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Att upptäcka sin hembygd.
När jag 1952 tillträdde tjänsten som folkskollärare och kantor i Låssa församling i den nybildade
storkommunen Upplands-Bro trodde jag väl knappast att jag skulle sitta kvar på samma tjänst
ända till pensionen. Men det gjorde jag, hur kunde det komma sig? Skolformen var den riktigt
gamla med 25 elever uppdelade på fyra årskurser. Vad var det för plats jag kommit till? Vad
betydde egentligen namnet? Att det var en otroligt vacker bygd kan inte vara enda förklaringen.
Kanske var det de många fornminnena. Den stora kultplatsen vid Rösaring lärde jag känna redan
inom en vecka. Särskilt intressant blev den, när jag fick årsboken Uppland 1956 i min hand och
kunde läsa om Trojeborgarna och fann att här hade vi den största sorten av labyrint.
En rad omständigheter gjorde att jag kom att ägna många decennier åt min nya hembygds
historia. Till att börja med upptäckte jag att berättandet i alla former var ett bra pedagogiskt medel
i skolan. Jag förbättrade systematiskt mina kunskaper i den svenska historien och började söka
efter bygdens rötter med hjälp av gamla ortsbor. Jag har fortfarande kvar en bandinspelning från
50-talet där barnen av en ortsbo fick veta hur skolans liv gestaltade sig vid sekelskiftet 1900.
Mina studier ledde fram till en lärarhandledning i bygdens historia, där jag presenterade
kommunen som en centralort under forntid och medeltid med Uppsala, Sigtuna och Birka strax
utanför våra gränser och två stora vattenvägar på bägge sidorna som en del av Mälaren.
År 1968 inträffade något av stor betydelse för min kommande hembygdsverksamhet. Då utsågs
jag till Riksantikvarieämbetets lokalombud och ungefär samtidigt blev jag kommunens första
kulturnämndsordförande. Det betydde att jag fick hela kommunen som arbetsområde. Med tre
hembygdsföreningar som bas ledde jag vandringar och utfärder och gjorde bandade intervjuer med
ortsbor och lärde mig ständigt mer om bygden. Än mer lärde jag mig när Herman Svenngård
donerade hela sin stora hembygdssamling till kulturnämnden/kommunen. Jag var i många år
ensam om att studera hans böcker och historiska handlingar, som omfattar bortåt 80 hyllmeter.
Det kan låta underligt när jag påstår att musiken kommit spelat en väsentlig roll för mina
hembygdsstudier. Från 70-talets början var jag emellertid verksam i kommunens musiksällskap.
Vi fann att folk strömmade till våra musikstunder, när vi började förlägga dem till herrgårdar och
slott, vars historia blev ett stående inslag. Ca 25 konserter av detta slag har jag arrangerat.
Dessutom har vi besökt alla större fornminnesplatser både en och flera gånger med musik av
blåsorkester, ensembler och sånggrupper. Ångbåtsresor med musik längs kommunens kuster och
till andra platser i Mälaren har alltid haft ett stort inslag av historia.
För statliga pengar genomfördes under tre år det s.k. hembygdsprojektet, där huvuduppgiften
var att försöka ge de många inflyttade en ny hembygd. Där hade jag en intressant uppgift, dels
som konsult åt anställda kulturarbetare, dels som guide och föredragshållare. De förvärvade
kunskaperna resulterade i en detaljrik kulturhistorik karta för kommunens räkning liksom dess
officiella hembygdsbok. Ett krönikespel kring Almarestäkets historia såg också dagens ljus.
Kunskaperna håller jag ständigt vid liv genom guidade bussturer och andra former av utfärder. Vid
det här laget har det blivit många hundra och ingen avmattning i sådana uppdrag kan jag märka.
Sedan 1987 har min verksamhets kanaliserats till vårt lokalhistoriska forskningsinstitut, som
jag sedan pensionering 1992 ägnar det mesta av min tid.
Hembygdsarbetet stimuleras av den kraftiga datorisering som vi utvecklat - och utvecklar - i
forskningsinstitutet. Materialet har sedan 1983 samlats i 30-talet databaser och i flera böcker, som
numera görs utan anlitande av tryckeri, eftersom vi skriver ut varje exemplar på våra laserskrivare.
Mycket betydelsefullt för hembygdsarbetet är också vår hemsida på internet. Den utökas ständigt
med nya fakta kring vår lokala historia.
Till bilden hör också arkeologin. När man deltager i arkeologiska undersökningar får man så
småningom upp blicken för vad som kan dölja sig i marken. Mellansveriges största hålvägssystem
hör till mina erövringar liksom en tidigare okänd fornminnestyp i form av en 4000 år gammal
vallanläggning med tillhörande vallgrav nedanför en fornborg, troligen en kultplats från
stenåldern.
Jag känner mig i allra högsta grad privilegierad som får verka i en bygd med så rik historia.
Arbetet går lätt, när man inte behöver leta efter objekt, de snarast ramlar över en. Hade jag varit
verksam i en annan bygd hade jag aldrig kunna få den fina medaljen.
Hembygd ger trygghet. Börje Sandén
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Att upptäcka sin hembygd.
Manus till årsboken Uppland 2000. Medaljörens artikel
När jag 1952 tillträdde tjänsten som folkskollärare och kantor i Låssa församling i den nybildade
storkommunen Upplands-Bro trodde jag väl knappast att jag skulle sitta kvar på samma tjänst
ända till pensionen. Men det gjorde jag, hur kunde det komma sig? Skolformen var den riktigt
gamla med 25 elever uppdelade på fyra årskurser. Vad var det för plats jag kommit till? Vad
betydde egentligen namnet? Att det var en otroligt vacker bygd kan inte vara enda förklaringen.
Kanske var det de många fornminnena. Den stora kultplatsen vid Rösaring lärde jag känna redan
inom en vecka. Särskilt intressant blev den, när jag fick årsboken Uppland 1956 i min hand och
kunde läsa om Trojeborgarna och fann att här hade vi den största sorten av labyrint.
En rad omständigheter gjorde att jag kom att ägna många decennier åt min nya hembygds
historia. Till att börja med upptäckte jag att berättandet i alla former var ett bra pedagogiskt medel
i skolan. Jag förbättrade systematiskt mina kunskaper i den svenska historien och började söka
efter bygdens rötter med hjälp av gamla ortsbor. Jag har fortfarande kvar en bandinspelning från
50-talet där barnen av en ortsbo fick veta hur skolans liv gestaltade sig vid sekelskiftet 1900.
Mina studier ledde fram till en lärarhandledning i bygdens historia, där jag presenterade
kommunen som en centralort under forntid och medeltid med Uppsala, Sigtuna och Birka strax
utanför våra gränser och två stora vattenvägar på bägge sidorna som en del av Mälaren.
År 1968 inträffade något av stor betydelse för min kommande hembygdsverksamhet. Då utsågs
jag till Riksantikvarieämbetets lokalombud och ungefär samtidigt blev jag kommunens första
kulturnämndsordförande. Det betydde att jag fick hela kommunen som arbetsområde. Med tre
hembygdsföreningar som bas ledde jag vandringar och utfärder och gjorde bandade intervjuer med
ortsbor och lärde mig ständigt mer om bygden. Än mer lärde jag mig när Herman Svenngård
donerade hela sin stora hembygdssamling till kulturnämnden/kommunen. Jag var i många år
ensam om att studera hans böcker och historiska handlingar, som omfattar bortåt 80 hyllmeter.
Det kan låta underligt när jag påstår att musiken kommit att spela en väsentlig roll för mina
hembygdsstudier. Från 70-talets början var jag emellertid verksam i kommunens musiksällskap.
Vi fann att folk strömmade till våra musikstunder, när vi började förlägga dem till herrgårdar och
slott, vars historia blev ett stående inslag. Ca 25 konserter av detta slag har jag arrangerat.
Dessutom har vi besökt alla större fornminnesplatser både en och flera gånger med musik av
blåsorkester, ensembler och sånggrupper. Ångbåtsresor med musik längs kommunens kuster och
till andra platser i Mälaren har alltid haft ett stort inslag av historia.
För statliga pengar genomfördes under tre år det s.k. hembygdsprojektet, där huvuduppgiften
var att försöka ge de många inflyttade en ny hembygd. Där hade jag en intressant uppgift, dels
som konsult åt anställda kulturarbetare, dels som guide och föredragshållare. De förvärvade
kunskaperna resulterade i en detaljrik kulturhistorik karta för kommunens räkning liksom dess
officiella hembygdsbok. Ett krönikespel kring Almarestäkets historia såg också dagens ljus.
Kunskaperna håller jag ständigt vid liv genom guidade bussturer och andra former av utfärder. Vid
det här laget har det blivit många hundra och ingen avmattning i sådana uppdrag kan jag märka.
Sedan 1987 har min verksamhets kanaliserats till vårt lokalhistoriska forskningsinstitut, som
jag sedan pensionering 1992 ägnar det mesta av min tid.
Hembygdsarbetet stimuleras av den kraftiga datorisering som vi utvecklat - och utvecklar - i
forskningsinstitutet. Materialet har sedan 1983 samlats i 30-talet databaser och i flera böcker, som
numera görs utan anlitande av tryckeri, eftersom vi skriver ut varje exemplar på våra laserskrivare.
Mycket betydelsefullt för hembygdsarbetet är också vår hemsida på internet. Den utökas ständigt
med nya fakta kring vår lokala historia.
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Till bilden hör också arkeologin. När man deltager i arkeologiska undersökningar får man så
småningom upp blicken för vad som kan dölja sig i marken. Mellansveriges största hålvägssystem
hör till mina erövringar liksom en tidigare okänd fornminnestyp i form av en 4000 år gammal
vallanläggning med tillhörande vallgrav nedanför en fornborg, troligen en kultplats från
stenåldern.
Jag känner mig i allra högsta grad privilegierad som får verka i en bygd med så rik historia.
Arbetet går lätt, när man inte behöver leta efter objekt, de snarast ramlar över en. Hade jag varit
verksam i en annan bygd hade jag aldrig kunna få den fina medaljen.
Hembygd ger trygghet. Börje Sandén
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Vissa dagboksuppgifter gällande kulturaktiviteter
Bakvänd ordning
1969-12-10 Gävle symfoniorkester
1969-11-13 Teater i ekhammarskolan. Kaj Egil
1969-11-02 Konsert sönd kl 19
1969.04.30 Kör Valborgsmässoelde Bro + Kungsängen
1969.04
Flera övningar med Salongsorkestern (jag klarinett)
1969-02-23 Musiksällskapet bildas sönd kl 15 i Ekhammarskolan
1969.01.18 Hembygdkören sjunger på Grand hotell (spegelsalen)
1970-12-07 Hembygdskören på Tamsvik
1971-09-12
1971-09-26
1971-11-22
1971-11-27
1971-05-09
1971-04-30
1971-03-14

Ums-Träff Sunnerdal
Orgelinvigning – Kungsängen?
körövning i Bergaskolan hembygdskör + Kungsängens kyrkkör
Lejondal lörd kl 9.45. troligen inför Förklädd Gud
Vårkonsert
Brasorna Bro + Kungsängen
Konsert

1973-05-20 Rösaring kanske 250 deltagare vid Frilutsgudstjänst
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Infallsvinklar -Upptäckter – Bidrag till forskningen 2009-07-26
Mina infallsvinklar 1809
1_ Lokalhistoriskt –
A_ Revoltarmén hade högkvarter i Tibble –
B_ Adlersparres Tibble-promemoria
C_ min uppfattning att Adlersparre hade ett påbörjat program för en ny regeringsform
vilket inte med ett ord berörs i denna bok
2_ A_ Varför lyfter man inom Märkesåret inte fram regeringsformen och kopplar den till
Nationaldagen,
B_ och när det görs i RA:s bok, varför förbigås Adlersparre totalt,
C_ Varför talas bara om det håkansonska förslaget och 1809 års män – ej Adlersparre
3_ A_ Varför berättar man inte med ord om Revolutionen i Märkesårets program Vad hände 1809?
B_ Varför tar inte heller RA:s bok om revolutionen
C_ Örjan Romefors mail att ett överordnat kapitel i RA:s bok uteslutit av redaktören
D_ Varför måste Romefors ta bort den 3-del som handlade om 27 juni = lagliga undertecknandet
4_ A_ Varför har man inte i allmänna historieböcker berättat om händelserna som ledde fram till 27/6
5_ Temat – Vad hände egentligen? Vad hände egentligen?

Sammanställning Bidrag via Lokalhistorisk forskning
1_ Temat – Vad hände egentligen? Vad hände egentligen?
Den första definitionen kommer från titeln på hembygdsboken.
Jag fann att det var så mycket som inte fick plats i boken – det hade hänt mer som borde tas upp
Snart upptäckte jag att det fanns saker som egentligen hänt på annat sätt.
Saker som får en delvis annan betydelse om man tar hänsyn till andra faktorer
A_ Dalupproret som egentligen var en demonstration
B_ Tolkningen av Olaus Magnus karta 1539 – en vägvisare för färder på den tidens vattenvägar
vägar = vattenvägar. Han stod ej på medeltid ståndpunkt, när det gäller flodsystem.
Det som ritades som floder var egentligen färdvägar: Draget – Lagastigen. Liknande hos andra
C_ Olav Heliges seglats – ej strömt vid Stockholm. men vid Stäket.
Mälaren = havet. Snorre menade med Lagen vattnet norr om Stäket : Lagen – Lagunda V
D_ 1809 – 6 juni = 27 juni. Undertecknandet av regeringsformen. Borde presenterats tidigare
E_ Härnevi – skålgroparna på lägre nivå än annars – namnet Härn levde kvar längre-blev uppskrivet
F_ Tacitus – Barents karta – Mälaren en skärgård
G_ Vallgrav / vall vid Draget. Sådant finns inte
H_ Namnet Igul på runsten OCH i medeltida brev
I _ Upplands-Bro Centralort i gammal tid
J_ Rålambska arkivet fanns en tid på Gällövsta. Krigsarkivet hittade hemsidan, Referens
K_ Britt-Marie Näsström. Artikeln i Viking Heretage Magazin: ett vackert bidrag till forskningen
L_ Upptäckten av hålvägssytemet
M_ Lilla Ullevi – återupptäckt med beskrivning i Det hände i U-Bro

Hej Göran
Mycket av det jag gjort har varit möjligt med hjälp av de omfattande
studier/arbete som Gudrun bidragit med
_ Utskrift av 6000 ortnamnskort till vilka jag gjort en databas för sökning
och inläggnig av nya uppgifter
_ Genomgång och renskrivning/sammandrag av Svenngårdska samlingens 30 talet
pärmar (645 sidor)
_ Kungörelserna i kyrkan 1800 -1839 (ca 1800 sidor)
_ Artiklarna i Hushållningsjournalen - som jag ursprungligen hade i databas,
men nu bearbetar för publicering på hemsidan
_ Utskrift i sammandrag från bandade intervjuer Ortsbor berättar 407 sidor
_ Pågående publicering på normalsvenska av handlingar i Brogårdsarkivet
(hittills ca 500 sidor)
Jag tar med mig utskrifter den 22, men bilägger här den längre och ett några
reviderade sammanställningar om min och Gudruns del i UKF:s verksamhet
_
_
_
_

Att upptäcka sin hembygd (den längre)
Hembygdsstudier och lokalhistorisk verksamhet
Skrifter och verksamhet
Hembygdsstudier - för Sandbergs räkning - uppdaterad 2007

Börje

Ur hembygdsboken ”Upplands-Bro – från då till nu”
Av Gudrun Sandén, 2006

Låssa socken under 50 år.
Gudrun Sanden skriver om sitt och
maken Börjes möte med jordbruksbygden i
Upplands-Bro
Den 14:de augusti 1952 rullade en liten lastbil nedför Hammartorpsbacken. I
förarhytten satt Börje och jag tillsammans med chauffören. På flaket fanns
vårt enkla bohag. Nu skulle vi börja vårt gemensamma liv på ett ställe, vi inte
visste något om.
Jag kom från Arboga, där jag haft tjänst under två år i en liten skola i
landsförsamlingen, medan Börje gått på seminariet. Det var min enda
kontakt med landsbygden, Börje hade ingen alls.
Arbogabygden bestod av ganska stora familjejordbruk med få anställda.
Alla gårdarna hade mjölkkor, så ladugårdskarl fanns på de flesta ställena.
Barnen deltog med liv och lust i arbetet och händelserna på gården.
- Pappa kunde inte hjälpa mig med cykeln i går, för han måste så färdigt. Jag
ska få en ny mössa, när mamma får äggpengarna från handlarn. I natt fick vi
en ny kalv, hon ska heta Rosa.
Ofta fick Fröken ta del av sådana här upplysningar. Det var självklart för
de här barnen, att de skulle ta över fädernegården efter föräldrarna. Jag har
fortfarande kontakt med två av pojkarna, som har drivit sina gårdar med den
äran. Nu är de gråhårsmän, som fyllt 60 och förmodligen längtar efter
pensionen.
Här levde man nära varandra och hjälpte varandra vid behov, gladdes och
sörjde tillsamman. Alla kände alla.
Vi visste som sagt ingenting om Låssa församling, där vi kom att ha vårt hem
i 12 år och som fortfarande känns som hemma. När vi 1964 måste flytta, då
skolan lades ned, blev det inte längre än till Bro, vi ville ha våra skogar och
marker inom räckhåll. Alla våra barn upplevde sin barndom där och miljön
måste ha gjort intryck på dem. Alla bor i dag på landet.
Jag upptäckte snart att det här var något helt annat än Arboga
Landsförsamling. Här fanns stora egendomar, där ägarna ofta inte ens
bodde, utan gårdarna sköttes av förvaltare eller inspektorer. Här krävdes en
mängd anställda. Folk som skötte ladugårdarna, kördrängar fanns
fortfarande som benämning, fastän traktorerna gjort sitt intåg. Smeden
fanns som reparerade och drev sin verksamhet i smedjan. Det var ofta stora
familjer och de såg nog lärarfamiljen som utbölingar. Inte heller var det något
större umgänge med de stora gårdarna. Man kunde befara isolering.
Av detta blev intet, då vi fick kontakt med Sunnerdals Praktiska
Ungdomsskola, som dominerade hela socknen. Här fick vi våra vänner och
deltog i skolans olika aktiviteter, ända tills den lades ned av ekonomiska
skäl i mitten på 60-talet. Det är med glädje vi ser att den återuppstått som
Naturbruksgymnasium.
Sunnerdals var en unik skapelse, som tillkom i början av 1900 genom en
donation, vars avkastning räckte att bygga hela anläggningen med alla
elevhem och driva verksamheten i över 50 år. De sista med hjälp av Landstinget.
Här utbildades ungdomar i lantbruk, trädgårdsskötsel, mekanik, träarbete
och flickorna fick en gedigen kunskap om hur ett hem skall skötas. En del
gick vidare och blev utbildade och eftersökta barnsköterskor, då skolan
också hade ett barnhem.
Gården närmast Säbyholms folkskola var Säbyholms gård, som drevs av
förvaltare Hullberg. Lennart var den första vi lärde känna, för till honom gick

man och köpte ett block med röda kvitton, som när de avlämnades i ladugården var betalning för en liter mjölk per lapp. Om jag minns rätt kostade
mjölken 37 öre.
Vår närmsta granne var Sandells lanthandel, där man inte bara kunde
handla mat utan också sköta sina postärenden. Annars kom lantbrevbärare
Dalström farande i sin gröna Saab och handlade det om större transporter
tog Buss-Gustav dem i bussen, som gick ett par turer om dagen.
Säbyholms folkskola var helt nyrenoverad när vi kom dit och var en mycket
trivsam skola. Där fanns stor slöjdsal och där har jag tillbringar åtskilliga
timmar med att dra slipstenen, när Börje skulle sköta verktygen. Så
småningom lyckades han få skolstyrelsen att köpa en elektrisk slip. Något
verkligt unikt fanns, en gymnastiksal, vilket inte var tillåtet att bygga efter
kriget i sockenskolorna. Men här fanns en, så stor att det gick att spela
korgboll, om man gjorde det på diagonalen.
Skolstyrelsen var litet före sin tid för barnen serverades lagad mat varje
dag i en ljusblå matsal med vinröda Perstorpsbord. Fru Jansson förde ett
strängt regemente och barnen fick inte samtala under måltiden.
Bostaden var en nybyggd villa med två lägenheter, en för kantorn och en
för småskolefröken. Den låg ett stenkast från skolan i en stor äppelträdgård.
Det ekade till en början ganska ensligt i våra fem rum och kök, för våra
ägodelar var inte många. För våra sista slantar, 4,75 kunde vi hos Viktor
Jonsson i Bro köpa en yxa, så att vi åtminstone kunde hugga veden som
fanns i källaren. Frysa behövde vi inte och snart damp första lönen ner.
Visst var vi imponerade av vår fina bostad, men det bästa var det som
fanns utanför, nämligen beteshagen mellan vår skola och Tammsvik. Något
så underbart som att promenera där alla årstider, är få förunnat. Vi har
alltid haft hagen som vår och bara delat den med korna. Nu har Tammsviks
Kursgård anlagt fina promenadvägar och visst kan man möta kursdeltagare,
men vi samsas med dem och är på gamla dagar tacksamma för de bekväma
vägarna.
Vi upptäckte snart att trakten inte bara bestod av stora jordbruk. Här farms
också handelsträdgårdar och en del av de stora gårdarna hade egna
trädgårdsmästare. Den största trädgården var den vid Lindormsnäs, men
även Saltvik, Säbyholm, Thoresta och Björklunda odlade åtskilliga ton
grönsaker och frukt.
På de bergigare delarna av Ådölandet hade sommarvillor växt upp, med fin
utsikt över vikarna. Vid Björknäs hade Solna stad byggt små
uthyrningsstugor, som används än i dag. För övrigt anlades där ett
förnämligt bad med sommaraffär och camping. Det är rätt imponerande hur
Björknäsbadet ter sig idag, när man minns det ogästvänliga kärret, som
fanns där från början.
Vid Verkaviken växte ett fritidsområde upp, likaså på Smidö och
Skarpskär, så sommartid ökade befolkningen betydligt.
Tammsvik, som från början byggts som privatbostad var på 50-talet en
avdelning av Beckomberga. Där vårdades kvinnliga mentalpatienter. Nu är
det en exklusiv kursgård.
Vår gamla skola har också byggts om till kursgård. Slöjdsalen är matsal.
Gymnastiksalen en rymlig kurslokal, med ett sagolikt bad- och relaxrum i
anslutning. Börjes gamla klassrum har öppen spis och utgång till en 26gradig pool. Det andra klassrummet är biljardrum. Vår gamla potatiskällare
är vinkällare. Nog är det förunderligt. Dessutom finns en tillbyggnad med
plats för sovrum och gym. Hela ombyggnaden är utsökt smakfull.
Thoresta har också blivit stjärnbelönad kursgård. En av aktiviteterna är
vildsvinsjakt en annan lerduveskytte. Detta har något inkräktat på
Rösaringsskogen. Mitt bästa kantarellställe bevakas nu av vildsvin.
När vi redan andra dagen kom upp till Rösaring, förstod vi att här skulle vi
vara ofta. Då hade vi ingen aning om den historiska aspekten utan bara njöt
av utsikten och skogen. Att gå till Vållsvik och badplatsen mellan de mäktiga

träden och andas skogsluften och se ut över den lilla viken är vila. Alla
årstider och tider på dygnet är det lika skönt att ströva på de fina stigarna i
området. Ingenstans i landet har vi hittat en lika fin skog och när den nu är
mogen för avverkning, görs det med varsam hand.
Några småställen fanns t ex Hebbo, som idag är fritidsanläggning för
Länkarna i Vällingby. Där bodde en fiskare. Också vid Saltvik fanns fiskare.
Sjöherrgård låg längst in i skogen och bebyggdes redan på 1600-talet av
Magnus Gabriel de la Gardie. Månntro Drottning Kristina besökte honom
där.
Lindormsnäs var semesterhem för trötta husmödrar från Stockholm.
Under det värsta oväder vi upplevde i Låssa kom en busslast med damer,
som skulle till Lindormsnäs. Busschauffören insåg, att han aldrig skulle
kunna ta sig dit utan satte av ett 10-tal tanter hos oss. Jag såg stora
övernattningsproblem då en del skolbarn inte heller kunnat ta sig hem. Vi
kunde inte ens bjuda på kaffe då strömmen gått. Som tur var mojnade
vinden mot kvällen och vägskraporna kunde hjälpligt ploga vägarna, så att
det gick att åka igen.
Säbyholms gård ägdes av Stiftelsen för Sunnerdalsskolan och det var
deras ägor vi hade omkring oss. Där följde vi årstidernas växlingar och
registrerade vad som odlades och när något nytt jordbruksredskap syntes
på de vidsträckta fälten
Mitt emot oss låg arbetarbostäderna till Säbyholm: Slottet, Borgen, Säby,
Plåten, Nybygget och tvättstugan. Alla är nu privatbostäder, en del för
fastboende, en del för fritidsboende.
Hagalundsberget, där torpet Hagalund kurar vid foten, har en storslagen
utsikt över Säbyholms och Thorestas ägor. När höskörden bärgades och
hässjorna stod tätt nedanför berget, liknade det, vad vi i dag skulle kalla en
konstnärlig installation.
Trots att många förändringar skett under 50 år, är mycket sig likt. Vi är
tacksamma att vi fick möjlighet att komma till Låssa och att vi fått följa
utvecklingen under så lång tid. En hembygd som gett trygghet och lärt oss
uppskatta livet på landet. Vi har levt ett gott liv här.

