MEDLEMSINFORMATION februari 1989
Januariföreläsningen om Jacob Mörk av Torkel Stålmarck.
Vi började det nya året redan den 10 jan, ordinarie dag = 2:a tisdagen i
månaden. Kanske Kom starten lite för snabbt efter helgerna. Flera har beklagat
att de missade Torkel Stålmarcks föredrag om Bro-prästen Jacob Mörk.
Det var en mycket intressant föreläsning om Mörks litterära betydelse. Han skrev
som bekant de första originalromanerna på svenskt språk. Den första, som
avslutades i Bro prästgård, följde mönster från Frankrike. Den andra, Thecla eller
Den Beprövade Trones Dygd, skrevs 1745-46 under Mörks tre första år som
kyrkoherde i Bro och Lossa församlingar. Romanen har inga förebilder från
utlandet. Mörk var invald i Vetenskapsakademien, som på denna tid även hade
vård om svenska språket.
Torkel Stålmarck är vår främsta kännare av Jacob Mörk, hans doktorsavhandling
om vår första romanförfattare korn 1974. Den finns att läsa på våra bibliotek.

************************************
TISDAGEN den 14 FEBRUARI biblioteket i BRO kl 19.00
ALMARESTÄKET - Borgens historia genom 400 år.
************************************
Göran Dahlbäck, Stockholms universitet, berättar om ärkebiskopsborgens
betydelse.
Stäket är särskilt intressant just nu mot bakgrund av det allmänna intresset för
medeltidsborgar, som tagit sig uttryck i den metodkonferens, som jag berättade
om i föregående brev. Jag tror också vi kan räkna med besök från den
marinarkeologiska gruppen LM Dyk, som kommer att börja sina dykningar i vår i
vattnen runt Stäket. De söker bl a efter rester av ev pålspärrar.

*************************************
TISDAGEN den 14 MARS biblioteket i KUNGSÄNGEN kl 19.00
DE FATTIGA OCH DE RIKA.
*************************************
Olle Lundsjö, lärare vid gymnasiet i Kungsängen,
berättar om ett forskningsprogram om befolkningen i Upplands-Bro under 1700och 1800-talen.
Skriftserien
Vår första bok har b l i vi t försenad på grund av datorhaveri. Haveriet hade dock
den nyttan med sig att vi i stä ll e t f å t t möjlighet att skaffa en helt ny dator, på
vilken vi i fortsättningen helt på egen hand kan producera tryckfärdiga manus. Vår
sponsor Vretmaskin AB lånar mycket förmånligt ut pengar t i l l s vi genom
försäljning av böcker kan betala igen summan. Bindata AB i Håtuna hjälper oss på
samma sätt med tryckkostnaderna liksom kulturnämnden. Vi har även löfte om att
få sälja boken på biblioteken. Inköpet av den förnämliga datorn med laserskrivare
möjliggörs genom en generös rabatt från datorföretaget Hewlett och Packard. Håll
tummarna och hjälp oss sedan sprida vår bok till alla som Kan ha intresse av en
fördjupad kunskap om vår bygd.
Medlemsavgiften
Stöd vår verksamhet genom att betala medlemsavgiften 50:- på vårt pg 27 58 94-4
Vänliga hälsningar

