MEDLEMSINFORMATION 2 - APRIL 1990
Genomförda sammankomster
Besöket på Krigsarkivet leddes mycket kunnigt och inspirerande av arkivarien Lars Eriksson
som plockat fram dokument och kartor av särskilt intresse för Upplands-Bro.
Herrgårdskonserten på Brogård var startskottet för vårt projekt kring dess gårdsarkiv.
Ledare för projektet är Lennart Danielsson. Carl Reuterskiöld berättade om byggnaden som
just blivit 100 år, och är ett av landets yngsta "slott"; endast Lejondal och Tjoleholm utanför
Göteborg är yngre. Brogård byggdes samtidigt och med samma arkitekt som Uppsala
universitet, H T Holmgren.
Till medlemsmötet infann sig närmare 20-talet medlemmar. Vi gick igenom forskningsläget
för de flesta pågående projekt. Ett särskilt mötet för projektledarna kommer att äga rum torsd
10 maj och ett nytt allmänt medlemsmöte är fastställt till onsdagen 30 maj. Se nedan
angående tid och plats.
VAD HÄNDE EGENTLIGEN? - Första boken
Boken finns nu att köpa/hämta på biblioteken i Upplands-Bro. Under några hektiska dagar
samlades ett antal medlemmar på Författares Bokmaskin på Kungsholmen för att plocka ihop
sidor, limbinda, skära och packa 1500 böcker.
Läs boken, kom med synpunkter på hur serien på bästa skall utformas för att bli intressant
för en bredare allmänhet; boken - och de kommande - är vår främsta inkomstkälla; med
överskottet skall vi betala våra skulder, skaffa ny materiel och om möjligt erbjuda ersättning
för utlägg i samband med forskning.
Om du har svårigheter att komma till något bibliotek i Upplands-Bro för att hämta boken
ber jag dig höra av dig till mig, så att vi kan få över den till dig på något sätt. Om du betalar in
30:- extra på vårt postgiro kan vi skicka boken till dig. Som medlem får du köpa 1 ex för
100:- (+ medlemsavgift 75:-) Om du vill utnyttja din medlemsrabatt bör du sätta in beloppet
på vårt postgiro (27 58 94-4); Du får då per brev ett undertecknat presentkort vilket gäller som
betalning på biblioteken. Du kan också köpa ditt exemplar vid någon av våra sammankomster.
Grundpriset är 150:-. Vi kommer också att kunna erbjuda boken handbunden och med hårda
pärmar. Priset är ännu inte fastställt men det torde röra sig om 300:- till 350:-. Om intresse
finns för en "lyxutgåva" kan vi låta binda en sådan.
Kommande aktiviteter
19 april, tors kl 19.00
Studiebesök på Kommunarkivet. Kommunarkivarien Kjell
Stensson har dukat upp ett "smörgåsbord" med exempel på handlingar av intresse. Vi får
ställa frågor och sedan gå ned i själva arkivet, vilket tyvärr är mycket trångt. Kanske du kan
finna något intressant att närmare forska kring? Alla är välkomna.
24 april, tisd kl 19.00
Runstenar i Bro och Låssa. Bro hembygdsförening inbjuder att
hjälpa till att städa upp kring dem. Börje Sandén berättar om deras historia. Samling vid
hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro.
26 april, tors kl 19.00
UKF:s Årsmöte på biblioteket i Bro. Offentligt möte från kl
19.30, då historieforskaren Kaj Janzon från Stockholms universitet talar över ämnet Varför
historia? - något om historielösheten i samhället och om den lokalhistoriska
forskningens ökande betydelse.

1

info90-2

10 maj, tors kl 19.00
Projektledarmöte. Vi diskuterar våra projekt och planerar det
kommande medlemsmötet. Hembygdsgården i Kungsängen.
30 maj, ons kl 19.00
Medlemsmötet. Projekt och andra gemensamma angelägenheter diskuteras. Kungsängens bibliotek.

UKF-arbetet
Ortnamnsprojektet. UKF har nu fått materialet om Upplands-Bro från Ortnamnsarkivet i
Uppsala, ca 6000 kort med namnuppteckningar. Projektgruppen har börjat inskrivningen av
uppgifterna i dator för att få erfarenhet av problem som kan uppkomma. När vi fått fram
anvisningar och lämplig struktur behöver vi hjälp från alla tänkbara håll för inskrivningsarbetet. Har du dator kan du göra en betydelsefull insats. Erfarenheterna från vårt arbete kan
förhoppningsvis bli till nytta för Ortnamnsarkivet vid en kommande datorisering av det totala
materialet.
Almarestäket-, hålvägs- och Ådöprojekten m fl fortsätter. Mer upplysningar lämnas vid mötet
30 maj.
Stockholms universitet har till UKF "lånat ut" en forskare, Kaj Janzon, för 10 veckors
forskning kring säteribildningen i bl a Bro härad under 1600-talet. Han kommer att bedriva
grundforskning som skall leda fram till en s.k. sockenrekonstruktion. Den kan ge oss en
sannare bild av de enskilda gårdarnas namn och storlek än den man vanligen kan läsa ut ur de
s k jordeböckerna. I höst kommer Kaj att börja ett flerårigt forskningsprojekt inom
universitets ram, där förhoppningsvis Upplands-Bros historia under 1600-talet kommer att
ytterligare berikas.
Årsmötet
Efter årsmötet, 19.30, kan du lyssna till Kaj Janzons föredrag om historielösheten och
betydelsen av lokalhistorisk forskning. Se ovan.
Verksamhetsberättelsen lämnas vid mötet. Om du inte kan komma då finns överblivna
exemplar att tillgå vid kommande träffar.
Medlemsavgift
Förra årsmötet rekommenderade att medlemsavgiften borde höjas till 75:-. Inbetalningskort
sändes med i förra utskicket. För dem som inte förnyat sitt medlemskap skickar vi med ett
nytt inbetalningskort och hoppas att du fortfarande vill var med, om inte annat så för att stödja
oss ekonomiskt. De kommunala bidragen tycks minska för varje år.

Vänliga hälsningar
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