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Föreläsning av Bo Eriksson
Historikern Bo Eriksson berättar om Sturarna: makten, morden, missdåden.
Med utgångspunkt i Sturemorden 1567 berättar Bo Eriksson hur den
senmedeltida aristokratins (Stures) makt bröts när arvkonungadömet (Vasa)
konsoliderades under 1500-talet. Från att ha varit toppstyrt av ett fåtal
adelssläkter under senmedeltiden utvecklades samhället till en ny tid och era
där den politiska ordningen kontrollerades och dominerades av kungen och
kampen om tronen gick Sturarna ut som förlorare.

Onsdagen den 11 april 2018 kl 19.00
Kungsängen, Kulturhuset/Stora Scenen
Välkommen till en historisk högtidsstund.
Fri entré
Arrangör: Biblioteket i samarbete med UKF

UKF årsmöte 2018 och föredrag.
Onsdagen den 25 april kl 18.30/19.00
Hembygdsgården KLINT i Bro
Årsmötet börjar kl 18.30 och beräknas vara klart kl 19.00.
(se bifogade årsmötesdokument i detta nyhetsbrev)

Kl 19.00 börjar föredraget som har rubriken
Wikipedia på 1700-talet - upplysning till folket på franskt och svenskt vis
Gudrun Sandén och Sophie Hedin berättar om den franske upplysningsfilosofen
Diderots uppslagsverk och det svenska Patriotiska sällskapets Hushållningsjournal.
Skrifterna, som gavs ut under 1700-talet, är typiska upplysningsskrifter ägnade att öka
medborgarnas kunskaper om samhället i allmänhet och jordbruk, ekonomi,
hushållsmetoder i synnerhet. Båda verken är rikt illustrerade, men säger bilderna
samma sak? Det och många andra aspekter på de båda skrifterna kommer att tas upp
under kvällens föredrag.
Vill du enbart lyssna på föredraget är du välkommen kl 19.00
Välkommen
Öppet för alla. Fri entré
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Historisk mosaik – en blandning av litterära, musikaliska och
konstnärliga bitar hämtade ur Upplands-Bros lokalhistoria.
Medverkande:
Börje Sandén, Tomas Fridén, Kristina Bennet Westre, Johan Westre och Sophie Hedin

Onsdagen den 23 maj 2018 kl 19.00
Kungsängen/Kulturhuset Stora scenen
Fri entré
Arr. UKF i samarbete med Biblioteket
Se rutan nedan angående evenemanget.

Angående evenemanget Historisk mosaik..
Kvällens föreställning blir ett annorlunda sätt att beskriva vår bygds historia. Programmet har
formen av en historisk mosaik där varje bit i tavlan representerar en historisk händelse som vår
hembygdsforskning arbetat med. Bitarna hittar vi i de spår historien lämnat i form av litteratur,
kartor och konstverk av olika slag som poesi, sånger, musik, måleri, teckningar, skulpturer, textil
konst. Gestaltningen av dessa historiska bitar blir när så har varit möjligt i form av sång och
musik, deklamerade texter samt bilder och kartor på filmduk.
Sammantaget kommer mosaiken att tidsmässigt beskriva bygdens växlingsrika lokalhistoria från
forntid till nu.
Thomas Fridén är välkänd sångare och f.d. ledande politiker i kommunen. Några av hans
sånger är paradnummer, som den legendariska Jussi Björling kan ha sjungit när han som
tonåring vid ett par tillfällen 1928 besökte den Sunnerdahlska skolan vid Låssa kyrka. Han
framträdde då på Gustav Adolfsdagen den 6 nov. och i dec. vid skolans luciafest. Varför Jussi
Björling kopplas samman med den Sunnerdahlska skolan kommer att förklaras under kvällen.
Kristina-Bennet Westre sjunger några sånger med historisk anknytning till vår bygd. Johan
Westre sköter pianot. De är bägge uppväxta i kommunen liksom Sophie Hedin, som bl.a.
deklamerar till musik från en gammal handskrift.
Börje Sandén leder oss under kvällens vandring genom historien. Han läser ur gamla krönikor
och ur för oss angelägna dokument som lämnats obeaktade av den akademiska forskningen och
berättar om vår lokalhistorias nära kopplingar till rikshistorien orsakad av vår bygds centrala läge
i det ursprungliga Svitjod.
Han kommer bl.a att berätta om det märkliga faktum att en av de större bitarna i vår mosaik är
förknippad med den Sunnerdahlska skolan. Hugo Tigerschiöld, författaren av en dikt som berättar
om Sten Sture den yngres död på Mälarens is ( citat från dikten ”Det blåser en vinande storm
med snö, en ensam släde ilar över Mälarsjö”) blev nämligen 1908 den första ordföranden i den
av konungen tillsatta ledningen för stiftelsen Sunnerdahls hemskolor på landet.
Dikten i sin tur gav idén till Carl Gustav Hellqvists berömda målning på Nationalmuseum
”Sten Sture den yngres död på mälarens is”. Inte nog med det. Den blev tonsatt på ett märkligt
sätt. Dikten deklameras nämligen med bakgrundsmusik från en symfoniorkester, där
kompositören format musiken efter texten. Vi har ingen orkester på scenen. Musiken framförs i
stället av Johan Westre i en av kompositören gjord pianotranskription. Samtidigt visas Carl
Gustaf Hellqvists berömda målning på Nationalmuseum på filmduken.