Ur Kulturnämndens rapport om Hembygdsprojektet 1977-79, sid 128
Pärm g14:4

fil Hembygdsproj 1977-79.doc fritextsökn textfil8.dbf

BÖRJE SANDEN.
Vi som arbetade med Hembygdsprojektet hade inga egna kunskaper i historia. Historiska
Museet var vår stöttepelare i det sammanhanget men projektet hade inte kunnat få den starka
lokalhistoriska anknytning det fick, om inte Börje Sandén så villigt ställt sig till förfogande.
Börje Sandén är mellanstadielärare och kom till Upplands-Bro i början på 50-talet. Han
började forska i kommunens historia, läste böcker och gjorde egna strövtåg till de historiska
minnesmärkena. Han fotograferade också kända och okända platser och stencilerade
beskrivningar av det historiska skeendet för att skolbarn skulle få bättre kunskaper om sin
hembygd.
Börjes kunskaper om Upplands-Bro har varit en ovärderlig tillgång för Hembygdsprojektet.
Han har medverkat vid tillkomsten av Historiska Nyheter och vi har anlitat honom för
föredrag i många olika sammanhang, då han också visat egna diabilder. Ett mycket uppskattat
inslag på Upplands-Bro dagen var hans bildvisning i Historiska museets hörsal.
Vid bussutflykter och vid cykel- och promenadturer till historiska platser har Börje varit en
entusiasmerande guide och han har gärna blandat upp historiska fakta med sägner och livfulla
skildringar av äldre tiders seder. De två pendeltågsstencilerna har författats av Börje och både
dessa och andra av hans stenciler med historiskt innehåll har lagts ut på biblioteken och
skickats till skolorna.
Inte minst betydelsefullt för oss projektarbetare har det varit att Börje gett oss sitt moraliska
stöd. Han har alltid ställt upp för projektet så långt hans tid räckt till och gärna räddat oss med
sina faktakunskaper när vi kommit i klammeri med den historiska "rättvisan".
Vi skulle tro att det i de flesta kommuner finns amatörforskare vars intresse och kunskaper
kan tas till vara på liknade sätt. Deras lokalkännedom kan i sådana här sammanhang ha
mycket större betydelse än de professionella forskarns specialistkunskaper.
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Hembygdsstudier och lokalhistorisk verksamhet
För Finn Sandbergs räkning
Börje Sandén. nyåret 2002 - ett försök att strukturera en närmare 50-årig lokalhistorisk verksamhet i
Upplands-Bro
Se också vissa formalia om utbildning och levnadsförlopp
Studiematerial - Litteratur
Förvärvad och excerpterad litteratur - se exempel ur datalista
Tillägnat mig mycket av Svenngårds samling - ca 60 hyllmeter med böcker och arkivalier,
jag konsulteras ofta av bibliotekspersonalen vid frågor kring samlingen
Samlat grundmaterial från ATA: Fornsigtuna, Almarestäket. m fl platser i kommunen
Förvärvat Fornminnesinventeringen, som uppdateras av Raä (Löthman, länsmuseum)
Förvärvat mycket antikvarisk litteratur genom antikvariat (3 st)
Lånade böcker från Vitterhetsakademin, KB, Carolina,
Excerpter från Landsarkiv, Ortnamnsarkiv, Riksarkiv, Kyrkoarkiv, Kommunarkiv
Kartor, jämte ca 300 färgdia av lantmäterikartor från Kartverket i Gävle/Stockholm
Ett stort antal bandade intervjuer med ortsbor
Lokalhistoriska studier inför vissa behov och uppdrag
Började på 1950-talet med material för min undervisning i grundskolan
inklusive bandade intervjuer med lokalbefolkningen från slutet av 1950-talet
Många års arbete med den Svenngårdska hembygdssamlingen som jag i egenskap av kulturnämndens
ordförande mottog å kommunens vägnar 1970
Hembygdsstudier inför ett mycket stort antal exkursioner/föredrag med kommunens tre
hembygdsföreningar, andra föreningar och organisationer och kulturnämnden arrangemang
Uppdrag att informera lärarpersonalen om kommunens historia på alla stadier
Framtagning av lärarhandledning i lokalhistoria
Aktiv i ledningsgruppen för det kommunala/statliga hembygdsprojektet 1977-1979
inklusive ett stort antal artiklar i Historiska museets "Historiska Nyheter" 1977
Kulturhistoriska karta på uppdrag av kommunen 1982, ny upplaga 1998
Omfattande förberedelsearbete inför skrivandet av kommunens hembygdsbok från 1984
Fördjupade studier vid utgivningen av boken om Almarestäket 1990
Dito för boken om Dalupproret 1743
Ett viktigt - och långvarigt - incitament för studierna har varit min musikaliska verksamhet som
kyrkomusiker och framförallt som ordförande i vårt musiksällskap. Vi fann snart att folk kom till våra
musikarrangemang om de genomfördes på intressanta platser: herrgårdar, slott, fornminnesplatser,
större arbetsplatser. Jag tog alltid med ett stort inslag av historia både kring platsen och musiken.
Skriftlig verksamhet
Lärarhandledning (stencil) om kommunens historia 1970-talet
Ca 50 % av innehållet i Historiska Nyheter, Historiska museets utställningskatalog Upplands-Bro,
1977, framställdes i 2 x 10000 ex, delades ut i alla hushåll i kommunen och sedan till nyinflyttade
1979 Pendeltågsläsning - vad man ser från tågfönstret, 3 häften till alla resenärer vid 3 tillfällen
1984 Kommunens officiella hembygdsbok "Det hände i Upplands-Bro". 4000 ex
Krönikespel, premiär 1987, (8 föreställningar). knappt hälften av mitt manus utnyttjades
1990, boken Vad hände egentligen? Almare-Stäket och Stockholms blodbad
1991 Artiklar i boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia
1993 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen".
Drygt 50 nyhetsbrev till UKF:s medlemmar/antikvariska institutioner med lokalhistorisk information
sedan 1987
Mycket stor hemsida med lokalhistoria (sedan 1996)
Artikel i Upplands Fornminnesförenings årsbok Uppland år 2000
Artiklar i UKF:s tidskrift Kultur & Historia
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Arkeologi i Upplands-Bro
Initiativtagare och/eller deltagare
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring 1981-82 (Raä) och 1996.97.98
Almarestäkets borg 1988 - kartering med totalstation
Marinarkeologiska undersökningar 1988, 1989, 1994
Arkeologiska undersökningar Fornsigtuna 1984,-85,-86,-87,-88
Hålvägarna vid Draget (tidigare okända av forskningen) 1988
Arkeologiska undersökningar av fornborgen vid Draget 1996-97:
vallen och vallgraven tidigare okända av forskningen
Arrangerat Raä:s Arkeologidag, 7 ggr
Anordnat ett flertal föreläsningar av arkeologer i arkeologiska ämnen
Kontakter/samarbete med Raä, Länsantikvarie, länsmuseum, universitet
Nedanstående har jag personligen varit inblandad i/verkställt från början. I egenskap av ansvarig
för UKF:s verksamhet har jag tagit aktiv del även i andra projekt.
1968 utnämnd till Raä:s ombud för Upplands-Bro kommun
Ordförandeskapet i kommunens första kulturnämnd 1968-1970 (därefter som ledamot) medförde
värdefulla kontakter inom den kommunala förvaltningen, jag fick bl.a. tillgång till kommunala arkiv
och en omfattande och mycket värdefull kopieringshjälp på bibliotek och fastighetskontor (kartor)
Upplands-Bro Hembygdsprojektet 1977-79 i samarbete med Socialstyrelsen och Historiska Museet
gav för min del direktkontakt med Historiska museet och Riksantikvarieämbetet.
Rösaring - 1980 rapporterat om upptäckten av processionsvägen,
Utgrävningar 1981-82, 1996-98
Fornsigtuna 1983 - på förfrågan från Raä lämnat mina forskningsresultat , undersökningar 1984-88
Tagit initiativ till digital kartering av Almarestäket 1988 och Dragets hålvägar 1988
Tagit initiativ till marinarkeologiska undersökningar med LM-DYK 1989, 10 tillfällen vid Stäket
och dendrokronologisk datering av stockar 1994 (Geologiska institutionen Sthlms univers.)
Studiebesök med chartrad båt till Birka med Raä (David Damell) 1991
Dito med Arkeologiska forskningslaboratoriet (Lena Holmqvist Olausson) 1995
Initiativ till arkeologiska undersökningar vid Dragets fornborg 1996-97 (3 grävperioder)
Handledare för kulturvetares praktik, (Kaj Janzon, - nu vid Stockholms universitet)
*Björn Ambrosiani - upprepade kontakter sedan 1970-talet, särskilt min utläggning om vikingaleden
genom Draget och upptäckten av de stora hålvägarna vid Lillsjön''
*Helmer Gustavsson, ch för runverket, spontant berömt min redovisning av runstenarna på hemsidan
*Alf Åberg har i ett flertal brev stött mina åsikter kring Dalupproret liksom i sin understreckare i SvD
*Prof. Lars Nilsson, Stockholm, som aktivt intresserat sig för UKF;s lokalhistoriska verksamhet
*Bengt O H Johansson, länsantikvarie/riksantikvarieämbetet ang. Dalkarlsbacken och kungabesöket
Eva Brylla vid Ortnamnsarkivet i Uppsala - (6000 ortnamnskort för Upplands-Bro lagt i databas)
*Ing-Marie Munktell, chef för Gustavianum. bl a. invigningstalare när UKF fick sin lokal
*Ulf Erik Hagberg, sekr. i Vitterhetsakademin, invigningstalare när UKF fick sin lokal
Peter Bratt (länsmuseet) ang. Rösaringsprojektet. utnyttjat mitt källmaterial, främst kartor
*Gabriele Prenzlau-Enander (länsmuseet), lämnat henne källmaterial för hennes bok om Uppl-Bro
Inbjuden till Hist. Inst. vid Stockholm universitet för att demonstrera mina databaser 1991
(Lars Nilsson
Visat datorprogram vid universitetets och Sveriges hembygdsförbunds datakonferens 1992
Inbjuden till Stockholms univers. historiska inst vid seminarium kring Dalupproret 1993, prof. Lars
Nilsson
m. fl.
Engagerade föreläsare från universitet och antikvariska tjänstemän på riks- och länsnivå
*Göran Dahlbäck - Almarestäket
Wolter Ehn, Byordningar, Folkminnesarkivet i Uppsala
Mats G. Larsson, Lunds universitet, presenterade sin avhandling om runstenar
Torkel Stålmarck angående Jacob Mörk (förste romanförfattaren) Sthlms univers, 2 ggr
Lars Sjöberg (Statens konstmuséer) -ang. Granhammar/herrgårdar,
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Cecilia Hammarlund ang. bebyggelse i olika tider,
Jan Helmer Gustavsson, (Raä) ang. hålvägar
Sten Tesch (Sigtuna museum) ang. Sigtuna
*Lars Ericson, (Krigsarkivet) ang. Stockholms utveckling till huvudstad och Dalupproret
Christopher von Warnstedt ang. Almarestäket
Lars Ericson och Pär Frohnert som medförfattare i min bok om Dalupproret
*Sigurd Ramquist (DMS) Bro härad under medeltiden, och Almarestäket
Christer Ericsson, (doktorand) ang Bruks- och herrgårdsmiljöer
Björn Furuhagen (doktorand) ang, sockenstämmor och ting
Anders Claréus (doktorand) Häradsbesvären under Frihetstiden
*Lars Nilsson (prof) Städer och urbanisering i Mälardalen
Lars G. Holmblad (Hist. museet) angående Eriksgatan
*Ulf Erik Hagberg, numera Vitterhetsak. sekreterare, tidigare chef för Historiska muséet
*Karl Erik Perhans (lärarhögskolan) ang. geologin i Upplands-Bro, 2 ggr
Solveigh Brunstedt (Raä) ang Kungsgård och världsarv på Adelsö
Michael Olausson (Raä) doktorsavhandlingen om fornborgar, 2 ggr
Ingmar Jansson (SU. arkeologiska undersökningar i Ryssland
*David Damell (Raä) undersökningar vid Fornsigtuna och Rösaring, flera ggr
Jens Tellefsen (KTH) arkeo-astronomi, 3 föreläsn
Fredrik Styrfelt (Sigtuna museum) Sigtuna ovan jord
Birgitta Östlund (Biskops-Arnö) ang Biskops-Arnö
Curt Roslund (astronom, Gbg) astronomiska synpunkter på Rösaring, 2 ggr
Göran Henriksson (astronom, Upps.) Astronomiska tolkningar av hällristningar, 2 ggr
Hans Furuhagen, (historisk skribent)om Rom och Germanien
Rune Edberg (Sigtuna museum) Olof Skötkonungs dotter
Jonathan Lindström (länsmuseet) Granhammarsmannen
*Lars Löthman (Raä) Järnframställning i äldre tid
Lars Henricsson (doktorand) Forntida glas
Jan Peder Lamm (Raä) ang Sigtuna nyckelsten m.m.
Ulf Sporrong (kulturgeografiska inst.) ang äldre bebyggelse och agrarhistoria
Tidskrifter och litteratur
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrinttidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen (Nordiska museet), Forskning
och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg &
Persson antikvariat
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom
hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet, Swebug (databaser), DTP-föreningen.(boktryck
och digitala medier)
Vad studierna lett fram till
Ett ofta återkommande tema i min presentation av kommunens historia är att vår lokalhistoria ovanligt
ofta har mycket nära anknytning till rikshistoria. "Där lokalhistorien blivit rikshistoria"
Föredrag inom och utom kommunen. Se bifogad datorutskrift. ........
Guidade utfärder av olika slag. se lista.
Böcker och skrifter. Se Skriftlig verksamhet ovan
Närradion i Upplands-Bro. ett 10-tal framträdanden
Utbildningsradion (P4 Radio Uppland). Berättat om Rösaring, Håtunaleken,
riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502, Almare-Stäket, Dalupproret 1743
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Stimulerande liv. Min lokalhistoriska verksamhet har ofta ägt rum i samband med musikaktiviteter och
med stort utnyttjande av datorteknik. Detta tillsammantaget har gett mig en omväxlande och
stimulerande vardag och möten med intressanta människor inom många områden såväl inom "den
lärda världen" som bland folk i allmänhet.
Hur min verksamhet officiellt uppmärksammats
Kommunens kulturstipendium 1978 (ensam mottagare)
Stockholms läns hembygdsförbunds diplom 1983
Kommunens kulturstipendium (2:a gången) även Gudrun Sandén 1993
Riksförbundets plakett, även Gudrun Sandén 1998 (Sveriges hembygdsförbund)
Upplands Fornminnesförbunds medalj ("Bror Hjort-medaljen i förgyllt silver") år 2000
Hit bör väl också räknas ett halvårs stipendium från kommunen för att kunna ta ledigt från skolan
och arbeta med kommunens hembygdsbok, Det hände i Upplands-Bro, klar 1984
Hit får väl också räknas kungens och drottningens inofficiella besök i kommunen 1987, föranlett av en
framställan från hovförvaltningen till Riksantikvarieämbetet om ett lämpligt besöksmål, när kungen
hade uttryckt en önskan att få inblick i landets hembygdsarbete. Så uttrycktes saken när Bengt O H
Johansson, dåvarande chef för Kulturmiljöavdelningen (Raä), tidigare länsantikvarie i Stockholms län
och då bosatt i Upplands-Bro meddelade mig det uppdrag han fått. Tillsamman med David Damell
visade jag Rösaring och Fornsigtuna. Dessförinnan besöktes Granhammar, byggnaden som genom
mitt initiativ i ett brev till försvarsdepartementet (och med stöd av kulturnämnden) räddades från
rivningen. Vid en lunch på Lejondals slott överlämnades min bok till kungafamiljen. Jag var den ende
från kommunen som var inbjuden att följa besöket hela dagen.
Datorn i hembygdsforskningens tjänst
Datorn blev tidigt ett synnerligen värdefullt arbetsredskap.
Jag började med ordbehandlingsprogram 1982, när jag fick uppdraget att skriva hembygdsboken.
Datortekniken var då så ny att tryckeriet inte kunde utnyttja de disketter på vilka boken skrivits in.
Redan året därpå 1983 började jag lära mig ett datorspråk varmed man kan bygga upp databaser.
Språket har utvecklats väldigt mycket fram till nu. Först strukturerad programmering då man
manuellt byggde upp skärmbilder, pappersutskrifter och däremellan osynliga instruktioner till
datorn för att verkställa önskade effekter. För vissa databaser använder jag nu den moderna, s.k.
objektorienterade metoden, en i stora delar visuell teknik, där man skapar skärmbilder och
pappersutskrifter med hjälp av färdiga grundmoduler. Vad datorn skall göra däremellan måste
fortfarande skrivas ut för hand
Studierna stimuleras av möjligheterna att bevara lagrade data och plocka fram dem igen vid behov. Att
kunna presentera dem på papper placera dem i pärmar är viktigt. Särskilt värdefullt har det varit att
bevara alla studieanteckningar i databaser. Även de allra äldsta från 1984 har jag lyckats konvertera
till nu gångbara operativsystem och program. Ca 35-40 databaser med olika strukturer finns nu i ett
gemensamt sökprogram som på några sekunder visar de texter där ett visst sökord finns. Det rör sig nu
om bortåt 30 000 dataposter/texter. Sedan flera år tillbaka lagrar jag nytillkommande texter med s.k.
fritextsökning, vilket innebär att alla ord är sökbara.
Inte minst stimulerande med datortekniken är möjligheten att kunna presentera materialet i bokform,
enligt min egen metod, som skriver ut bokinlagan i färdigt skick med sidor och bilder på rätt plats för
att kunna bindas in i 16-sidiga häften. När en hel inlaga är klar börjar skrivaren automatiskt om med
nästa bok till ett antal som jag väljer.
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Hembygdsstudier och lokalhistorisk verksamhet
För Finn Sandbergs räkning
Börje Sandén. nyåret 2002 - ett försök att strukturera en närmare 50-årig lokalhistorisk verksamhet i
Upplands-Bro
Se också vissa formalia om utbildning och levnadsförlopp
Tillägg 2007. Nedan med kursiverad stil
Ovanstående med anledning av prof. Sandströms försök att nominera mig för ett hedersdoktorat vid
Uppsala (hans universitet). Eftersom jag haft mycket lite att göra med Uppsala, hänvisades saken till
prof. Lars Nilsson vid Kommun- och stadshistoriska institutionen vid SU, där jag 2004 fick mottaga
Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser.
Studiematerial - Litteratur
Förvärvad och excerpterad litteratur - se exempel ur datalista Tillägnat mig mycket av Svenngårds
samling - ca 60 hyllmeter med böcker och arkivalier,
jag konsulteras ofta av bibliotekspersonalen vid frågor kring samlingen.
Samlat grundmaterial från ATA och KB: Fornsigtuna, Almarestäket. m fl platser i kommunen
Förvärvat Fornminnesinventeringen, 3 volymer, som uppdateras av Raä (Löthman, länsmuseum)
Förvärvat mycket antikvarisk litteratur genom antikvariat (3 st)
Lånat böcker från Vitterhetsakademin, KB, Carolina,
Excerpter från Landsarkiv, Ortnamnsarkiv, Riksarkiv, Kyrkoarkiv, Kommunarkiv
Kartor, jämte ca 300 färgdia av lantmäterikartor från Kartverket i Gävle/Stockholm
Ett stort antal bandade intervjuer med ortsbor
Lokalhistoriska studier inför vissa behov och uppdrag
Började på 1950-talet med material för min undervisning i grundskolan
inklusive bandade intervjuer med lokalbefolkningen från slutet av 1950-talet
Många års arbete med den Svenngårdska hembygdssamlingen som jag i egenskap av kulturnämndens
ordförande mottog å kommunens vägnar 1970
Hembygdsstudier inför ett mycket stort antal exkursioner/föredrag med kommunens tre
hembygdsföreningar, andra föreningar och organisationer och kulturnämnden arrangemang
Uppdrag att informera lärarpersonalen om kommunens historia på alla stadier
Framtagning av lärarhandledning i lokalhistoria
Aktiv i ledningsgruppen för det kommunala/statliga hembygdsprojektet 1977-1979
inklusive ett stort antal artiklar i Historiska museets "Historiska Nyheter" 1977
Kulturhistoriska karta på uppdrag av kommunen 1982, ny upplaga 1998
Omfattande förberedelsearbete inför skrivandet av kommunens hembygdsbok från 1984
Fördjupade studier vid utgivningen av boken om Almarestäket 1990
Dito för boken om Dalupproret 1743
Ett viktigt - och långvarigt - incitament för studierna har varit min musikaliska verksamhet som
kyrkomusiker och framförallt som ordförande i vårt musiksällskap. Vi fann snart att folk kom till våra
musikarrangemang om de genomfördes på intressanta platser: herrgårdar, slott, fornminnesplatser,
större arbetsplatser. Jag tog alltid med ett stort inslag av historia både kring platsen och musiken.
Skriftlig verksamhet
Lärarhandledning (stencil) om kommunens historia 1970-talet
Ca 50 % av innehållet i Historiska Nyheter, Historiska museets utställningskatalog Upplands-Bro,
1977, framställdes i 2 x 10000 ex, delades ut i alla hushåll i kommunen och sedan till nyinflyttade
1979 Pendeltågsläsning - vad man ser från tågfönstret, 3 häften till alla resenärer vid 3 tillfällen
1984 Kommunens officiella hembygdsbok "Det hände i Upplands-Bro". 4000 ex
Krönikespel, premiär 1987, (8 föreställningar). knappt hälften av mitt manus utnyttjades
1990, boken Vad hände egentligen? Almare-Stäket och Stockholms blodbad
1991 Artiklar i boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia
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1993 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen".
Drygt 50 nyhetsbrev till UKF:s medlemmar/antikvariska institutioner med lokalhistorisk information
sedan 1987
Mycket stor hemsida med lokalhistoria (sedan 1996)
Artikel i Upplands Fornminnesförenings årsbok Uppland år 2000 med anledning av Upplands
fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj,
Artiklar i UKF:s tidskrift Kultur & Historia
Artikel i Viking Heritage Magazine (Dan Carlsson) om min forskning kring Rösaring där jag drar
paralleller med Tacitus’ skildring av fruktbarhetsgudens processionsfärd i vagn på en ö i den
nordliga oceanen ”bortom Germanien, snarast i motsatt del av världen”. Prof. Britt-Marie Näsström i
brev efter publiceringen: ”det är alltid roligt när forskarrönen går vidare och särskilt i sådan vacker
form” 2002-10-02.
Föredrag – exkursioner – guidade visningar för organisationer och myndigheter
Se utskrift från min dagbok 1972 – 2006
Föredrag: 469, bussrundturer: 170, guidningar, cykel och båtfärder 439
Arkeologi i Upplands-Bro
Initiativtagare och/eller deltagare
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring 1981-82 (Raä) och 1996.97.98
Almarestäkets borg 1988 - kartering med totalstation
Marinarkeologiska undersökningar 1988, 1989, 1994
Arkeologiska undersökningar Fornsigtuna 1984,-85,-86,-87,-88
Hålvägarna vid Draget (tidigare okända av forskningen) 1988
Arkeologiska undersökningar av fornborgen vid Draget 1996-97:
vallen och vallgraven tidigare okända av forskningen
Arrangerat Raä:s Arkeologidag, 7 ggr (2007 12 ggr)
Anordnat ett flertal föreläsningar av arkeologer i arkeologiska ämnen (se bilaga)
Kontakter/samarbete med Raä, Länsantikvarie, länsmuseum, universitet
Nedanstående har jag personligen varit inblandad i/verkställt från början. I egenskap av ansvarig
för UKF:s verksamhet har jag tagit aktiv del även i andra projekt
1968 utnämnd till Raä:s ombud för Upplands-Bro kommun
Ordförandeskapet i kommunens första kulturnämnd 1968-1970 (därefter som ledamot) medförde
värdefulla kontakter inom den kommunala förvaltningen, jag fick bl.a. tillgång till kommunala arkiv
och en omfattande och mycket värdefull kopieringshjälp på bibliotek och fastighetskontor (kartor)
Upplands-Bro Hembygdsprojektet 1977-79 i samarbete med Socialstyrelsen och Historiska Museet
gav för min del direktkontakt med Historiska museet och Riksantikvarieämbetet.
Rösaring - 1980 rapporterat om upptäckten av processionsvägen,
Utgrävningar 1981-82, 1996-98
Fornsigtuna 1983 - på förfrågan från Raä lämnat mina forskningsresultat , undersökningar 1984-88
Tagit initiativ till digital kartering av Almarestäket 1988 och Dragets hålvägar 1988
Tagit initiativ till marinarkeologiska undersökningar med LM-DYK 1989, 10 tillfällen vid Stäket
och dendrokronologisk datering av stockar 1994 (Geologiska institutionen Sthlms univers.)
Studiebesök med chartrad båt till Birka med Raä (David Damell) 1991
Dito med Arkeologiska forskningslaboratoriet (Lena Holmqvist Olausson) 1995
Initiativ till arkeologiska undersökningar vid Dragets fornborg 1996-97 (3 grävperioder)
Handledare för kulturvetares praktik, (Kaj Janzon, - nu vid Stockholms universitet)
*Björn Ambrosiani - upprepade kontakter sedan 1970-talet, särskilt min utläggning om vikingaleden
genom Draget och upptäckten av de stora hålvägarna vid Lillsjön''
*Helmer Gustavsson, ch för runverket, spontant berömt min redovisning av runstenarna på hemsidan
*Alf Åberg har i ett flertal brev stött mina åsikter kring Dalupproret liksom i sin understreckare i SvD
*Prof. Lars Nilsson, Stockholm, som aktivt intresserat sig för UKF;s lokalhistoriska verksamhet
*Bengt O H Johansson, länsantikvarie/riksantikvarieämbetet ang. Dalkarlsbacken och kungabesöket
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Eva Brylla vid Ortnamnsarkivet i Uppsala - (6000 ortnamnskort för Upplands-Bro lagt i databas)
*Ing-Marie Munktell, chef för Gustavianum. bl a. invigningstalare när UKF fick sin lokal
*Ulf Erik Hagberg, sekr. i Vitterhetsakademin, invigningstalare när UKF fick sin lokal
Peter Bratt (länsmuseet) ang. Rösaringsprojektet. utnyttjat mitt källmaterial, främst kartor
*Gabriele Prenzlau-Enander (länsmuseet), lämnat henne källmaterial för hennes bok om Uppl-Bro
Inbjuden till Hist. Inst. vid Stockholm universitet för att demonstrera mina databaser 1991
(Lars Nilsson
Visat datorprogram vid universitetets och Sveriges hembygdsförbunds datakonferens 1992
Inbjuden till Stockholms univers. historiska inst vid seminarium kring Dalupproret 1993, prof. Lars
Nilsson
Engagerade föreläsare från universitet och antikvariska tjänstemän på riks- och länsnivå
Göran Dahlbäck - Almarestäket
Wolter Ehn, Byordningar, Folkminnesarkivet i Uppsala
Mats G. Larsson, Lunds universitet, presenterade sin avhandling om runstenar
Torkel Stålmarck angående Jacob Mörk (förste romanförfattaren) Sthlms univers, 2 ggr
Lars Sjöberg (Statens konstmuséer) -ang. Granhammar/herrgårdar,
Cecilia Hammarlund ang. bebyggelse i olika tider,
Jan Helmer Gustavsson, (Raä) ang. hålvägar
Sten Tesch (Sigtuna museum) ang. Sigtuna
Lars Ericson, (Krigsarkivet) ang. Stockholms utveckling till huvudstad och Dalupproret
Christopher von Warnstedt ang. Almarestäket
Lars Ericson och Pär Frohnert som medförfattare i min bok om Dalupproret
Sigurd Ramquist (DMS) Bro härad under medeltiden, och Almarestäket
Christer Ericsson, (doktorand) ang Bruks- och herrgårdsmiljöer
Björn Furuhagen (doktorand) ang, sockenstämmor och ting
Anders Claréus (doktorand) Häradsbesvären under Frihetstiden
Lars Nilsson (prof) Städer och urbanisering i Mälardalen
Lars G. Holmblad (Hist. museet) angående Eriksgatan
Ulf Erik Hagberg, numera Vitterhetsak. sekreterare, tidigare chef för Historiska muséet
Karl Erik Perhans (lärarhögskolan) ang. geologin i Upplands-Bro, 2 ggr
Solveigh Brunstedt (Raä) ang Kungsgård och världsarv på Adelsö
Michael Olausson (Raä) doktorsavhandlingen om fornborgar, 2 ggr
Ingmar Jansson (SU. arkeologiska undersökningar i Ryssland
David Damell (Raä) undersökningar vid Fornsigtuna och Rösaring, flera ggr
Jens Tellefsen (KTH) arkeo-astronomi, 3 föreläsn
Fredrik Styrfelt (Sigtuna museum) Sigtuna ovan jord
Birgitta Östlund (Biskops-Arnö) ang Biskops-Arnö
Curt Roslund (astronom, Gbg) astronomiska synpunkter på Rösaring, 2 ggr
Göran Henriksson (astronom, Upps.) Astronomiska tolkningar av hällristningar, 2 ggr
Hans Furuhagen, (historisk skribent)om Rom och Germanien
Rune Edberg (Sigtuna museum) Olof Skötkonungs dotter
Jonathan Lindström (länsmuseet) Granhammarsmannen
Lars Löthman (Raä) Järnframställning i äldre tid
Lars Henricsson (doktorand) Forntida glas
Jan Peder Lamm (Raä) ang Sigtuna nyckelsten m.m.
Ulf Sporrong (kulturgeografiska inst.) ang äldre bebyggelse och agrarhistoria
Tidskrifter och litteratur
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrinttidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen (Nordiska museet), Forskning
och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld
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Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg &
Persson antikvariat
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom
hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet, Swebug (databaser), DTP-föreningen.(boktryck
och digitala medier)
Vad studierna lett fram till
Ett ofta återkommande tema i min presentation av kommunens historia är att vår lokalhistoria ovanligt
ofta har mycket nära anknytning till rikshistoria. "Där lokalhistorien blivit rikshistoria"
Föredrag inom och utom kommunen. Se bifogad datorutskrift. ........
Guidade utfärder av olika slag. se lista.
Böcker och skrifter. Se Skriftlig verksamhet ovan
Närradion i Upplands-Bro. ett 10-tal framträdanden
Utbildningsradion (P4 Radio Uppland). Berättat om Rösaring, Håtunaleken,
riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502, Almare-Stäket, Dalupproret 1743
Stimulerande liv. Min lokalhistoriska verksamhet har ofta ägt rum i samband med musikaktiviteter och
med stort utnyttjande av datorteknik. Detta tillsammantaget har gett mig en omväxlande och
stimulerande vardag och möten med intressanta människor inom många områden såväl inom "den
lärda världen" som bland folk i allmänhet.
Hur min verksamhet officiellt uppmärksammats
Kommunens kulturstipendium 1978 (ensam mottagare)
Stockholms läns hembygdsförbunds diplom 1983
Kommunens kulturstipendium (2:a gången) även Gudrun Sandén 1993
Riksförbundets plakett, även Gudrun Sandén 1998 (Sveriges hembygdsförbund)
Upplands Fornminnesförbunds medalj ("Bror Hjort-medaljen i förgyllt silver") år 2000
Hit bör väl också räknas ett halvårs stipendium från kommunen för att kunna ta ledigt från skolan
och arbeta med kommunens hembygdsbok, Det hände i Upplands-Bro, klar 1984
Hit får väl också räknas kungens och drottningens inofficiella besök i kommunen 1987, föranlett av en
framställan från hovförvaltningen till Riksantikvarieämbetet om ett lämpligt besöksmål, när kungen
hade uttryckt en önskan att få inblick i landets hembygdsarbete. Så uttrycktes saken när Bengt O H
Johansson, dåvarande chef för Kulturmiljöavdelningen (Raä), tidigare länsantikvarie i Stockholms län
och då bosatt i Upplands-Bro meddelade mig det uppdrag han fått. Tillsamman med David Damell
visade jag Rösaring och Fornsigtuna. Dessförinnan besöktes Granhammar, byggnaden som genom
mitt initiativ i ett brev till försvarsdepartementet (och med stöd av kulturnämnden) räddades från
rivningen. Vid en lunch på Lejondals slott överlämnades min bok till kungafamiljen. Jag var den ende
från kommunen som var inbjuden att följa besöket hela dagen.
_Gudrun och Börje belönades av Patriotiska Sällskapet med var sin guldmedalj vid en högtidlighet på
Riddarhuset 2002 för utgivningen av 3-bandsverket Hushållningsjournal 1776-1813.
_ Belönades 2004 med Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser i samband med
en föreläsning på Stockholms universitet på temat Den gränslösa lokalhistorien.
Datorn i hembygdsforskningens tjänst
Datorn blev tidigt ett synnerligen värdefullt arbetsredskap.
Jag började med ordbehandlingsprogram 1982, när jag fick uppdraget att skriva hembygdsboken.
Datortekniken var då så ny att tryckeriet inte kunde utnyttja de disketter på vilka boken skrivits in.
Redan året därpå 1983 började jag lära mig ett datorspråk varmed man kan bygga upp databaser.
Språket har utvecklats väldigt mycket fram till nu. Först strukturerad programmering då man
manuellt byggde upp skärmbilder, pappersutskrifter och däremellan osynliga instruktioner till
datorn för att verkställa önskade effekter. För vissa databaser använder jag nu den moderna, s.k.
objektorienterade metoden, en i stora delar visuell teknik, där man skapar skärmbilder och
pappersutskrifter med hjälp av färdiga grundmoduler. Vad datorn skall göra däremellan måste
fortfarande skrivas ut för hand

4 D:\Biografi-ego\Hembygdsstudier-Sandberg_tillägg 2007.doc Skapat den 2007-11-17 07:40:00 Senast utskrivet 2009-09-26 23:13:00

Studierna stimuleras av möjligheterna att bevara lagrade data och plocka fram dem igen vid behov. Att
kunna presentera dem på papper placera dem i pärmar är viktigt. Särskilt värdefullt har det varit att
bevara alla studieanteckningar i databaser. Även de allra äldsta från 1984 har jag lyckats konvertera
till nu gångbara operativsystem och program. Ca 35-40 databaser med olika strukturer finns nu i ett
gemensamt sökprogram som på några sekunder visar de texter där ett visst sökord finns. Det rör sig nu
om bortåt 30 000 dataposter/texter. Sedan flera år tillbaka lagrar jag nytillkommande texter med s.k.
fritextsökning, vilket innebär att alla ord är sökbara.
Inte minst stimulerande med datortekniken är möjligheten att kunna presentera materialet i bokform,
enligt min egen metod, som skriver ut bokinlagan i färdigt skick med sidor och bilder på rätt plats för
att kunna bindas in i 16-sidiga häften. När en hel inlaga är klar börjar skrivaren automatiskt om med
nästa bok till ett antal som jag väljer. Inlagan går efter vikning och falsning direkt till bokbinderiet.
_ Ett 20-tal produktioner för privatpersoner och hembygdsföreningar (Bengt Borkeby och Börje
Sandén) skrevs ut ”efter behov i 2-3 nytryck. Bl.a. Boken om Bro med över 300 illustrationer i färg
och s/v, 2 upplagor om totalt 500 ex.
_ Numera utnyttjar även tryckerierna digitalteknik, dessutom mycket billigare, varför vi nu endast för
arkivet och biblioteken dokumenterar vår mångåriga verksamhet i ett fåtal biblioteksinbundna
exemplar. Ortsbor berättar (407 sid) Svenngårdska samlingen 380 +275= (655 sid) UKFs
nyhetsbrev 1987-2006 (442 s.) Kungörelser i kyrkan 1800-1839 (1800 s)
_ Stort antal småskrifter. Upp till 40-sidiga häften för senare sambindning (Brogårdsarkivet)
_ Jag har också påbörjat digitaliseringen av våra 300 utsnitt ur lantmäterikartor för U-Bro
Hemsidan
Utnyttjandet av hemsidan som informationskanal för vår forskningsverksamhet beskrivs av Gunnar
Häger i hans utvärdering av tillgängligheten för funktionshindrade:
”UKF bedriver en fantastisk och omfattande forskning kring dagens och gångna tiders Upplands-Bro
med omnejd. Mycket av det material som man forskar fram finns tillgängligt på föreningens hemsida.
Hemsidan är fullspäckad med information och fakta av olika slag. Jag ser hemsidan som en guldgruva
för både hembygdsforskare men också som en stor tillgång för andra som är intresserade av t ex
historia och arkeologi i allmänhet.
Flertalet hembygdsföreningar har en lokal, såsom hembygdsgård där en stor del av verksamheten
bedrivs. Men till skillnad mot dessa utnyttjar UKF Internet och hemsidor som huvudsaklig
informationskälla och tillgängliggörande av kunskap om bl.a. bygden. Att lägga ut all kunskap på
Internet är en unik och framsynt väg att sprida kännedom om UKF:s verksamhet och olika
forskningsrön. Detta förmedlingssätt är också till stor glädje för bl.a. funktionshindrade av olika slag.”
Gunnar önskar att de viktigaste dokumenten görs tillgängliga i WORD-format i stället för PDF.
WORD har nämligen läshjälpmedel för synskadade. Olika typsnitt och färger är inte heller lämpligt.
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Hembygdsstudier och lokalhistorisk verksamhet
Börje Sandén. nyåret 2002 - ett försök att strukturera en närmare 50-årig lokalhistorisk verksamhet i
Upplands-Bro
Se också vissa formalia om utbildning och levnadsförlopp
Tillägg 2007-08. Nedan med kursiverad stil
Studiematerial - Litteratur
Förvärvad och excerperad litteratur - se exempel ur datalista
Tillägnat mig mycket av Svenngårds samling - ca 60 hyllmeter med böcker och arkivalier,
konsulteras ofta av bibliotekspersonalen vid frågor kring samlingen.
Samlat grundmaterial från ATA och KB: Fornsigtuna, Almarestäket. m fl platser i kommunen
Förvärvat Fornminnesinventeringen, 3 volymer, som uppdateras av Raä (Löthman, länsmuseum)
Förvärvat mycket antikvarisk litteratur genom antikvariat (3 st)
Lånat böcker från Vitterhetsakademin, KB, Carolina,
Excerpter från Landsarkiv, Ortnamnsarkiv, Riksarkiv, Kyrkoarkiv, Kommunarkiv
Kartor, jämte ca 300 färgdia av lantmäterikartor från Kartverket i Gävle/Stockholmk
Ett stort antal bandade intervjuer med ortsbor
Lokalhistoriska studier inför vissa behov och uppdrag
Började på 1950-talet med material för min undervisning i grundskolan
inklusive bandade intervjuer med lokalbefolkningen från slutet av 1950-talet
Många års arbete med den Svenngårdska hembygdssamlingen som jag i egenskap av kulturnämndens
ordförande mottog å kommunens vägnar 1970
Hembygdsstudier inför ett mycket stort antal exkursioner/föredrag med kommunens tre
hembygdsföreningar, andra föreningar och organisationer och kulturnämnden arrangemang
Uppdrag att informera lärarpersonalen om kommunens historia på alla stadier
Framtagning av lärarhandledning i lokalhistoria
Aktiv i ledningsgruppen för det kommunala/statliga hembygdsprojektet 1977-1979
inklusive ett stort antal artiklar i Historiska museets "Historiska Nyheter" 1977
Kulturhistoriska karta på uppdrag av kommunen 1982, ny upplaga 1998
Omfattande förberedelsearbete inför skrivandet av kommunens hembygdsbok från 1984
Fördjupade studier vid utgivningen av boken om Almarestäket 1990
Dito för boken om Dalupproret 1743
Ett viktigt - och långvarigt - incitament för studierna har varit min musikaliska verksamhet som
kyrkomusiker och framförallt som ordförande i vårt musiksällskap. Vi fann snart att folk kom till våra
musikarrangemang om de genomfördes på intressanta platser: herrgårdar, slott, fornminnesplatser,
större arbetsplatser. Jag tog alltid med ett stort inslag av historia både kring platsen och musiken.
Skriftlig verksamhet
Lärarhandledning (stencil) om kommunens historia 1970-talet
Ca 50 % av innehållet i Historiska Nyheter, Historiska museets utställningskatalog Upplands-Bro,
1977, framställdes i 2 x 10000 ex, delades ut i alla hushåll i kommunen och sedan till nyinflyttade
1979 Pendeltågsläsning - vad man ser från tågfönstret, 3 häften till alla resenärer vid 3 tillfällen
1984 Kommunens officiella hembygdsbok "Det hände i Upplands-Bro". 4000 ex
Krönikespel, premiär 1987, (8 föreställningar). knappt hälften av mitt manus utnyttjades
1990, boken Vad hände egentligen? Almare-Stäket och Stockholms blodbad
1991 Artiklar i boken Fornsigtuna - en kungsgårds historia
1993 Dalupproret 1743 - "Stora daldansen".
Drygt 50 nyhetsbrev till UKF:s medlemmar/antikvariska institutioner med lokalhistorisk information
sedan 1987
Mycket stor hemsida med lokalhistoria (sedan 1996)
Artikel i Upplands Fornminnesförenings årsbok Uppland år 2000 med anledning av Upplands
fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj.
Artiklar i UKF:s tidskrift Kultur & Historia
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Artikel i Viking Heritage Magazine (Dan Carlsson) om min forskning kring Rösaring där jag drar
paralleller med Tacitus’ skildring av fruktbarhetsgudens processionsfärd i vagn på en ö i den
nordliga oceanen ”bortom Germanien, snarast i motsatt del av världen”. Prof. Britt-Marie Näsström i
mail efter publiceringen: ”det är alltid roligt när forskarrönen går vidare och särskilt i sådan vacker
form” 2002-10-02.
Föredrag – exkursioner – guidade visningar för organisationer och myndigheter
Se utskrift från min dagbok 1972 – 2006
Föredrag: 469, bussrundturer: 170, guidningar, cykel och båtfärder 439
Arkeologi i Upplands-Bro
Initiativtagare och/eller deltagare
Arkeologiska undersökningar vid Rösaring 1981-82 (Raä) och 1996.97.98
Almarestäkets borg 1988 - kartering med totalstation
Marinarkeologiska undersökningar 1988, 1989, 1994
Arkeologiska undersökningar Fornsigtuna 1984,-85,-86,-87,-88
Hålvägarna vid Draget (tidigare okända av forskningen) 1988
Arkeologiska undersökningar av fornborgen vid Draget 1996-97:
vallen och vallgraven var okända av forskningen
Arrangerat Raä:s Arkeologidag, 7 ggr (2007 12 ggr)
Anordnat ett flertal föreläsningar av arkeologer i arkeologiska ämnen (se bilaga)
Kontakter/samarbete med Raä, Länsantikvarie, länsmuseum, universitet
Nedanstående har jag personligen varit inblandad i/verkställt från början. I egenskap av ansvarig
för UKF:s verksamhet har jag tagit aktiv del även i andra projekt
1968 utnämnd till Raä:s ombud för Upplands-Bro kommun
Ordförandeskapet i kommunens första kulturnämnd 1968-1970 (därefter som ledamot) medförde
värdefulla kontakter inom den kommunala förvaltningen, jag fick bl.a. tillgång till kommunala arkiv
och en omfattande och mycket värdefull kopieringshjälp på bibliotek och fastighetskontor (kartor)
Upplands-Bro Hembygdsprojektet 1977-79 i samarbete med Socialstyrelsen och Historiska Museet
gav för min del direktkontakt med Historiska museet och Riksantikvarieämbetet.
Rösaring - 1980 rapporterat om upptäckten av processionsvägen,
Utgrävningar 1981-82, 1996-98
Fornsigtuna 1983 - på förfrågan från Raä lämnat mina forskningsresultat , undersökningar 1984-88
Tagit initiativ till digital kartering av Almarestäket 1988 och Dragets hålvägar 1988
Tagit initiativ till marinarkeologiska undersökningar med LM-DYK 1989, 10 tillfällen vid Stäket
och dendrokronologisk datering av stockar 1994 (Geologiska institutionen Sthlms univers.)
Studiebesök med chartrad båt till Birka med Raä (David Damell) 1991
Dito med Arkeologiska forskningslaboratoriet (Lena Holmqvist Olausson) 1995
Initiativ till arkeologiska undersökningar vid Dragets fornborg 1996-97 (3 grävperioder)
Handledare för kulturvetares praktik, (Kaj Janzon, - nu vid Stockholms universitet)
*Björn Ambrosiani - upprepade kontakter sedan 1970-talet, särskilt min utläggning om vikingaleden
genom Draget och upptäckten av de stora hålvägarna vid Lillsjön''
*Helmer Gustavsson, ch för runverket, spontant berömt min redovisning av runstenarna på hemsidan
*Alf Åberg har i ett flertal brev stött mina åsikter kring Dalupproret liksom i sin understreckare i SvD
*Prof. Lars Nilsson, Stockholm, som aktivt intresserat sig för UKF;s lokalhistoriska verksamhet
*Bengt O H Johansson, länsantikvarie/riksantikvarieämbetet ang. Dalkarlsbacken och kungabesöket
Eva Brylla vid Ortnamnsarkivet i Uppsala - (6000 ortnamnskort för Upplands-Bro lagt i databas)
*Ing-Marie Munktell, chef för Gustavianum. bl a. invigningstalare när UKF fick sin lokal
*Ulf Erik Hagberg, sekr. i Vitterhetsakademin, invigningstalare när UKF fick sin lokal
Peter Bratt (länsmuseet) ang. Rösaringsprojektet. utnyttjat mitt källmaterial, främst kartor
*Gabriele Prenzlau-Enander (länsmuseet), lämnat henne källmaterial för hennes bok om Uppl-Bro
Inbjuden till Hist. Inst. vid Stockholm universitet för att demonstrera mina databaser 1991
(Lars Nilsson
Visat datorprogram vid universitetets och Sveriges hembygdsförbunds datakonferens 1992
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Inbjuden till Stockholms univers. historiska inst vid seminarium kring Dalupproret 1993, prof. Lars
Nilsson
Tidskrifter och litteratur
För att UKF skall kunna verka framgångsrikt måste kontakter upprätthållas med ett stort antal
föreningar och institutioner, som utger tidskrifter och böcker inom det vida fält som UKF vill bevaka:
Tidskrifter: Populär Arkeologi, Populär Historia, Historisk Tidskrift, Fornvännen, Scandia (Lund),
Folkets historia, Bebyggelsehistorisk tidskrift, Tidevarv (Raä), Rig (etnologi), Caerdroia (labyrinttidskrift), Bygd och Natur (SHF), Ymer (geografi), Samdok-Bulletinen (Nordiska museet), Forskning
och framsteg, Mikrodatorn, Internetworld
Historiska klubbar och antikvariat: Clio, Atheneum, Bokantikvaria, Redins antikvariat. Lindberg &
Persson antikvariat
Föreningar, årsskrifter: Hembygdsförbundet, Upplands Fornminnesförening, Pro Memoria
(Riksarkivet), Sigtuna museum, Stockholms läns museum, Viking Network, Arkeologisektionen inom
hembygdsförbundet, Arkeologisektionen inom Nordiska förbundet för hembygdsvård och lokalkultur,
Ortnamnssällskapet i Uppsala, Karolinska förbundet, Swebug (databaser), DTP-föreningen.(boktryck
och digitala medier)
Vad studierna lett fram till
Ett ofta återkommande tema i min presentation av kommunens historia är att vår lokalhistoria ovanligt
ofta har mycket nära anknytning till rikshistoria. "Där lokalhistorien blivit rikshistoria"
Föredrag inom och utom kommunen. Se bifogad datorutskrift. ........
Guidade utfärder av olika slag. se lista.
Böcker och skrifter. Se Skriftlig verksamhet ovan
Närradion i Upplands-Bro. ett 10-tal framträdanden
Utbildningsradion (P4 Radio Uppland). Berättat om Rösaring, Håtunaleken,
riksmötet vid Kungsängens kyrka 1502, Almare-Stäket, Dalupproret 1743
Stimulerande liv. Min lokalhistoriska verksamhet har ofta ägt rum i samband med musikaktiviteter och
med stort utnyttjande av datorteknik. Detta tillsammantaget har gett mig en omväxlande och
stimulerande vardag och möten med intressanta människor inom många områden såväl inom "den
lärda världen" som bland folk i allmänhet.
Hur min verksamhet officiellt uppmärksammats
Kommunens kulturstipendium 1978 (ensam mottagare)
Stockholms läns hembygdsförbunds diplom 1983
Kommunens kulturstipendium (2:a gången) även Gudrun Sandén 1993
Riksförbundets plakett, även Gudrun Sandén 1998 (Sveriges hembygdsförbund)
Upplands Fornminnesförbunds medalj ("Bror Hjort-medaljen i förgyllt silver") år 2000
Hit bör väl också räknas ett halvårs stipendium från kommunen för att kunna ta ledigt från skolan
och arbeta med kommunens hembygdsbok, Det hände i Upplands-Bro, klar 1984
Hit får väl också räknas kungens och drottningens inofficiella besök i kommunen 1987, föranlett av en
framställan från hovförvaltningen till Riksantikvarieämbetet om ett lämpligt besöksmål, när kungen
hade uttryckt en önskan att få inblick i landets hembygdsarbete. Så uttrycktes saken när Bengt O H
Johansson, dåvarande chef för Kulturmiljöavdelningen (Raä), tidigare länsantikvarie i Stockholms län
och då bosatt i Upplands-Bro meddelade mig det uppdrag han fått. Tillsamman med David Damell
visade jag Rösaring och Fornsigtuna. Dessförinnan besöktes Granhammar, byggnaden som genom
mitt initiativ i ett brev till försvarsdepartementet (och med stöd av kulturnämnden) räddades från
rivningen. Vid en lunch på Lejondals slott överlämnades min bok till kungafamiljen. Jag var den ende
från kommunen som var inbjuden att följa besöket hela dagen.
_Gudrun och Börje belönades av Patriotiska Sällskapet med var sin guldmedalj vid en högtidlighet på
Riddarhuset 2002 för utgivningen av 3-bandsverket Hushållningsjournal 1776-1813.
_ Belönades 2004 med Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser i samband med
en föreläsning på Stockholms universitet på temat Den gränslösa lokalhistorien.
_ Kommunens Kulturstipendium 3:e gången. Fullmäktige dec 2007
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Datorn i hembygdsforskningens tjänst
Datorn blev tidigt ett synnerligen värdefullt arbetsredskap.
Jag började med ordbehandlingsprogram 1982, när jag fick uppdraget att skriva hembygdsboken.
Datortekniken var då så ny att tryckeriet inte kunde utnyttja de disketter på vilka boken skrivits in.
Redan året därpå 1983 började jag lära mig ett datorspråk varmed man kan bygga upp databaser.
Språket har utvecklats väldigt mycket fram till nu. Först strukturerad programmering då man
manuellt byggde upp skärmbilder, pappersutskrifter och däremellan osynliga instruktioner till
datorn för att verkställa önskade effekter. För vissa databaser använder jag nu den moderna, s.k.
objektorienterade metoden, en i stora delar visuell teknik, där man skapar skärmbilder och
pappersutskrifter med hjälp av färdiga grundmoduler. Vad datorn skall göra däremellan måste
fortfarande skrivas ut för hand
Studierna stimuleras av möjligheterna att bevara lagrade data och plocka fram dem igen vid behov. Att
kunna presentera dem på papper placera dem i pärmar är viktigt. Särskilt värdefullt har det varit att
bevara alla studieanteckningar i databaser. Även de allra äldsta från 1984 har jag lyckats konvertera
till nu gångbara operativsystem och program. Ca 35-40 databaser med olika strukturer finns nu i ett
gemensamt sökprogram som på några sekunder visar de texter där ett visst sökord finns. Det rör sig nu
om bortåt 30 000 dataposter/texter. Sedan flera år tillbaka lagrar jag nytillkommande texter med s.k.
fritextsökning, vilket innebär att alla ord är sökbara.
Inte minst stimulerande med datortekniken är möjligheten att kunna presentera materialet i bokform,
enligt min egen metod, som skriver ut bokinlagan i färdigt skick med sidor och bilder på rätt plats för
att kunna bindas in i 16-sidiga häften. När en hel inlaga är klar börjar skrivaren automatiskt om med
nästa bok till ett antal som jag väljer. Inlagan går efter vikning och falsning direkt till bokbinderiet.
_ Ett 20-tal produktioner för privatpersoner och hembygdsföreningar (Bengt Borkeby och Börje
Sandén) skrevs ut ”efter behov i 2-3 nytryck. Bl.a. Boken om Bro med över 300 illustrationer i färg
och s/v, 2 upplagor om totalt 500 ex.
_ Numera utnyttjar även tryckerierna digitalteknik, dessutom mycket billigare, varför vi nu endast för
arkivet och biblioteken dokumenterar vår mångåriga verksamhet i ett fåtal biblioteksinbundna
exemplar. Ortsbor berättar (407 sid) Svenngårdska samlingen 380 +275= (655 sid) UKFs
nyhetsbrev 1987-2006 (442 s.) Kungörelser i kyrkan 1800-1839 (1800 s)
_ Stort antal småskrifter. Upp till 40-sidiga häften för senare sambindning (Brogårdsarkivet)
_ Jag har också påbörjat digitaliseringen av våra 300 utsnitt ur lantmäterikartor för U-Bro
Hemsidan
Utnyttjandet av hemsidan som informationskanal för vår forskningsverksamhet beskrivs av Gunnar
Häger i hans utvärdering av tillgängligheten för funktionshindrade:
”UKF bedriver en fantastisk och omfattande forskning kring dagens och gångna tiders Upplands-Bro
med omnejd. Mycket av det material som man forskar fram finns tillgängligt på föreningens hemsida.
Hemsidan är fullspäckad med information och fakta av olika slag. Jag ser hemsidan som en guldgruva
för både hembygdsforskare men också som en stor tillgång för andra som är intresserade av t ex
historia och arkeologi i allmänhet.
Flertalet hembygdsföreningar har en lokal, såsom hembygdsgård där en stor del av verksamheten
bedrivs. Men till skillnad mot dessa utnyttjar UKF Internet och hemsidor som huvudsaklig
informationskälla och tillgängliggörande av kunskap om bl.a. bygden. Att lägga ut all kunskap på
Internet är en unik och framsynt väg att sprida kännedom om UKF:s verksamhet och olika
forskningsrön. Detta förmedlingssätt är också till stor glädje för bl.a. funktionshindrade av olika slag.”
Gunnar önskar att de viktigaste dokumenten görs tillgängliga i WORD-format i stället för PDF.
WORD har nämligen läshjälpmedel för synskadade. Olika typsnitt och färger är inte heller lämpligt.
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Inför intervju av Per Danielsson, som vill skriva en artikel för en frireligiös
veckotidning.
97-12-14

