
Lokalhistoria ala B  
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? 
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- 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 un-

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. 
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