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VAD HÄNDER UNDER VÅREN?
En sammanställning i kronologisk ordning av aktiviteter av intresse för UKF-medlemmarna.
Det är inte bara fråga om UKF-arrangemang.
13 feb, tisd kl 19.00
Om ortnamn i vår bygd. Karin Calissendorff, f d arkivarie vid
Ortnamnsarkivet i Uppsala, redogör för våra ortnamns betydelse.
Arr. Bro hembygdsförening, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro
14 feb, ond kl 19.30
Historisk afton. Medeltid. Börje Sandén berättar med särskild
hänsyn till lokala förhållanden.
Arr. Håtuna Håbo-Tibble hembygdsförening, Tjusta skola
20 feb, tisd kl 18.00
Studiebesök på Krigsarkivet, Banérgatan 64, Gärdet. Lars Eriksson
på arkivet visar handlingar av intresse för oss i Upplands-Bro. Begränsat deltagarantal. Avgift 20-30
kr. Tid bokad för ytterligare en visning om fler än 18 anmäler sig.
Arr. UKF. Se närmare anvisningar nedan.
13 mars, tisd kl 19.00
Kartan och verkligheten. Om kartan och verkligheten inte stämmer
överens, vad gäller då? Margareta Elg, redaktionschef för den nya nationalatlasen och Mats Halling,
kartograf på Esselte, berättar om detta och andra kartografiska frågor.
Arr. Bro hembygdsförening, Hembygdsgården Klint, Prästvägen 8, Bro.
25 mars, sön kl 15.00
Herrgårdskonsert på Brogård, Bro. Carl och Birgitta Reuterskiöld
visar de restaurerade lokalerna. Brogårdshistoria. Musik från 1700-talet, bl a Bellman sjungen av
manskvartetten Bro d'River Boys, cembalomusik, blåsarensemble från Musikskolan och Upplands-Bro
Musiksällskap m.m. Avgift ca 40:- Begränsat deltagarantal. Anmälan till Börje Sandén, 40 515.
Arr. UKF och Upplands-Bro Musiksällskap. Se närmare anvisningar nedan.
19 april, tors kl 19.00
Studiebesök på Kommunarkivet i kommunalhuset, Kungsängen.
Kommunarkivarie Kjell Stensson visar. Begränsat deltagarantal.
Arr. UKF. Se närmare anvisningar nedan.
24 april, tisd kl 19.00
Runstenar i Bro och Låssa. Vi städar upp runt dem och får höra om
deras historia av Börje Sandén.
Arr. Bro hembygdsförening. Samling (med bilar,?) vid Klint, Prästvägen 8, Bro
13 maj, sön kl 11-14.
Det nya lantbruksmuseet visas. Hembygdsgården. Kungsängen.
Arr. Stockholms-Näs hembygdsförening.
UKF-ARBETET
Tryckningen av "Vad hände egentligen? Första boken" (drygt 200 sidor) beräknas ske vid kommande
månadsskifte. Du kan bekvämt beställa boken med bilagda inbetalningskort. Som betalande medlem
för 1990 får du ett (1) ex för 100:-. Övriga ex kostar 150:Temat är som bekant Almarestäket och Stockholms blodbad,
20 artiklar som omfattar halva boken. I övrigt handlar det om
Avrättningar i Bro,
Prästen och provinsialläkaren berättar om förhållandena 1865
Sabbatsbrott vid Urfjäll 1895
Ådö i slutet av 1700-talet
Nyupptäckta hålvägarna vid Lillsjön/Draget

Projektverksamheten
Verksamhetsbeskrivning
UKF:s stadgar
Bok om Aschanéus
UKF har åtagit sig ett beställningsarbete; renskrivning, redigering och tryckning av en bok om
Aschanéus' antikvariska verksamhet. Det är resultatet av en grundforskning som pågått i decennier
som vi vill hjälpa till trycket. Aschanéus var uppväxt på Aske i Håtuna. Det är hans topografisktantikvariska skrifter som bl a ligger till grund för Fornsigtunaforskningen. Aschanéus utsågs till
"riksantikvarie" 1630.