Pärm e1:U

"mitt engagemang i samhällslivet" - om man nu kan kalla det så
Min erfarenhet "demokrati"
- diskuterades verkligen under min skoltid - realskola gymnasium
- Hitlertyskland, Muselino, Stalin
- Jag valde friheten - Kraftjenko
Jag attraherades av den grekiska historien/demokratien
- visserligen endast för fria män
OBS. en vits med detta
- endast fria män hade erforderlig utbildning
- allmänbildning ÄR ett villkor för en fungerande demokrati
- en demokrati kräver kunskap hos den enskilde
- alla skulle hålla sig underrättade om idéer och politiska strömningar
- för att den enskilde skall kunna göra ett gott val vid röstning
- inte låta sig påverkas av tillfälliga moderiktningar
- Den kräver oberoende till andra (en slav stod i beroendeförhållande till sin herre)
Det var en plikt att ställa upp för samhället, när samhället begärde det av den enskilde
Skräckexempel:
- Tyska DEMOKRATISKA republiken
- kommunistiska ideologin likriktade kunskapen i skolorna - synnerligen farligt
Folkets diktatur:
- folket överlämnar makten till en elit, bunden till partiets regler
folket tilltros inte veta sitt eget bästa
Ytterlighetsfallet i Grekland:
- LOTTDRAGNING om vilken som skulle ha makten i vissa situationer
- vem som helst (bland de fria männen) skulle vara beredd att axla den post i samhället,
som vederbörande ansågs vara bäst lämpad att klara uppgiften
Det var sådana värderingar jag bar med mig kappsäcken när jag som nybliven lärare (kantorklockare) konfronterades med verkliga samhället.
Jag hade inga politiska ambitioner
- uppfostrad i en liberal familj
Jag kom till ett mycket litet samhälle - Upplands-Bro 1952
- nybliven storkommun med ca 3600 invånare
- minsta befolkningstalet genom tiderna fram till 1964 (3618)
- en av de största till ytan
Tämligen omgående behövdes en ny lärarrepresentant i barnavårdsnämnd och
nykterhetsnämnd
- min hustru kom med i "fattigvårdsstyrelsen" och skolstyrelsen och fullmäktige
- senare blev det social centralnämnd för min del (suppl. i fullmäktige)
1
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-

man tänkte knappast på partitillhörighet
bondeförbundare visade sig vara socialdemokrat
Jag var med och anställde den första socialassistenten Alf Andersson
Tidigare sköttes alla nämnder av förtroendevalda
Ingen ekonomisk ersättning till ledamöter - endast ordf. hade någon 100-lapp
När jag blev ordf i första kulturnämnden 1968, var ordförande arvodet 200:-/år
Det var också det första årets anslag till kulturverksamheten
jag minns väl nymodigheten att få resersättning till sammanträden som var i Kungsängen
jag satt alltså som ordförande i en socialdemokratiskt styrd kommun

Det var först 1968 som det uppkom partipolitiska överväganden
- fram till dess delades nämndordförandeposterna mellan de två blocken, så att socialistiskt
styrda nämnder var till antalet EN mer än de borgerligt styrda
- det hade varit ett förtroendefull samarbete kring sakfrågorna (socialnämnden för min del)
- 1966-68 blev det annat av - två nya politiker uppträdde på scenen
- av allt att döma med uppdrag, från krafter utanför kommunalpolitiken, att politisera de
idylliska förhållandena i lantliga Bro, som plötsligt börjat växa.
Det var under den här tiden som jag gjorde en aktiv politisk insats
- typisk för det tänkesätt som jag berättat om
- jag var med i partistyrelsen för folkpartiet (kassör) och i den spända/förbryllande situation
som uppkommit ville vi få in en bra kraft i fullmäktige. Jag hade lärt känna en ganska
tystlåten suppleant i socialnämnden, som dock hade goda idéer. Oklart för vilken
partitillhörighet. Han accepterade att nomineras till fullmäktige. Det var Daniel Kviberg,
socialassistent i Järfälla och pastor inom baptistsamfundet.
- Typiskt: vi valde honom trots att han inte var formellt MEDLEM i folkpartiet - han hade
dock en liberal grundsyn, så långt vi hade kunnat finna..
- Han kom att under flera år bli en av de dominerande borgerliga talesmännen i fullmäktige
- I den stora krisen in socialnämnden 1968, när samtliga borgerliga ledamöter och
suppleanter ansåg sig tvungna att ställa sina platser till förfogande på grund av
inkompentent styrelse, hade Kviberg och jag långa möten där vi lade upp taktiken för att
få ordning på såväl styrelse som ekonomi. Såväl ordförande som högste tjänsteman hade
sjukskrivit sig.
1970. Fick ej längre vara ordförande i en socialdemokratiskt styrd kommun
- Svenngårdska samlingen
- Ordförande i musiksällskapet
- Tillsynslärare vid största låg- och mellanstadieskolan
- Egyptologi
- Lokalhistorisk forskning
Demokrati i historien
- Sten Sture 1518
- Stora daldansen

2
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I EP Fredagen den 10 november 1978

ledaktion: Uflevivögen 15
19060 Båtsta

UNT Fredag 10 november 1978

Red. Bengt bansels 017115
Ba51. 0171 /592 89

Sanden
utmärkt

Börje Sanden - kuliurslipendial i Bro

sidan om den musikaliska gärning, kulturnämnden i Bro när den bilsom
han ägnat sig åt i så många år. dades men har nu "varvat ner" som Börje
Sanden var ordförande i
suppleant.

Börje Sanden har fått en utmärkelse av Upplands-Bro kommun; nämligen kommunens kulturstipendium.
Börje Sanden, Upplands-Bro, har
fått U-Bro kommuns kulturstipendium. Beslutet motiveras
på följande sätt:
"Kulturnämnden beslutar att
tilldela Börje Sanden kulturstipendiet för hans utomordentliga
förtjänster när det gäller information om kommunens historia. Han har bedrivit omfattande studier i ämnet och har i
olika sammanhang på ett synnerligen intresseväckande sätt fört
kunskaperna vidare till kommunens invånare. För aktiv
verksamhet inom hembygdsföreningarna i kommunen, för hans
värdefulla insatser inom kommunens musikliv. Han har medverkat vid grundandet av UMS
vars ordförande och drivande
kraft han varit sedan dess tillkomst".

En glatt överraskad
kulturstipendiat i Bro

- Det här kom som en
fullständig
överraskning, säger läraren och
kantorn Börje Sanden i
Upplands Bro sedan han
på onsdagskvällen fått
besked om att han erhållit kommunens kulturstipendium för 1978.
För kommunborna i allmänhet
torde dock inte valet vara oväntat, då
Sanden gjort en stor insats på
kulturens område.
Han kom till Upplands Bro 1952
som lärare och har under hela tiden
tjänstgjort på lärarbanan men även
som kantor.

Drivande kraft

Sedan musiksällskapet bildades
för 10 år sedan har han varit dess

drivande kraft. På grund av lokalbrist har man hållit konserter på
olika håll, i herrgårdar, skolor och i
industrier. Detta har gett Sanden
tillfälle att ytterligare studera historiska data om de platser man besökt.

vara åtskilligt av intresse som det
bladet kunde förmedla.
Det bör erinras om att det sk
hembygdsprojektet har socialdepartementet som ansvarig part.
Det syftar till att skapa sociala
kontakter mellan de många nyinflyttade i Upplands Bro kommun.
Här finns två kulturarbetare fast
Hembygdsprojektet
anställda, men Sanden har utfört
I det välkända hembygdsprojektet sitt arbete på fritid.
har Börje Sanden varit starkt
engagerad. Han har inom de tre
Kulturen som hobby
hembygdsföreningarna i kommunen engagerat sig i visningar och Kulturen och dess historia har
utflykter, där han berättat byg- alltid varit Sandens stora fritidsdehistoria. Han har också skrivit i intresse; men det är först under seHistoriska Nyheter, utgiven av His-' nare år som han systematiskt intoriska museet.
tresserat sig för det. Det började
Nyligen väckte Sanden alla pen- med att han 1975 skrev en "lärardeltågsresenärers intresse, då han avhandling" med uppgifter om
delade ut en liten skrift med upp- kommunen. Den delades ut bland
gifter om sevärdheter på den kilo- nyinflyttade.
meterlånga sträckan mellan KungSedan kom alltså hembygdssängen och Stäket. Det visade sig
projektet som det stora arbetet vid

Eders Majestäter – Herr och Fru landshövding – Övriga gäster och Upplandsbrobor
Vid Kungens och Drottningens besök i Upplands-Bro 1987 visades bl.a. de
historiska minnesplatserna Rösaring och Fornsigtuna.
Här - och nu - blir det en helt annan sida av bygdens historia
Kungsängenområdet har fått vara med att skriva rikshistoria vid ett par tillfällen
i början av 1500-talet, och en gång på 1700-talet. Den här minnesstenen erinrar
om det första tillfället år 1502. Folket som då samlats här utanför kyrkan visste
inte att de var med om att skriva det första dokumenterade bladet i vår riksdags
historia.
Att så var fallet stod heller inte klart för våra historiker, förrän de på 1930-talet
fick riksdagens uppdrag att skriva en grundläggande historik inför riksdagens
stundande 500-årsjubileum. För det visste ju alla, att första riksdagen hade
hållits i Arboga 1435
Men historikerna fann vid närmare analys, att man till Arbogamötet bara kallat
sådana personer som var positiva till det som skulle beslutas. Det var alltså inte
någon helt representativ samling av svenska folket i vår nuvarande demokratiska
mening
Det skulle visa sig att det första möte, där vi har skriftligt belägg för att menige
man deltagit, var det här mötet i Kungsängen’ .
”då Sveriges allmoge var samlad på Nääs äng”
Vid 550-årsminnet - alltså 1985 - hade en ny generation historiker kommit till
samma slutsats. Mötet var alltså ett första led i tillkomsten av Europas näst
äldsta och ännu fungerande parlament
………………………………
Även riksdagens äldsta skriftligt bevarade beslut är knutet till Kungsängen
eftersom ärkebiskopsborgen Almarestäket – en dryg km härifrån - ligger i
kommunen.
I det dokumentet redogörs för hur en folkförsamling beslutat att ärkebiskopen
skulle avsättas och borgen rivas, så att den aldrig mer skulle bli ett fäste för
landsförrädiska ärkebiskopar. Att det idag anses vara ett folkets beslut framgår
med önskvärd tydlighet i Riksarkivets förteckning över Riksdagens handlingar.
Där hänvisas redan på 11:e raden till ”det ödesdigra riksdagsbeslutet 1517.
Det är samma folkförsamlings beslut som innehöll den första ”brasklappen”;
den som räddade biskop Brask från att halshuggas vid Stockholms Blodbad.
Beslutet följdes året därpå av ytterligare ett par mycket betydelsefulla historiska
dokument. Nämligen de brev som riksföreståndaren Sten Sture riktade till
svenska folket, medan han från sitt slott Svartsjö på andra sidan vattnet,
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övervakade rivningen av ärkebiskopsborgen.
Det var således år 1518 som han formulerade de berömda orden som på ett
lättförståeligt sätt förklarar vad demokrati är:
”det som angår alla, bör av alla samtyckas.
De modiga människor som beslutat om att avsätta en ärkebiskop, utnämnd av
påven i Rom, ledaren av den katolska kyrkan och därmed ledare för dåtidens
europeiska gemenskap….
…. dessa människor, som också förgripit sig på kyrkans egendom genom att riva
ärkebiskopsborgen, fick med Sten Stures ord ett starkt argument för det
rättmätiga i beslutet.
……………………………………………………
Här i Kungsängen - 900 m i den riktningen - fick vi vara med om nästa stora fas
i riksdagsarbetets utveckling.
På Gästgivargården Tibble formulerade en mycket stor skara demonstranter
år 1743 bl.a. två krav som skulle komma att bli normgivande för framtiden.
_ Svenska bönder begärde nämligen att få tillbaka sin rätt att få veta vad som
stod i riksdagsprotokollen. Särskilt ville man veta, hur Sverige hade kommit i
krig med Ryssland utan att Ryssland hotat oss.
Således - ett krav på en offentlighetsprincip - 20 år innan lagen tillkom
_ Med tanke på att bondeståndets egna riksdagsmän misstänktes för att ha
godkänt anfallskriget mot Ryssland begärde man också att de representanter
man skickade till riksdagen, i sina beslut skulle stå till svars inför sina
hemmavarande väljare.
Detta är kärnpunkten i representativ demokrati
Hela saken lades åt sidan efter att militär ingripit mot demonstranterna och fler
människor dödats i Stockholms centrum än vid Stockholms blodbad.
Men drygt 20 år senare fick Sverige både sin offentlighetsprincip och
tryckfrihet.
I frågan om kravet på riksdagsmännens ansvarighet inför sina väljare var
svensk allmoge först i Europa.
En brittisk historiker säger förvisso, att England var före Sverige med idén
om att riksdagsmän skall vara ansvariga inför sina väljare, men – påpekar han - i
det engelska parlamentet fanns inga bönder med på samma sätt som i vårt land.
En upplyst svensk allmoge var alltså först bland bönder i Europa att framföra
sådana krav.
……………………………………………..
Här på stenen – rest av hembygdsföreningen 1945 - har svensk allmoge blivit
hyllad. Men det hade faktiskt också skett redan före 1502 - i en kyrkmålning i en
grannkyrka. (Kalmar i Håbo)
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Bilden – som nu är övermålad visar en allmogeman och en
riddare, som tillsammans stöder
riksvapnet Tre Kronor.
Texten under kyrkmålningen får
bli mina avslutningsord:
”Veten, folk i när och fjärran,
att Sverige är ryktbart
genom sin allmoge och sitt
ridderskap.”
Därmed tackar jag för ordet - och
önskar Kungen och Drottningen,
Landshövdingeparet och
inbjudna gäster en god
fortsättning på dagen
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Levnadsförlopp - yrkesverksamhet - examina och vissa kurser
Född i Stockholm
Studentexamen i Stockholm
Folkskollärarexamen i Stockholm, med engelskkompetens
Lägre organist- och kantorsexamen, Uppsala
Skolkantorstjänst i Bro och Låssa pastorat
ett 10-tal sommarkurser anordnade av lärarförbund
Äktenskap
Giftermål med Gudrun Sandén (f. Bergström, Västerås)

1928
1949
1952
1952
1952-1993

1952

Musik
Fortbildningskurs i orgelspel, (stiftet) Gotthard Arnér
Privatundervisning (domkyrkoorganist Gotthard Arnér) ca 1,5 år
Fortbildningskurser i kördirigering (Eric Ericsson, 2 st)
Musik lärare vid Sunnerdahls Praktiska ungdomsskola, inkl.
med särskild musikundervisning för barnskötare
Musikpedagogiska kurser på Borgarskolan, gammal musik, och musiklyssning
Orff-metodik,
Cembaloutbildning - Biskops-Arnö

1977

Kommunalpolitiker i Upplands-Bro
Kommunala förtroendeuppdrag i sociala nämnder, fullmäktige
Kulturnämndsordförande
Ledamot av kulturnämnden

1954-1968
1968-1970
1968-ca 1980

Akademisk kurs
Egyptologi vid Kvällsuniversitetet, 20 poäng för Torgny Säve-Söderberg
Resor i Egypten

1970
1965

Lokalhistorisk verksamhet
Riksantikvarieämbetets lokalombud tills institutionen upphörde
Ledamot av Upplands-Bro Musiksällskap, en av initiativtagarna, ordförande,
v. ordf, ledamot under ca 25 år, konserter i herrgårdar/slott, fornminnesplatser, ångbåtsresor
Föredragshållare kring lokalhistoria
Guide vid exkursioner/bussresor, cykel- och vandringsturer
Skrifter av olika slag
Datoranvändning
Grundkurs i programmering (för att komma i kontakt med datorvärlden)
Databasspråk. versionerna 2 – 7, kunskap samlad i databaser
jämte fortbildning i User Groups
HTML-språket (internet) Hemsidan
Bokframställning, traditionell, med ETT ex som lämnas till tryckeri
Bokframställning, egen metod, med alla ex utskrivna med laserskrivare
vilka lämnas direkt till bokbinderi. Privatpersoner - hembygdsföreningar
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1952-1968

1968 --

1969 --

1982-83
fr 1983
1990fr 1996
1990-1997
1998-2005

Jag tackar för den fina utmärkelsen.

Majorskan 5 april 2008

Den riktar värdefull uppmärksamhet påen 50-årig ideell verksamhet som
lokalhistorisk forskare
För 40 år sedan vara bara utnämningen till Raä. lokalombud en ärofull
utmärkelse
Sedan dess har det blivit flera utmärkelser från antikvariska institutioner
Diplom – Plakett - medaljer
T.o.m. ett penningpris från Universitetet i Stockholm
Så sent som i början av året blev jag Årets Upplands-Broare av kommuen
Och nu har kommunen gett mig uppdarag att vid kungens och drottningens
förestående besök berätta om just det jag berättade för er här på förra årets
årsmöte
En historisk händelse – som den här institutionen – F8:s musikkår -var
inkopplad på 1945
Nämligen avtäckandet av en minnssten i Kungsängen
om mötet mellan vårt lands politiska makthavare år 1502
Ett möte som har gått till historien som den första riksdagen som har skriftligt
belagd
Det första mötet, där vi vet att svensk allmoge deltog
Jag har faktiskt berättat om vår historia en gång förut för kungen och
drottningen
Men då var det inte kommunen som gav mig uppdraget
Det var RAÄ – och helt andra delar av vår historia
Jag kan glädja mig åt att jag får den här fina utmärkelsen
när jag står mitt uppe i febril verksamhet.
På morgonen har jag just återlämnat dokumentära bilder som jag ska ha med när
jag i helgen färdigställer ett historiskt bakgrundsmaterial åt en grannkommun,
som betalar med kommersiella prissättning. Ett synnerligen värdefullt bidrag
när Forskningsinstitutet just tvingats uppdatera datorsystemen.
Har ett dussintal publika aktiviter kvar innan sommaren.
Bl.a. har Bro d´River Boys engagerats för att underhålla med Barbershop sång
när USA firar sin nationaldag på ambassaden 4 juli.
Än en gång tack för utmärkelsen
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Ur Bålsta Upplands-Bro Bladet
v. 17 3 maj 2004
pärm BP:2 fil Priset 2004.doc

fritextsökn textfil9.dbf

Prisad för lokalhistoriskt arbete
Börje Sandén, Bro, har tilldelats "Yngve Larssons pris för stads- och
kommunhistoriska insatser 2004". Priset på 15 000 kronor delades ut i samband
med ett antal föreläsningar om "Den gränslösa lokalhistorien" vid Stockholms
universitet.
- Jag hade blivit ombedd att föreläsa om "Lokalhistoria à la Bro". Jag visste att
priset skulle delas ut, men vem som skulle få det var hemligt, berättar den glade
pristagaren.
Priset instiftades för tio år sedan till minne av Yngve Larsson, borgarråd i
Stockholm under i ett stort antal år. Bakom det står Svenska Kommunförbundets
styrelse. Stadshistoriska nämnden fungerar som jury och är också de som delar ut
priset.
Motiveringen löd:
"Han får priset för ett hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av
år. Detta arbete har bland annat bestått i att:
* dokumentera Bros historia genom tiderna,
* genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska historien,
* och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till
lokalhistorisk verksamhet."
Hur känns det att ha fått det här priset?
- Priset är naturligtvis mycket prestigeladdat och det högsta som kan tänkas
vederfaras en gammal byskollärare. Det delas ju inte heller ut varje år.
Vad ska du göra med pengarna?
- De täcker nästan summan för den videoprojektor som jag har köpt in för att visa
vårt material i Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
Text: Elisabeth Ström
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Framträdanden i Rotary
Bålsta
_1995-02-06
_2007-10-15
Upplands-Bro
_ 1983-03-17
_ 1985-12-05
_1986-06-12
_1989-05-20
_1994-03-04
_1994-03-25
_1995-06-09
_2001-05-05
_2002-11-08
Sigtuna
_1985 – oktober
_1990-09-05

Offentlighetsprincipen i ett historisk perspektiv. Grans gård. Ulf
Schmidt ca 30 per
Anknytning till dagsaktuell diskussion i TV och DN

Lindhagaberg, Gripensetdt, Macob Mörk
Om Granhammar. årsmöte
Guidn vid Fornsigtuna
Bussrundtur
om Lindhagaberg Permén inför återflyttande till Linhagaberg
Om Dalupproret
Lunch vid Stäkets borgruin
Vandring med Åkerlind, gamla landsvägen
UKF och våra medaljer
Hultgren
Hultgren. Om UKF

Sundbyberg
_1992-06-16

Visning av Stäket ca 1 timme + fortsättning på hembygdsgården

Utbytesstuderande
_1994-04-11
_1995-04-21
_2000-05-04
_2004-05-12

4 personer från Sydkorea
5 australiensare vid Rösaring
5 Brasilianare
5 engelska Rotarydamer. Inner Circle ? Karin Wingårdh
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När det nygifta paret Gudrun och Börje Sandén fick tjänster som lärare och kantor i Låssa
1952 anade de nog inte att de framför sig hade en enastående livsgärning inom
hembygdsrörelsen framför sig. En gärning som nu krönts med de högsta utmärkelser man kan
få inom detta område, plaketten för värdefull och föredömlig gärning från Sveriges
hembygdsförbund och nyligen Nordiska museets medalj för hembygdsvårdande gärning.
Gudrun och Börje kom till Låssa samma år som socknen kom att uppgå i den nya kommunen
Upplands-Bro med sex socknar och ca 3500 invånare. Kommunalpolitiken sköttes helt ideellt
och både Gudrun och Börje engagerade sig redan efter ett par år i kommunala nämnder och
styrelser. Gudrun var förmodligen den yngsta kvinnliga ledamoten, ca 25 år, av ett
kommunfullmäktige i landet.
I både den kommunala verksamhet och i lärarrollen – ämnet hembygdskunskap var ju då
viktigt – kom paret Sandén att intressera sig för sin nya hembygd och inte bara för Låssa utan
för hela kommunen. När Säbyholms folkskola lades ner 1964 flyttade de till centralorten Bro.
Kommunen som intresseområde
I kommunen fanns då två hembygdsföreningar Håtuna-Håbo-Tibble Socknars
hembygdsförening, som den heter numera, och Stockholms-Näs hembygdsförening och 1978
tillkom Bro hembygdsförening och i alla engagerade sig Sandéns. I första hand blev det Börje
som gick i täten då, Gudrun hade ju också barn och hemarbete.
År 1968 utnämndes Börje till Riksantikvariens ombud och samma år blev han den nybildade
kulturnämndens ordförande. I den rollen kom han i kontakt med Herman Svenngård i
Kungsängen, som samlat på sig 75-80 hyllmeter böcker och handlingar om traktens historia
och delat med sig av sin kunskap i muntlig och skriftlig form. Börje ledde förhandlingarna
med Svenngård om att materialet skulle doneras till kommunen och förhandlingarna gick i lås
1970. Detta material gav Börjes hembygdsintresse en rejäl skjuts och han såg snart att bygden
hade varit central i rikshistorien med sitt från kommunikationssynpunkt strategiska läge. Två
sjötrafikleder som förband Birka, Sigtuna och Uppsala och senare Stockholm och dit kom
landsvägen från Västerås och bergslagen att gå via Bro, vägar som i flera generationer
fortfarande är synliga.
Börje fortsatte nu på Hermans Svenngårds linje och samlade på sig kunskap. Att intervjua
äldre ortsbor var en metod. Han är också en fängslande föreläsare och delade flitigt med sig
av sina kunskaper vid utflykter och andra aktiviteter. Vartefter kommunen växte behövdes fler
lärare och det flyttade in lärare som inte alls kände till Brobygden men som skulle förmedla
hembygdskunskap. En lärarhandledning löste detta behov och naturligtvis var det Börje som
gjorde den och lärarutbildningen utökades med bussutfärder, vilka sedan erbjöds även
personalen vid andra kommunala förvaltningar.
Hembygdsprojektet
Tanken att ge nyinflyttade kunskap om sin nya hembygd utvecklades till ett hembygdsprojekt
1977-79. Kommunen hade då en driftig bibliotekschef i Miklos Gulyas, invandrad ungrare,
och i kommunen bodde Sören Hallgren, välkänd fotograf på Historiska museet, och han var
ordförande i Stockholms-Näs hembygdsförening. Kanalerna till Historiska museet var alltså
lätta att upparbeta och även Socialstyrelsen gick in i projektet. Ett par projektanställda kunde
engageras och en nyskapande tidning ”Historiska nyheter” drogs igång och trycktes i 20.000

ex. Börje skrev över hälften av artiklarna. Skrifter delades ut i pendeltågen och en skriftserie
”Vi skriver i Upplands-Bro” drogs igång och här har många invånare bidragit med sina
minnen. Projektet kulminerade i en Upplands-Brodag på Historiska museet då publikrekord
slogs och Börje var i elden med fördrag som fick dubbleras både på museet och hemma i Bro.
Samtliga lärare i kommunen besökte museet. Skulle man kunna lyckas med en sådan satsning
idag?
Turistkarta
Under 80-talet skaffade Gudrun och Börje samtliga ekonomiska kartor över kommunen och
på Lantmäteriverket fotograferade de alla lantmäterikartor med beskrivningar från
kommunen, 300 diabilder blev det. Så gav de sig ut och letade upp alla platser. Resultatet blev
1982 en kommunkarta som blev den första i sitt slag med mängder av kulturhistoriska
sevärdheter inlagda, t ex mer än 50 torpgrunder, ödebyar, tegelbruk, ångbåtsbryggor och även
geologiskt och biologiskt intressanta formationer.
Hembygdsbok
Med all denna samlade kunskap och enorma intresse och energi samlad hade det varit konstigt
om inte tanken på en hembygdsbok över kommunen hade funnits med i arbetet och 1982
fattade kommunen beslut om att ge Börje en termins tjänstledighet med full lön för att
genomföra projektet. Och nu tar hembygdsarbetet i Upplands-Bro ett steg in i dataåldern som
skulle visa sig bli revolutionerande. På hösten 1984 kom ”Det hände i Upplands-Bro” ut i
4000 ex. och den är slutsåld sedan länge.
Datorn i hembygdsforskningen
Det var i början av 1980-talet som IBM lanserade den första persondatorn men programvaran
var ännu inte utvecklad så det blev en mikrodator, s k hemdator, med ett
ordbehandlingsprogram, som blev det första arbetsredskapet och till den naturligtvis en
skrivare. Det var en privatinvestering på drygt en halv årslön men den har paret Sandén aldrig
ångrat. Börje visade sig nämligen ha förmåga att utveckla datoranvändningen på en nivå som
säkert skulle ha givit honom anställning som programmerare om han så hade velat. Databaser
byggdes upp över de kunskaper som fanns samlade. Materialet bearbetades och tolkades, och
här har Gudrun gjort en enorm insats och flera andra i hembygdsrörelsen också! Kunskaperna
skulle också föras ut och då och då kom bokprojektet väl till pass.
Krönikespelet
Samma år som boken kom ut, Hembygdens År 1984, beställde Studieförbundet Vuxenskolan
manus till ett krönikespel om händelserna kring Stäket och det uppfördes med stor framgång
1987. Spelet handlar om händelserna med anknytning till Stockholms blodbad 1520. en av de
viktigaste aktörerna ärkebiskop Trolle satt ju då på Stäket. Spelet hette ”Stöket i Stäket”.
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut – UKF
”Stöket i Stäket” skriver Ledungen om i nr 2 1987 och på samma plats berättade vi om en
annan nyskapande händelse i utvecklingen av hembygdarbetet i Bro, nämligen tillkomsten av
UKF. Idén föddes vid köksbordet hemma hos Sandéns på Målarvägen i Bro. Curt Dahlgren,
hembygdsforskare och verksam i datavärlden, hade då hört Börje tala om de arkeologiska

undersökningarna i Sigtuna där samarbetet mellan amatörarkeologer och antikvariska
myndigheter utvecklats. Varför inte utveckla detta samarbete till hela den historiska
vetenskapsdisciplinen, tyckte Curt, och som datakunnig såg han stora möjligheter att använda
datorn i humanioras tjänst. Självklart tycker vi kanske idag men för 20 år sedan var det främst
naturvetenskapen som tagit datorn i sin tjänst. 1991 visades UKFs databaser vid Historiska
institutionen i Stockholm och samma år fick Stockholms läns museum ta del av dem.
UKF blev en egen förening med starkt sponsorstöd från näringslivet. På dess hemsida
www.ukforsk.se kan man ta del av den rika verksamhet UKF bedrivit i över 20 år och här kan
man se vilka skrifter som kommit ut från första delen av ”Vad hände egentligen?” utgiven
1990. Några exempel på det enorma arbetet som gjorts är att överföra ca 6000 kort från
Ortnamnsarkivet till sökbara datafiler, överföring av innehållet i ca 150 bandade intervjuer till
sökbara filer, bearbetning av ca 2000 artiklar i det som brukar kallas vårt lands första
ekonomiska tidskrift från 1776. Genomgång och tillgängliggörande av Kungliga kungörelser
har också gjorts och för ett par år sedan kom tre band med Hushållningssällskapets samlade
skrifter ut, ett enormt intressant källmaterial med illustrationer av jordbruksredskap m m från
1700-talet.
Hembygdsarkeologi
Den verksamhet som Stockholms läns hembygdsförbund startade 1979 tillsammans med
Riksantikvarieämbetet för att skapa samverkan mellan yrkesverksamma arkeologer och
amatörer, som vi idag gärna kallar hembygdsarkeologer, har Sandéns tagit till sig på samma
sätt som Arbetsgrupp Långhundraleden har varit en viktig part. Det började 1981 med en liten
undersökning av Rösaring. Här hade bl a Sandéns upptäckt en unik väganläggning som gick
mellan en husgrund och en storhög. Grävningar under två år kunde datera anläggningen till
800-talet och tolkningen blev ”processionsväg” från ett ”dödshus” till begravningsplatsen.
Undersökningarna har på senare år återupptagits i samarbete med Stockholms läns museum.
Sandéns hade hittats även andra intressanta fornlämningar som en träpalissad vid fornborgen
Draget där undersökningar sedan lett till att man tolkat platsen som en 4000 gammal kultplats.
Här finns även en imponerande hålväg som väckte Sandéns intresse för denna typ av
fornlämning och själva trodde de knappt sina ögon när de träffade på ett dussintal 3-5 m djupa
hålvägar på en annan plats i kommunen 1988.
Fornsigtuna blev en annan plats där hembygdsarkeologin samlades för att tillsammans med
fackfolket göra undersökningar i mitten av 1980-talet. Denna undersökning resulterade i en
praktfull bok där nya resultat framkom. Börje har också grävt i arkiven från gården på platsen,
Sighildsberg, och även granngårdarna och hittat fakta som måste betraktas som
revolutionerande.
Det skulle gå att göra denna artikel mycket längre men förhoppningsvis har du nu fått en bild
av en unik hembygdsinsats. Det senaste i raden är en bok i en tegelstens tjocklek med
presentationer och tolkningar av det uppordnade gårdsarkivet från Bro gård. Den har
framställts i ett tiotal exemplar och finns bl a i förbundets bibliotek. Gudrun och Börje arbetar
nu för att se till att allt arbete blir tillgängligt för eftervärlden och eftersom datasystemen
ändras och digitala media är osäkra tas nu allt ut i skriftform i små häften som görs i små
upplagor och som kan beställas av specialintresserade. Ordet på papper känns ännu långt ifrån
föråldrat!

Lokalhistoria a la
Upplands-Bro
Under de senaste åren har det bil
dats lokalhistoriska centra vid
flera av våra universitet och hög
skolor. Bakom dessa satsningar
finns vanligen akademiska lärare
som forskat eller undervisat i 10
kalhistoria. Det är naturligtvis
mycket positivt för vår lokalhis
toriska forskning. Men även.
hembygdsrörelsen har sedan ett
par år tillbaka fått sitt första 10
kalhistoriska institut, Upplands
Bro Kulturhistoriska Forsknings
institut (UFK). Hembygdsvän
nerna i Upplands-Bro har tagit en
rad djärva initiativ, som säkert
kan inspirera likasinnade i andra
bygder.
En dag i slutet av januari begav
jag mig till Upplands-Bro, som
ligger ungefär mitt emellan
Stockholm och Enköping. Jag
skulle träffa folkskollärare Börje
Sanden, känd hembygdsforskare
och kulturperson. Börje kan nu
mera sätta institutionschef på vi
sitkortet. Han tog emot på sitt ar
betsrum hemma i radhuset, som
visade sig vara själva central
punkten i institutets verkSamhet.
Där fanns hyllmeter efter hyll
meter med excerpter, referens
litteratur och diskett-lådor. Mitt
i rummet hade Börje två kraftful
la moderna datorer. Varför valde
man att starta ett institut?

MATS ROLtN

- Utåt sett var det här en möj
lighet att skapa respekt och ge
status åt verksamheten, tex när
vi söker pengar eller uppvaktar
myndigheter, sade Börje. I sak
handlade det mera om att vi an
såg historisk forskning nödvändig
för att vi ska få perspektiv på da
gens händelser. Med ett institut
vill vi skapa en plattform för kul
turhistorisk forskning i olika for
mer. Institutet startade formellt
1987 och drivs som en förening.
Vi har idag ett 80-tal medlem
mar. De flesta kommer från de
tre hembygdsföreningar som
finns i Upplands-Bro kommun,
berättade Börje.
Avsikten med institutet är att
utnyttja forskningsintresserade
människors vilja att hjälpa till där
så är möjligt. Till skillnad från de
statliga instituten arbetar man
ideellt och kan genomföra pro
jekt, som annars skulle stupa av
kostnadsskäl. Ett exempel på
detta var de stora insatser som
gjordes av amatörarkeologer från
Upplands-Bro i samband med
Riksantikvarieämbetets utgräv
ningar vid Rösaring och Fornsig
tuna. När statens medel för att
göra en utvärdering av utgräv

ningarna vid Fornsigtuna tröt,
startades Stiftelsen Upplands
Bro Fornforskning, som via in
samling och sponsring ordnade
fram 300000 kronor och projek
tet kunde arbeta vidare. Denna
insats var en av inspirationskäl
lorna till bildandet av forsknings
institutet, framhöll Börje San

den.
UKF arbetar inom ett brett
fält. Man har verksamhet inom
såväl arkivforskning, ortnamns
forskning och historieforskning
som arkeologi och marinarkeolo
gi. Detta är möjligt genom att
man har en mycket bred kompe
tens bland medlemmarna, som
representerar en rad civila yrken.
Detta har även givit materiella
förmåner, tex sponsorbidrag och
förmånliga inköp av datorer med
kringutrustning.

Kontakter med forskar
väriden
Inom forskningsinstitutet har
man ett regelbundet samarbete
med den akademiska forskning
en. Detta gällde tex utgrävning
arna vid Fornsigtuna, som leddes
av docent David Damell, RAÄ.
Våren 1990 samarbetar UKF
med Ortnamnsarkivet i Uppsala.
Man ska försöka utforma en data
bas, där Ortnamnsarkivets namn
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uppgifter (som ligger på kort) ska
kunna kombineras med tex kar
tor, kyrkböcker, höjd över havet
och ortens koordinater i allmän
na kartverket. Vidare har man
våren 1990 en forskare "till låns"
från Historiska institutionen vid
Stockholms universitet, som un
dersöker säteribildningen i trak
ten under 1600-talet.

Varierat foreläsnings
program
Institutet arrangerar fortlöpande
föreläsningar och studieresor och
samverkar naturligtvis med hem
bygdsföreningarna i området.
Börje visade mig UKF:s program
för våren 1990, som bIa innehöll
föreläsningar om ortnamn, den
nya nationalatlasen och ett stu
diebesök på Krigsarkivet. Och
den 25 mars skulle det bli Herr
gårdskonsert på Brogård - något
som verkligen tycktes ligga Börje
varmt om hjärtat. Han är nämli
gen även kantor och aktiv i Bros
musikliv.

Vad hände egentligen?
Resultaten från de forskningar
som görs inom UKF kommer att
presenteras i en ny skriftserie
med titeln "Vad hände egentli
gen?" Tanken är att den ska utges
regelbundet. Vid mitt besök låg
första boken färdigskriven och
redigerad i Börje Sandens dator,
och han förevisade några sidor,
som han skrev ut på sin dataskri
vare. Denna bok, som numera
kommit i tryck, består av tre hu
vuddelar. I en temadel redovisas
studier och undersökningar som
gjorts kring Almarestäket, vilket
vi väl minns från historieböcker
nas skildring av förspelet till
Stockholms blodbad. UKF har
således även denna rikshistoriska
begivenhet inom sina gränser. I
ett avsnitt benämnt tidsbilder re
dovisas dokument från 1700
och 1800-talen. Denna gång un22

Börje Sanden är den drivande kraften bakom hembygdsrärelsens första lokalhistoris
ka institut i Upplands-Bro. Arbetsrummet med hyllmeter av excerpter och litteratur
samt två kraftfulla datorer finns hemma i radhuset.
Foto: Lars Kaijser.

der rubriken "Från barnamord till
sabbatsbrott". I den tredje delen
redovisas avslutade, pågående
och planerade projekt.
Jag tycker att Börje Sanden
och hans medförfattare har
åstadkommit en mycket intres
sant bok. Den ger ett vederhäf
tigt intryck, utan att vara svårtill
gänglig. Till det positiva intryck
et bidrar en ren och klar lay-out
och suggestiva, tecknade illustra
tioner. Det är fantastiskt att se
vad man kan uträtta med en da
tor och sk desk-top teknik - och
stort ideellt arbete.

UKF-modellen
Jag tror att Upplands-Bro Kul
turhistoriska Forskningsinstitut

kan tjäna som en förebild för 10
kalforskare på andra håll i landet.
Jag tänker då inte bara på grup
pens forskningsbredd, utan även
att man varit så framåt när det
gällt att skaffa sponsorer för sin
verksamhet. Vill du veta mera
om UKF:s ideer och arbetsfor
mer kan du kontakta
Upplands-Bro Kulturhistoriska
Forskningsinstitut,
Glimmerstigen 8,
19633 Kungsängen.
Du kan även ringa till UKF:s
ordförande Curt H Dahlgren,
tel 0758- 70245 eller
institutionschefen Börje Sanden,
tel 0758-40515.

Börje Sandén – skrifter – verksamhet
Rev. 2007-11-15
Böcker och skrifter
Historiska Nyheter. Nr 7 (1977) Statens Historiska museum och Upplands-Bro hembygdsprojekt 1977.
(Sammanlagt gav museet ut 59 nummer av Historiska Nyheter fram till 1995)
Historiska museet ansvarade för produktionen. 10 000 ex i en första upplaga. 20 sidor i tabloidformat,
delades även ut i alla hushåll. Ett antal år senare bekostade kommunen en nu tryckning av ung. lika
många ex att delas ut till nyinflyttade.
Börje Sandén "presenterades som historisk reporter". Ett 20-tal artiklar från olika tidsepoker, och ett antal
större artiklar. (sammanlagt ca hälften av textmaterialet)
Hembygdsprojektet. Statens historiska museum, Socialstyrelsen och Upplands-Bro kommun. 1977-1979
Börje Sandén författade två nummer av "pendeltågsläsning". Svensk historia genom tågfönstret. (inom
Upplands-Brodelen) De delades ut vid två tillfällen till alla pendeltågsresenärer på morgonen och vid
arbetstidens slut, ca 3500 varje gång.
Vi skriver i Upplands-Bro. Del av Hembygdsprojektet
Skriftserien spände över flera år och omfattade över 80 nummer
Börje Sandén författade ett 10-tal artiklar.
Det hände i Upplands-Bro. Börje Sandén 1984. ca 4000 ex
Kommunens hembygdsbok. Författad på kommunens uppdrag. Drygt 300 sidor
Krönikespel om Stäket. Grundmanus 1986. Delar av det utnyttjades för scenversionen, framförd åtta
gånger.
Vad hände egentligen? del 1. 1990. Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Huvudförfattare Börje Sandén. Almarestäket och Stockholms Blodbad och ett antal andra artiklar
Vad hände egentligen? del 2 Börje Sandén medförfattare till Skolans historia i Upplands-Bro. UKF
1992
Vad hände egentligen? del 3. Dalupproret 1743 "Stora daldansen". Börje Sandén huvudförfattare till
Dalupproret. UKF 1993
Författare till ett mycket stort antal artiklar om kommunens historia i UKF:s Nyhetsbrev från 1987 och
Hemsidan från 1996
Uppdrag från Dan Carlsson, Högskolan på Gotland att skriva artikel om Rösaring för Viking Heritage
Magazine
Datoranvändning - datorprogram
Utvecklat UKF:s metod för Book on Demand från 1998. Böcker i hundratal, inbundna med hårda
pärmar, även i färg.
Utvecklat databasprogram för lagring och sökning av hembygdsdata från 1983.
Byggt upp en mycket omfattande hemsida, utvecklat metoder och strukturer för hanteringen och sökning
Digitaliserar bild- och kartarkivet
Reviderad text från hembygdsboken 1984 läggs successivt upp på hemsidan
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Stortorget 17 maj 2003
Börje Sandén – Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut
Det har ofta framhållits att arbetsvandringarna inte bara bokstavligt öppnade nya
horisonter för dalfolket.
Deras kontakter med människor utanför den vanlige allmogemannens isolering i
den egna bygden gjorde dem öppna för nya idéer och tankar – inte minst på det
politiska planet.
Det var något som kom till tydligt uttryck – i själva verket ett synnerligen
dramatiskt uttryck - för 260 år sedan - vid midsommartid 1743, då militären
ingrep mot flera tusen demonstranter som samlats på nuvarande Gustav Adolfs
torg för att uttrycka sitt missnöje med de senaste årens svenska politik.
Det var en händelse som senast - för bara något år sedan - beskrivits av
professor Alf Åbergs i boken Tragedin på torget,
- det som gått till historien under namnet Stora daldansen,
i den senaste versionen av NE, med inledande kommentaren:
- ”en vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande benämning”
Styrkan i allmogens argumentation var så stark att regering blev tvungen att
- avrätta den som haft det högsta politiska ansvaret för tillkomsten av kriget
Någon kanske höjer på ögonbrynen – var det inte generalerna för kriget som
avrättades för att de skött kriget så illa?
- Visst! men den som lät utropa sig till fältmarskalk var vid tiden för krigets
planering lantmarskalk, dvs riksdagen officiella förespråkare:
Vilket i realiteten betyder att det var Svenska folket som hade förklarat krig
mot Ryssland.
I många tusental hade alltså allmogemän från främst Dalarna, Västmanland och
Uppland begett sig på vandring till Stockholm.
Om de politiska krav, som allmogen framställt, skulle vinna gehör. så skulle
huvudena sitta mycket löst på landets högsta politiska ledning, något som landet
mycket snart fick bokstavligen se förverkligat.
Regeringen hade genom hemliga utskott planlagt och startat det krig, som sedan
slutat i fullkomlig katastrof, med total kapitulation, hela Finland ockuperat och
all krigsmateriel beslagtagen. Och inte minst: 2/3 av de utskickade soldaterna –
ca 12000 - hade dött utan att ha varit i strid.
Och nu kom till råga på allt svensk allmoge och begärde att få läsa de protokoll.
som skulle avslöja att Sverige kommit i krig med Ryssland, utan att Ryssland
hotat oss.
1
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Ett koncentrat av de frågor man ville diskutera med statsmakten skrev man ner
ett par dagar före ankomsten efter flera påtryckningar från regeringen
Förutom den nyss nämnda frågan om rätten att få tillgång till riksdagens
protokoll, dvs ”principen om rätten att ta del av offentliga handlingar”, så
framställde man ytterligare en principiellt mycket viktig sak.
- Man krävde att de riksdagsmän, som man utvalt och sänt till riksdagen skulle
vara ansvariga inför sina väljare, en princip som nu förtiden känns mycket
naturlig och riktig och ingår i begreppet representativ demokrati.
I en promemoria till riksdagen skrev man:
”riksdagsmannen (ärendsmannen) är skyldig att göra dens vilja som sänt och
anlitat honom”
- Det är första gången i europeisk historia – för att tala med en utländsk
historikers tunga - som en bondefolkning kommer med sådana krav.
Den här principen är i vår tid högsta lag i ett demokratiskt tänkesätt
– Men den var 1743 så dubiös att den avfärdades med motiveringen att
riksdagen då skulle förlora sin suveränitet.
Jag misstänker att det är sådana tankar som låg bakom det faktum att 1743 års
riksdag inte förhindrade militären att begå en massaker på demonstranter,
- en aktion som vid 250-årsjubileet 1993 jämfördes med Peking 1989.
Man får detta ännu tydligare klart för sig, om vi tar del av vad den därpå
följande riksdagens beslöt i frågan.
Efter att ha dömt en stockholmsborgare till livstids fängelse för att han inte gav
med sig i frågan om riksdagsmännens ansvar inför sina väljare, blev det beslutat
att det skulle anses vara en landsförrädisk handling att i fortsättningen hävda
denna sak.
*************
Totalt var det 6 saker i skrivelsen, som man ansåg särskilt viktiga att framhålla.
Samtidigt skall vi ha klart för oss att redan ETT år tidigare hade man i en
skrivelse till regeringen lyft fram ett 20-tal frågor som var angelägna för den
svenska bondebefolkningen.
I den pressade situation som ledningen för demonstrationsmarschen befann sig i,
med stora folkmassor på marsch mot Stockholm drivande den svenska armén
framför sig, är det imponerande att se hur skickligt man kunde formulera sig.
2
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Det kommer särskilt till uttryck i frågan om tronföljarvalet som skulle äga rum
ett par dagar efter skrivelsens tillkomst. Den var så skickligt formulerad att
regering fann för gott, när den efter ett par veckor sände ut sin officiella rapport
om vad som hänt, att ta bort de ord som alltför tydligt skulle påminna
eftervärlden om de eftergifter för allmogens krav som regeringen tvingats till.
Detta fick åsyftad verkan för framtiden.
Ända fram till en ny doktorsavhandlingen år 2001 (den enda på de senaste 70
åren) har svensk historieskrivning hävdat att den främsta anledningen till
allmogens protestmarsch var att tvinga fram valet av just deras kandidat till
tronföljare.
- Denna böndernas orubblig hållning ansågs vara skäl nog för att slå ner
demonstrationen och sedan kalla den för ett uppror mot staten.
I själva verket avfördes saken från dagordningen, när allmogen under
förhandlingarna gick med på valet av de andra ståndens kandidat till tronföljare,
- åtminstone om man får tro vad som står i protokollet från förhandlingen med
statsledningen.
(Det måste alltså ha förelegat andra skäl för statsmakten, att med våld slå ner
denna folkliga protest.)
Det har framhållits av en historieberättare i TV att allmogen lade fram
”konkreta revolutionära krav”,
- såsom att kungen skulle gripas av avsättas, adelsprivilegier avskaffas och
regering och höga herrar avrättas.
Men - de här uppgifterna hittades i fickorna hos somliga deltagare efter
militärens ingripande. Sådana krav framfördes aldrig vid förhandlingarna och
det finns således inga anteckningar om det vare sig i koncept eller renskrivet
protokoll.
Det där med att gripa och avsätta kungen rimmar illa med marschledningens
avslutningsord i sin skrivelse, där man önskar att få träffa kungen innan
återtåget till hembygden för att muntligen få betyga honom sin undersåtliga
vördnad. Så uttrycker sig inte dom, som står i begrepp att störta regimen.
De politiska krav man lade fram var förvisso revolutionerande eftersom de var
nya för sin tid, men man kan inte säga att det handlade om konkreta
revolutionära krav – i den meningen att en revolution stod för dörren.
Jag tycker det är märkligt att historieskrivningen så föga tagit hänsyn till vad
allmogen själv har anfört som orsak till marschen.
- Det var inte ett uppror mot staten såsom Alf Åberg formulerade saken i SvD
1994 vid recensionen av min bok och i sin egen bok 2001.
3
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- Vi menar bägge att historien på traditionellt sätt kommit att skrivas av
segraren.
**********************
Det viktiga i dag är att lyfta fram hur allmogens protest 1743 banade väg för nya
viktiga beslut i framtiden.
- Lägg märke till att frågan om offentlighetsprincipen blev i lag fastställd redan
1766, bara drygt 20 år senare - och därmed först i världen
- och tillika en dagsaktuell fråga för en europeiska gemenskapen
Lösningen på frågan om valda representanters ansvar inför sina väljare skulle
dröja mycket längre, men den fanns där redan 1743, nästan 50 år före franska
revolutionen.
Tack för ordet.

4
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Stortorget 17 maj 2003 – ursprunglig text
Måste avkortas (samma dag) till ca 7 min på grund av många talare.
Dalfolkets arbetsvandringar genom historien är välkända - inte minst här i Stockholm och
Mälarbygden.
I den Stockholmsförort Bro som jag kommer ifrån har dalfolket lämnat bestående minnen till och med
på kartan. Vi hittar Dalkarlsgärdena, Dalkarlskärret och inte minst Dalkarlsbacken.
När det gäller det sista – Dalkarlsbacken - var det helt naturligt att regering vände sig till
Dalregementet när man behövde arbetskraft för det första statliga vägbygget i landet år 1665.
Den 200 m långa backen på Stäksön, som blev resultatet av dalkarlarnas insats, skulle göra det möjligt
att med vagnar ta sig den genaste vägen från Bergslagen till Stockholm.
Och det var just den vägen som dalfolket brukade vandra.
Det har ofta framhållits att arbetsvandringarna inte bara bokstavligt öppnade nya horisonter för
dalfolket..
Deras kontakter med människor utanför den vanlige allmogemannens isolering i den egna bygden
gjorde dem öppna för nya idéer och tankar – inte minst på det politiska planet.
Det var något som kom till tydligt uttryck – i själva verket ett synnerligen dramatiskt uttryck - för 260
år sedan - vid midsommartid 1743, då militären ingrep mot flera tusen demonstranter som samlats på
nuvarande Gustav Adolfs torg för att uttrycka sitt missnöje med de senaste årens svenska politik.
Det var en händelse som senast - för bara något år sedan - beskrivits i professor Alf Åbergs bok
Tragedin på torget,
- en händelse som slutade med döden för ca 140 allmogemän och så småningom avrättningen av de
främsta ledarna
- och som gått till historien under namnet Stora daldansen,
- i den senaste versionen av NE, med kommentaren:
- ”en vedertagen men till sitt ursprung avsiktligt nedsättande benämning”
Värt att framhålla som ett exempel på styrkan i allmogens argumentation för sin sak är det faktum att
regeringen genom det folkliga opinionstrycket blev tvungen att:
- avrätta den som haft det högsta politiska ansvaret för tillkomsten av kriget
– någon kanske höjer på ögonbrynen – var det inte generalerna för kriget som avrättades för att de
skött kriget så illa?
- Visst! men den som lät utropa sig till fält marskalk var vid krigets början lantmarskalk, dvs riksdagen
officiella förespråkare: d.v.s.
Svenska folket hade förklarat krig mot Ryssland.
I många tusental hade alltså allmogemän från främst Dalarna, Västmanland och Uppland begett sig på
vandring till Stockholm.
- Bara från Dalarna var det - lågt räknat - 5000 man som i mycket god ordning och med militär
disciplin trotsade regeringens många försök att stoppa marschen.
Regeringen var mycket väl medveten om avsikten med marschen.
Både regeringen och den samlade riksdagen hade under ett års tid fått ett stort antal såväl skriftliga
som muntliga besked om vad som var i görningen.
Om de politiska krav, som allmogen framställt, skulle vinna gehör hos riksdagen så skulle huvudena
sitta mycket löst på landets högsta politiska ledning, något som landet mycket snart fick bokstavligen
se förverkligat.
Det var således personer av denna kategori som först av alla avrättades.
Regeringen hade i hemliga utskott planlagt och startat det krig, som sedan slutat i fullkomlig
katastrof, med total kapitulation, hela Finland ockuperat och all krigsmateriel beslagtagen. Och inte
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minst: 2/3 av de utskickade soldaterna hade dött utan att ha varit i strid. Armén hade, efter en första
drabbning, där Dalregementet stått för en av de stora insatserna, ständigt dragit sig tillbaka utan att
någonsin mer komma i strid med ryssarna.
Så snöpligt slutade det krig som det regerande ”hattpartiet” utmålat som den stora rehabiliteringen av
den svenska krigskonsten.
Och så kommer till råga på allt svensk allmoge och begär att få läsa riksdagens protokoll.
Protokoll som skulle kunna visa varför Sverige kommit i krig med Ryssland, utan att Ryssland hotat
oss.
Vad då? Läsa protokollen! Hade inte riksdagsmännen i Sverige alltid fått läsa sina protokoll?
Nej, inte alla. Sedan ett 20-tal år hade EN grupp riksdagsmän varit utestängda från de viktiga
protokollen. Nämligen den svenska allmogen – bondeståndets riksdagsmän. Att få läsa protokollen om
hur kriget uppstått var nu en av punkterna man nu vill ta upp till diskussion med statsmakten.
…………………………
Egentligen var den yttersta orsaken till marschen den, att svensk allmoge levde i föreställningen att de
hade ett ansvar för landets styrelse – i samma utsträckning som man alltid haft ansvar för sin lokala
bygd inom byastämmor och häradsrätter.
Den urgamla rätten att genom sina riksdagsmän vara delaktiga i riksangelägenheter hade alltså
drastiskt förändrats i och med den s.k. Frihetstidens tillkomst på 1720-talet. Från och med då
behandlades utrikespolitiska och ekonomiska ärenden helt inom det s.k. Sekreta (hemliga) utskottet, i
vilket bondeståndet inte hade säte och stämma.
Lagstiftarna hade menat att allmogen inte förstod sig på så svåra saker.
- Att bönderna hade belästa och skrivkunniga förespråkare - även i en stressad situation - fick jag klart
för mig när jag tog del av det dokument dom författade under pågående marsch, när dom kom till
Kungsängen. I det skrev man med mycket stor taktisk skicklighet ner det man vill diskutera med
statsmakten, när man väl var framme vid Stockholms stadsgräns. Demonstranterna skulle vänta där
medan deras förhandlingsdelegation framförde de frågor man vill diskutera.
- att det inte blev så var inte demonstranternas fel
– ett oprofessionellt handlande av regeringen förvirrade militären, som lätt kunnat stoppa marschen
och därmed förhindrat det kommande blodbadet.
Dalallmogen, som kom att spela en viktig roll i frågor där också allmogen från en rad andra landskap
medverkade, hade ytterligare några saker de ville diskutera. Dessa frågor skrevs ner när marschen
hade nått Kungsängens dåvarande gästgivargård.
- Och punkterna skrev ner på uppmaning av regeringen.
Förutom den nyss nämnda frågan om rätten att få tillgång till riksdagens protokoll, dvs ”principen om
rätten att ta del av offentliga handlingar”, så framställde man ytterligare en principiellt mycket viktig
sak.
- Man krävde att de riksdagsmän, som man utvalt och sänt till riksdagen skulle vara ansvariga inför
sina väljare, en princip som nu förtiden känns mycket naturlig och riktig och ingår i begreppet
representativ demokrati.
- I en promemoria till riksdagen skrev man:
”riksdagsmannen (ärendsmannen) är skyldig att göra dens vilja som sänt och anlitat honom”
- Det är första gången i europeisk historia – för att tala med en utländsk historikers tunga - som en
bondefolkning kommer med sådana krav.
Den här principen är i vår tid högsta lag i ett demokratiskt tänkesätt
– Men den var 1743 så dubiös att den avfärdades med motiveringen att riksdagen då skulle förlora
sin suveränitet.
2 D:\Biografi-ego\Stortorget 17 maj 2003.doc Skapat den 2003-05-22 23:07:00
Senast utskrivet 2009-09-26 23:15:00

Jag misstänker att det är sådana tankar som låg bakom det faktum att 1743 års riksdag inte förhindrade
militären att begå en massaker på demonstranter,
- en aktion som vid 250-årsjubileet 1993 jämfördes med Peking 1989.
Man får detta ännu tydligare klart för sig, om vi tar del av vad den därpå följande riksdagens beslöt i
frågan. Efter att ha dömt en stockholmsborgare till livstids fängelse för att han inte gav med sig i
frågan om riksdagsmännens ansvar inför sina väljare, blev det beslutat att det var en landsförrädisk
handling att i fortsättningen hävda denna sak.
*************
Totalt var det 6 saker man ansåg särskilt viktiga att framhålla i skrivelsen från Kungsängen.
Då skall vi ha klart för oss att redan ETT år tidigare hade man i en skrivelse till regeringen lyft fram ett
20-tal frågor som var angelägna för den svenska bondebefolkningen.
I den pressade situation som ledningen för demonstrationsmarschen befann sig i, med stora
folkmassor på marsch mot Stockholm drivande den svenska armén framför sig, är det imponerande att
se hur skickligt man formulerade sig där på gästgivargården i Kungsängen.
Det kommer särskilt till uttryck i frågan om tronföljarvalet som skulle äga rum ett par dagar efter
skrivelsens tillkomst. Den var så skickligt formulerad att regering fann för gått, när den efter ett par
veckor sände ut sin officiella rapport om vad som hänt, att ta bort de ord som alltför tydligt skulle
påminna eftervärlden om de eftergifter för allmogens krav som regeringen tvingats till.
Detta fick åsyftad verkan för framtiden.
Ända fram till en ny doktorsavhandlingen år 2001 (den enda på de senaste 70 åren) har svensk
historieskrivning hävdat att den främsta anledningen till allmogens protestmarsch var att tvinga fram
valet av just deras kandidat till tronföljare.
- Denna böndernas orubblig hållning ansågs vara skäl nog att slå ner demonstrationen och sedan kalla
den för ett uppror mot staten.
I själva verket avfördes saken från dagordningen, när allmogen under förhandlingarna gick med på
valet av de andra ståndens kandidat till tronföljare,
- åtminstone om man får tro vad som står i protokollet från förhandlingen med statsledningen.
Det måste alltså ha förelegat andra skäl för statsmakten, att med våld slå ner denna folkliga protest.
Det har framhållits i en historieberättare i TV att allmogen lade fram ”konkreta revolutionära krav”,
- såsom att kungen skulle gripas av avsättas, adelsprivilegier avskaffas och regering och höga herrar
avrättas.
Men de här uppgifterna hittades i fickorna hos somliga deltagare efter militärens ingripande. Sådant
hade aldrig framförts vid förhandlingarna och det finns således inga anteckningar om det vare sig i
koncept eller renskrivet protokoll.
Det där med att gripa och avsätta kungen rimmar illa med marschledningens avslutningsord i sin
skrivelse, där man önskar att få träffa kungen innan återtåget till hembygden för att muntligen få
betyga honom sin undersåtliga vördnad.
De politiska krav man lade fram var förvisso revolutionerande eftersom de var nya för sin tid, men
man kan inte säga att det handlade om konkreta revolutionära krav – i den meningen att en revolution
stod för dörren.
Jag tycker det är märkligt att historieskrivningen så föga tagit hänsyn till vad allmogen själv har anfört
som orsak till marschen.
- Den var inte avsedd att störta regimen.
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- Det var inte ett uppror mot staten såsom Alf Åberg formulerade saken i SvD 1994 och i sin bok
2001.
- Vi menar bägge att historien på traditionellt sätt kommit att skrivas av segraren.
Det viktiga i dag är att lyfta fram hur allmogens protest 1743 banade väg för nya värdefulla
tankegångar,
- Lägg märke till att frågan om offentlighetsprincipen blev i lag fastställd redan 1766, bara drygt 20
år senare - och därmed först i världen och tillika en dagsaktuell fråga för en europeiska gemenskapen
- lösningen på frågan om valda representanters ansvar inför sina väljare skulle dröja mycket längre,
men den fanns där redan 1743, nästan 50 år för franska revolutionen.
- Tack för ordet.
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Till Börje
På 70-talet flyttade jag till Kungsängen. Som nyinflyttad är man nyfiken på ortens historia. Denna nyfikenhet fångades på ett bra sätt upp
av Historiska museets hembygdsprojekt som riktade sig till nyinflyttade.
Jag läste med stort intresse skriften Historiska Nyheter, där namnet
Börje Sanden dök upp som författare till varannan artikel. När sedan
hembygdsboken Det hände i Upplands-Bro kom ut 1984 var den helt
följdriktigt skriven av Börje.
När möjligheten gavs att delta i arkeologiska undersökningar i
Fornsigtuna 1986 så tog jag chansen. Där träffade jag Börje för första
gången. Under utgrävningarna hade vi många stimulerande diskussioner i historiska ämnen. Vid utgrävningarna deltog människor från
vitt skilda branscher. De hade alla en gemensam nämnare, ett brinnande intresse för historia, arkeologi och hembygdsforskning. Ur
dessa samtal föddes iden om en plattform för amatörforskare och
1987 bildade vi Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
Börje blev den självklare institutschefen.
Under Börjes ledning har UKF publicerat böcker, arrangerat föreläsningar och studiebesök, herrgårdskonserter kombinerade med
historiska föredrag, byggt upp historiska databaser och tidigt etablerat sig på Internet. Listan kan göras lång över Börjes insatser inom
hembygdsforskningen.
Börje kom till Bro 1952 som nydanad folkskollärare med en nyfiken
blick på orten med en lika nyfiken vapendragare i sin hustru Gudrun.
Tillsammans har de upptäckt och dokumenterat åtskilligt av
historiskt och arkeologiskt intresse i bygden. Det material som Herman Svenngård samlade om bygden under ett långt liv har de systematiskt och tålmodigt arbetat igenom, lagt in i en databas samt
publicerat valda delar. Gårdsarkiven har de systematiserat tillsammans med andra hembygdsforskare i kommunen. Som ordförande i
Upplands-Bro Musiksällskap tog han initiativet att kombinera kultur
och historia i en serie herrgårdskonserter. En tradition som fortsatt i
UKFs regi.
Börje är en gigant på hembygdsforskningens område. Hans namn
är aktat såväl i Bro som på landets universitet. Vi bugar oss för Börjes
insatser och vill med denna vänbok visa vår uppskattning av hans
livsverk.
Curt H Dahlgren
Ordförande i UKF

Att upptäcka sin hembygd
Av Börje Sandén 2001 Se utökad beskrivning i Hembygdstudier o lokalhistoriska verksamh. 2007
I augusti 1952 fick jag och min hustru Gudrun en ny hembygd, som vi varit trogna allt sedan dess och
i vilken vi förmodligen kommer att sluta våra dagar. Vad gjorde att ett par främlingar uppvuxna i stora
tätorter kom att fastna i en avsides liggande landsortsbygd med det oförklarliga namnet Låssa i
utkanten av den samma år bildade storkommunen Upplands-Bro. Kanske var det den vackra och
oförstörda naturen. Men det kan inte vara det enda skälet. Den vardagliga miljön med intressanta och
meningsfulla arbetsuppgifter inom och utanför vår lärartjänstgöring har nog varit det som gjort att vi
blivit kvar i kommunen. Vi flyttade nämligen till stationssamhället Bro, när Säbyholms folkskola lagts
ned 1964.
Med tanke på vårt engagemang i bygdens historia och de omständigheter som gjort det möjligt för oss
att sprida och publicera våra studier kan det kanske vara på sin plats att närmare redogöra för de
händelser som lett fram till dagens situation, som tagit form av ett forskningsinstitut, som inte bara
utger egna och andras böcker, utan även trycker dem med en egen, unik metod.
Gudrun och jag blev i vår yrkesverksamhet årsbarn med storkommunen Upplands-Bro, som 1952 hade
ca 3500 invånare fördelade på sex kyrksocknar. Den kommunala aktiviteten leddes nästan uteslutande
av ideellt arbetande kommunalpolitiker. Den största gruppen avlönade tjänstemän var lärare och
präster, men de stod utanför den kommunala budgeten. Det kommunala arbetet leddes av en
halvtidsanställd kommunalkamrer och en kommunalingenjör. I styrelser och nämnder satt enbart
förtroendevalda personer, där ordföranden kunde ha ett mycket blygsamt årsarvode. Resersättningar
och sammanträdesarvoden existerade inte. Allt förutsattes ske på ideell grund.
Tillfälligheter gjorde att vi bägge kom med i kommunalpolitiken i mitten av 50-talet på olika poster i
nämnder och styrelser, Gudrun t.o.m. som landets troligen yngsta kvinnliga
kommunfullmäktigeledamot. Detta gjorde att vi lärde känna bygden även från detta håll. I vår lärarroll
ingick att undervisa i hembygdskunskap. Man kan säga att det var på den vägen som sökandet efter
bygdens historia började. Så småningom kom jag att bli engagerad i de tre hembygdsföreningarna som
ledare för exkursioner i deras närområden och därmed utvidgades min kunskap om kommunen. För
min del fick det växande hembygdsintresset sin inriktning på hela kommunen.
Hela kommunen som arbetsfält
Hela kommunen blev naturligtvis mitt arbetsområde när jag 1968 utnämndes till
Riksantikvarieämbetets lokalombud och senare samma år blev den nybildade kulturnämndens
ordförande. Det var i den positionen som jag fick närmare kontakt med Herman Svenngård i
Kungsängen, som i decennier samlat kunskap i form av böcker och historiska dokument. Med några få
års avbrott vidarebefordrade han under 25 år sin kunskap i hembygdsföreningens Medlemsblad. Efter
förhandlingar med kulturnämnden donerade han 1970 sin hembygdssamling till kommunen. I väntan
på en permanent placering i Kungsängen kom samlingen, 75-80 hyllmeter, att i åtskilliga år stå i
biblioteket i Bro centrum. Där blev den en ovärderlig inspirationskälla för mina studier i bygdens
historia.
Med hela kommunen som bas för verksamheten fann jag att viktiga delar av den svenska rikshistorien
kunde speglas utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv. På grund av kommunens geografiska placering låg
den mycket centralt under forntiden och medeltiden med två viktiga sjötrafikleder på bägge sidorna av
kommunen och omgiven av mälardalens första samhällsbildningar Birka, Sigtuna och Uppsala. När
tyngdpunkten senare försköts till Stockholm kom även de viktiga landsvägarna och vintervägarna
mellan Bergslagen och huvudstaden att skapa rikshistoria i vårt område.
Musiksällskapet - Lär känna din bygd - Musik i det gröna
Även på annat sätt kom jag att få hela kommunen som arbetsfält, nämligen inom Upplands-Bro
Musiksällskapet, där jag var verksam i ett 20-tal år. Vi fann snart att publiken strömmade till när vi
kopplade ihop musikframföranden under teman som Lär känna din bygd och Musik i det gröna. Vi
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ordnade konserter i våra herrgårdar, slott och kyrkor. Vi tog musiker och sångare med till de stora
fornminnesplatserna. Vi gjorde fem ångbåtsturer, såväl runt kommunen som till andra platser i
Mälaren. Då hade vid med oss blåsorkester, hembygdskör, sång- och instrumentgrupper. Min fond av
historia kring platserna ökade ständigt.
Bandade intervjuer och guidade rundturer
Exkursioner i de tre hembygdsföreningarnas regi liksom ett stort antal bandade intervjuer med ortsbor
ökade än mer min kunskap. När invånarantalet snabbt växte under 70-talet uppstod behov hos de
många nya lärarna att för sin undervisning få kunskap om sin nya hembygd. Jag måste mer
systematiskt ta itu med studiet av bygdens historia, vilket resulterade i en lärarhandledning. Skolan
och så småningom också andra kommunala förvaltningar anordnade bussrundturer. Föredrag,
cykelturer, vandringar och utfärder med olika organisationer gör att jag både håller kunskapen vid liv
och ökar den.
Hembygdsprojektet
Hembygdsprojektet 1977-79 blev en viktig milstolpe i profileringen av kommunens historia. För
statliga pengar drevs det 3-åriga projektet tillsammans med Historiska museet och Socialstyrelsen.
Den senare kom med i sammanhanget eftersom en ledstjärna var att man ville ge de många inflyttade
till kommunen en ny hembygd. Jag fick en slags konsulterande uppgift att tillsammans med ett par
anställda kulturarbetare förmedla kunskap om bygden till de nya Upplands-Broborna. I den av
Historiska museet publicerade skriften "Historiska Nyheter" skrev jag drygt hälften av artiklarna, de
flesta såsom tänkt reporter vid spännande händelser och platser i kommunen. Skriften var i
kvällstidningsformat och gjordes sammanlagt i 20 000 ex som delades ut i alla hushåll och till alla
som successivt flyttade till kommunen. Mycket framgångsrik var några s.k. pendeltågsskrifter som
delades ut till samtliga resenärer vissa dagar.
Intresset för kommunens historia var i topp, när en Upplands-Brodag ordnades på Historiska museet
1977. Upplands-Brobor tog sig dit på egen hand och i abonnerade bussar i ett för museet då
rekordstort antal. Mitt föredrag i hörsalen måste dubbleras. Föredrag gavs i repris när kommunens
samtliga lärare gjorde studiebesök på museet. Även kommuninvånarna aktiverades att skriftligt
bidraga till kommunens historia. Varje vecka under det tredje året gav kulturnämnden ut de
stencilerade häftena "Vi skriver i Upplands-Bro" med uppsatser av skilda slag.
Turistkartan
Gudrun och jag lärde känna kommunen på ett annorlunda sätt när vi under de första åren på 80-talet
letade efter gamla vägsträckningar och rester av torp, kvarnar, tegelbruk och ångbåtsbryggor. Till
grund för sökandet använde vi de ca 300 färgdiabilder av lantmäterikartor med tillhörande register
som vi under ett par sommarveckor fotograferade vid kartverket i Gävle och på länsstyrelsen i
Stockholm. För att finna runstenar, fornborgar och forngravar skaffade vi de drygt 20 ekonomiska
kartblad som behövs för att täcka den stora kommunen. Resultatet blev det kulturhistoriska inslaget i
kommunens turistkarta 1982 med mer än 50-talet lokaliserade och namngivna torpgrunder, dussinet
ödebyar, 10-talet tegelbruk och över 20 ångbåtsbryggor. På kartan ritades in geologiska formationer
och biologiskt intressanta områden. Till det som var gammalt och fornt användes en särskild färg.
Kartan ansågs var den första i sitt slag. En kortfattad beskrivande text blev ett förarbete till den
kommande hembygdsboken. År 1998 år kom kartan ut i en utförligare upplaga. Gudrun och jag har
nog vandrat och cyklat på alla mindre vägar och större gångstigar och strövat igenom de flesta
skogsområdena i kommunen.
Hembygdsboken öppnar vägen till datorvärlden
Efter flera års diskussioner i kulturnämnd och kommunstyrelse blev det år 1982 bestämt att jag skulle
ta itu med en länge efterfrågad hembygdsbok. Jag erbjöds av fullmäktige en termins ledigt från skolan
med bibehållen lön. I och med detta kommer datorn in i mitt liv. Det enda jag kände till om datorer var
att man kunde radera och ändra text innan den skrevs ut på papper. Det var vid denna tid som
Microsoft i samarbete med IBM lanserade den första PC:n, persondatorn. Men det fanns ännu inga bra
program, så jag tillråddes att köpa en mikrodator, s.k. hemdator med ett ordbehandlingsprogram och
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en skrivare. Den investeringen, gott och väl en halv årslön, har jag aldrig ångrat. Den ledde mig in i en
värld, där jag med hjälp av ett datorspråk samlar historiska fakta i databaser, där jag med ett annat
språk visar mycket av vår historia på forskningsinstitutets internetsidor. Erfarenheterna har också gjort
det möjligt för institutet att trycka trådbundna böcker med hårda pärmar i upplagor om några hundra i
stället för tryckeriernas krav på mer en tusen exemplar för att dra igång tryckpressen. Vi gör nu böcker
även försedda med färgbilder till överkomliga priser.
Det hände i Upplands-Bro
Hembygdsboken fick namnet Det hände i Upplands-Bro. Den kom ut på hösten 1984 i en upplaga på
ca 4000 ex. Från början hade kulturnämnden för avsikt att dessutom låta experter inom olika områden
skriva den stora vetenskapliga boken om kommunen. Den försämrade ekonomiska utvecklingen i
kommunen omintetgjorde emellertid detta. Hembygdsboken blev en stor framgång och var efter några
år slutsåld. En ny och reviderad upplaga har ännu inte kommit till stånd. Mycket nytt material har
kommit till och jag hoppas kunna ta itu med revideringen, när jag är klar med pågående bokprojekt.
Krönikespelet om Almarestäket
Samma år som hembygdsboken kom ut beställde studieförbundet Vuxenskolan manus till ett
krönikespel om händelserna kring Stäket. Det uppfördes med stor framgång våren 1987. Manuset
spände över hela det aktuella händelseförloppet, men föreställningen reducerades till den sista fasen,
den mest kända med anknytningen till Stockholms Blodbad. Även om inte allt mitt material kom till
användning hade arbetet med det gett mig anledning att ta del av omfattande litteratur och historiska
handlingar. Detta berikade i högsta grad min kunskap och det insamlade materialet kunde jag använda
i forskningsinstitutets första bok Vad hände egentligen? (1990)
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut - UKF
Tillkomsten av forskningsinstitutet 1987 gav Gudrun och mig likaväl som andra medlemmar en
kraftfull plattform att arbeta från. Idén till ett forskningsinstitut föddes vid köksbordet hemma på
Målarvägen i Bro efter att Curt Dahlgren hört mig tala om de arkeologiska undersökningarna vid
Fornsigtuna. Han menade att det framgångsrika samarbete, som under många år skett mellan
amatörarkeologer och antikvariska myndigheter också borde kunna utvecklas mellan
hembygdsforskare och historiker. En annan tanke med institutet var att visa att datorn med fördel
borde kunna användas i den humanistiska forskningens tjänst. Dittills hade den mest kommit till
användning inom naturvetenskapen. 1991 var vi första gången inbjudna till historiska institutionen vid
Stockholms universitet för att visa våra databaser. Även länsmuseet fick ta del av vår datorkompetens
på ett tidigt stadium.
Datorn har blivit mitt minne
Här ges inte plats att redogöra för institutets verksamhet i allmänhet. Den har under de gångna 14 åren
framgått av nyhetsbrev, verksamhetsberättelser, skrifter, böcker och hemsida. Jag ger endast några
exempel på hur tillkomsten av UKF hjälpt Gudrun och mig att upptäcka mer av vår hembygd.
Samarbetet med Ortnamnsarkivet i Uppsala gav oss tillgång till samtliga ortnamnskort gällande
Upplands-Bro (ca 6000), Gudrun överförde den handskrivna texten till datorfil. Jag gjorde sedan en
databas av den med många olika sök- och utskriftsmöjligheter. Innehållet i omkring 150 bandade
intervjuer med ortsbor finns i sökbar form i våra datorer. På samma sätt har vi bearbetat ca 2000
artiklar ur det som brukar kallas vårt lands första ekonomisk tidskrift från 1776. Där finns
upplysningar även om förhållanden i vår bygd. Likaså har jordeboksuppgifter och register över kartor,
orter och litteratur tillkommit. Kanske allra värdefullast är ett gemensamt sökprogram för alla fakta
och anteckningar som jag samlat genom åren. Sekundsnabbt får jag tillgång till innehållet i flera
tiotusental databasposter och textfiler. Inte så sällan sådant som totalt fallit mig ur minnet.
Fornborgen - en kultplats från stenåldern
Söker man en bygds rötter blir arkeologien en viktig utgångspunkt. Från min ungdomstid i Spånga
hade jag med mig intresset för fornborgar och gamla vägar. Det blev också främst inom dessa
fornminnesobjekt som jag kom att ge ett bidrag till forskningen. För ca 20 år sedan fann jag något
ovanligt vid den stora fornborgen vid Draget invid gränsen till Bålsta. Nedanför borgberget syntes en
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lång jordvall och utanför den ett dike. Dessa fanns inte med i någon fornminnesinventering. Det skulle
dröja många år innan jag kunde intressera rätt forskare för detta fenomen. Inför fakta blev det
omedelbart arkeologiska undersökningar. För den här typen av undersökningar finns inga anslagna
pengar, men då ställer amatörarkeologerna upp. I "min grop" besannades mina misstankar. Utanför
anläggningen och nedanför berget hade det funnits en träpalissad. När laboratoriet daterat den, fick
Upplands-Bro den äldsta och största vallanläggningen i Mälardalen. Borgen var i sitt första skede en
4000 år gammal kultplats, enligt vad man för närvarande anser. Här hittades också keramik och
enklare redskap från stenåldern. Mina ord i hembygdsboken om att de mycket få stenåldersfynden i
kommunen tappats i havet stämmer alltså inte längre.
Hålvägar
Den mansdjupa ridväg ("hålväg") som finns vid Dragets fornborg ledde Gudrun och mig till
semesterresor till platser i runt om i landet för att studera hålvägars lägen och uppbyggnad. Vi hade
svårt att tro våra ögon när vi 1988 hittade ett av landets allra största ridvägssystem i vår bygd. Det
dussintal 3-5 m djupa ridvägar i åssluttningen ner mot Lillsjön var till dess "okända för forskningen".
Fornsigtuna
Professionella arkeologer tvingas mestadels arbete i områden som skall bebyggas i något avseende.
Amatörer får arbeta med sådant som forskarna vill undersöka, men inte har pengar till. Fornsigtuna
hade jag hittat i skriftliga källor långt innan de första arkeologiska undersökningarna gjordes på 1980talet. Så småningom hade tiden blivit mogen för grävning i marken och då fick jag äran att bidraga
med mina grävningsresultat från arkiven. I själva verket fick riksantikvarieämbetet min artikel om
Fornsigtuna i den kommande hembygdsboken mer än ett år innan boken trycktes.
Rösaring
För lokalhistoriska forskare utan någon myndighet bakom sig gäller det att skynda långsamt, att inte
framfusigt tala om vad forskare bör göra. Efter försiktiga framstötar vid möten helt apropå har det gett
resultat efter några år. Bl. a gäller det återupptagandet av Rösaringsundersökningarna 1996, fjorton år
efter de sensationella utgrävningarna 1981-82.
Geologi
Man känner inte sin bygds bakgrund om man inte har tagit till sig dess geologi. Geologiska kartor med
utförliga beskrivningar är lätt att förvärva. Sedan blir det många intressanta iakttagelser när man hittar
objekten, de må vara rullstensåsar, bergsformationer, moränkullar, ishavslera (tegelbruken) eller
jättegrytor.
Att upptäcka sin bygd tar lång tid. Efter 40 års studier av vår bygd hittar Gudrun och jag ständigt mer
att lära.
Där lokalhistorien blivit rikshistoria - Upplands-Bro
Historia som har sin grund i bygdens sjökommunikationer
Ärkebiskopsborgen vid Stäket, intimt förknippad med Stockholms blodbad och tillkomsten
av den svenska riksdagen;
Rösaring med en av de mest kända labyrinter och den unika processionsvägen;
Fornborgen/kultplatsen vid Draget, daterad till stenåldern
Fornsigtuna (herrgården Signhildsberg) på vars utmark staden Sigtuna kom att byggas;
Håtunaleken 1306 med dess vittgående konsekvenser
Historia betingad av bygden som genomfartsled
Mötet vid Kungsängens kyrka 1502, ett av de allra tidigaste exemplen på folkliga mötens
politiska betydelse;
Det demonstrerande dalfolkets manifestation vid Tibble gästgivargård 1743, som var ett
mycket tidigt uttryck för offentlighetsprincipen och den representativa demokratin
En revolterande general med trupper har högkvarter vid Tibble vid avsättningen av kungen
1809
Mälardalens största forntida vägsystem, s.k. hålvägar/ridvägar vid gränsen till Bålsta
Dalkarlsbacken, första statliga vägbygget 1665, följt av nya vägbyggen 1855, 1930-talet
och 1971
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Att upptäcka sin hembygd
Av Börje Sandén
I augusti 1952 fick jag och min hustru Gudrun en ny hembygd, som vi varit trogna allt sedan dess och
i vilken vi förmodligen kommer att sluta våra dagar. Vad gjorde att ett par främlingar uppvuxna i stora
tätorter kom att fastna i en avsides liggande landsortsbygd med det oförklarliga namnet Låssa i
utkanten av den samma år bildade storkommunen Upplands-Bro. Kanske var det den vackra och
oförstörda naturen. Men det kan inte vara det enda skälet. Den vardagliga miljön med intressanta och
meningsfulla arbetsuppgifter inom och utanför vår lärartjänstgöring har nog varit det som gjort att vi
blivit kvar i kommunen. Vi flyttade nämligen till stationssamhället Bro, när Säbyholms folkskola lagts
ned 1964.
Med tanke på vårt engagemang i bygdens historia och de omständigheter som gjort det möjligt för oss
att sprida och publicera våra studier kan det kanske vara på sin plats att närmare redogöra för de
händelser som lett fram till dagens situation, som tagit form av ett forskningsinstitut, som inte bara
utger egna och andras böcker, utan även trycker dem med en egen, unik metod.
Gudrun och jag blev i vår yrkesverksamhet årsbarn med storkommunen Upplands-Bro, som 1952 hade
ca 3500 invånare fördelade på sex kyrksocknar. Den kommunala aktiviteten leddes nästan uteslutande
av ideellt arbetande kommunalpolitiker. Den största gruppen avlönade tjänstemän var lärare och
präster, men de stod utanför den kommunala budgeten. Det kommunala arbetet leddes av en
halvtidsanställd kommunalkamrer och en kommunalingenjör. I styrelser och nämnder satt enbart
förtroendevalda personer, där ordföranden kunde ha ett mycket blygsamt årsarvode. Resersättningar
och sammanträdesarvoden existerade inte. Allt förutsattes ske på ideell grund.
Tillfälligheter gjorde att vi bägge kom med i kommunalpolitiken i mitten av 50-talet på olika poster i
nämnder och styrelser, Gudrun t.o.m. som landets troligen yngsta kvinnliga
kommunfullmäktigeledamot. Detta gjorde att vi lärde känna bygden även från detta håll. I vår lärarroll
ingick att undervisa i hembygdskunskap. Man kan säga att det var på den vägen som sökandet efter
bygdens historia började. Så småningom kom jag att bli engagerad i de tre hembygdsföreningarna som
ledare för exkursioner i deras närområden och därmed utvidgades min kunskap om kommunen. För
min del fick det växande hembygdsintresset sin inriktning på hela kommunen.
Hela kommunen som arbetsfält
Hela kommunen blev naturligtvis mitt arbetsområde när jag 1968 utnämndes till
Riksantikvarieämbetets lokalombud och senare samma år blev den nybildade kulturnämndens
ordförande. Det var i den positionen som jag fick närmare kontakt med Herman Svenngård i
Kungsängen, som i decennier samlat kunskap i form av böcker och historiska dokument. Med några få
års avbrott vidarebefordrade han under 25 år sin kunskap i hembygdsföreningens Medlemsblad. Efter
förhandlingar med kulturnämnden donerade han 1970 sin hembygdssamling till kommunen. I väntan
på en permanent placering i Kungsängen kom samlingen, 75-80 hyllmeter, att i åtskilliga år stå i
biblioteket i Bro centrum. Där blev den en ovärderlig inspirationskälla för mina studier i bygdens
historia.
Med hela kommunen som bas för verksamheten fann jag att viktiga delar av den svenska rikshistorien
kunde speglas utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv. På grund av kommunens geografiska placering låg
den mycket centralt under forntiden och medeltiden med två viktiga sjötrafikleder på bägge sidorna av
kommunen och omgiven av mälardalens första samhällsbildningar Birka, Sigtuna och Uppsala. När
tyngdpunkten senare försköts till Stockholm kom även de viktiga landsvägarna och vintervägarna
mellan Bergslagen och huvudstaden att skapa rikshistoria i vårt område.
Musiksällskapet - Lär känna din bygd - Musik i det gröna
Även på annat sätt kom jag att få hela kommunen som arbetsfält, nämligen inom Upplands-Bro
Musiksällskapet, där jag var verksam i ett 20-tal år. Vi fann snart att publiken strömmade till när vi
kopplade ihop musikframföranden under teman som Lär känna din bygd och Musik i det gröna. Vi
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ordnade konserter i våra herrgårdar, slott och kyrkor. Vi tog musiker och sångare med till de stora
fornminnesplatserna. Vi gjorde fem ångbåtsturer, såväl runt kommunen som till andra platser i
Mälaren. Då hade vid med oss blåsorkester, hembygdskör, sång- och instrumentgrupper. Min fond av
historia kring platserna ökade ständigt.
Bandade intervjuer och guidade rundturer
Exkursioner i de tre hembygdsföreningarnas regi liksom ett stort antal bandade intervjuer med ortsbor
ökade än mer min kunskap. När invånarantalet snabbt växte under 70-talet uppstod behov hos de
många nya lärarna att för sin undervisning få kunskap om sin nya hembygd. Jag måste mer
systematiskt ta itu med studiet av bygdens historia, vilket resulterade i en lärarhandledning. Skolan
och så småningom också andra kommunala förvaltningar anordnade bussrundturer. Föredrag,
cykelturer, vandringar och utfärder med olika organisationer gör att jag både håller kunskapen vid liv
och ökar den.
Hembygdsprojektet
Hembygdsprojektet 1977-79 blev en viktig milstolpe i profileringen av kommunens historia. För
statliga pengar drevs det 3-åriga projektet tillsammans med Historiska museet och Socialstyrelsen.
Den senare kom med i sammanhanget eftersom en ledstjärna var att man ville ge de många inflyttade
till kommunen en ny hembygd. Jag fick en slags konsulterande uppgift att tillsammans med ett par
anställda kulturarbetare förmedla kunskap om bygden till de nya Upplands-Broborna. I den av
Historiska museet publicerade skriften "Historiska Nyheter" skrev jag drygt hälften av artiklarna, de
flesta såsom tänkt reporter vid spännande händelser och platser i kommunen. Skriften var i
kvällstidningsformat och gjordes sammanlagt i 20 000 ex som delades ut i alla hushåll och till alla
som successivt flyttade till kommunen. Mycket framgångsrik var några s.k. pendeltågsskrifter som
delades ut till samtliga resenärer vissa dagar.
Intresset för kommunens historia var i topp, när en Upplands-Brodag ordnades på Historiska museet
1977. Upplands-Brobor tog sig dit på egen hand och i abonnerade bussar i ett för museet då
rekordstort antal. Mitt föredrag i hörsalen måste dubbleras. Föredrag gavs i repris när kommunens
samtliga lärare gjorde studiebesök på museet. Även kommuninvånarna aktiverades att skriftligt
bidraga till kommunens historia. Varje vecka under det tredje året gav kulturnämnden ut de
stencilerade häftena "Vi skriver i Upplands-Bro" med uppsatser av skilda slag.
Turistkartan
Gudrun och jag lärde känna kommunen på ett annorlunda sätt när vi under de första åren på 80-talet
letade efter gamla vägsträckningar och rester av torp, kvarnar, tegelbruk och ångbåtsbryggor. Till
grund för sökandet använde vi de ca 300 färgdiabilder av lantmäterikartor med tillhörande register
som vi under ett par sommarveckor fotograferade vid kartverket i Gävle och på länsstyrelsen i
Stockholm. För att finna runstenar, fornborgar och forngravar skaffade vi de drygt 20 ekonomiska
kartblad som behövs för att täcka den stora kommunen. Resultatet blev det kulturhistoriska inslaget i
kommunens turistkarta 1982 med mer än 50-talet lokaliserade och namngivna torpgrunder, dussinet
ödebyar, 10-talet tegelbruk och över 20 ångbåtsbryggor. På kartan ritades in geologiska formationer
och biologiskt intressanta områden. Till det som var gammalt och fornt användes en särskild färg.
Kartan ansågs var den första i sitt slag. En kortfattad beskrivande text blev ett förarbete till den
kommande hembygdsboken. År 1998 år kom kartan ut i en utförligare upplaga. Gudrun och jag har
nog vandrat och cyklat på alla mindre vägar och större gångstigar och strövat igenom de flesta
skogsområdena i kommunen.
Hembygdsboken öppnar vägen till datorvärlden
Efter flera års diskussioner i kulturnämnd och kommunstyrelse blev det år 1982 bestämt att jag skulle
ta itu med en länge efterfrågad hembygdsbok. Jag erbjöds av fullmäktige en termins ledigt från skolan
med bibehållen lön. I och med detta kommer datorn in i mitt liv. Det enda jag kände till om datorer var
att man kunde radera och ändra text innan den skrevs ut på papper. Det var vid denna tid som
Microsoft i samarbete med IBM lanserade den första PC:n, persondatorn. Men det fanns ännu inga bra
program, så jag tillråddes att köpa en mikrodator, s.k. hemdator med ett ordbehandlingsprogram och
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en skrivare. Den investeringen, gott och väl en halv årslön, har jag aldrig ångrat. Den ledde mig in i en
värld, där jag med hjälp av ett datorspråk samlar historiska fakta i databaser, där jag med ett annat
språk visar mycket av vår historia på forskningsinstitutets internetsidor. Erfarenheterna har också gjort
det möjligt för institutet att trycka trådbundna böcker med hårda pärmar i upplagor om några hundra i
stället för tryckeriernas krav på mer en tusen exemplar för att dra igång tryckpressen. Vi gör nu böcker
även försedda med färgbilder till överkomliga priser.
Det hände i Upplands-Bro
Hembygdsboken fick namnet Det hände i Upplands-Bro. Den kom ut på hösten 1984 i en upplaga på
ca 4000 ex. Från början hade kulturnämnden för avsikt att dessutom låta experter inom olika områden
skriva den stora vetenskapliga boken om kommunen. Den försämrade ekonomiska utvecklingen i
kommunen omintetgjorde emellertid detta. Hembygdsboken blev en stor framgång och var efter några
år slutsåld. En ny och reviderad upplaga har ännu inte kommit till stånd. Mycket nytt material har
kommit till och jag hoppas kunna ta itu med revideringen, när jag är klar med pågående bokprojekt.
Krönikespelet om Almarestäket
Samma år som hembygdsboken kom ut beställde studieförbundet Vuxenskolan manus till ett
krönikespel om händelserna kring Stäket. Det uppfördes med stor framgång våren 1987. Manuset
spände över hela det aktuella händelseförloppet, men förställningen reducerades till den sista fasen,
den mest kända med anknytningen till Stockholms Blodbad. Även om inte allt mitt material kom till
användning hade arbetet med det gett mig anledning att ta del av omfattande litteratur och historiska
handlingar. Detta berikade i högsta grad min kunskap och det insamlade materialet kunde jag använda
i forskningsinstitutets första bok Vad hände egentligen? (1990)
Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut - UKF
Tillkomsten av forskningsinstitutet 1987 gav Gudrun och mig likaväl som andra medlemmar en
kraftfull plattform att arbeta från. Idén till ett forskningsinstitut föddes vid köksbordet hemma på
Målarvägen i Bro efter att Curt Dahlgren hört mig tala om de arkeologiska undersökningarna vid
Fornsigtuna. Han menade att det framgångsrika samarbete, som under många år skett mellan
amatörarkeologer och antikvariska myndigheter också borde kunna utvecklas mellan
hembygdsforskare och historiker. En annan tanke med institutet var att visa att datorn med fördel
borde kunna användas i den humanistiska forskningens tjänst. Dittills hade den mest kommit till
användning inom naturvetenskapen. 1991 var vi första gången inbjudna till historiska institutionen vid
Stockholms universitet för att visa våra databaser. Även länsmuseet fick ta del av vår datorkompetens
på ett tidigt stadium.
Datorn har blivit mitt minne
Här ges inte plats att redogöra för institutets verksamhet i allmänhet. Den har under de gångna 14 åren
framgått av nyhetsbrev, verksamhetsberättelser, skrifter, böcker och hemsida. Jag ger endast några
exempel på hur tillkomsten av UKF hjälpt Gudrun och mig att upptäcka mer av vår hembygd.
Samarbetet med Ortnamnsarkivet i Uppsala gav oss tillgång till samtliga ortnamnskort gällande
Upplands-Bro (ca 6000), Gudrun överförde den handskrivna texten till datorfil. Jag gjorde sedan en
databas av den med många olika sök- och utskriftsmöjligheter. Innehållet i omkring 150 bandade
intervjuer med ortsbor finns i sökbar form i våra datorer. På samma sätt har vi bearbetat ca 2000
artiklar ur det som brukar kallas vårt lands första ekonomisk tidskrift från 1776. Där finns
upplysningar även om förhållanden i vår bygd. Likaså har jordeboksuppgifter och register över kartor,
orter och litteratur tillkommit. Kanske allra värdefullast är ett gemensamt sökprogram för alla fakta
och anteckningar som jag samlat genom åren. Sekundsnabbt får jag tillgång till innehållet i flera
tiotusental databasposter och textfiler. Inte så sällan sådant som totalt fallit mig ur minnet.
Fornborgen - en kultplats från stenåldern
Söker man en bygds rötter blir arkeologien en viktig utgångspunkt. Från min ungdomstid i Spånga
hade jag med mig intresset för fornborgar och gamla vägar. Det blev också främst inom dessa
fornminnesobjekt som jag kom att ge ett bidrag till forskningen. För ca 20 år sedan fann jag något
ovanligt vid den stora fornborgen vid Draget invid gränsen till Bålsta. Nedanför borgberget syntes en
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lång jordvall och utanför den ett dike. Dessa fanns inte med i någon fornminnesinventering. Det skulle
dröja många år innan jag kunde intressera rätt forskare för detta fenomen. Inför fakta blev det
omedelbart arkeologiska undersökningar. För den här typen av undersökningar finns inga anslagna
pengar, men då ställer amatörarkeologerna upp. I "min grop" besannades mina misstankar. Utanför
anläggningen och nedanför berget hade det funnits en träpalissad. När laboratoriet daterat den, fick
Upplands-Bro den äldsta och största vallanläggningen i Mälardalen. Borgen var i sitt första skede en
4000 år gammal kultplats, enligt vad man för närvarande anser. Här hittades också keramik och
enklare redskap från stenåldern. Mina ord i hembygdsboken om att de mycket få stenåldersfynden i
kommunen tappats i havet stämmer alltså inte längre.
Hålvägar
Den mansdjupa ridväg ("hålväg") som finns vid Dragets fornborg ledde Gudrun och mig till
semesterresor till platser i runt om i landet för att studera hålvägars lägen och uppbyggnad. Vi hade
svårt att tro våra ögon när vi 1988 hittade ett av landets allra största ridvägssystem i vår bygd. Det
dussintal 3-5 m djupa ridvägar i åssluttningen ner mot Lillsjön var till dess "okända för forskningen".
Fornsigtuna
Professionella arkeologer tvingas mestadels arbete i områden som skall bebyggas i något avseende.
Amatörer får arbeta med sådant som forskarna vill undersöka, men inte har pengar till. Fornsigtuna
hade jag hittat i skriftliga källor långt innan de första arkeologiska undersökningarna gjordes på 1980talet. Så småningom hade tiden blivit mogen för grävning i marken och då fick jag äran att bidraga
med mina grävningsresultat från arkiven. I själva verket fick riksantikvarieämbetet min artikel om
Fornsigtuna i den kommande hembygdsboken mer än ett år innan boken trycktes.
Rösaring
För lokalhistoriska forskare utan någon myndighet bakom sig gäller det att skynda långsamt, att inte
framfusigt tala om vad forskare bör göra. Efter försiktiga framstötar vid möten helt apropå har det gett
resultat efter några år. Bl. a gäller det återupptagandet av Rösaringsundersökningarna 1996, fjorton år
efter de sensationella utgrävningarna 1981-82.
Geologi
Man känner inte sin bygds bakgrund om man inte har tagit till sig dess geologi. Geologiska kartor med
utförliga beskrivningar är lätt att förvärva. Sedan blir det många intressanta iakttagelser när man hittar
objekten, de må vara rullstensåsar, bergsformationer, moränkullar, ishavslera (tegelbruken) eller
jättegrytor.
Att upptäcka sin bygd tar lång tid. Efter 40 års studier av vår bygd hittar Gudrun och jag ständigt mer
att lära.
Där lokalhistorien blivit rikshistoria - Upplands-Bro
Historia som har sin grund i bygdens sjökommunikationer
Ärkebiskopsborgen vid Stäket, intimt förknippad med Stockholms blodbad och tillkomsten
av den svenska riksdagen;
Rösaring med en av de mest kända labyrinter och den unika processionsvägen;
Fornborgen/kultplatsen vid Draget, daterad till stenåldern
Fornsigtuna (herrgården Signhildsberg) på vars utmark staden Sigtuna kom att byggas;
Håtunaleken 1306 med dess vittgående konsekvenser
Historia betingad av bygden som genomfartsled
Mötet vid Kungsängens kyrka 1502, ett av de allra tidigaste exemplen på folkliga mötens
politiska betydelse;
Det demonstrerande dalfolkets manifestation vid Tibble gästgivargård 1743, som var ett
mycket tidigt uttryck för offentlighetsprincipen och den representativa demokratin
En revolterande general med trupper har högkvarter vid Tibble vid avsättningen av kungen
1809
Mälardalens största forntida vägsystem, s.k. hålvägar/ridvägar vid gränsen till Bålsta
Dalkarlsbacken, första statliga vägbygget 1665, följt av nya vägbyggen 1855, 1930-talet
och 1971
4