Banvaktstuga 757 på Stäksön
av Ulf Björkdahl
Under ungefär 100 års tid låg det en banvaktstuga på Stäksön nedanför den höga järnvägsbanvallen
alldeles norr om motorvägen. Inte mycket mer finns kvar av platsen än enstaka tegelrester, växtlighet
och rester av jordkällaren intill den gamla vägen dit.
Banvaktstuga nummer 757 uppfördes 1876 av Stockholm-Westerås-Bergslagens Jernvägsaktiebolag
(SWB) som byggde järnvägen. Banvaktstugorna byggdes tätt, med några km mellanrum. I banvaktens
uppgifter låg att dagligen inspektera den järnvägssträcka han ansvarade för. Han skulle utföra enklare
reparationer, laga staket, röja sly m m. Banvakten var anställd med lön och tjänstebostad. Till bostaden
fanns en trädgård samt uthus för djur, foder, ved och redskap, dass och jordkällare. 6 banvaktare hann
bo här och därefter några ytterligare järnvägstjänstemän och senare sommarstugeägare.
Järnvägen förstatligades 1945 och banvakten blev därmed SJ-anställd. Rationaliseringar gjorde att
banvakterna efter hand kunde svara för längre sträckor och därmed blev de färre. Stugor som blev
tomma uppläts åt andra SJ-anställda. Så småningom avvecklades banvakterna helt och banvaktstugorna revs eller såldes.

Stäksön idag. Den gamla järnvägssträckan norr om
motorvägen är övergiven men banvallen finns kvar.

På 1950-talskartan syns banvaktstugan som
en ofylld ruta intill "Bv" öster om järnvägen
Banvakten Anders
Nilsson Lind med
hustru. Familjen kom
hit från Målilla 1879
och flyttade till Järfälla
1883. Fotot har jag fått
från deras barnbarn
Frida Uppsäll i
Köping.

3

Banvaktstugan uppfördes 1876. Den rymde ett rum, kök och förstuga. På gaveln hänger skylten
"757". Huset revs under 1980-talet. Då fanns ännu kvar några fruktträd och en almberså.
Boende i banvaktstuga 757:
1877-79
Banvakten Gustaf Andersson f 1844, med hustru och två barn. Sedan hustrun dött
1877 gifte han om sig och ytterligare ett barn föddes här.
1880-83
Banvakten Anders Nilsson Lind f 1849, med hustru och tre barn (varav två föddes
här). Lind blev senare banvakt och stationsförman i Barkarby.
1883-04
Banvakten Johan Erik Lidström, f 1840, med hustru och tre barn (ett föddes här).
Hustrun dog 1885, varefter han gifte om sig. Johan Erik dog här 1904.
1904-29
Banvakten Per August Andersson f 1875, med hustru och sex barn (tre föddes här).
1929-40
Banvakten Erik Oskar Andersson f 1876, med hustru och ett barn.
1940-49
Banvakten Erik Alexius Nyström f 1912, med hustru och tre barn (ett föddes här).
1949-54
Tågklareraren Ivan Törnberg f 1920, med hustru, första dottern föddes här.
1954-62
Trafikbiträdet Jan-Erik Eriksson f 1929, med hustru och fyra barn (två föddes här).
1962-63
Trafikbiträdet Olof Ingemar Eriksson, f 1923, med hustru och ett barn (föddes här).
Platsen har anmälts av mej till fornminnesregistret och har beteckningen Kungsängen 229.

Tågklareraren Ivan Törnberg
2011 intervjuade jag nu framlidne Ivan Törnberg i Kungsängen som berättade
att han kom från Västergötland 1949 och fick banvaktstugan som bostad när
han tjänstgjorde som tågklarerare på Stäkets station. Han ingick i ett treskift
med tågklarerare som dygnet runt övervakade tågtrafiken mellan Kungsängen
och Barkarby. För att förflytta sig på rälsen hade han tillgång till en dressin
(”trehjuling”). Odlingen vid banvaktstugan upplät han till en gammal soldat i
Stäket som skördade höet åt sin häst och satte potatis. Ivan gifte sig under
tiden här och de fick sitt första barn. 1954 flyttade de till SJ:s tvåfamiljshus
vid Stäket (det s k "bläckhornet") där det var bekvämare att bo. Senare
flyttade de till Kungsängen. Ivan pensionerades 1983.
Ivan vid Stäkets station med signalstaven.
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Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen för
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF)
får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2017 (vid årsmöte 2018-04-25)
Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Resterande
mandattid
(år)

Bef/namn

Ordf/kassör
Forsk.ansv.
Sekr
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Hans Borgström
Börje Sandén
Sophie Hedin
Bo Bjerkerot
Bo Palmehorn
Uno Stedman

3
3
3
3
3
2

Resterande
mandattid
(år)

Bef/namn

Ledamot
Suppleant
Suppleant
Revisor
Revisor
Revis.suppl

Ulf Björkdahl
Håkan Norelius
Ulla Zetterberg
Bengt Ramström
Torbjörn Ehrnst
Agneta Ramström

3
0
0
0
0
0

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden.
Kort sammanfattning av verksamhetsåret 2017.
Året som gått har varit ett Ett minnenas år. UKF har fyllt 30 år och det är 500-år sedan beslutet om Biskopsborgens rivning togs. Under rubriken Året 2017-Ett minnenas år uppmärksammade Börje dessa tilldragelser
i en artikel i nyhetsbrevet. För att fira UKF´s 30-årsdag beslutade styrelsen att årsmötets traditionella
avslutningsevenemang i år skulle vara i form av en jubileumskonsert sammansatt och genomförd av
Fam.Westre. Det blev en minnesvärd kväll. Vidare beslutades att 500 års-minnet av Borgens rivning skulle
manifesteras dels i form av en vandring och föredrag vid Borgruinen och dels ett föredrag i Kulturhuset av
den kände historikern Bo Eriksson med uppgift att bl.a ge en initierad bakgrund till beslutet att riva borgen.
Tidpunkt för detta arrangemang var satt till nov. men av bokningsmässiga skäl tvingades vi acceptera att
föredraget istället skulle hållas i April 2018. Kanske inte så dålig lösning eftersom rivningen av borgen
påbörjades i april 1518.
Som av en händelse lanserades boken om Almare-Stäket vid flera tillfällen under hösten med Dick
Harrison som huvudtalare. I sina anföranden berättade han om bakgrunden till beslutet att riva borgen dvs.
det som vi hade planerat med Bo Erikssons föredrag. Det hade ju varit bättre om vi hade kommit först. Men
ser vi det positivt har lanseringen satt extra ljus på 500-årsminnet av borgens rivning.
I övrigt kan årets sammanfattas på följande sätt:
• Beslutade evenemang med föredrag, vandringar och musik genomfördes som planerat. Börje lockar
stor publik. Totalt blev det 4 föredrag, 2 musiksalonger och 2 vandringar.
•

Fyra nyhetsbrev har producerats. ”Sunnerdahls Hemskolor på Landet” av Uno och ett antal tyngre
artiklar av Börje har varit huvudstoffet. Ulf har publicerat artiklar om sin forskning han gjort på torpet
Lilla Draget och Skysta sågkvarn som han funnit på sina vandringar i Kommunens utmarker. Likaså en
uppsats om Drottning Kristinas väg.

•

Börje Sandén fick Upplands-Bro kommuns kulturstipendium 2017

Innan året var slut nåddes vi av det tragiska budet att vår styrelsemedlem Bo Palmehorn efter en lång tids
sjukdom avlidit den 10 december. Han blev 74 år. Bo har varit ordinarie ledamot i styrelsen sedan år 2000
och under åren deltagit i en rad UKF-aktiviteter samt bidragit med artiklar till produktioner som ex.vis
”Hundra Adelssläkten” och ”Upplands-Bro från då till nu”. Han höll uppskattade föredrag från sina resor
till bl.a. Grönland och Canada. Vi minns honom som en värdefull tillgång i vår verksamhet.
Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning
Årets resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2017 (delas ut vid årsmötet
den 25 april 2018). Redovisningen visar på ett rörelseunderskott om 30439,30 kr. Orsaken är dels att vi
tvingats ersätta vår gamla A3 skrivare med en ny och dels att vi ”tog” kostnaden för jubileumskonserten vid
årsmötet i april 2017. Vid sidan av dessa kostnader påverkades vårt resultat av lägre medlemsavgifter och att
UKF Verksamhetsberättelse för 2017
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föreningen inte fick verksamhetsbidrag för 2017. En tröst i den bedrövelsen är att föreningen kommer att få
begärt verksamhetsbidrag för 2018.
Föreningens saldo är ännu så länge bra men hotar att krympa om vi inte ser till att våra normala
kostnader och intäkter som minimum resulterar i ett nollresultat. Bäst är naturligtvis om det blir ett litet
överskott. Föreningens starka saldo beror till största delen på de samlade inkomster föreningen skapade
genom de sysselsättningsbidrag föreningen fick från AMS åren 2015-16. Vid inledningen av 2017 upphörde
detta bidrag och nu får vi börja snåla. Saldot vill vi spara till större forskningsutgifter.

Forskningsverksamhet under året.
Gamla landsvägen genom Upplands-Bro
Ulf Björkdahl, har under året avslutat sin forskning kring historien om den Gamla Landsvägens sträckning
genom kommunen. Materialet har under hösten sammanställts i form av ett UKF-häfte. Planen är tryckning i
början av 2018 och försäljningsstart i mars 2018. Det blir i så fall det första häftet på många år.
Svitjod
Börjes forskning kring Svitjod har under året gått i långsammare takt. Kunskap om Svitjods geologi och
geografiska utbredning är en viktig pusselbit när det gäller att lokalisera platser för olika förhistoriska
händelser (jfr oklarheterna kring Olav den heliges besök i Svitjod). Ett av delproblemen är hur Mälarens
strandlinje förändrats under de senaste 6000 åren. För att få klarhet i detta inbjöds experterna på området
professorerna Göran Alm och Jan Risberg att hålla ett föredrag. UKF fick i detta sammanhang tillgång till
ett kartpresentationsprogram som visar strandlinjens förskjutning orsakad av landhöjningsprocessen från år
6000 f.Kr till dags dato. Det återstår nu att se vilka slutsatser vi kan dra av den kunskap vi nu fått om
strandlinjens förskjutning.
Forntida väg
Efter nya iakttagelser i källmaterialet kunde Börje i nyhetsbrev nr 4 publicera hypotesen om en forntida väg
mellan Bro och Fornsigtuna. Källmaterialet är runstenen vid Bro kyrka och riksantikvarien Martin
Aschaneus beskrivning av Bro socken i en publikation, som inte har varit känd av forskningen förrän på
senare år. Han har vid resor i Upplandsbygderna beskrivit orternas särdrag. Det vägbygge som runstenen
berättar om fanns på 1600-talet i ortsbornas minne. Man talar nämligen om Landsvägen som går över
skogen mot Tibble. Det blir nu vår uppgift att närmare studera omständigheterna och publicera våra
iakttagelser så att den akademiska världen kan ta ställning i saken.
Läsning för folket
Gudrun Sandén har under året påbörjat ett mödosamt ”översättningsarbete” av det 90-sidiga kvartalshäftet
”Läsning för folket” som utgavs av ”Sällskapet för nyttiga kunskapers spridning” under åren 1835-1913.
Utgivningen syftade till att förmedla nyttiga kunskaper till befolkningen om jordbruk, historia, religion,
geografi och ekonomi. Häftena skulle lite grovt kunna ses som ersättare för Hushållningsjournalen som vid
utgivningen av Läsning för folket 1835 var nedlagd. UKF har i sin ägo 18 häften. Översatta artiklar kommer
att publiceras löpande i nyhetsbrevet.
Skällsta grafitgruva
Bo Bjerkerot har fortsatt sin forskning om historien kring grafitgruvan vid Skällsta.
Upplands-Bro under 2:a världskriget
Bo Bjerkerot inledde under året forskning under rubriken Upplands-Bro under 2:a världskriget. Syftet med
projektet är att skapa en heltäckande bild av vad som hände i Upplands-Bro under tiden för 2:a världskriget.
En del är känt men mycket återstår att gräva fram innan en sammansatt beskrivning kan göras.
Sunnerdals hemskolor på landet
Uno Stedman har under året fortsatt sin dokumentation av verksamheten vid den nu nedlagda
naturbruksskolan på Säbyholm. Under rubriken ”Sunnerdahls hemskolor på landet” har Uno publicerat två
rapporter (del 8a och Luciafirandet vid hemskolan) i nyhetsbreven 2017-3 resp. 2017-4.
Medlemsutveckling
Vid årets slut kunde vi räkna in 121 st. betalande medlemmar. Detta innebär att medlemsantalet sjunkit
under året. Några medlemmar har under året lämnat föreningen av naturliga orsaker. Sexton (16)
medlemmar har av olika orsaker inte betalat. Eftersom vi inte tillämpar någon sista betalningsdag tolkar vi
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det som att man fortfarande vill vara medlem och kanske betalar detta verksamhetsår. Slutsatsen vi kan dra
av dagens situation är att vi måste bli mer aktiva medlemsvärvare.

UKF datorsystem
Efter ett par år av relativt lugn på datorfronten började vårt datorsystem under året att ”spöka” med
oförklarliga avbrott. I princip det värsta en datorägare kan drabbas av. Ibland fungerar systemet och ibland
är det bara skräp. Trots dessa problem har vi ännu inte drabbats av någon dataförlust. Till stor del beroende
på att vi sparar våra viktigaste data på ”molnet”. Det är ingen nyhet för styrelsen att vårt datorsystem börjar
bli till åren och av det skälet kan förväntas trassla. Ett totalt utbyte av systemet är tills vidare uteslutet
eftersom en sådan process skulle kräva att vi måste sätta oss på skolbänken och lära oss funktionerna hos ny
programvara. Tidskrävande och dyrt blir det också. Vi jobbar därför vidare med våra gamla grejor och
tillämpar den tidigare antagna strategin är laga felen när dom dyker upp. I år innebar det att vi tvingades ta
kostnaden för en ny A3-skrivare som ersättning för vår trasslande A3-skrivare.

Arkiveringsarbete
Det arkiveringsarbete som påbörjats tidigare verksamhetsår har under året gått på ”sparlåga”. Det är så
mycket annat som skall göras. Arkiveringsarbetet är dock viktigt och planen är naturligtvis att arbetet skall
bli mer intensivt det kommande året.
Genomförda egna arrangemang och då UKF medverkat på uppdrag.
UKF´s publika arrangemang är viktiga dels för vår medlemskontakt och dels för att göra ”varumärket UKF”
känt för en bredare publik. Vid sidan om de publika arrangemangen visar listan att Börje genomfört ett antal
specialbeställda föredrag och vandringar. Våra publika arrangemang syftar till att sprida kunskap. Vi vill
därför ha många intresserade ”lyssnare”. Här kan vi bara bekräfta det vi konstaterat tidigare år att det är
svårt för oss att locka den yngre publiken. Går det att ändra trenden eller måste vi finna oss i att lokalhistoria
är bara något för oss äldre?

