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Bäste medlem i UKF. Året 2020 har redan blivit historiskt. Ödet ville att Börje och Gudrun skulle 
tas ifrån oss. Visserligen har vi alltid förstått vad Gudrun och Börje betytt för UKF men nu känns 
förlusten av Börje och Gudrun mycket påtaglig. Tankar om UKF´s framtid tränger sig på. 
    Tystnaden efter Börje och Gudrun märks redan. Mejlen och telefonsamtalet har upphört. Nu har 
vi ingen Börje att diskutera med. Det viktiga kontaktnätet och kändisskapet som Börje utvecklade 
omkring UKF och som till mycket stor del byggde på andras respekt för Börjes historiska kunskaper 
och erfarenheter har fått sig en allvarlig törn.  
    Utan Börje och Gudrun kommer UKF inte bli sig likt. Deras livsgärning är omöjlig att efterlikna. 
Ändå måste vi se framåt. Vi måste acceptera förlusten och inse att vi står på tröskeln till en ny tid. Vi  
har ett viktigt uppdrag att föra arvet efter Börje och Gudrun vidare.  
    Just nu finns tid bara för minnen. Våra mysiga styrelsemöten i Börjes och Gudruns kök med 
Gudruns goda bakverk till fikat finns nu som ett av hundratals minnen från det gamla UKF. Några 
av dessa har vi samlat i detta nyhetsbrev. 
Nu kommer en tid att forma UKF:s  framtid. Vi återkommer om detta.    
 
Styrelsen i juni 2020 
_______________________________________________________________________________ 
 
Det är nog mer än 40 år sedan jag första 
gången träffade Börje och Gudrun. Jag hade 
fått labyrinter på hjärnan och 1977 tillbringade 
jag tillsammans med min hustru Marina några 
soliga sommardagar vid Rösaring. Det blev en 
planritning av labyrintens alla stenar och en 
enkel karta över rösena och högarna i den nära 
omgivningen. 
   Vilken plats! Sedan dess har jag varit 
förtrollad av den mäktiga ”sandpuckeln” med 
flotta fornlämningar och magnifik utsikt över 
Mälarlandskapet. Där känner man närheten till 
forntiden!  
  Snart förstod jag att fler delade mina känslor. 
Börje Sandén tog kontakt. Han förberedde en 
hembygdsbok för kulturnämnden i Upplands-
Bro. Den blev något speciellt, pedagogiskt 
rättänkt och lättläst, men samtidigt otroligt 
uttömmande och detaljrik. Där fick ingenting 
bli fel. Börje var noga med detaljerna men 
tappade aldrig överblicken. 
   Vi fann varandra direkt. Jag träffade Börje 
och Gudrun och charmades av deras värme 
och utstrålning. Sedan dess förlorade vi aldrig 
varandra ur sikte. När vi kom på nya idéer 
blev det ett brev, senare mejl. 
   Börje vibrerade när han berättade om 
historia och om forntiden. Han visade hela 
tiden i praktisk handling att en berättare skall 
visa entusiasm för ämnet, allt annat är 
sekundärt. Själv strålade han av entusiasm och 
berättarglädje när han höll föredrag eller 
guidade grupper ute i det fria. Jag har försökt  

ta efter det, men når nog bara halvvägs till 
hans nivå. 
   Även som forskare var Börje en eldsjäl. Full 
av uppslag, ivrig att berätta om det han 
kommit på och att visa att han nog hade rätt. I 
det avseendet påminde vi nog om varandra. 
   Men Börjes energi stod i en klass för sig. 
Han blev ett ankare i hembygdsföreningen och 
drog snart igång ett forskningsinstitut. Senare 
började han trycka böcker hemma i villan, 
vilket fick till och med datortillverkarna att 
häpna. Tre av mina böcker trycktes hemma 
hos Gudrun och Börje. Jag är så tacksam för 
allt han gjorde. 
   Kanske bör Börje och Gudrun också minnas 
därför att de visade vad man kan åstadkomma 
med en stor dos entusiasm och energi. De kan 
tjäna som rollmodeller för många andra. Det 
behövs fler av deras sort. 
   Gudrun var nog en perfekt partner. Hon var 
stöttande och glad. Hon verkade dela mycket 
av den upptäckarglädje som fick Börje att 
brinna. Sett med mina ögon var de ett härligt 
par. Det är svårt att fatta att de nu lämnat oss. 
Men det känns inte fel att de följdes åt även 
när det var dags att ta avsked.  
 