Danska? - latin?
För en kommande bok i skriftserien Vad hände egentligen? skulle jag vilja ha hjälp av någon som kan
tolka danska, gärna i kombination med 1200-talslatin. Ett tema blir nämligen Fornsigtuna med en
presentation av texter som belyser dess tillkomst. Det är den ursprungliga versionen av sagan om
Habor och Signhild jag vill åt. Jag har tillgång till två danska översättningar, 1856 och 1911, av den
danske krönikören Saxo Grammaticus' danska krönika. De skiljer sig åt ganska mycket i ordvalet och
omfånget. En direkt översättning till svenska från latin skulle vara synnerligen värdefull, men man kan
komma ganska långt med en adekvat översättning från de två danska versionerna. Kan du själv hjälpa
till eller vet du någon utanför våra led som skulle kunna bistå?
UKF-ARRANGEMANG
Krigsarkivet tisdagen 20 febr kl 18.00 - 20.30.
Lars Eriksson på arkivet tar fram material som berör Upplands-Bro; Upplands regemente, Sigtuna
kompani och skvadron. Dessutom kommer intressant kartmaterial att vara tillgängligt. Det finns
många kartor från 1600- och 1700-talen. Listor för utskrivning av soldater finns från 1620-talet. De
uppställdes av prästerna och omfattar alla män över 15 år. Här finns en unik möjlighet att forska i
bygdens befolkning. Dessutom finns mycket kompletta soldatrullor och generalmönsterrullor. Vi
hoppas du har frågor, personliga och allmängiltiga. De kan hjälpa till att ge en rikhaltig belysning till
våra förhållanden. Deltagarantalet är maximerat till 18. Vi har förhandsbokat ytterligare en kväll, som
vi kan ta till om det behövs. Varje visning har ett fast pris; ditt pris blir beroende på antalet deltagare.
Anmälan tas emot av Jan-Christer Strahlert 0758/732 77 och Börje Sandén 0758/405 15.
Kommunarkivet torsdagen 19 april kl 19.00. Tibblehuset.
Kommunarkivarie är Kjell Stensson. Det är en angelägen uppgift för UKF att få igång forskning i
kommunens eget arkiv. Låter det inte spännande? Begränsat deltagarantal. Förhandsanmälan till Börje
Sandén, 40 515.
Herrgårdskonsert på Brogård, söndagen 25 mars kl 15.00.
Brogårds gårdsarkiv innehåller även handlingar för Lejondal och Ådö. Här finns mycket att forska i.
Vissa perioder dominerade Brogård hela bygden. Två salonger har under senaste året restaurerats till
sitt ursprungliga skick, vad gäller färgsättning och dekorationer. Huset, uppfört 1888, ritades av H T
Holmgren, Uppsala universitets arkitekt. Egendomen har inköpts av KF. Den arrenderas av Carl
Reutersköld, som är uppväxt på Brogård. Gårdshistoria. Musiken utgörs bl a av en Bellmanssvit för
manskvartett och blåsensemble. Cembalo får vi lyssna till både ensam och tillsammans med
instrument. Inbjudna är medlemmar i UKF, UMS och Bro hembygdsförening. Avgift ca 40:-.
Begränsat deltagarantal.
Anmälan till Börje Sandén, 40 515.
ÖVRIGT
Glädjande och stimulerande för den fortsatta forskningen i Upplands-Bro är de resultat och den
uppmärksamhet som ägnats Stiftelsen Upplands-Bro Fornforskning. Kerstin Bjelkeman, Bro,
initiativtagare och ansvarig, har lyckats samla in över 300 000:- för vetenskaplig bearbetning av främst
arkeologiska undersökningar i kommunen. Hon har för sin verksamhet fått en särskild utmärkelse av
Riksantikvarieämbetet och även erhållit kommunens kulturstipendium.
Vänliga hälsningar