2017-02-07
2017-02-12
2017-02-21
2017-03-15
2017-03-19
2017-04-04
2017-04-08
2017-04-27
2017-05-21
2017-06-01
2017-06-11
2017-06-15
2017-09-02
2017-09-10
2017-09-19
2017-10-04
2017-10-19
2017-10-24
2017-12-12

Börje berättade om kommunens histora vid förening Villa Skoga´s sammanträde
UKF Föredrag ”Strandförskjutningen i Mälardalen” av Göran Alm och Jan Risberg
Börje föredrag för Seniorklubben i Tibble
UKF Föredrag ”Massakern på Norrmalmstorg” av ff Claes-Göran Bergstrand
Börje deltog vid föreningen Villa Skogas årsmöte
Börje och Hans deltog i kommunens kulturrådsmöte
Börje deltog i Ortnamnssällskapets årsmöte.
UKF årsmöte samt konsert av familjen Westre
UKF Musikalisk salong på Kvistaberg med Pascal Jardry och My Eklund
Hans bidragit med kartmaterial till Kommunens sommarutställning
UKF Föredrag och vandring vid ärkebiskopsborgen Almare Stäket
Börje deltog i Svenska Fornminnesföreningen extra årsmöte på Strömparterren
Börje genomfört privat guidning på Rösring. 45-50 deltagare.
UKF Kulturarvsdagen. Vandring i Rösaringsområdet. ca 75 personer
Börje granskat/godkänt upprustning av Håtuna Tiondelada
Börje hållit föredrag för Vikingarna i Dagcentralen. 50 deltagare.
UKF Sophie Hedin hållit föredrag om Diederot. Rubrik Ny blick på gamla tider.
Börje och Hans deltog i Kommunens kulturrådsmöte.
UKF Börje hållit föredrag i Bro Bibliotek under rubriken Kommunhistoria.

Bro i April 2018

Hans Borgström

Börje Sandén

Ordf

Forskningsansvarig
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Dagordning vid UKF ordinarie föreningsstämma den 25 april 2018

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Val av mötesordförande
Val av mötessekreterare
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare
Fråga om stämman utlysts i stadgeenlig ordning (brevkallelse 14 dar före årsmöte)
Fastställande av röstlängd
Framläggande av styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
avseende verksamhetsåret 2017
7. Framläggande av revisionsberättelsen
8. Beslut om:
-fastställande av verksamhetsberättelse, resultaträkning och balansräkning
-dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust
- ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
9. Fråga som medlem i stadgeenlig tid hänskjutit till stämman (motion 3 veckor innan årsm.)
10. Beslut om styrelsens proposition ang. årsavgift. Se proposition nedan.
11. Fastställande av årsavgift
12. Val av två (2)styrelsesuppleanter mandattid ett (1) år
13. Val av två (2) revisorer, mandattid ett år
14. Val av revisorssuppleant, mandattid ett (1) år
15. Val av valberedning
16. Övriga ärenden

Proposition angående föreningens årsavgift.
Bakgrund
Årsmöte 2017 reste frågan om medlemsavgiftens storlek. Ett förslag var att medlemsavgiften borde
höjas. Efter disk.föreslog mötet att ge styrelsen i uppdrag att utreda frågan och komma med förslag.
Medlemsavgiften har varit oförändrad de senaste 10 åren. Under dessa år har föreningens kostnader
ökat i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen. Ex.vis är föreningens portokostnader höga
eftersom varje medlem får fyra nyhetsbrev per post varje år. Portoavgiften för 10 år sedan var då 3,50
kr/brev och 2018 är den 9 kr dvs. drygt 250 % ökning. Framställning av nyhetsbrevet är en annan tung
post. Kostnaden för toner till skrivare har stigit dramatiskt. Av dessa skäl verkar det naturligtvis logiskt
att anpassa medlemsavgiften till det allmänna kostnadsläget. Det är enkelt men kan resultera i att
medlemsavgiften kan bli så hög att föreningen av den anledningen förlorar medlemmar. Eftersom
föreningen redan nu förlorar medlemmar trots den nuvarande låga medlemsavgiften har styrelsen
kommit till den slutsatsen att det vore olämpligt att kompensera den pågående kostnadsökningen med
att höja medlemsavgiften. Vi tror att föreningen först måste utföra en kostnadsanpassning genom att
dels reducera sina egna kostnader och dels öka sina tjänsteintäkter och inträden till evenemang.
Exempel på en kostnadsreducerande åtgärd skulle vara att nyhetsbrevet sänds som e-post. Men frågan
som inställer sig då är om vi vill det?

Förslag
Styrelsen föreslår att årsmötet beslutar att medlemsavgiften skall vara 150 kr under 2018 samt att
styrelsen ges i uppdrag att under det kommande verksamhetsåret föreslå åtgärder som minskar
föreningens kostnader samt föreslå åtgärder för att öka föreningens intäkter.
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Födelsedagsfirande på Klint
Den strålande soliga eftermiddagen den 21 feb. var det födelsedagskalas på hembygdsgården Klint med
anledning av att Börje Sandén fyllt 90 år. Kalaset arrangerades av UKF, Bro Lossa Hbf och Upplands-Bro
Arkivförening. Gästerna var förutom Börje och hans hustru Gudrun,
kommunalrådet Camilla Jansson, kulturnämndens ordförande
Andrée Wright, kultur och fritidschefen Hannah Rydstedt,
bibliotekschef Olof
Språng, Bro
spelmän samt
föreningarnas
styrelser.
Kalasets värdinna
Sophie Hedin
hälsade samtliga
gäster välkomna i hembygdsgårdens kammare och föreslog en
skål för födelsedagsbarnet samtidigt som hela församlingen
sjöng ”ja må han leva” till musik av spelmännen. Därefter
utbröt en kort stunds mingel. I bakgrunden hörde vi hembygdstoner framförda av Bro spelmän som bänkat sig i
stora salen. Sophie avbröt minglandet och gästerna bjöds till bords i stora salen där kaffebordet var dukat med
hembakat. Med nöd och näppe fick samtliga plats. Kalaset inleddes med att kommunens representanter
presenterade sig varpå kommunalrådet Camilla Jansson överraskade oss alla med att förklara att kommunen till
Börjes ära inrättat ett kulturstipendium som skall bära hans namn. Stipendiet delas ut vid en allmän festlighet
(ex.vis Fest i byn) i Bro. Som om inte detta var nog förklarade kulturnämndens ordförande Andrée Wright att
kommunen beslutat träda in som ansvarig för Börjes hembygdssamling och att delar av denna skall finnas
permanent tillgänglig i Bro bibliotek. I princip blir det en motsvarighet till kommunens hantering av Herman
Svenngårds samlingar i kulturhuset i Kungsängen. Den
slutliga formen är inte klar men beslutet innebär för oss
UKF-are att Börjes hembygdssamling är framtidssäkrad
och tillgänglig för den som besöker biblioteket. Delar av
samlingarna kommer dessutom att arkiveras och
tillgängliggöras för framtida hembygdsforskning. Det är
inte att säga för mycket om vi alla tolkade att Börje blev
mycket rörd av detta fina initiativ från kommunen.
Efter denna överraskning fortsatte kalaset med ett par
musikstycken varefter det var dags för Sophie att säga
några
ord. Hon berättade då bl.a. om att hon i unga år deltagit i
skogsplantering i Rösaringsområdet. Börje blev då så
inspirerad av detta att han inte kunde motstå frestelsen att
hålla ett spontant tal. Det blev några ord om Savolax som
ligger i skogsplanterings-området varefter nya associationer
dök upp i Börjes huvud och talet utvecklade sig till en kortare
resumé över gångna tider i kommunen och UKF.
Därefter var det dags för UKF´s ordförande Hans Borgström
att hålla kalasets första planerade tal. I sitt tal reflekterade han
över Börjes minst sagt enorma energi och entusiasm. Den verkar bara öka med åldern. Han kanske till och med
är yngre än 90. Erik Weinberg från Bro-Lossa Hbf var nästa talare. Han höll ett varmt och vänskapligt tal med
gamla minnen från Lossa. Efter dessa tal blev det tillfälle för lite musik och festens musikaliska överraskning.
Nu skulle det bli allsång. Swing-it magistern (ni förstår säkert varför) med ny text av Sophie Hedin. Sången var
skriven på ett textblad som Hans Ström på ett fyndigt sätt utformat som en gammaldags ”svarta tavlan”. När
alla fått sina blad var det dags för Sophie Hedin och Hans Ström att leda allsången till ackompanjemang av
spelmännen. Musiken, allas sång och den fyndiga texten skapade en fantastisk stämning. Efter denna
urladdning blev det dags för presentutdelning. Hans Ström överlämnade föreningarnas gemensamma present
till Börje. Ett par vägglampetter smidda av Håkan Zetterberg. Mycket fina. Efter det ökade festsårlet påtagligt
när glada gäster pratade minnen. Eftermiddagen led mot sitt slut. Det var dags att bryta upp. En rörd och
överraskad jubilar promenerade hem i det nu svaga solskenet tillsammans med övriga gäster. En minnesvärd
fest var tillända.
För er som tyvärr inte fick plats på Klint denna eftermiddag kommer det som en viss kompensation att finnas
bilder från festen på UKF hemsida.
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Nu är den här – boken om Gamla landsvägen genom Upplands-Bro
UKF:s styrelsemedlem Ulf Björkdahl har under många år forskat kring landsvägen
Stockholm-Enköpings sträckning genom Upplands-Bro och dess föregångare Bro härad.
Resultatet har efter hand presenterats i UKF:s nyhetsbrev. Nu föreligger en samlad och därtill
uppdaterad beskrivning i bokform med 58 sidor väghistoria utgiven av UKF.
Landsvägen genom vår trakt var länge, vid sidan av sjövägen, den enda möjligheten att ta sig
mellan Stockholm och Bergslagen om man inte ville ta den långa och tidsfördröjande
omvägen över Uppsala. Den följde i stora drag dagens Enköpingsvägen men var betydligt
kurvigare och backigare.
Var i Upplands-Bro kommun gick den gamla landsvägen mellan Stockholm och Bergslagen?
Hur såg den ut? Finns något kvar? Hur har vägen förändrats under åren? Det var funderingar
jag hade när jag började leta fakta om vägen berättar Ulf. Det blev många besök i arkiven och
många studier i terrängen.
Boken beskriver landsvägen dels översiktligt, dels i sju
delsträckor. För varje delsträcka redovisas
• en översiktskarta,
• vad som är känt om den allra äldsta vägen (dvs den
ursprungliga stigen)
• utvecklingen under 1600-talet, då vägarna i landet
började anläggas med vägbankar och diken
• utvecklingen under 1800-talet, då många besvärliga
backar byggdes bort, fram till idag.
Översiktskartan för varje delsträcka (se exempel på bild
nedan) är försedd med en mängd lägesanvisningar.
Tillsammans med dessa anvisningar och den textade
beskrivningen fungerar boken utmärkt som guide vid egna
vandringar längs den aktuella vägsträckan.

Boken kostar 80 kr och kan köpas på
biblioteken i Kungsängen och Bro.
Den kan också beställas genom
inbetalning till UKF:s plusgiro
27 58 94 -4. För postbefordran
tillkommer porto 54 kr, dvs. totalt
134 kr. Glöm inte att ange namn och
adress.
Boken kan dessutom köpas och hämtas
direkt från UKF. Om du tycker det är
ett bra alternativ ta då kontakt med
Hans Borgström på tel 070-5716124
eller Ulf Björkdahl på tel 070-5730134.
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