/John Kraft  
 
 
 
 
 
 



Målarvägen. 
I maj 2008 träffade jag Börje och Gudrun för 
första gången. Skälet var att jag besvarat en 
”platsannons” i nyhetsbrevet. Man sökte 
någon som var villig att hjälpa till i 
föreningsarbetet. Börje bjöd mig till Målar-
vägen. Där välkomnades jag med fika i TV-
rummet på övervåningen. Ett rum med fulla 
bokhyllor som täckte alla väggytor utom ett 
hörn som var upplåtet åt TV:n. Imponerande, 
men synintrycket visade sig bara vara en 
försmak av vad som komma skulle Under 
kaffet berättade Börje med stor entusiasm om 
allt som åstadkommits i forskningsinstitutet 
och naturligtvis mer därtill. Börje berättade 
och berättade. Efter fikat klev vi in i kontoret. 
Ett rum med flera arbetsbord, vägghyllor fulla 
med dokumentpärmar, ett par datorer, 
bildskärmar, skrivare och dokumentscanner. 
Kunde inte se en fri väggyta. Rummets enda 
fönster täcktes i samma stil av en bokhylla. 
Mitt i allt detta hade Börje sin arbetsplats och 
sitt viktigaste arbetsredskap – datorn (se bilden 
nedan). Längst ner på bilden finns Börjes 
nersuttna stol. Den är tom nu.  
Naturligtvis tänkte jag vad i friden är det jag 
ser. Synbarligen en stor oordning av pärmar 
och dokument. Börje förklarade dock att 
innehållet i samtliga pärmar var registrerade i 
hans egenhändigt skapade databas. 
 

 
 

Eftersom pärmarna var noga märkta kunde han 
hitta rätt pärm med en sökning i databasen. 
Här fanns tydligen de historiska källorna. Som 
historieintresserad medlem hade jag alltid 
förknippat UKF med böcker, nyhetsbrev, 
föredrag och guidningar. Ingen tanke på hur 
dessa ”produkter” skapats. Förstod nu att jag 
befann mig i UKF´s ”fabrik” där allt 
producerades.  
    Under Börjes oavbrutna berättande tittade vi 
in i sovrummet där en stor skrivare kapat åt sig 
en del av rummet. Vi fortsatte vandringen ner 
till vardagsrummet. Och tänk här syntes UKF i 
form av än fler bokhyllor och en rejält stor 
skrivare (se bilden nedan). UKF hade alltså 
trängt sig in i husets viktigaste samvarorum.  
 

 
 
Men det skulle visa sig att detta inte var nog.  
Källaren och dess förråd dominerades nästan 
helt av UKF. 
    Efter denna husesyn förstod jag vilket 
oerhört engagemang som låg bakom UKF och 
vilken uppoffring Gudrun och Börje gjort för 
UKF. Bokstavligen hade man låtit UKF ta 
över deras bostad. Det här var verkligen ingen 
vanlig förening utan en institution med 
heltidsarbetande entusiaster som inte 
bekymrade sig om hur mycket tid och resurser 
man la ner på föreningen. Belöningen för 
Börje och Gudrun blev ett långt och rikt liv i 
kulturens och lokalsamhällets tjänst. 
    Tack Gudrun och Börje för insikten att det 
endast är genom ett äkta engagemang som det 
blir resultat. Jag saknar er oerhört. 
PS 
På eftermiddagen lämnade jag Målarvägen 
med några hundra diabilder som Börje ville ha 
digitaliserade och på den vägen är det men det 
är en annan historia.                                                         
 

/Hans Borgström 
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Gudrun och Börje Sandén har lämnat oss. Två 
mångåriga vänner och forskarkamrater finns 
inte mer. De lämnade sitt älskade Upplands-
Bro med några få veckors mellanrum. 
Vår samverkan i forskningen om den 
gemensamma hembygden var enkel och 
konstruktiv. Vi delade samma värderingar i 
det arbetet. Målet var alltid att söka fakta om 
det som varit med så många utgångspunkter 
och källor som möjligt. Men ännu viktigare 
var, att föra forskningens resultat vidare till 
upplevelser och ny kunskap för många. 
   I UKF.s vänbok till Börje bidrog Gudrun 
med minnen om sitt och Börjes möte 
med jordbruksbygden i Upplands-Bro. Så här 
skriver hon i början av sin berättelse. 
- Den 14.de augusti 1952 rullade en liten 
lastbil nedför Hammartorpsbacken 
i Låssa. I förarhytten satt vi två 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 
hade arbetat som lärare två år, Börje kom 
direkt från seminariet. 
     Alldeles säkert var det att inte veta något 
om den plats där de landade, tillsammans med 
en oändlig nyfikenhet som drev de två i sin 
forskning? Resultatet blev ett livslångt 
sökande efter kunskap om den plats där de 
levde. Tillsammans har de upptäckt och 
dokumenterat oändligt mycket av 
lokalhistorisk och inte minst arkeologiskt 
värdefull kunskap. Deras insikt som lärare 
gjorde också, att de lät människor i bygden 
delta med sina upplevelser och kunskaper. 
Genom den insatsen finns nu mängder av 
berättelser, dikter och inte minst ett stort antal 
foton samlade i det omfattande arkiv de 
lämnar efter sig. 
    Börjes profession som musiker och sångare 
bidrog till att han på ett mycket värdefullt sätt 
kunde kombinera kultur och historia för att 
föra kunskaper om hembygden vidare. Allt till 
stor inlevelse och glädje för oss som 
åhörare. 
    Det är varken möjligt eller meningsfullt att 
rada upp ens en liten bråkdel av alla de 
sakområden som Gudrun och Börje har arbetat 
med i sin forskargärning. Det vi tillsammans 
kan konstatera, är att de två utöver all 
samlad kunskap om Upplands-Bro lämnar ett 
mycket stort tomrum efter sig. 
 

/Bengt Borkeby 

April. Börje ringer. Kan det bli en kör på 
Valborgsmässoafton? Vi hör efter i 
kyrkokören. En trogen skara med bl.a. Peo och 
Börje i herrstämmorna kommer till 
Norrgården. Efter en kort uppsjungning och 
sen genomsjungning av de traditionella 
vårsångerna där Börje försöker få ordning på 
oss, sina och våra noter, sjunger vi för de 
tacksamma gamla på hemmet. Börje pratar lite 
mellan sångnumren. Efter fika bär det av till 
brasan vid Råby. Börje leder oss i några 
vårsånger. Det blir vårtal. Skönt att stå på 
flaket under tak, men vingligt att komma upp. 
Värmen från brasan strålar emot oss. Vi 
sjunger några sånger till och Börje ser till att 
vi får rätt toner, att vi klämmer i på rätt ställen 
med rätt styrka och fart. Sköna Maj 
välkommen! 
Tack för musiken Börje. 
 

/Jan Owe 
 
--------------------------------------------------- 
När mitt intresse att forska om hembygden 
vaknade kom jag ganska snart i kontakt med 
Börje. Det var ju naturligt eftersom det var han 
som var traktens stora berättare. Jag fick alltid 
välvilliga råd av honom, och han delade 
generöst med sig av underlag från sin stora 
samling av historiska dokument. Han var 
enkel och lätt att ha att göra med. Även om 
Börje kunde vara väldigt bestämd i sina 
uppfattningar, som ibland gick på tvären mot 
den etablerade forskarvärlden, uppfattade jag 
honom alltid som prestigelös i de interna 
diskussioner vi kunde ha. Och Gudrun, också 
glad och enkel och lätt att skoja med, hon hade 
glimten i ögat. Ett strävsamt par, som man 
trivdes med! 
 

/Ulf Björkdahl 
 
------------------------------------------------------ 
Tack Börje och Gudrun för er vänskap och 
alla era kunskaper inom historia.  Och 
Gudruns engagemang för olika konst och 
hantverksförmågor i Bro, som hon ordnade 
utställningar för på Hembygdsgården ”Klint”. 
Ni har alltid varit trogna besökare på olika 
evenemang, som förekom i Bro och 
Kungsängen. 
Jag saknar er båda Börje och Gudrun! 
Mina varmaste tankar till er från  
 

/Ulla Zetterberg 
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UKF - ett forum för kreativitet 
 
Det har varit en enorm glädje att få vara vän 
med Börje och Gudrun i vuxen ålder. Jag kom 
med i styrelsen för UKF på 90-talet då Curt 
Dahlgren var ordförande. Med i styrelsen var 
också Bengt Borkeby (numera avflyttad till 
Dalarna) och Tore Isaksson (som har gått bort) 
samt Börje och jag.  
UKF har präglats av en enorm entusiasm, 
Börjes kunskaper, nyfikenhet och ett stort mått 
av lekfullhet. Detta tror jag är forskningens 
moder. Att sitta runt ett bord och spåna, att 
lyssna på varandra och ha roligt. Idéerna 
flödar och galna infall tas på allvar. Hur kan 
man annars komma på en så vansinnig och 
genial idé som att gå in i Stäkets borgruin med 
en liten fjärrstyrd kamera som normalt 
används för att inspektera rör. Curts granne 
hade ett företag som gjorde sådant!  
Många roliga projekten vi gjort med Börje; 
Det för min del största projektet var att bli 
utsedd av styrelsen till producent för en 700-
års jubileumsuppsättning av Håtunaleken. Den 
gavs vid mickelsmäss på tunet utanför 
Håtunagården och andra akten inne i kyrkan. 
Jag sov mycket lite under repetitionsperioden 
och vilka var mina kompisar och hjälpare när 
det körde ihop sig? Börje och Gudrun förstås. 
Föreställningen blev väldigt suggestiv i 
höstmörkret. Publiken stod utanför kyrkan och 
när musikerna och kung Birger kom genom 
stigluckan kunde jag andas ut att det hela gick 
i hamn. Vi gav även dagföreställning för 
kommunens fjärdeklassare. Jag skulle prata 
inför en fullsatt Ekhammarsaula. Kvällen 
innan ringde Börje och undrade om jag förstått 
vad jag skulle möta dagen efter. Fyrahundra 
glada ungar. Vill du inte att jag kommer och 
hjälper dig hålla ordning på dem. Det ville jag 
såklart. När vi stod på scenen och hela aulan 
var full med glada barn var det så tyst att man 
kunde höra en knappnål falla. Det glömmer 
jag aldrig.  
Teaterpjäsen på Historiska Museet var Curts 
ide. Vänner och bekanta ställde upp som 
skådespelare och vår stjärna från 
teaterföreningen fick ett blödande sår på örat 
efter en fäktningsscen. Vikingadagen bakom 
Nordiska Museet var ett annat sådant udda 
ochkreativt projekt. Det senaste i raden och 
troligen det sista av Börjes större 
framträdanden var Historisk mozaik på 
Kungsängens kulturhus för inte så länge 

sedan. Någon i publiken sa efteråt att det var 
det roligaste som hänt i Bro på 50 år. Lite 
överdrivet kanske men roligt att höra. 
Ska man förklara vad UKF är så säger man att 
det är Börje Sandéns förening. Då vet alla vad 
man talar om. Börje var själva motorn i 
föreningen, med sin oerhörda kunskap men 
även ett stort kontaktnät av andra specialister 
och intresserade. Jag tror mycket av Börjes 
populäritet var hans glada och vänliga 
personlighet. Han talade lika med alla, hög 
som låg. Han talade alltid på jämställd fot med 
vem det vara månde. Det är viktigt i en liten 
bygd. 
Börje hade en sällsam förmåga att få folk att 
lyssna. Jag tror det var hans naturliga 
begåvning för pedagogik. När jag läste 
pedagogik, för att undervisa i 
informationskompetens, var Börje min 
förebild. Börje hade en mängd pedagogiska 
knep som jag tog efter. Att fråga publiken; och 
vad tror ni det berodde på? Eller nu undrar ni 
säker hur det kom sig, och andra sådana 
stickrepliken är ett bra sätt att hålla intresset 
uppe. Man lär kunna hålla koncentrationen 
uppe i 10 minuter. Då gäller det att ha sådana 
insticksrepliker. Men det allra viktigaste är att 
man har djup kunskap och stor entusiasm för 
sitt ämne. En sådan glädje smittar av sig på 
åhörarna och där var han en mästare. 
 

/Sophie Hedin 
 
---------------------------------------------------- 
Första gången jag var hemma hos Börje och 
Gudrun på Målarvägen fick jag en riktig 
överraskning! Det var nån gång i mitten på 80-
talet och jag jobbade som systemanalytiker 
och utvecklare på IBM sen mer än 10 år. Jag 
hade hört honom berätta om Upplands-Bro:s 
historia vid någon sammankomst och funnit 
honom oavbrutet spännande. Vi hade pratat 
vidare efter föredraget och han sa att han ville 
visa mig lite vad han höll på med hemma. Det 
visade sig att han hade en hembyggd dator på 
skrivbordet, en samling elektronik-kort, 
flatkablar,TV-monitor, tangentbord, 
floppydisk och till och med en hårddisk. Detta 
hade han helt själv byggt ihop till en CP/M-
microdator och på den körde han 
ordbehandling och databaser. Han var en riktig 
pionjär. Där började vår tekniska vänskap och 
jag var med och hjälpte honom in i PC-världen 
och han fick mig intresserad av World Wide 
Web. Det blev många långa dagar och kvällar 



under hans skrivbord, där kablar skulle 
kopplas om, hårdiskar kopplas in, minnen 
byggas ut, allt under det att han berättade om 
alla spännande projekt han höll på med. Jag 
minns också Gudruns goda mat till lunch och 
till middag dessa arbetsdagar, då fick vi 
tillfälle att prata alla tre. 
      Hösten 1987 bildades UKF och att nu läsa 
igenom UKFs protokoll för de första åren för 
mig tillbaka till UKFs pionjärtid och det 
enorma arbete som uträttades då. Svårt att 
förstå hur Börje och Gudrun kunde 
åstadkomma så mycket! 
      Jag minns också krönikespelet Stöket vid 
Stäket våren 1987, den bästa historielektion 
jag någonsin bevistat! Börje hade skrivit 
manus och musikläraren på Upplands-Bro 
gymnasium stod för musiken. 

 
Åtta föreställningar blev det och över 3000 
personer såg det! Publiken var helt förtrollad! 
 

/Håkan Norelius 
 
------------------------------------------------------ 
Gubbarna och jag och så Gudrun. 
 
UKF är en sammanslutning av män och så jag. 
Eftersom de flesta styrelsemöten ägde rum 
hemma hos Sandèns sågs Gudrun och jag ofta 
och hann prata en del.  Som stadig gäst i min 
sommarateljé under Konstrundan kom hon 
alltid precis när vi öppnade för då hade vi tid 
att prata. Där pratade vi ihop oss om ett 
projekt som hon funderat länge på. Vi skulle 
lyfta fram starka kvinnor i Bro. Hon har sett 
att 1950-och 60-talen är dåligt representerade i 
vårt källmaterial. Alltså gav hon mig i uppdrag 
att intervjua ett antal kvinnor som vi listade. 
Det är nu påbörjat men jag har ingen längre att 
bolla med och det känns så förfärligt tomt! 
Gudrun och jag gjorde även ett föredrag på 
Klint om upplysningstidens vardag. Hon var 
inläst på Hushållningsjournalerna och jag hade 
hållit ett föredrag på skolan där jag jobbade 
om Diderots encyclopedi som är fransmännens 
motsvarighet till Hushållningsjournalerna. Vi 

hade himla roligt när vi gjorde förberedelserna 
i mitt kök. Det var så roligt att arbeta med 
Gudrun. Hon var som en klippa av kunskap 
och man var aldrig nervös inför ett 
framförande man gjorde tillsammans med 
Gudrun. Det som stannat kvar av samarbetet 
med Gudrun är hur otroligt erkännsam och 
stödjande hon var. En sann pedagog och fin 
medmänniska. 
Föredraget på Klint gjorde vi som i TV-
nyheterna. Vi pratade fem minuter var medan 
Hans matade fram bilderna på vita duken. 
Gudruns historiesyn kom att präglas av hennes 
arbete med Hushållningsjournalerna. Hon 
arbetade även med sockenstämmoprotokollen i 
Bro socken. Det gjorde att hon kom den lilla 
människan under 17 och 1800-talen väldigt 
nära. Ur de lite fyrkantiga protokollen kunde 
hon vaska fram guld i form av berättelser om 
namngivna personers lyckor och olyckor, 
grannars konflikter och vardagsbrottsligheten i 
bygden Vem minns inte pigan som inte lärde 
sig läsa utan fick läshjälp av en kunnig kvinna! 
Eller hon som dränkte sig när hon blev med 
barn? 
Jag tror att arbetet med både 
Hushållningsjournaler och 
Sockenstämmoprotokoll påverkade hennes syn 
på historien. Hon visade på hur den lilla 
människans vardag präglades av maktens olika 
pålagor och lagar. Hur vardagen kunde se ut 
förr i tiden. Det kallas mentalitetshistoria och 
är idag en del av undervisningen på de 
Historiska Institutionerna på universiteten. 
Gudruns talang kom fram även på det 
konstnärliga fältet. