MEDLEMSINFORMATION 2 MARS 1989
Ytterligare två föreläsningar har vi nu avverkat.
I den fullsatta bibliotekslokalen i Bro redogjorde Göran Dahlbäck för alla medeltida källdokument
kring Almarestäket. Vi hade besökare från Almare-Stäkets hembygdsförening och från den
marinarkeologiska sektion vid LM DYK. När detta skrivs har gruppen just meddelat att
rekognoseringsdykningar redan påbörjats. Göran Dahlbäck kunde bekräfta vår optimistiska önskan om
att finna rester av förpålningar i vattnet runt Stäket. Nyligen har omfattande avspärrningar lokaliserats
kring biskopsborgen vid Stegeborg.
Nu senast i mars fick vi ta del av Olle Lundsjös forskningsprojekt kring Människor i Upplands-Bro.
Han inledde med en lägesrapport från 14/3 1808 och 14/3 1809 (föreläsning hölls 14/3!). Vi fick följa
det rikspolitiska skeendet i Finland detta ödesdigra år och se hur det kunde sättas i relation till
människor med förankring i Upplands-Bro, såväl herrarna på våra herrgårdar som soldater i
soldattorpen.
I den senare avdelningen redogjorde Olle för bl a statistiska upplysingar om vår kommun t e
frekvensen av torpare, fattighjon, statare, godsägare och bönder.
Han gav vidare tips om ännu outforskade arkiv, t e det Lantingshausenska som är mycket rikt. Här
finns en intressant forskningsuppgift för den som kan franska språket. Olles ambition är att försöka
använda Upplands-Bro material i det praktiska skolarbetet på gymnasiet. Vi tackar för initiativet;
samtidigt som eleverna får stimulansen att arbeta med något näraliggande får vi i Upplands-Bro ny
kunskap om vårt förflutna.
KOMMANDE TRÄFFAR.
Tisdagen 11 april kl 19.00 i biblioteket i Bro
Först håller vi årsmöte. Se bilagd kallelse.
Därefter (ca 19.30) redogör Börje Sandén för vårt eget forskningsläge; vad vi gjort och våra planer för
den närmaste framtiden liksom de på längre sikt.
Börje ger också en kort sammanfattning av innehållet i vår föreläsningsserie.
Välkomna på samtal och diskussion om vår verksamhet.
För allmänheten annonseras sammankomsten:
FRÅN ALMARESTÄKET TILL ÅDÖ.
VAD HÄNDER KRING VÅRA HISTORISKA PLATSER?
AKTUELL ÖVERSIKT AV BÖRJE SANDÉN.
Tisdagen 9 maj kl 19.00 i biblioteket i Kungsängen.
Jan Helmer Gustavsson från riksantikvarieämbetet inleder med att berätta om sitt pågående
arbete/avhandling om kommunikationer i forna tider. I Upplands-Bro har vi som bekant en hel
provkarta med kommunikationsexempel: Draget med sina hålvägar och sjöförbindelse; Stäket,
Ryssgraven, Dalkarlsbacken. Med särskilt intresse vill vi ta del av hans syn på de nyfunna hålvägarna
vid Lillsjön/Kalmarsand. Jan inbjuder sedan till diskussion om frågor kring vägar.
För 1989 är nästan 80 medlemmar registrerade
Vill du vara med i år? Inbetalningskort för 1989 bifogat.
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