur vi går vidare med projektet.� 
Vi kommer att dikutera olika steg om hur en ekonomisk bid skulle� 
kunna att se ut. Utveckla en affårsplan, uppdelad på delmål för aU� 
driva projektet vidare. Slut på rapporlen.� 
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Nästa sammanträde: onsd 25 okt, 19.30, Målarvägen 19, Bro

Styrelseprotokoll 95-5
Dag/tid 95-09-27/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer 
Strahlert, Thore Isaksson, Börje Sandén - 

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Konton och kassa ca 58 000:- Studeiförbundet Vuxenskolan bidrager med 2000:- för föredrag.
205 medlemsavgifter har influtit - ett flertal saknas ännu. Kulturnämnden kommer att ersätta
UKF för rättning och redigering av trycksak om Bro, samt för två guidningar under sommaren
inom Kulturnämndens turistprogram. Ekonomins enskildheter framgår av saldolistan.

4 - Assur-projektet
Thore Isaksson redogjorde för den senaste utvecklingen  av projektet inom arbetsgruppen Kul-
tur 1743. Bl.a. framgick det att tilltänkta sponsorer vill ha klartecken från kommunen, och
kommen vill ha garantier från sponsorer innan man går till konkreta aktioner. En stötesten är
strandskyddet enligt naturvårdslagen. Om den skulle tillämpas fullt ut är det omöjligt att för-
lägga vikingbyn på den tilltänkta platsen, men undantag kan göras för sådana aktiviteter som
kräver tillgång till strand, vilket i allra högsta grad gäller Assur-projektet. Placeringen av byn
på norra Stäksön skulle dessutom i själva verket befrämja det rörliga friluftslivet genom att
göra området tillgängligt och attraktivt.
     Projektet möter inga oöverstigliga hinder från remissinstanser som Vägverket, Banverket
och Stoseb Gas. Till protokollet har bifogats även skrivelser från Kultur- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott och Bygg- och miljönämnden.
     I arbetsgruppen Kultur 1743 ingår Lars Strömberg, som är en mycket kompetent ekono-
misk bedömare. Han har bl a tagit fram de ekonomiska rapporterna för Vägverket Myndighe-
tens årsredovising 1994 gällande miljörapporten och trafiksäkerhetsrapporten.
     Kompletterad projektbeskrivning tas nu fram.
     Kommunstyrelsen beslutar i ärendet den 12 oktober. 
     Ett mycket starkt stöd har Kultur 1743 fått från Dan Carlsson, landsantikvarie i Visby och
tillika projektledare för The Council of  Europe's Viking Network i form av ett brev som vida-
rebefordrats till ett flertal kommunpolitiker i olika central nämnder. Den katalog över europe-
iska vikingaprojekt som tas fram har Assur-projektet som omslagsbild.

Rapporterades att vi inte fick något svar från företagare i Upplands-Bro att delta i en demonst-
ration av Assur by i början av augusti.
     Vid demonstrationen för särskilt inbjuda beslutsfattare m.m. 95-08-18 kom ca 50 personer.
De flesta var positiva till projektet.
     Thore Isaksson fick tillfälle att i Turistradion berätta om projektet 95-08-31.
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5 - Höstens program 
- se utförligare i medlemsinfo nr 3 och 4.
95-08-27; Arkeologidagen - ca 150 besökande vid två guidade turer
95-09-06; cykeltur i Gamla Bro och Brogårdsområdet
95-09-20; Föredrag med bildvisning. Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro I. 30 delt.
95-10-04; Föredrag. Michael Olausson, Stockholms universitet; Fornborgarna i ny belysning.
95-10-15; Exkursion till fornborgar i Upplands-Bro; ledare Michael Olausson.
95-11-08; Bord Duka Dig. måltidens historia från forntid till nutid. Maud Ekblad.
95-11-26; Herrgårdskonsert på Lennartsnäs. Chopins samtliga valser; Johan Westre.

6 - Begäran om entledigande från styrelsearbetet
Gurli Wahlström har begärdt att bli befriad från uppdraget som suppleant i styrelsen. Hon sä-
ger sig inte känna sig kompetent för uppgiften. Hon fortsätter med de arbetsuppgifter hon åta-
git sig med registrering av bandinspelningar. Styrelsen beviljade hennes avskedssansökan

7 - Projekt
Arkeologidagen 1996
UKF ställer upp som arrangör av Arkeologidagen 1996 med två guidade visningar av Fornsig-
tuna. Markägaren vidtalad som ställer upp med extra parkeringsplatser.
     Telia vill ge sina kataloger större läsvärde med redaktionell text. Bl. a. kommer man att an-
nonsera kulturaktiviteter.  I brev beklagar Telia att vår verksamhet inte kommit dem till del
något tidigare. Man gör ett försök att vid korrekturläsningen lägga in något, i varje fall
Arkeologidagen.
Hushållsjournalerna 1776-1813
Gudruns arbete med hushålljournalerna 1776-1813 har lånats ut till Patriotiska Sällskapet, som
är mycket intresserat av projektet. Man har erbjudit sig ersättning för tryckning. En total
tryckning är otänkbar, men ett urval kan göras. Materialet intresserar också  den agrarhistoris-
ka institutinen vid Ulltuna.
Utgivning av John Krafts bok
John Kraft vill att UKF ombesörjer tryckning av hans stora bok om Hedniska kultförbund.
Hittills har arbetsgång för konvertering av Johns ordbehandlingsfiler klarlagts. Det går inte att
behålla gjorda fetstils- och kursivstilsmarkeringar; de måste läggas in för hand. Problemen
med styckeslut och "åäö" är lösta.
     Curt underhandlar med Författares bokmaskin om tryckning av 350-370 sidor A4, hård
pärm med en grundfärg. Vi låter också Tomasz Pydzik ge offert på tryckning i Polen.
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring
Landsantikvarien Erik Åström har framhållit ett stort intresse för återupptagna undersökningar
vid Rösaring. Muntligt har han i början av sommaren utlovat ett möte med berörda parter.
Börje har senare aktualiserat frågan i skrivelse till honom. Ännu har vi inte fått svar. Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning är beredd att bidrag med pengar inom de ramar som gäller för
stiftelsen.

8 - Dator - modem -fax
Börje rapporterade om maskin-situationen. (mycket kortfattat på grund av tidsbrist) 
Telias installation
Telia har åtgärdat ledningarna vid tre besök så att tele-markeringarna i forsättningen debeteras
UKF:s telefon. Markeringarna på UKF:s telefon sjönk något efter installation av fax och mo-
dem. På Börjes telefon ökade markeringarna under perioden från i medeltal 150 - 180 till 870.
Telia har sänt ny reducerad räkning.
Modemet
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Efter Telias omändring av ledningen fungerar fortfarande inte modemet tillfredsställande: fax
och tele slås ut om modemet används. Om modemet är påkopplat aktiveras det, när övriga
komponenter används, vilket är orsaken till de höga markeringarna. Troligen ligger grundfelet
hos modemet. Den förbindelse med jacket som skall användas enligt instruktionsboken är
igenpluggad. Enligt uppgift skall också en stor procentandel av modemet Robotics vara behäf-
tad konstruktionsfel. Håkan, som levererat utrustningen, får ta hand om saken så snart det går
att få kontakt med honom.
     Angeläget att modemet fungerar. UKF är anslutet till två BBS, som nu inte på länge kunnat
utnyttjas.
CD-ROM - Ljudkortet
CD-ROM fungerar nu (nämare ett halft år efter leveransen)
Installationen av ljudkortet för att kunna använda vanliga CD-skivor fungerar fortfarande inte.
Ej riktigt installerat, saknas av allt att döma en viss kabel.
Samkörning mellan nya och gamla datorn
Programvara för att koppla samman gamla och nya datorn finns. Men nätverkskort och kablar
saknas. Såväl Curt som Jan-Christer sade sig vara villiga att hjälpa till med den installationen.
Med en sådan installation skulle bl. a. tidigare investeringar i bl. a. bandstation kunna
utnyttjas.

9 - Rapporter
Rösaring
95-09-15 ägde ett sammanträde rum vid Rösaring med representanter för Mälardalsrådet,
Länsmuseet, Kulturnämnden, Landstinget och Upplands-Bros kommunalråd. Repr för Kultur-
huvudstadåret kunde inte deltaga vid tillfället, men har tidigare blivit guidade på platsen.
Ärendet gäller en ev manifestation uppe vid Rösaring 1998. 
      Inledningsvis guidade Börje längs processionsvägen och vid Rösaring. Daniel Börtz, inter-
nationellt känd kompositör, redogjorde för den idéskiss som utarbetats. Man har slopat en ta-
lad dramatisering; föreslås bl a mäktig procession; stora körer, blåsmusik; ev en mindre musi-
kensemble i anslutning till labyrinten.
Arkeologiska undersökningar vid Jursta
95-07-14 intervjuade Börje den ena grävledaren, Kerstin Åberg.
95-08-02 intervjuade Börje tillsammans med Mälarposten den andre grävledaren, Bo Annus-
wer. UKF kommer att få den färdiga rapporten. Det aktuella gravfältet hade genomgrävts utan
undersökning när järnvägen byggdes 1876 och landsvägen senare lades intill den. Man konsta-
terade att de döda ej bränts på platsen för graven; det har skett på en gemensam bålplats.
Arkeologidagen 1995
Det var andra året som UKF stod som huvudansvarig för arrangemanget, detta år i samarbete
med Bro hembygdsförening. Raä:s reklammaterial utnyttjades; foldrar och vykort med lokal
information påklistrad placerades på biblioteken i Bro, Kungsängen, Bålsta och Järfälla. Affi-
scher med plats för påtryckning av lokal information sattes upp på tillgängliga anslagstavlor.
Den aktuella dagen sattes vägvisningsskyltar upp från Bro Centrum till samlingsplatsen bort-
om Låssa kyrka.
     Två guidade visningar genomfördes av Börje med sammanlagt ca 150 personer i mycket
fint väder. Arkeologidagen bevakades föredömligt både före och under dagen av lokalpressen.
Journalister från Mälarposten och Uppsala Nya Tidning deltog.
     Före Arkeologidagen hade Börje getts stort utrymme i Närradion/Turistradion inför
evenemanget.
     Genomförandet av Arkeologidagen ägde rum mitt under Riksantikvarieämbetets omorgani-
sation, varför det var vissa svårigheter att få upplysningar och kontakt med ansvarig person.
För närvarande finns ingen ansvarig för fortsättningen av projektet.
     Raä:s enkät om vårt arrangemang har besvarats.
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Närradion/Turistradion
Under sommaren stod föreningen Föreningen som ansvarig för Närradion i form av "Turistra-
dion". UKF fick genom Börje komma till tals ett flertal gånger om turistsevärdheter i Upp-
lands-Bro. 95-06-15: Almarestäket-Dalkarlsbacken; 95-06-29: Rösaring; 95-07-13: Fornsigtu-
na; 95-08-03: Stora Daldansen. 95-08-23: Rösaring (Närradion). 95-0-31: Thore Isaksson re-
dogjorde för Assurs by. 
     Programmen gick i repris samma kväll och även vid andra tillfällen.
Medlemsinformation
Sedan förra protokollet har nr 3 och 4 distribuerats i 325 resp 350 ex.
Upplands Fornminnesförening
UKF är nu anslutet till Upplands Fornminnesförening som enskild medlem - ej institutionellt
medlemskap. Vi får medlemsinformation och årsboken Uppland. Som institution är UKF med-
lem i Stockholms läns hembygdsförbund. 
Pro Memoria
Riksarkivet har sedan ett par år en vänförening med namnet Pro Memoria. UKF är nu med för
en kostnad 150:-. Vi får årskrift och annan information samt rabatt på litteratur.
Släktforskardagar - Kungsängens torg
Förutom i Närradion har UKF gett publicitet åt sin verksamhet dels 95-08-19/20 vid Släktfors-
karförbundets "Släktforskardagar" i Medborgarhuset i Stockholm, varvid 4 medlemmar under
två dagar visade och berättade om UKF:s arbete, dels vid Företagsföreningens försäljning på
Kungsängens torg 95-08-26.
MOVIUM - projektet "Stad & Land"
Börje har kallats att delta i ovan nämda projekt, som leds av kommunen. Det är ett projekt som
påminner om det tidigare Hembygdsprojektet 1977 - 80.
Samrådsgruppen
UKF stod som värd för samrådsgruppens möte på Klint 95-09-13. Deltagare är de tre hem-
bygdsföreningarna, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning, UKF och kulturförvaltningen jäm-
te några kommunpolitiker.
Banverket
Börje har påpekat för Banverket att vägen mellan Bro och kyrkan heter Assurs väg, ej Anunds
väg. Vid två tillfällen under ombyggnaden av järnvägsspåret har Banverket använt det felakti-
ga namnet. I en kommande skrift skall man försöka få med tillrättaläggningen. Felet går tillba-
ka på kommunens första karta från 1970-talet, där vägen av okunskap döptes till Anunds väg.
Forskarcentrum i Stockholm
Jan-Christer rapporterade att det uppstått svårigheter att få till stånd det forskarcentrum som
SVAR vill inrätta i Stockholm. Problem med lämpliga lokaler. Nu ser det ut som om ett sådant
inrättas i Blekinge. En motsvarighet finns redan i Leksand.

10 - Lokalpressen - Närradion - kommunens kalendarium
Under sommaren och hösten har UKF:s aktiviteter behandlats flitigt i såväl Mälarposten som
Lokaltidningen. I den senare infördes vecka 38 en utförlig beskrivning av vår verksamhet
grundad på en intervju med Gudrun och Börje Sandén.
     Alla våra aktiviteter annonseras också i Närradion och i kommunens kalendarium "Det
händer i Upplands-Bro".

11 - Intervjuer - rekognoseringar
Axel Karlsson har bandinterjuats om Bro 
     Börje har fotodokumenterat utgrävningarna vid Jursta, rivningshotade skolbyggnaden vid
Tätorp, järnvägsdragningen invid Rövargrottan, de flyttade milstoparna, rivningshusen i nya
järnvägsspåret.
     Sveriges enda "busklabyrint" vid Värmlands Säby har fotograferats under sommaren.
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12 - Konsultationer o. dyl.
Turistguide i Upplands-Bro
För första gången har kommunen anställt en turistguide över sommaren. Denna har vid några
tillfällen fått hjälp med information och stenciler om kommunen.
Turistbroschyr över Bro
Börje har rättat felaktigheter i den första upplagan av Vandringar i Bro. Text och bilder har
överförts till vår dator (scanning). Rättelse och viss redigering har sedan gjorts, för vilket UKF
kommer att ersättas ekonomiskt.
Telefon- och brevkonsultationen
Såväl kulturförvaltningen som privatpersoner hör av sig i olika frågor. Bibbi Andersson, Lena
Frankzén, bibliotekspersonal, Nils Lavén, Stockholm, Bertil Walin, Hallstavik, Carl-Erik
Hafvenstein, Ekerö, Irène och Johan Seth.

13 - Föredrag - guidningar
95-06-17; Fornsigtuna med Moderaterna på Signhildsberg
95-06-20; LMEricsson - Låssa-historia 
95-07-04; Cykeltur på Lennartsnäshalvön - kulturnämndens arr.
95-07-08; Dito i Gamla Bro/Brogårdsområdet
95-08-26; 2 guidade bussturer på Stäksön, Företagarföreingen i Kungsängen
95-09-05; föredrag för bostadsföreningen Vinbäret Tibble Torg; Upplands-Bro/Närområdet
95-09-06; cykeltur i Gamla Bro, Bro hembygdsförening/UKF
95-09-12; studiedag med närpolisen i Upplands-Bro - heldag
95-09-15; Mälardalsrådet, landstinget, kommunen m. fl;  Rösaring
95-09-21; Riddarholmen (äv Tredje spåret); "Nätverksgrupp"/Banverket
95-09-21; Skogssällskapet - Jordägarförbundet.  Dalkarlsbacken - Hammarflygeln
95-09-23; Tibble Sjöscouter värd för scoutledare i Stockholm;  Rösaring

Nästa styrelsemöte:  onsd 25 okt, kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. Bro

..................................................                                     .................................................
Börje Sandén Curt H Dahlgren
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Nästa sammanträde: onsd 25 okt, 19.30, Målarvägen 19, Bro

Styrelseprotokoll 95-5
Dag/tid 95-09-27/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer 
Strahlert, Thore Isaksson, Börje Sandén - 

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
Konton och kassa ca 58 000:- Studeiförbundet Vuxenskolan bidrager med 2000:- för föredrag.
205 medlemsavgifter har influtit - ett flertal saknas ännu. Kulturnämnden kommer att ersätta
UKF för rättning och redigering av trycksak om Bro, samt för två guidningar under sommaren
inom Kulturnämndens turistprogram. Ekonomins enskildheter framgår av saldolistan.

4 - Assur-projektet
Thore Isaksson redogjorde för den senaste utvecklingen  av projektet inom arbetsgruppen Kul-
tur 1743. Bl.a. framgick det att tilltänkta sponsorer vill ha klartecken från kommunen, och
kommen vill ha garantier från sponsorer innan man går till konkreta aktioner. En stötesten är
strandskyddet enligt naturvårdslagen. Om den skulle tillämpas fullt ut är det omöjligt att för-
lägga vikingbyn på den tilltänkta platsen, men undantag kan göras för sådana aktiviteter som
kräver tillgång till strand, vilket i allra högsta grad gäller Assur-projektet. Placeringen av byn
på norra Stäksön skulle dessutom i själva verket befrämja det rörliga friluftslivet genom att
göra området tillgängligt och attraktivt.
     Projektet möter inga oöverstigliga hinder från remissinstanser som Vägverket, Banverket
och Stoseb Gas. Till protokollet har bifogats även skrivelser från Kultur- och utbildnings-
nämndens arbetsutskott och Bygg- och miljönämnden.
     I arbetsgruppen Kultur 1743 ingår Lars Strömberg, som är en mycket kompetent ekono-
misk bedömare. Han har bl a tagit fram de ekonomiska rapporterna för Vägverket Myndighe-
tens årsredovising 1994 gällande miljörapporten och trafiksäkerhetsrapporten.
     Kompletterad projektbeskrivning tas nu fram.
     Kommunstyrelsen beslutar i ärendet den 12 oktober. 
     Ett mycket starkt stöd har Kultur 1743 fått från Dan Carlsson, landsantikvarie i Visby och
tillika projektledare för The Council of  Europe's Viking Network i form av ett brev som vida-
rebefordrats till ett flertal kommunpolitiker i olika central nämnder. Den katalog över europe-
iska vikingaprojekt som tas fram har Assur-projektet som omslagsbild.

Rapporterades att vi inte fick något svar från företagare i Upplands-Bro att delta i en demonst-
ration av Assur by i början av augusti.
     Vid demonstrationen för särskilt inbjuda beslutsfattare m.m. 95-08-18 kom ca 50 personer.
De flesta var positiva till projektet.
     Thore Isaksson fick tillfälle att i Turistradion berätta om projektet 95-08-31.
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5 - Höstens program 
- se utförligare i medlemsinfo nr 3 och 4.
95-08-27; Arkeologidagen - ca 150 besökande vid två guidade turer
95-09-06; cykeltur i Gamla Bro och Brogårdsområdet
95-09-20; Föredrag med bildvisning. Arkeologiska undersökningar i Upplands-Bro I. 30 delt.
95-10-04; Föredrag. Michael Olausson, Stockholms universitet; Fornborgarna i ny belysning.
95-10-15; Exkursion till fornborgar i Upplands-Bro; ledare Michael Olausson.
95-11-08; Bord Duka Dig. måltidens historia från forntid till nutid. Maud Ekblad.
95-11-26; Herrgårdskonsert på Lennartsnäs. Chopins samtliga valser; Johan Westre.

6 - Begäran om entledigande från styrelsearbetet
Gurli Wahlström har begärdt att bli befriad från uppdraget som suppleant i styrelsen. Hon sä-
ger sig inte känna sig kompetent för uppgiften. Hon fortsätter med de arbetsuppgifter hon åta-
git sig med registrering av bandinspelningar. Styrelsen beviljade hennes avskedssansökan

7 - Projekt
Arkeologidagen 1996
UKF ställer upp som arrangör av Arkeologidagen 1996 med två guidade visningar av Fornsig-
tuna. Markägaren vidtalad som ställer upp med extra parkeringsplatser.
     Telia vill ge sina kataloger större läsvärde med redaktionell text. Bl. a. kommer man att an-
nonsera kulturaktiviteter.  I brev beklagar Telia att vår verksamhet inte kommit dem till del
något tidigare. Man gör ett försök att vid korrekturläsningen lägga in något, i varje fall
Arkeologidagen.
Hushållsjournalerna 1776-1813
Gudruns arbete med hushålljournalerna 1776-1813 har lånats ut till Patriotiska Sällskapet, som
är mycket intresserat av projektet. Man har erbjudit sig ersättning för tryckning. En total
tryckning är otänkbar, men ett urval kan göras. Materialet intresserar också  den agrarhistoris-
ka institutinen vid Ulltuna.
Utgivning av John Krafts bok
John Kraft vill att UKF ombesörjer tryckning av hans stora bok om Hedniska kultförbund.
Hittills har arbetsgång för konvertering av Johns ordbehandlingsfiler klarlagts. Det går inte att
behålla gjorda fetstils- och kursivstilsmarkeringar; de måste läggas in för hand. Problemen
med styckeslut och "åäö" är lösta.
     Curt underhandlar med Författares bokmaskin om tryckning av 350-370 sidor A4, hård
pärm med en grundfärg. Vi låter också Tomasz Pydzik ge offert på tryckning i Polen.
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring
Landsantikvarien Erik Åström har framhållit ett stort intresse för återupptagna undersökningar
vid Rösaring. Muntligt har han i början av sommaren utlovat ett möte med berörda parter.
Börje har senare aktualiserat frågan i skrivelse till honom. Ännu har vi inte fått svar. Stiftelsen
Upplands-Bro Fornforskning är beredd att bidrag med pengar inom de ramar som gäller för
stiftelsen.

8 - Dator - modem -fax
Börje rapporterade om maskin-situationen. (mycket kortfattat på grund av tidsbrist) 
Telias installation
Telia har åtgärdat ledningarna vid tre besök så att tele-markeringarna i forsättningen debeteras
UKF:s telefon. Markeringarna på UKF:s telefon sjönk något efter installation av fax och mo-
dem. På Börjes telefon ökade markeringarna under perioden från i medeltal 150 - 180 till 870.
Telia har sänt ny reducerad räkning.
Modemet
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Efter Telias omändring av ledningen fungerar fortfarande inte modemet tillfredsställande: fax
och tele slås ut om modemet används. Om modemet är påkopplat aktiveras det, när övriga
komponenter används, vilket är orsaken till de höga markeringarna. Troligen ligger grundfelet
hos modemet. Den förbindelse med jacket som skall användas enligt instruktionsboken är
igenpluggad. Enligt uppgift skall också en stor procentandel av modemet Robotics vara behäf-
tad konstruktionsfel. Håkan, som levererat utrustningen, får ta hand om saken så snart det går
att få kontakt med honom.
     Angeläget att modemet fungerar. UKF är anslutet till två BBS, som nu inte på länge kunnat
utnyttjas.
CD-ROM - Ljudkortet
CD-ROM fungerar nu (nämare ett halft år efter leveransen)
Installationen av ljudkortet för att kunna använda vanliga CD-skivor fungerar fortfarande inte.
Ej riktigt installerat, saknas av allt att döma en viss kabel.
Samkörning mellan nya och gamla datorn
Programvara för att koppla samman gamla och nya datorn finns. Men nätverkskort och kablar
saknas. Såväl Curt som Jan-Christer sade sig vara villiga att hjälpa till med den installationen.
Med en sådan installation skulle bl. a. tidigare investeringar i bl. a. bandstation kunna
utnyttjas.

9 - Rapporter
Rösaring
95-09-15 ägde ett sammanträde rum vid Rösaring med representanter för Mälardalsrådet,
Länsmuseet, Kulturnämnden, Landstinget och Upplands-Bros kommunalråd. Repr för Kultur-
huvudstadåret kunde inte deltaga vid tillfället, men har tidigare blivit guidade på platsen.
Ärendet gäller en ev manifestation uppe vid Rösaring 1998. 
      Inledningsvis guidade Börje längs processionsvägen och vid Rösaring. Daniel Börtz, inter-
nationellt känd kompositör, redogjorde för den idéskiss som utarbetats. Man har slopat en ta-
lad dramatisering; föreslås bl a mäktig procession; stora körer, blåsmusik; ev en mindre musi-
kensemble i anslutning till labyrinten.
Arkeologiska undersökningar vid Jursta
95-07-14 intervjuade Börje den ena grävledaren, Kerstin Åberg.
95-08-02 intervjuade Börje tillsammans med Mälarposten den andre grävledaren, Bo Annus-
wer. UKF kommer att få den färdiga rapporten. Det aktuella gravfältet hade genomgrävts utan
undersökning när järnvägen byggdes 1876 och landsvägen senare lades intill den. Man konsta-
terade att de döda ej bränts på platsen för graven; det har skett på en gemensam bålplats.
Arkeologidagen 1995
Det var andra året som UKF stod som huvudansvarig för arrangemanget, detta år i samarbete
med Bro hembygdsförening. Raä:s reklammaterial utnyttjades; foldrar och vykort med lokal
information påklistrad placerades på biblioteken i Bro, Kungsängen, Bålsta och Järfälla. Affi-
scher med plats för påtryckning av lokal information sattes upp på tillgängliga anslagstavlor.
Den aktuella dagen sattes vägvisningsskyltar upp från Bro Centrum till samlingsplatsen bort-
om Låssa kyrka.
     Två guidade visningar genomfördes av Börje med sammanlagt ca 150 personer i mycket
fint väder. Arkeologidagen bevakades föredömligt både före och under dagen av lokalpressen.
Journalister från Mälarposten och Uppsala Nya Tidning deltog.
     Före Arkeologidagen hade Börje getts stort utrymme i Närradion/Turistradion inför
evenemanget.
     Genomförandet av Arkeologidagen ägde rum mitt under Riksantikvarieämbetets omorgani-
sation, varför det var vissa svårigheter att få upplysningar och kontakt med ansvarig person.
För närvarande finns ingen ansvarig för fortsättningen av projektet.
     Raä:s enkät om vårt arrangemang har besvarats.
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Närradion/Turistradion
Under sommaren stod föreningen Föreningen som ansvarig för Närradion i form av "Turistra-
dion". UKF fick genom Börje komma till tals ett flertal gånger om turistsevärdheter i Upp-
lands-Bro. 95-06-15: Almarestäket-Dalkarlsbacken; 95-06-29: Rösaring; 95-07-13: Fornsigtu-
na; 95-08-03: Stora Daldansen. 95-08-23: Rösaring (Närradion). 95-0-31: Thore Isaksson re-
dogjorde för Assurs by. 
     Programmen gick i repris samma kväll och även vid andra tillfällen.
Medlemsinformation
Sedan förra protokollet har nr 3 och 4 distribuerats i 325 resp 350 ex.
Upplands Fornminnesförening
UKF är nu anslutet till Upplands Fornminnesförening som enskild medlem - ej institutionellt
medlemskap. Vi får medlemsinformation och årsboken Uppland. Som institution är UKF med-
lem i Stockholms läns hembygdsförbund. 
Pro Memoria
Riksarkivet har sedan ett par år en vänförening med namnet Pro Memoria. UKF är nu med för
en kostnad 150:-. Vi får årskrift och annan information samt rabatt på litteratur.
Släktforskardagar - Kungsängens torg
Förutom i Närradion har UKF gett publicitet åt sin verksamhet dels 95-08-19/20 vid Släktfors-
karförbundets "Släktforskardagar" i Medborgarhuset i Stockholm, varvid 4 medlemmar under
två dagar visade och berättade om UKF:s arbete, dels vid Företagsföreningens försäljning på
Kungsängens torg 95-08-26.
MOVIUM - projektet "Stad & Land"
Börje har kallats att delta i ovan nämda projekt, som leds av kommunen. Det är ett projekt som
påminner om det tidigare Hembygdsprojektet 1977 - 80.
Samrådsgruppen
UKF stod som värd för samrådsgruppens möte på Klint 95-09-13. Deltagare är de tre hem-
bygdsföreningarna, Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning, UKF och kulturförvaltningen jäm-
te några kommunpolitiker.
Banverket
Börje har påpekat för Banverket att vägen mellan Bro och kyrkan heter Assurs väg, ej Anunds
väg. Vid två tillfällen under ombyggnaden av järnvägsspåret har Banverket använt det felakti-
ga namnet. I en kommande skrift skall man försöka få med tillrättaläggningen. Felet går tillba-
ka på kommunens första karta från 1970-talet, där vägen av okunskap döptes till Anunds väg.
Forskarcentrum i Stockholm
Jan-Christer rapporterade att det uppstått svårigheter att få till stånd det forskarcentrum som
SVAR vill inrätta i Stockholm. Problem med lämpliga lokaler. Nu ser det ut som om ett sådant
inrättas i Blekinge. En motsvarighet finns redan i Leksand.

10 - Lokalpressen - Närradion - kommunens kalendarium
Under sommaren och hösten har UKF:s aktiviteter behandlats flitigt i såväl Mälarposten som
Lokaltidningen. I den senare infördes vecka 38 en utförlig beskrivning av vår verksamhet
grundad på en intervju med Gudrun och Börje Sandén.
     Alla våra aktiviteter annonseras också i Närradion och i kommunens kalendarium "Det
händer i Upplands-Bro".

11 - Intervjuer - rekognoseringar
Axel Karlsson har bandinterjuats om Bro 
     Börje har fotodokumenterat utgrävningarna vid Jursta, rivningshotade skolbyggnaden vid
Tätorp, järnvägsdragningen invid Rövargrottan, de flyttade milstoparna, rivningshusen i nya
järnvägsspåret.
     Sveriges enda "busklabyrint" vid Värmlands Säby har fotograferats under sommaren.
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12 - Konsultationer o. dyl.
Turistguide i Upplands-Bro
För första gången har kommunen anställt en turistguide över sommaren. Denna har vid några
tillfällen fått hjälp med information och stenciler om kommunen.
Turistbroschyr över Bro
Börje har rättat felaktigheter i den första upplagan av Vandringar i Bro. Text och bilder har
överförts till vår dator (scanning). Rättelse och viss redigering har sedan gjorts, för vilket UKF
kommer att ersättas ekonomiskt.
Telefon- och brevkonsultationen
Såväl kulturförvaltningen som privatpersoner hör av sig i olika frågor. Bibbi Andersson, Lena
Frankzén, bibliotekspersonal, Nils Lavén, Stockholm, Bertil Walin, Hallstavik, Carl-Erik
Hafvenstein, Ekerö, Irène och Johan Seth.

13 - Föredrag - guidningar
95-06-17; Fornsigtuna med Moderaterna på Signhildsberg
95-06-20; LMEricsson - Låssa-historia 
95-07-04; Cykeltur på Lennartsnäshalvön - kulturnämndens arr.
95-07-08; Dito i Gamla Bro/Brogårdsområdet
95-08-26; 2 guidade bussturer på Stäksön, Företagarföreingen i Kungsängen
95-09-05; föredrag för bostadsföreningen Vinbäret Tibble Torg; Upplands-Bro/Närområdet
95-09-06; cykeltur i Gamla Bro, Bro hembygdsförening/UKF
95-09-12; studiedag med närpolisen i Upplands-Bro - heldag
95-09-15; Mälardalsrådet, landstinget, kommunen m. fl;  Rösaring
95-09-21; Riddarholmen (äv Tredje spåret); "Nätverksgrupp"/Banverket
95-09-21; Skogssällskapet - Jordägarförbundet.  Dalkarlsbacken - Hammarflygeln
95-09-23; Tibble Sjöscouter värd för scoutledare i Stockholm;  Rösaring

Nästa styrelsemöte:  onsd 25 okt, kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. Bro

..................................................                                     .................................................
Börje Sandén Curt H Dahlgren
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Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut

Styrelseprotokoll 95-6
Dag/tid 95-10-25/19.30
Plats hos Börje Sandén

Närvarande: Curt H. Dahlgren, Bengt Borkeby, Jan-Christer 
Strahlert, Börje Sandén - Thore Isaksson, Håkan Norelius

1 - Mötets öppnande
2 - Föregående mötes protokoll justerades 
3 - Ekonomi
ca 65 000:- i kassa och konton
Den ekonomiska ställningens enskildheter framgår av saldolistan

4 - Assurs By
Thore redovisade för projektets utveckling. Se till protokollet bifogade handlingar för detaljer.
- Brev i 7 punkter med grundförutsättningar utgår till ledamöter på olika nivåer inom kommu-
nen. En positiv behandling förväntas nu i annat fall läggs projektet ned.
- Kommunen uttalar sig i positiv riktning och står för arbetsinsatser.
- Bindande avtal med markägare måste nu upprättas.
- 31/10 äger ett viktigt möte rum med berörda parter.
- Ekonom inom Scandia Konsult tas in som konsult.
- Pengar äskas hos Framtidens kultur. Beslut i november
- Ett mycket starkt brev från Dan Carlsson, The Council of Europe's Viking Network, till för-
mån för en etablering av vikingaprojekt på Stäksön.
- Brev från kommunstyrelsens ordförande Sven-Inge Nylund med kommunens syn på etable-
ring av Assurs by i Upplands-Bro med motivering för kommunstyrelsens beslut varvid fram-
hålls att kommunen för sin del varit beredd att medverka redan enligt beslut av 94-02-10. 
     Avslutningsvis påpekas att projektet är av privat karaktär, att det för kommunens del tillhör
kultur- och utbildningsnämnden, som är ansvarig för turismen i Upplands-Bro. Kommunen är
beredd att ta initiativ till träffar med länsstyrelsen, landstinget med fl samt undersöka möjlig-
heterna för stöd av regionala utvecklingsmedel.
- Reviderad projektbeskrivning har sänts till ledningen för "Stockholm Europas Kulturhuvud-
stad 1998", Carin Fischer, Beate Sydhoff, Mats Widbom.
- Ur projektbeskrivningen - rubriker:
* Stäksön - en resa i tiden.
* Centrum i ett historiskt nätverk
* Assurs By - nätverkets nav.
* Assurs By består av tre huvuddelar.
* Uppförande i tre etapper: Assurs Gård, Assurs Marknadsplats, Assurs Härberge
* Ekonomi
* Kommunikationer
- Bengt Borkeby kunde rapportera positivt intress från Järfälla kommun.
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5 - Försäljningskampanj inför julen
Distribution av flygblad med upplysningar om och priser på UKFs böcker och tidskrift bör ske
under november.

6 - Bandspelare
Med tanke på den länge diskuterade frågan om behandling av de många bandinspelningarna
hos UKF, hembygdsföreningarna och Kulturnämnden, beslöts att inköpa en DAT-bandspelare
för knappt 8000:- med tillägg för mikrofon, kablar och band. Datorutrustning för redigering
finns redan. Kostnaden delas lika med sånggruppen Bro d'River Boys (gemensam nämnare är
Börje Sandén) för effektivare utnyttjande av en så dyr investering. 

7 - Projekt
Exkursionen till tre fornborgar i kommunen ser ut att resultera i ett projket som först tar sikte
på en kartering i mars-april, senare följt av arkeologisk undersökning för datering av borgen
och studium av en förment vallgrav in emot skogen. Michael Olausson, som tidigare under
året doktorerat på en avhandling om fornborgar, hade inbjudits till exkursionen och visade ef-
teråt ett spontant intresse och föreslog de nämnda åtgärderna.

8 - Datorutrustning - o.dyl
- Telia kunde så småningom lösa problemen med vårt modem
- Tre månaders leveranstid på den nya laserskrivaren med 600 punkter, ger även möjlighet till
spegelvänd utskrift, som förbilligar tryckningen av kommande böcker.
- Windows95 installerat, inte utan problem. Klarar inte direkt övergång mellan två av våra
viktiga program. 
- Inköp av VisualdBase, som möjliggör framtagning av mer användarvänliga program för bruk
på biblioteken.

9 - Rapporter
- Vissa av våra aktiviteter kommer att annonseras i Din del, Telias telefonkatalog.
- UKF deltar genom Börje i projektet "Storstad och land", delstudie Hembygd och Miljö, ett
Agenda 21-projekt under MOVIUM-sekretariatet vid Lantbruksuniversitetet i Alnarp. Tre or-
ter ingår projektet, av vilket Ystad och Tidaholm är slutförda. Upplands-Bro representerar för-
ort i storstadsområde. Del projektet Hembygd och Miljö har stora likheter med Upplands-Bro
projektet 1977-80 i så måtto att man försöker skapa en hembygdskänsla i inflyttningsbygd.
     "Framtidsmässa" i Bro 24-28 april planeras. Järfälla har en liknande manifestation 24-29
okt 1995.
- UKF:s engagemang i John Krafts bok om Hedniska Kultförbund ser ut att inte bli av efter-
som Historiska Museet vill ge ut boken i sin skriftserie.
- Börje har inköpt antikvariska böcker för Brobibliotekets räkning, främst sådana som gick
upp i rök vid Centrumbranden.  För UKF:s räkning har han köpt ett 20-tal böcker ur Uppsala
Hushållningssällskaps årsböcker från första hälften av 1800-talet i vilka intressanta ämnen be-
handlar förhållanden i nuvarande Upplands-Bro.
- Förslag från Kristina Smedberg, ansvarig i länsförbundet för hembygdens år, att UKF delta-
ger och visar sin verksamhet vid "Hembygdens dag" på Riddarholmen 96-06-01.
- Nils-Erik Landells senaste bok jämte John Ericssons tal 1863 angående
sammanbindningsbanan. 
- Bengt Borkeby meddelade att frågan om "Stäketfläcken" på Järfällasidan vid Stäket ligger
stilla. rapporterade om Peter Bratts arkeologiska undersökningar vid Kalvshälla
- I Järfälla driver Studieförbundet Vuxenskolan en föreläsningsserie om träffar, i vilken Bengt
kommer att tala om Torpare och fattighjon, Magasinet, Säby gård.
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- Jan-Christer framhöll de goda kontakter vi fick med folk vid Släktforskardagarna; själv åker
han till Torsås för föredrag om sin forskning kring den bygden; ambassadör för UKF.

10 - Programverksamhet
95-10-04. Michael Olaussons föredrag om fornborgar - hans doktorsavhandling - drygt 30
deltagare.
95-10-15. Exkursion till tre fornborgar i Upplands-Bro. Vid första deltog ca 75 personer. Un-
der fortsättningen av dagen ca 35. Se projekt ovan. Gudrun och Börje rekognocerade. Nyckel
till Häradsallmänningen - Älgjakt pågår.

11 - Konsultationer - intervjuer
- Gymnasister inom Moviumprojektet fått upplysningar om hembygdsgårdarna
- Lars och Elsa Bergström åtager sig att tolka en handskrift åt kulturföreningen Daphne,
Ekerö.
- Boken om Alsnö till Arne Torbjörn, biblioteket.
- Leif Strand - Närradion. Intervjuat Börje.
- Gymnasieelever intervjuar Börje om Bros 1900-tals-historia, MOVIUM-projektet.
- Bertil Vallin, Skärholmen - upplysningar om Kummelvik, Aspvik m.m.
- Samara Braga, Stockholm - om årshändelser på 1500-talet.
- Lennart Wennberg, Kungsängen - idé om markeringar av havsnivåer i klippväggen vid
Ryssgraven.
- Inga Hellström, Sollentuna hembygdsförening - principer för medlemmars tillgång till
styrelseprotokoll.
- Tammsvik - kommuninformation för kursgårdarnas personal.
- Åke Daun - angående Bengt Borkebys ansökan om pengar för sin bok.

12 - Föredrag - guidningar
95-09-28. Busstur med 60 Komvux-elever - Turist- och hotellutbildningen.
95-10-01. Gudining för Folkdanslaget  - Almarestäket
95-10-03. Föredrag. Tammsvik - EuropCar-InterRent.

Nästa styrelsemöte:  onsd. 6 dec kl 19.30 hos Börje, Målarvägen 19. Bro

..................................................                                     .................................................
Börje Sandén Curt H Dahlgren
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UKF:s Styrelsemöte onsd 25~kl 19.30, Målarvägen 
19 
PM - sammanträde 95-6 
95-10-25
 
Ekonomi
 
Att diskutera!Angelägnare ärenden
 

Försäljning av Kultur och Historia
 
Reklamblad/inbetalningskortför UKF-böcker - Kungsängen
 
CD-bandspelare - delad kostnad med BDB 

redigering/registrering av kommunens bandintervjuer
 

Verkställt - allmänna angelägenheter för UKF 
Inköpt antikvariska böckerför bibliotekets räkning 

Projekt 
Fornborgar 

Börje och Gudrun rekognosering vid Draget och Murberget 95-10-10 
Börje och Gudrun rekognosering vid Sättra-fornborgen 95-10-11 
Exkursionen - Stertmans artikel lockade ett 40-tal extra deltagare, totalt ca 75 personer 

'-.-.	 Affischer uppsatta i Bro och Kungsängen 
Michael Olausson tog spontant upp frågan om arkeologisk undersökning av 
Dragetborgen; 
Kartering i april - maj; grävningar under sommaren; ev anslag från Humanistiska 
Forskningsrådet 
Postat kompendier till dem som önskade sådana - upplagan räckte inte 

Assurs by 
Att rapportera 

Vissa av våra aktiviter annonseras i Telefonkatalogen/Din del 
Bord, duka dig; Lennartsnäskonserten; Arkeologidagen 1996 

Intervjuer/rekogn 
Projektgruppen "Stad & land" - Agenda 21-projekt under MOVIUM - Lunds universitet 
Ystad - Tidaholm - Upplands-Bro 

Börje deltar i delprojektet Hembygd och Miljö - 95-10-4 
Börje deltagit i första Referensgruppmötet - 95-10-19 

Miljövecka i Jakobsberg 24-29 okt - Upplands-Bro har något liknande 24-28 april 
-96 

Böcker 
bok3
 
bok4
 
Hedniska kultförbund
 

Offelter från Författares Bokmaskin och Tomasz Pydzik 
Historiska museet med UlfErik Hagberg erbjuder sig utgivning av Krafts bok 
Inköp av bl a Hushållningssällskapets handlingarfrån mitten av 1800-talet 

Dator m.m. 
Modem-jrågan kunde så småningom lösas. Telia och Jessen 
3 mån leveranstidpå ny laserskrivare 
Win95 installerat - inte problemfritt - klarar inte direktövergång DBASE och 
WORDSTRAR 
Inköp av Visual dBASE 
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Programverksamhet 
95-10-04; MichaelOlaussonsföredrag om fornborgar - sin doktorsavhandling - drygt 30 
deltagare 
95-10-15; Exkursion till Fornborgar i Upplands-Bro; ca 75 deltagare i första delen av 
dagen 
95-11-08; Bord duka dig; 8 historiska matbord; Maud Ekblad 
95-11-26; Herrgårdskonsert på Lennartsnäs med Johan Westre: Chopins samtliga valser. 
Diskuterat ev studiecirkel i gamla maträtter med Kristina Steen, Nordiska museet, skriver 
böcker i ämnet gamla maträtter 

Konsultationer - intervjuer 
Johanna på Gymnasiet fick uppgifter om hembygdsgårdarna i kommunen - del i Allerstams 

, projekt (MOVIUM) 
Lars och Elsa Bergström åtager sig att tolka handskrift inför biskopsvisitation på 
Ekerö/Svartsjölandet; genom kulturföreningen Daphne. 

\_-- Boken om Alsnö till Arne Torbjörn 
LeifIitrand - Närradion, kort intervju 
4 gymnasie-elever om Upplands-Bros 1900-talshistoria -MOVIUM-projektet 
Bertil Wallin - uppgifter.om Kummelvik 

Föredrag - guidningar - eh UKF-arrangemang 
Verkställda 

Busstur med 60 Komvux-elever - Turist och hotellutbildningslinjerna. 95-09-28 
Guiclning -Folkdanslaget - Almarestäket 95-10-01 

I Föredrag Tammsvik - EuropCar-InterRent 95-10-03 
Kommande 

KorrespondenserlKontakter 
Brevlfax in 

Nils-Erik LandelIs senast bok till UKF - för reklam i medlemsinfo, jämte Nils Ericsons 
tall 863 

Brevlfax ut 
Samara - årshändelser 1560-talet 

telefon 
Sune Berg, arrendator av jakten op häradsallmänningen godkände vårt besök i området 

'...... sista älgjaktsdagen 
Nyckel genom skogvaktaren Ivar Hansson 

.> Åke Daun - angående Bengt Borkebys ansökan om pengar för sin bok. 
Diskuterat 

Lennart Wennberg - ide om nivåmarkeringar i klippan som syns från Pendeltåget 
Rankhus 
Inga Hellström. Sollentuna hembygdsförening - principerna för tillgång till 
styrelseprotokoll 
Kristina Smedberg, länsförbundet, vill att UKF deltager i Hembygdes dag 96-06-0 l, då 
vi presenterar vår verksamhet - ev håller jag föredrag under dagen om Dalupproret. 
BDB vidtalat för medverkan. 

;.-- Tammsvik och kommande kommuninformation för personalen
 
Övrigt
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Council of Europe 
Con...il do l'Europo 

Visby 1995-09-12 

Viking 
Network 

Arbetsgruppen Kultur 1743 
clo Thore Isaksson 
Sallstigen 22 
19633 Kungsängen 

Angående projektet ASlurs by - kulturhistoria om sambllUsutvftidlng 

Betydelsen av kultur som regional UlVocklingsfaktor bar allt mer kommit Btt framhävas. bAde pi 
lokal och regional niv! och åtskilliga är de satsningar som görs runt om i landet med inriktning 
pli att levandegöra vArt kulturarv. Ett levande kulturarv har och! betydelse för den enskilda 
människans välbefinnande och sociala förankring och används därf"or i många sammanhang 
som eD Jokalisecingsfaktor när en kommun vill dra tiU sig industrier eller boende. 

Sedan några år tillbaka har även länsstyrelserna i landet kunnat använda regionala utvocklings
medel för kultursatsningar. vilket tidigare varit omöjligt. Inlematlone11t: pågAr stora satsningar 
såväl inom Europarådet som EU vad gäller alt använda kultur8IVå som en resut'S i regional 
utveckling och ett av de snabbast växande segmenten inom besöksnäringen är natur- och 
kulturturismen. Kulturens betydelse har legat till grund för flera stora satsningar mnt om i 
landet undcr scnare år. S1\ kan t ex nämnas dcn salsning som länsstyrelsen på Gotland, 
tillsammans med nem andra myndigheter och organisatiuner, genomfönk: i slutet på 1980-lalet, 
och som innebar en rejäl satsning på att ulvecJcla resursen natur- och kulturarv. Närmare 13 
miljoner kronor användes för att surna i ordning 200 besöksplatser ront om på. ön (100 nablr 
och 100 kullur), för publicering av två välgjorda guideböcker och framtagandet aven karta över 
sevärdheter samt fOr anordningat" i fålt i form av sanitära anläggningar, p-platser och informa
tionsskyllar etc. 

Det är med andra ord ingen tvekan om att natur· och kulturarvet, riUt utnyttjat, {jr en mycket 
viktig resurs i regional utveckling, sl1rslåltflJr 1rommuner och regioner som i iJvrigt inte har 
fOrutslIttningar Idr industriell utveckling, Till dessa kommuner torde tveklöst Upplands-Bro 
höra, med sitt perfekta pendlingsavstånd från Stockholm och med sina stora, glest bebyggda 
landområden. 

Jag anser med andra ord att ett utvecklande av de natur- och kulturföreteelser som finns i 
kommunen bör bli en väsentlig faktor i kommunens satsning. Projektet Assut8 by ligger härvid 
helt i linje med dessa synpunkter. För en väl fungerande kullurturism handlar det om en 
medveten och konsekvent satsning. SOI11 bl a illllebär framtagandet av elt flcrlal sevärdheter och 
aktiviteter med nalur· eUer ku1bJrturistiskt tema. 

Vikingatemat. som ligger i Assurs by. är starkt förekommande inom många ommden i landet 
Intresset för vildngnma..~ liv och leverne har pI senare Ar vuxit starkt. inte bara i Norden utan 
även ute i Europa. Det är dessutom inte enbart arkeologer och historiker som är aktiva inom 
vikingavärltlen ulan liven turislarrangOrer och kommuner med intressanta fyndplatser. Det fInns 
idag en stark vilja atl"exploatem" och utny~a vikingatemat i skilda sanunanhang. På ett flertal 

Council of Europe', Viking Network 
Gotland College of Higher Education. Gotland', Historical Museum. County Administration of Gotloncl. 
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skilda håll i Norden och Europa pltgm- planer på vikingaprojckt, många med pamlleUer- med t ex 
Jorvik Viking Center i York i nordöstra England. 

Det starka intresset aU nYltja vikingatemat i skilda sammanhang är i grunden av värde för sprid
ningen av kunskap och information om vår äldre historia och utgör, rätt utnyttjat, en stor 00
gäng i levandegörandet av vårt kullurarv. 

Det finns dock risk fUr aU en nlltrur omfaUandc och intensiv satsning IJA temat vikingar riskerar 
att medföra en "överetablering" av vikingaprojekl, och en förflackning av temat. Del är med 
andra ord av väsentlig betydelse för lrovärdighctell att man så långt möjligt försöker visa på CD 

autentisk bild av vikingen och den tiden. 

Jag har tagit del av planerna f6r Assurs by och anser att en satsning på denna kulturattraktion, 
parad med en konsekvent satsning i kommunen pA Rtt utveckla andra kullUrhislorlska och 
nalurgivna sevärdheter och attraktioner, bör kunna bli en väsentlig del i kommunens framtida 
utveckling. I utförandet av Assurs by bör man härvidlag så längt möjligt samverka med 
antikvariska myndigheter och organisationer för att skapa en sA. längt möjligt autentisk miljö. En 
given sammbt.1spadner är självklart kommunen. 

Med vänlig hälsning 

Q)~~,-
Dan Carlsson 
Project Coordinator 
The Council of Europe's Viking Network. 
62185 Visby 
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Kommunstyrelsens ordförande 
Sven-Inge Nylund 

1995-10-12 

Kultur 1743 
Thore Isaksson 
Saltstigen 22 
196 33 Kungsängen 

Vikingaby på norra Stäksön 

Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde idag 1995-10-12 fattat följande 
beslut: 

1. Kommunen uttalar sig ånyo positiv till en etablering av Assurs by i 
Upplands-Bro kommun. 

2. Kommunen förutsätter liksom tidigare att finansieringen löses utan 
kommunala medel. 

3. För att kommunen nu ska sätta igång arbete med ändrad översiktsplan 
och områdesbestämmelser krävs 
- bindande överenskommelse med markägaren 
- tydliga besked från finansiärer som visar att projektet kan komma till stånd 
och kan drivas under en längre period 
- överenskommelse med projektgruppen att planläggningskostnaderna 
betalas med icke kommunala medel. 

4. Kommunen är beredd att vid lämpligt tillfälle ta initiativ till träffar med 
länsstyrelsen, landstinget m fl för att efterhöra det regionala intresset för 
projektet och undersöka möjligheterna för stöd i form av bl a regionala 
utvecklingsmedel. 

5. Kommunen är intresserad av att vara representerad i referens- eller 
samarbetsgrupp för projektet. 

6. Kultur- och utbildningsnämnden får i uppdrag att ansvara för löpande 
kontakter med projektet. 

VlKIN02.00c 

POSTADRESS BESOKSADRESS TELEFON TELEFAX POSTOIRO.NR. 
Upplands·Bro kommun 
198 81 KUNGSANGEN EnblrsYlgon 1 08 • 581 690 00 08·581 692 40 70743·0 
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Motivering för kommunstyrelsens beslut 

Arbetsgruppen för projektet - Kullur 1743 - har sedan ett par års tid haft 
ambitionen aU bygga en vikingaby i kommunen. Det kommunala 
ställningstagande SOI11 finns till iden är kommunstyrelsens beslut 1994-02-10: 

1.� Kommunstyrelsen uttalar sitt positiva intresse för projekt~t. 

2.� Kommunen är för sin del beredd att medverka i en första etapp av 
projektet omfattande aktiviteter t o m juni 1995 enligt tidsplanen för 
projektet under förutsättning att finansieringen kan lösas utan 
kommunala medel. Kommunens medverkan omfattar inte planering, 
projektering och anläggningsarbeten som anges i avsnittet 
"genomförande av infrastruktur... " i tidsplanen. 

3. Sedan dtgärderna enligt punkt 2 ovan redovisats är kommunen beredd 
att ta ställning till eventuellt fortsatt engagemang i genomförandet av 
projektet. 

Kommunen är således sedan tidigare positiv till projektiden. Några 
ekonomiska åtaganden från kommunens sida har inte gjorts. 

Sedan frågan behandlades förra gången har den geografiska placeringen 
blivit en annan. Istället för Tibbleviken är nu norra delen av Stäksön aktuell. 
Projektet har också fått en mer genomtänkt och tydlig struktur som visar på 
en stor historisk seriositet. 

Kommunens syn på en etablering av Assurs by i Upplands.Bro 

Som framgår ovan har kommunen hela tiden varit positiv till iden med en 
vikingaby. Inställningen står fast. Kommunens geografiska placering vid de 
historiska farlederna, Rösa Ring med processionsvägen m m gör det 
naturligt att just i vår kommun visa upp det historiska arvet från 
vikingatiden. Närheten till storstaden och de allmänna kommunikationerna 
ger också möjlighet för en vikingaby aU locka många intresserade besökare. 

Assurs by kan ge positiva effekter för kommunen dels genom de 
arbetstillfållen som uppstår, dels genom aU bidra till att Upplands-Bro blir 
mer känd. Det gäller särskilt om projektet får en bra koppling med andra 
kulturella och historiska sevärdheter och aktiviteter inom och utanför 
kommunen. 

Projektplanen visar att Assurs by är tänkt att ingå i ett nätverkssamarbete 
med andra historiska projekt och sevärdheter, både sådana som finns längs 
Mälarens farleder och sådana som finns på helt andra ställen, t ex 
vikingaprojekt i andra länder. Genom samarbete med forskare och 
utnyttjande av modern informationsteknik har projektet Assurs by 
spännande möjligheter till framtida vidareutveckling. 
En förutsättning för kommunens inställning är givetvis att genomförandet 
blir seriöst och sker i nära samverkan med antikvariska och historiska 
experter. 
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Finansiering 

Som projektgruppen mycket riktigt påpekat är det viktigt att projektet 
förvissar sig 0111 en grundfinansiering som är långsiktig och stabil. 

Kommunen har från början slagit fast att finansieringen skall lösas utan 
kommunala medel. Det vore äventyrligt för en liten kommun att engagera 
sig ekonomiskt i en stor och riskfylld satsning av detta slag. Detta är ett 
privat initiativ, inte ett kommunalt projekt. Det är viktigt att hålla en klar 
rågång mellan vad som är kommunalt och vad som är privat. 

Norra Stälcsön - platsens lämplighet och behovet av planläggning 

Den plats som föreslås är naturskön och verkar vara lämplig för sitt 
ändamål. 

Länsstyrelsen anser i förhandssamrådet att kommunen bör redovisa sin 
inställning till de ingrepp vikingabyn kommer att innebära för naturmiljön 
och strandskyddet. Kommunen bör redovisa sina motiv till att ev ta de från 
bevarandesynpunkt värdefulla markerna i anspråk för en användning som 
inte kan bedömas som allmän. Lagen om hushållning med naturresurser 
(NRL), kap 3 anger att turismens och friluftslivets intressen, främst det 
rörliga friluftslivets, särskilt ska beaktas. Ett villkor är att åtgärder inte 
påtagligt skadar områdets natur- och kulturvärden. 

När det gäller strandskyddet kan undantag göras om en angelägen 
anläggning bedöms behöva strandkontakt. Kommunstyrelsen bedömer 
Assurs by som en angelägen anläggning med behov av strandkontakt. 

Det är riktigt att en vikingaby dit allmänheten har tillträde endast på 
bestämda tider och mot avgift begränsar allmänhetens möjligheter att 
använda området. Området ligger dock mycket avskilt och utnyttjas idag 
bara av ett fåtal. Genom vikingabyn kommer ett mycket större antal 
människor att få glädje av området, med en unik koppling till vårt historiska 
arv. 

Kommunstyrelsen gör således en positiv bedömning av förutsättningarna för 
en vikingaby på norra Stäksön. För att slutgiltigt avgöra frågan behövs 
emellertid en planläggning, vilket framgår av tjänsteskrivelse och 
sammanställning av förhandssamråd i de utsända handlingarna samt av bygg
och miljönämndens beslut. 

Av stadsarkitektens tjänsteutlåtande framgår att planläggning kommer att 
medföra arbetsinsatser som uppskattas motsvara ca 200 000 kr. Om det 
tidsschema som initiativtagarna har tänkt sig ska kunna hållas är det helt 
nödvändigt att planläggningsarbetet genomförs med särskilt inhyrd 
konsultkapacitet. Stadsarkitektkontoret är för närvarande hårt ansträngt med 
angelägna planer för järnvägsutbyggnaden, äldreboendet, Högbytorp och 
fördjupad översiktsplan för Bro och Kungsängen. Även om konsult kan 
anlitas kommer med nödvändighet en del av insatserna ändå att falla på 
kontorets egen personal. 
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Eventuell planläggning bör ske i form av ändrad översiktsplan och 
områdesbestämmelser. Detaljplanering skulle kunna ge byggrätter som om 
vikingaprojektet inte genomförs kan medföra en helt oönskad 
bebyggelseutveckling på norra Stäksön. 

För att planläggning ska igångsättas av kommunen krävs att den kan 
bekostas av icke kommunala medel. Det måste också kunna bedömas som 
realistiskt att vikingabyn kan komma till stånd och drivas under en lång 
period. Därför behövs bindande överenskommelse med markägaren och 
tydliga besked från finansiärer. 

Kommunens roll i projektet 

Som redan konstaterats är detta ett privat projekt. Eftersom projektet tillhör 
besöksnäringen bör löpande kontakter med projektet åvila kultur- och 
utbildningsnämnden som är turismansvarig i kommunen. 

Det vore lämpligt om kommunen deltog i någon form av referens- eller 
samarbetsgrupp, särskilt med tanke på möjliga kopplingar till såväl andra 
kultur- och natursevärdheter i kommunen som till forsknings- och 
utbildningsdelar i en framtida vidareutveckling av projektet Assurs by. 

Kommunen kan också bistå vid vissa externa kontakter. Kommunen är bl a 
beredd att vid lämpligt tillfålle ta initiativ till träffar med länsstyrelsen, 
landstinget m fl för att efierhöra det regionala intresset för projektet och 
undersöka möjligheterna för stöd i form av bl a regionala utvecklingsmedel. 

Med vänlig hälsning 
UPPLANDS-BRO KOMMUN 

SU/4~e-}/~~ 
Sven-Inge Nylund� 
Kommunstyrelsens ordförande� 

V1KING2.DOC 4 
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Stockholm 95 1024 

Stockholm Europas� 
Kulturhuvudstad 1998� 

Carin Fischer 
Beate Sydhoff 
Mats Widbom 

Sedan vår presentation av Assurs By ute på Stäksön i augusti 
har följande hänt. Vi har arbetat vidare på en möjlig utformning 
aven etablering av Assurs by på Stäksön. Diskussioner med 
kommunen har också fortsatt och resulterat i att projektet� 
behandlats i kommunstyrelsen.� 

Vi skickar vår information som behandlar utgångspunkten 
för tänkt utformning av Assurs by. Dessutom en uppställning som 
i punktform beskriver grundförutsättningarna för en etablering 
och slutligen kommunstyrelsens ställningstagande. 

jag och Catharina Andersson (Kultur-och utbildningsnämdens 
ordförande i Upplands-Bro) vill hitta en tidpunkt då vi kan träffas 
för att se ifall Assurs By kan vara ett historiskt aktivitetscenter som 

passar in i det program som kulturhuvudstadsåret har tänkt sig. 

Med bästa hälsningar 

/12~// f:r#t//p#c?---~ 
Thore Isaksson 
Kultur 1743 

KULTUR 1743 
Postadress Sal1stigen 22. 19633 Kungsängen. Besöksadress Luntmakargalan 94. 

Telefon dagtid 08·61201 44. Fax 08·61222 70. Hemtelefon 08·581 71240. Mobil 010·677 03 35. Bankgiro 5906-0806. Postgiro 492 06 493. Prellmlnlr F·skall. Organisationsnummer: 47 1226.0159. 
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