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Vad som varit
Två föreläsningar och två studieutflykter har genomförts under hösten.
Dessutom har ett antal medlemmar följt hembygdsförbundets intressanta föreläsningsserie i Stockholm
om medeltiden.

Lennart Karlsson och Karl-Erik Mörk lade från sina respektive utgångspunkter fram idéer och tankar
om hur amatörer / fritidsforskare kan ge bidrag till hembygdsforskningen.

Vi var fyra stycken som studerade hålvägarna norr och söder om Uppsala. Eftersom forskningen om
hålvägar närmast kan sägas ligga i träda, befinner vi oss i en mycket gynnsam situation; vi kan här
göra en insats genom vårt hålvägsprojekt. Det finns således all anledning att återkomma. Är du
intresserad av att delta i projektet bör du höra av dig till Inger Norelius som är ansvarig för det, tel
0758-44 786.

Studiebesöket på Riksarkivet gav verkligen mersmak. Vi försöker ordna ett besök på Krigsarkivet
under vårterminen.

Projektgrupp Ådö lockade ca 120 åhörare förutom Närradion till slottet, där vi mellan musikstyckena
fick höra vad gruppen funnit vid genomgången av gårdsarkivet. Nya upptäckter kunde redovisas; en
liten del presenteras i den nu annonserade boken. I ett kommande nummer av bokserien blir temat Ådö
gårdsarkiv.

Boken
Som du kan se av det bifogade materialet börjar vi närma oss själva tryckning av boken. Vi har lyckats
engagera Tomasz Pydzik i Bro som bidrar med ett 30-tal teckningar. Han hjälper oss också med layout
av de tryckfärdiga sidorna som vi alltså framställer hemma i Bro. Av provtrycket i foldern kan du se
flertalet av de artiklar som boken innehåller.

Vi hoppas på din hjälp vid spridningen av information om boken. Lämna medföljande foldrar till
vänner och bekanta. Inkomsterna från vår bokproduktion kommer att bilda den ekonomiska
grundvalen för vårt fortsatta arbete. Om du inte arbetar aktivt med hembygdsforskning kan du ändå
göra en betydelsefull insats genom att hjälpa till att sprida vår inkomstbringande verksamhet. Vi skall
dessutom börja med avbetalningen av vår dator-utrustning. Det skulle också kännas skönt om vi i
framtiden kunde ge ersättning för omkostnader i det ideella arbetet.

Vattenvägars land
Nils-Erik Landells bok Vattenvägars land finns sedan en tid på biblioteken i Bro och Kungsängen. På
ett drygt tio-tal sidor berättar han om Ådö, Rösaring, Draget, Fornsigtuna och ödebyn Tuna på
Lennartsnäshalvön.

Sigtunaforskningen
Forskning och undersökningar i Sigtuna och Fornsigtuna har under de senast åren tagit fart efter flera
års stillastående. De senaste rönen finns i en skrift som heter "AVSTAMP - för en ny
Sigtunaforskning" i vilken 18 forskare redogör för olika aspekter på ämnet. Den finns - om inte på
biblioteken - i Sigtuna Museum.

God Jul och Gott Nytt År
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