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Medlemsinformation 3   - Augusti 1993
RIKSHISTORIA PÅ HEMMAPLAN.
Föreläsningarna och exkursionerna forsätter enligt det uppgjorda programmet. Hittills har vårt bidrag
till den riksomfattande kampanjen kring DEN SVENSKA HISTORIEN varit framgångsrik.
Deltagarna i de sex föreläsningarna har varit drygt 40 i snitt. Vid de 4 exkursionerna tillsammans med
hembygdsföreningarna och kulturförvaltningen har snittet legat kring 50 deltagare.

I höst är de 6 föreläsningarna förlagda till Dagcentralen i Kungsängen, Torget 4. Varannan tisdag kl
19.00 - 21.00 med början 31 augusti.
Första gästföreläsare är Christopher von Warnstedt, som vi känner sedan den framgångsrika kursen i
handskriftstolkning; han kommer att ge sin syn på den medeltida ärkebiskopsborgen Almarestäket.
Nästa gästföreläsare är Lars Ericson från krigsarkivet; han berättar om Dalupproret 1743 ur
rikshistorisk synvinkel, med tonvikt på de militära aspekterna. Det fullständiga programmet med en
kort kursplan kan hämtas på biblioteken och vid föreläsningarna.

Exkursionerna är gratis, föreläsningarna kostar 30:-, abonnenmang 150:-

Tisdagen 31 augusti kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
ALMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG I.
Ärkebiskopsborgen och Stockholms Blodbad. Riksdagens tillblivelse. Riksmötet vid Kungsängens
kyrka 1502. Arkeologiska fynd. Börje Sandén berättar.

Torsdagen 9 september kl 18.30. Samling vid hembygdsgården i Kungsängen
EXKURSION TILL S:T ERIKS BORG II.
Borgruinen och Monumentholmen i bokskogen.
Guidningen börjar kl 19.00 nedanför ruinkullen. Börje Sandén och Stockholms-Näs
hembygdsförening.

Tisdagen 14 september kl 19.00. Dagcentralen i Kungsängen. Torget 4.
ALMARESTÄKET - S:T ERIKS BORG III.
Stäket under medeltiden. Militära aktioner kring Stäket.
Christopher von Warnstedt, kännare av krigsarkivet gästföreläser.

Söndagen 26 september kl 10.00. Samling vid Gamla landsvägen nära Tibble gård.
VANDRING I TIBBLE-SYLTA OMRÅDET
Gästgivargården - Dalupproret 1743 - Västra armén 1809.
Sylta - Högnäs - Urfjäll. Börje Sandén.

Tisdagen 28 september kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen
RIKSVÄGEN BERGSLAGEN - STOCKHOLM; VÅRA VATTENVÄGAR.
Dalkarlsbacken, Stäkets färja och Bro, Hålvägarna vid Draget, Vattenvägarnas betydelse.
Vägunderhåll. Börje Sandén.
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Tisdagen 12 oktober kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen.
DALUPPRORET 1743 - TIBBLE GÄSTGIVARGÅRD I.
Dalupproret och militären - "Stora daldansen" ur rikshistoriskt perspektiv.
Lars Ericson är 1:e antikvarie på Krigsarkivet och har skrivit i ämnet i Vad hände egentligen 3.

Tisdagen 26 oktober kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen.
DALUPPRORET 1743 - TIBBLE GÄSTGIVARGÅRD II.
Dalupproret ur lokalhistoriskt perspektiv. Tibble-dokumentet.
Norra Björkfjärden - Prästen Jakob Mörk och politiken. Börje Sandén.

Tisdagen 9 november kl 19.00. Dagcentralen, Torget 4, Kungsängen
UPPLANDS-BRO - STATARKOMMUNEN
Statarna - Mälardalens nomader. Oscar Sjölander leder skördestrejker. Ivar-Lo Johanssons
statarnoveller om Sjölander. Ärkebiskop Nathan Söderbloms "visitation" 1926. Börje Sandén.

VAD HÄNDE EGENTLIGEN? - TREDJE BOKEN
Under hösten, och i god tid innan julklappsböckerna skall köpas, räknar vi med att nästa
hembygdsbok ligger färdig. Den handlar i sin helhet om Dalupproret 1743. Med utgångspunkt
från ett lokalt perspektiv ges en ingående skildring av detta genuina folkuppror. Vad som
egentligen hände kan du själv försöka bedöma med hjälp av ett stort antal tidigare tryckta och nu
redigerade historiska handlingar; ett antal dokument som skildrar händelserna vid Tibble och
Stäket publiceras för första gången; tidens stämningar återspeglas i memoarskrifter av Fersen,
Tersmeden, Bonde, Rålamb och Lilie. Broprästen Jakob Mörks skrifter om tidens historia och
politik citeras och "förklaras". Ett försök görs att förklara varför Dalupproret blivit "en dans".
Lars Ericson vid krigsarkivet skriver om militärens roll. Pär Frohnert, krigsarkivet, skriver om
Dalupproret och ämbetsmännen, varvid han hämtat material ur sin akademiska avhandling
tidigare i år. Stefan Nordin, Järfälla, utreder förhållandena vid färjan och krogen vid Stäket.
Boken blir trådbunden med hårda pärmar och omfattar ca 250 sidor. Tomaz Pydzik illustrerar,
delvis i färg. Priset blir 180:-. Den kan, liksom alla hembygdsböcker, köpas på biblioteken och i
Bålsta bokhandel förutom vid våra sammankomster.

ASCHANEUSBOKEN
Ett av våra stora projekt under flera år har, som bekant, varit framtagningen av den stora
Aschaneus-boken. Göran Strömbecks 60-åriga arbete med ämnet blev till slut en bok på 780
sidor. Den handlar om Martinus Aschaneus, "deltidsarbetande" riksantikvarie och präst i
Hammarby och Fresta på 1600-talet. Eftersom han hade sitt föräldrarhem i Aske by och både
hans far och mor var Håtunabor, har boken ett hembygdsintresse även för oss i Upplands-Bro. Av
stort allmänt intresse är denne riksantikvaries syn på Sverige under 30-åriga krigets dagar.
UKF:s åtagande har gällt inskrivning av de ca 2200 handskrivna sidorna, redigering, sättning och
korrekturläsning varefter de färdiga sidorna lämnats för tryckning och inbindning. Upplands
Väsby hembygdsförening var beställare. En mindre del av UKF:s omkostnader för arbete får vi
genom egen försäljning av boken. Köp en intressant bok och stöd därmed UKF så att vi får
pengar till fortsatt utgivning av hembygdsböcker; material finns för många fler.
Boken, som har hårda pärmar i färg, kostar 220:-






