Medlemsinformation 1 - Februari 1992
FÖRELÄSNINGAR OCH STUDIEBESÖK - UKF
På grund av beskurna stats- och kommunalbidrag känner vi oss nödsakade att ta ut en avgift om 15:för medlemmar; 30 kr för icke medlemmar.
Aktiviteterna annonseras också i kommunens kalender i Lokaltidningen, av vilken eventuella
ändringar framgår.
Tisd 18/2 kl 19.00. Biblioteket i Kungsängen.
Tinget i Bro på 16- och 1700-talen.
En analys av brott och tvister. Häradsrättens utveckling.
Malte Andreasson, Stockholms universitet, redogör för sin studie av domböcker som finns i avskrift i
den Svenngårdska samlingen på biblioteket i Kungsängen.
Tors 5/3 kl 18.45. Stadsmuseet i Stockholm, T-Slussen
STUDIEBESÖK - FAKTARUMMET I STOCKHOLMS STADSMUSEUM.
Samling i entrén kl 18.45. Visningen börjar kl 19.00
Britta Peterson visar oss Faktarummet där man kan studera Stockholms historia och utveckling; ca
300 000 foton på mikrofilm liksom målningar, teckningar,, tidningsurklipp, kartor, ritningar.
Dessutom bibliotek och videofilmer.
Deltagarantalet begränsat till 20. Anmälan till Börje Sandén 0758-40515. Avgift 20:- erläggs vid
entrén
Tisd 31/3 kl 19.00. Biblioteket i Kungsängen
DÅ OCH NU - Adolf Hitlers barndom, ett annorlunda perspektiv på nazismen.
Blev Hitler vuxen?
Föredrag av Lars Allerstam, historielärare vid gymnasiet i Kungsängen.
Lars berättar om den schweiziska psykoanalytikern Alice Millers teorier om Hitlers barndom och hur
den påverkade hans politik. Finns det rent av kopplingar till senare tids nynazistiska strömningar?
Teorierna om barndomsintryckens och barndomsupplevelsernas betydelse för så väl individ som
samhälle har väckt uppmärksamhet.
Onsd 22/4 kl 19.00. Biblioteket i Bro
UKF:S ÅRSMÖTE.
Separat kallelse till medlemmarna.
Lörd 25/4. Kl 10.00 Samling vid hembygdsgården Klint i Bro
EXKURSION i samarbete med Bro hembygdsförening.
Arbetsgruppen som studerar Brogårds gårdshandlingar har i arkivet funnit tidigare okända
dammanläggningar i Bro och Lejondalsområdet. Vattenkraften har drivit några mjöl- och sågkvarnar.
Samling vid Klint för samåkning i bil. Klädsel för vandring i våtmarker.
Tors-Fred 28-29/5. Eklundshof, Uppsala
UKF visar sin verksamhet vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma. Se nedan.
ANDRA HEMBYGDSAKTIVITETER I BYGDEN
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Onsd 12/2. kl 19.30 Tjusta skola. Håtuna Håbo-Tibble socknars hembygdsförening
HISTORISK AFTON. Fornsigtuna och de isländska sagorna.
Börje Sandén försöker ge en bild av folklivet vid tings- och marknadsplatser med utgångspunkt från
vad sagorna berättar. Bilder från isländska fornminnesplatser. Renässanskollegiet spelar
medeltidsmusik.
Tors 20/2 kl 19.00. Sockenstugan i Sigtuna. Sigtuna hembygdsförening.
ARKEOLOGISKA UNDERSÖKNINGARNA I SIGTUNA
Museichef Sten Tesch redogör för de senaste årens epokgörande utgrävningar.
Tag tillfället i akt om du inte hade möjlighet att höra honom på i Bro i höstas.
Tors 27/2 kl 19. Biblioteket i Kungsängen.Stockholms-Näs hembygdsförening
SVENNGÅRDSKA SAMLINGEN. Ett unikt hembygdsarkiv med litteratur och dokument.
Agneta Allerstav, hembygdsföreningen i Kungsängen och Bibbi Andersson, biblioteket visar och
berättar om samlingen. Herman Svenngård donerade 1970 sitt material till kommunen. Redan 1946
hade han inköpt och donerat nuvarande hembygdsgården till Stockholms-Näs hembygdsförening,
som i år firar 50-års jubileum.
Torsd 23/4. Hembygdsgården i Kungsängen. Stockholms-Näs hembygdsförening.
BRASAFTON - Sockenfilmen från 1950-talet visas
Tisd 12/5. kl 19.00. Samling vid Bro kyrka. Bro hembygdsförening
VI VÅRDAR VÅRA RUNSTENAR OCH BESÖKER HUSBY GAMLA BYTOMT
Forstättning på arbetet och studiet kring runstenarna i Bro.
Lörd 23/5. Tjusta skola. Föreningarna i Håtuna och Håbo-Tibble
BYGDENS DAG. 15:e året i följd
Bygdens föreningar visar sina aktiviteter. Hantverk, torghandel. Alla tidigare lärare är inbjudna.
Skolmuseet är aktuellt vid 150-årsminnet av den allmänna skolan. Musikskolan gör musik. Stor
folkfest.
