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ÅRSMÖTET 1990
Till betalande medlemmar 1990 (87 st) bifogas årsmötesprotokoll, förvaltningsberättelse och
ekonomisk redogörelse.
     Efter årsmötesförhandlingarna höll Kaj Janzon från Stockholms universitet ett mycket intressant
föredrag över ämnet Varför historia? - något om historielösheten i samhället och om den
lokalhistoriska forskningens ökande betydelse.

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 1990
Ordförande Curt H Dahlgren 0758 70 245
Sekreterare Inger Norelius 44 786
Kassör Börje Sandén 40 515
Ledamöter Lotta Hedin 43 256

Siv Wikström 42 388
Håkan Norelius 44 786
Karl Erik Mörk 0762 74 558

Suppleant Anders Walldén 0758 74 229
Revisorer Stig Sundblad

Lennart Danielsson
Rev.suppl. Iréne Seth

Axel Karlsson

FÖRSTA BOKEN
Första boken har mottagits med entusiasm av dem som haft möjlighet att läsa den. Ca 300 ex är sålda.
Eftersom den av ekonomiska skäl inte säljs genom bokhandeln måste vi själva marknadsföra den; här
ber vi dig göra en insats. Boken finns att köpa på biblioteken i Upplands-Bro och i bokbussen.
   Såväl boken som UKF har rönt positivt gensvar i Populär Arkeologi, Ledungen och Riksförbundets
tidskrift Bygd och Natur.
   Boken finns nu också i ett begränsat antal trådbundna ex med hårda pärmar. Fler framställs allt efter
behov. Beställ genom biblioteken eller hos Börje Sandén, 40 515. Böckerna är handbundna av
bokbindare Bertil Sandén.
Priser:
Huvudupplagan 150:-
Biblioteksbindning 300:-
Linneband med läderrygg och hörn 450:-
För leverans med post tillkommer 30:-       UKF:s postgiro 27 58 94-4

EKONOMI
UKF har av kulturnämnden fått 10 000:- i anslag för verksamheten.
För vår verksamhet är vi i synnerligen stort behov av inkomster från bokförsäljningen. Den är vår
huvudinkomstkälla.

FRÅN UKF-ARBETET
   Ruben Lindberg är färdig med arbetet om skolans utveckling under storkommunen
Upplands-Bros tid från 1950. Han fortsätter nu med en genomgång av den tidigare
skolhistorien inom Upplands-Bro.
   Ca 3000 ortnamnskort är nu inskrivna i datorfiler. Inskrivningsarbetet är uppdelat på flera
händer, Håkan Norelius arbetar med att ta fram ett program med vilket man skall kunna
bearbeta uppgifterna.
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   Ett jordeboksregister över Bro, Låssa och Håbo-Tibble är överfört i databas. Arbete pågår
med inskrivning av de övriga socknarna. Även registret över lantmäterikartor skrivs in i
databaser. I skrivande stund är Bro och Låssa färdiga.
   När det gäller tolkning och renskrivning av gårdshandlingar arbetar Agneta Allerstav
oförtrutet vidare. Nu är hon engagerad även i Brogårds-projektet, för vilket Lennart
Danielsson åtagit sig ledarskapet. Ådö-arbetet kommer förhoppningsvis att redovisas vid en
förnyad herrgårdskonsert på Ådö under senhösten.
   Curt Dahlgren leder ett projekt som avser att kartlägga framväxten av skilda
samhällsfunktioner kring Tibbe gästgivargård.
   Under hösten avser Ingrid Ask att komplettera karteringen av hålvägssystemet vid Draget-
Lillsjön. Vi kan då bl a ta fram en s.k. terrängmodell av området. I senaste numret av Populär
Arkeologi finns en artikel om vårt hålvägsprojekt. Där finns också en beskrivning av UKF:s
arbete.
   Curt Dahlgren gör textfiler av Göran Strömbäcks handskrivna manus om Aschanéus
allteftersom slutrevideringen levereras. Totalt rör det sig om 1800 manussidor.
   Kaj Janzons forskningsarbete kring säteribildningen har bl a resulterat i en komplett
utsädeslängd för 1627. Här kan vi finna alla gårdars utsäde mätt i tunnor jämte namnen på
brukarna. Jordeboken ur Upplands handlingar för 1634 gällande Bro härad finns också.
Dessutom har vi fått ett omfattande material kring våra soldattorp. Kajs arbete med Upplands-
Bro fortsätter trots att "anställningstiden" hos UKF utgått.
   Vid sidan av forskningen kring godsbildningen i Upplands-Bro avser Kaj att mera kon-kret
belysa bebyggelseutvecklingen i någon utvald by/socken. Här finns utrymme för medlemmars
medverkan i olika delprojekt.

KOMMANDE PROGRAM OCH AKTIVITETER
   På medlemsmötet framkom önskemål om att vi borde ordna en kurs i läsning av gamla
handstilar. Styrelsen undersöker möjligheterna, praktiska och ekonomiska, för en sådan kurs.
   En studieutflykt till labyrinten och fornminnesområdet vid Anunds hög i Badelunda utanför
Västerås planeras. Där får vi guidning av John Kraft, vår främste kännare av labyrinter.
Badelunda-labyrinten är av samma storlek som vår egen på Rösaring. Den ligger som bekant
också i ett synnerligen intressant fornlämningsområde.
  Ett besök på Antikvariskt Topografiskt Arkiv (ATA) för studium av handlingar som hör till
vår bygd står också på programmet. Det blir en uppföljning av våra tidigare lyckade besök på
Riksarkivet och Krigsarkivet. På ATA arkiveras alla handlingar gårdsvis i vilka
Riksantikvarieämbetet varit inblandat. I anslutning till ATA ligger Vitterhetsakademiens
bibliotek, vars läsesal har många värdefulla uppslagsverk och skriftserier.
   Ådö-projektet kommer att redovisas vid en herrgårdskonsert på slottet.
   Vi hoppas kunna ordna en guidad tur till utgrävningarna i Birka innan dessa upphör för
året. Bevaka annonseringen i början av hösten.
   Vi vill också vara med och presentera oss och Upplands-Bro ur kulturhistorisk synvinkel
vid Upplands-Bro mässan i september.
   Närmare detaljer och ytterligare programpunkter presenterar vi i nästa medlemsbrev.
   Uppmärksamma också hembygdsföreningarnas och kulturnämndens utbud när det
presenteras i höst.

AVSLUTNING
Hjälp till att sälja boken!
Hör av dig om du har möjlighet att hjälpa till i något projekt.
Trevlig sommar

Vänliga hälsningar
För UKF - Börje Sandén, 0758/40 515