D:\Biografi-ego\Upptäcka hemb011008.doc Senast utskrivet 2009-09-26 23:15:00

Utbildningsradion
Stig Unge, redaktör, talar med Börje Sandén, Upplands-Bro
Kulturhistoriska Forskningsinstitut.
Inspelat 10 april 2001. Sänt i Radio Uppland 8 okt, 15 okt och
22 okt 2001 Repris 9 , 16 och 23 oktober
Vid intervjun ville jag visa att såväl den parlamentariska som
den representativa demokratins utveckling med fördel kan
speglas med en lokalhistorik synvinkel. Bakom denna
uppläggning av ämnet ligger min övertygelse att rikshistorien
blir intressantare om den kan ges en lokalhistorisk anknytning.
Fyra platser besöktes.
1: Håtunaleken och det följande Nyköpings Gästabud lägger
grunden för vårt lands första författning. Dvs den
kungaförsäkring från 1319, skriven av den heliga Birgittas
fader, och som den 3-årige Magnus Eriksson "lovar" följa när
han blir myndig. Kallas ibland för Sveriges Magna Charta.
2. Mötet 1502 vid Kungsängen kyrka, då landets två
mäktigaste personer, Sten Sture d.ä. och ärkebiskop Ulfsson,
gör en överenskommelse som räknas som ett av de första
riksmötena, således en riksdag, inte en herredag.

3. De fortsatta mötena kring hanteringen av "de landsförrädiska
ärkebiskoparnas" agerande under 75, manifesterades i det äldsta
skriftligt bevarade riksdagsbeslutet 1517, som föreskrev rivandet av
ärkebiskopsborgen Stäket. Detta beslut var yttersta orsaken till
Stockholms blodbad.
I samband med Stäket framhöll jag Sten Sture d. y. kända
uttalande under febr-mars 1518, då han från Svartsjö slott
övervakade rivningen av Stäkets slott. De berömda orden var "det
som angår alla bör också av alla samtyckas" . Bakom Sturarnas
ledande politiska idé att stödja sig på folkmakt låg "talskrivaren"
Hemming Gadh
4. Jag knöt samman alltihop vid Tibble gästgivargård med
händelserna 1743, när dalfolket formulerade de tidiga kraven på
offentlighet och representativ demokrati. I detta uttalande stöder jag
mig på det dokument som formulerades på gästgivargården, och
som historieforskningen inte tagit till sig.
Denna fråga har jag utförligt redogjort för i boken Vad hände
egentligen. Del 3 och i ett stort antal artiklar i UKF:s nyhetsbrev och
på dess hemsida
Börje Sandén.

Målarvägen 19, 197 30 Bro,
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Yngve Larssons pris för stads- och kommunhistoriska insatser 2004
Yngve Larsson pris för stads- och kommunhistoriska insatser tilldelas år 2004

Börje Sanden
Han får priset för ett hängivet arbete i lokalhistoriens tjänst under en lång följd av år.
Detta arbete har bland annat bestått i att:
• utförligt dokumentera Bros historia genom tiderna,
• genom egna skrifter diskutera Bros roll i den svenska historien,
• och inte minst har det handlat om att entusiasmera och inspirera andra till
lokalhistorisk verksamhet
Priset instiftades 1994 av Svenska Kommunförbundets styrelse och utdelas av Stadshistoriska
nämnden, som också fungerat som prisjury. Prissumman för år 2004 är på 15.000 kronor.

Stockholm den 13 april 2004
Å Stadshistoriska nämndens vägnar

Lars Nilsson Professor,
föreståndare
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Den gränslösa lokalhistorien
I år det 85 år sedan Stadshistoriska institutet bildades på initiativ från dåvarande Svenska
Stadsförbundet. Yngve Larsson var en drivande kraft i sammanhanget. Han har också fått ge
namn åt det pris institutet började utdela 1994 i anslutning till 75-årsjubileet. Detta år kommer
det att utdelas för fjärde gången.
Temat för denna dag är Den gränslösa lokalhi lorien. Tre framstående lokalhistoriker kommer
att reflektera kring ämnet från sina skilda utgångspunkter. Var böljar och var slutar
lokalhistorien? Finns det skillnader mellan stadshistoria, kommunhistoria och lokalhistoria? Vad
består i så fall olikheterna av? Om inga skillnader finns, varför har vi så många namn på samma
sak? Är lokalhistoria obunden av nationsgränser eller finns det till exempel en svensk och en
norsk variant? Vem bestämmer över lokalhistoriens innehåll?
Program:
13.00

Stads- och kommunhistoriska institutet 85 år, Lars Nilsson, föreståndare
Stadshistoriska institutet

13.30

Tillkännagivande av 2004 års mottagare av Yngve Larssons pris för stads- och
kommunhistoriska insatser

13.40

DEN GRÄNSLÖSA LOKALHISTORIEN
Inledning Lars Nilsson

13.45

Peter Olausson, Karlstad universitet,
Den akademiska och den folkliga lokalhistorien

14.30

Kaffe
15.00

15.45
16.30

Knut Sprauten, föreståndare för Norsk Lokalhistorisk institutt
Finns det en särskild norsk lokalhistorisk modell

Börje Sanden, Upplands Bro lokalhistoriska forskningsinstitut
Lokalhistoria å la Bro
Avslutning
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2003

Personal
Föreståndare för institutet och tillika professor i historia, särskilt stads- och kommunhistoria är
Lars Nilsson. Mats Berglund förenar assistenttjänstgöring vid institutet på tjugo procent med
doktorandanställning. Nils Fabiansson har varit anställd på deltid under hela året. Institutet
har vidare köpt tjänster av HB Collegit för arbete inom projekten Stockholms tidskikare och
CyberCity.

Stads- och kommunhistoriska nämnden
Stads- och kommunhistoriska nämnden består av följande ledamöter.
Valda av Svenska Kommunförbundet är: Mikael Gustafsson (Tyresö), BoPer
Larsson (Stockholm), Lennart Lööf (Stockholm) och Margareta Schwartz (Stockholm). Vald av
Stockholms universitet är professor Göran Dahlbäck (Stockholm). Valda av Stadsoch kommunhistoriska samfundet är: professor Bengt Berglund
(Göteborg) och docent Thord Strömberg (Örebro).
Ordförande i nämnden är Lennart Lööf, vice ordförande Thord Strömberg och
sekreterare professor Lars Nilsson.

Stads- och kommunhistoriska samfundet
Stads- och kommunhistoriska samfundets årliga möte ägde rum måndagen den 7 april 2003 i
Wallenbergsalen, Juristernas hus, Stockholms universitet. Temat för dagen var
Kommunhistoria — på vems villkor? Företrädare för kommuner, arkiv och hembygdsrörelsen var
inbjudna till en diskussion om fördjupade samarbetsformer mellan universitetet och
omvärlden. Programmet innehöll föredrag av: BoPer Larsson (Svenska Kommunförbundet),
Göran Furuland (Sveriges Hembygdsförbund), Lars Johansson (Borås stadsarkiv), Annika
Holmberg (Sollentuna kommunarkiv) samt Lars Nilsson (Stadshistoriska institutet). Vidare
presenterade Mats Berglund den under produktion varande webbsidan CyberCity — Svenska
städer på nätet. Institutets verksamhetsberättelse föredrogs av föreståndaren, och en
förteckning över nyutkommen svensk litteratur med anknytning till stads- och kommunhistoria
utdelades.

Lokaler
Enligt avtal är det Stockholms universitet som har att förse institutet med för verksamheten
erforderliga lokaler. Institutet disponerar idag kontorsrum på plan E5 i Stockholms universitet.
Föreståndarens tjänsterum är beläget på historiska institutionen, plan 9 i hus D. Därutöver
förfogar institutet över ett förrådsutrymme i E-husets källare.
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Jag är glad åt att jag får hänga min väv här i det fina Kommunhuset
Som ni förstår blev jag inspirerad av vårt kommunvapen, den s k
Ekhammargubben
Ordföraren i U K F, Curt Dahlgren, har studerat figuren och kommit fram till att
det är en Odenfigur. Det tog jag fasta på när jag bestämde mig för att göra en
väv av kommunvapnet. Därför har figuren Hugin och Mumin på hjälmen.
1998 var det Kulturhuvudstadsår. UKF blev inbjuden att delta i en utställning
om vikingar vid Galärvarvet. Vi skulle dela paviljong med Historiska Museet
och Sjöhistoriska Museet. För att dra blickarna till oss hängde vi väven i vår
monter och folk stannade till, så vi kunde berätta om Upplands-Bro som
vikingakommun.
Jag hade redan då en tanke att väven borde hänga i någon av Kommunens
lokaler. När det här huset invigdes frågade jag Anna Sjunnesson om hon hade
någon plats. Jag tycker nämligen figuren passar bra här.
Han representerar det gamla
Han är fredlig, håller svärdet nedåt med handen om klingan
Han tar ett kliv in i framtiden
Precis som de styrande skall göra
Vårda det gamla
Lösa konflikter konstruktivt
Tänka framåt
Men han har en brist--- han är enögd, vilken en politiker inte får vara.
Därmed överlämnar jag (Kung) Oden i er vård.
Bro den 21 november 2007 Gudrun Sandén
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