STOCKHOLMS-NÄS HEMBYGDSFÖRENINGS 50-ÅRS JUBILEUM - Öppet hus.
12/5, 24/5, 14/6, 16/8 23/8.
HÄNT - HÄNDER I BYGDEN
Vårens besök på stadsarkivet kan ses som en uppföljning av Lars Ericsons föredrag i höstas om
Stockholms utveckling till huvudstad. Den intresserade kan i bokhandeln köpa hans
doktorsavhandling "Borgare och byråkrater".
Inför vårt studiebesök på Nordiska museets bibliotek och arkiv hade man plockat fram material som
särskilt berörde Upplands-Bro, bilder och ritningar till några av våra herrgårdar, bl a Granhammar
och Tranbygge. Vi kunde också se prov på vårt lands "första encyklopedi" Åke Rålambs Adelig
Öfning. Den utgavs åren 1690-94 i 6 delar, medan han ännu ägde Signhildsberg. Det var som bekant
denne Rålamb som döpte om Fornsigtuna till Signhildsberg på 1670-talet.
Av svenska encyklopediska verk är detta det äldsta. I planeringen ingick 20 band. De som utkom
behandlar bl a latnmäteri, aritmetik, fortifikation, skeppsbyggeri, hushållning, jordbruk. Kapitlet om
ränteberäkning blev en slags folkbok och utkom i många upplagor. Ett kapitel behandlar den tidens
stenografiska skrift.
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UKF:s MEDLEMSINFORMATION
I pärmar på biblioteken i Bro och Kungsängen finns nu samlade alla informationsblad som utkommit
sedan 1987. Här kan du följa institutets arbete genom åren.
GÅRDSARKIVEN
Resultat av Ådöprojektet finns i pärm på biblioteken. Studiecirkeln kring våra handskrifter arbetar
oförtrutet vidare. Ett stort antal handlingar från Brogårdsarkivet är nu tolkade och renskrivna. De
skall så småningom också placeras i en pärm. För närvaraden är 8-10 personer sysselsatta med
dokumenten.
SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUNDS RIKSSTÄMMA 1992
Riksstämman är detta år förlagd till Uppsala. UKF har genom Bindata AB, Håtuna och SPC Trading
AB, Uppsala erbjudits att under två dagar presentera sitt arbetssätt och ge prov på sin verksamhet vid
en utställning i anslutning till riksstämman. Vi disponerar 20 kvm och kommer - förutom genom
skärmar och broschyrer - att visa den färdiga databasen med kommunens alla ortnamnskort från
ortnamnsregistret i Uppsala. Knutet till databasen är redan tidigare ett standardiserat urval ur
jordeböckerna för kommunens sex socknar och det kompletta registret av äldre lantmäterikartor
placerade i Gävle. Även våra egna succesivt kompletterade anteckningar om våra orter finns
tillgängliga i databasen.
Hur släktforskning kan bedrivas med datorns hjälp skall vi också visa liksom de mera traditionella
datorhjälpmedlen för administrativt arbete.
Här erbjuds ett bra tillfälle att "sälja UKF som förening och idé" och för det ändamålet behöver vi
hjälp av våra medlemmar under de två dagarna 28-29 maj (Kristi Himmelsfärdshelgen). Vi behöver
några som kan sälja böcker, dela ut broschyrer och berätta om UKF för delegaterna från alla
länsförbunden. Tillsammans med intresserade medlemmar från landet hembygdsföreningar rör det sig
om ca 300 personer.
Tänk på att vi också "säljer" vår kommun Upplands-Bro, en kommun med ett rikt kulturliv.
Anmäl ditt intresse under våren till Curt Dahlgren (70 245) eller till Börje Sandén (40 515).
EKHAMMARSFIGUREN - KOMMUNENS LOGOTYPE
Genom en artikel i senaste numret av Folkets historia, utgiven sedan 19 år av Riksföreningen för
Folkets Historia, får vi uppmärksamheten riktad mot den mindre kända figuren från samma grav som
innehöll vår kommunsymbol. Den nu aktuella bronsfiguren föreställer en man som bär en djurmask.
Artikeln berättar om "Filt i forntiden" och författaren hänvisar till fynd av filtade ansiktsmasker.
Upplands-Bro-figurens mask täcker hela överkroppen och djuret biter i en orm. En av Odens
följeslagare bar björnskjorta = "berserkir" = bärsärk. Dessa två figurer i kombination i samma grav
skulle kunna stödja tanken att vår kommunsymbol är en bild av Oden.
DROTTNINGHOLMS SLOTT
I Riksantikvarieämbetets pressmeddelande strax före jul får vi veta att Drottningholm blivit det första
svenska kulturobjektet i listan över världens kultur- och naturarv. Det är kombinationen slottet,
teatern, Kinesiska paviljongen och parken som anses representativ för europeisk arkitektur från 1700talet.
Exempel på andra objekt är Sveaborg i Finland och Seines kajer i Paris.
MEDLEMSAVGIFT för 1992, 75:- insättes på pg 27 58 94-4

Vänliga hälsningar
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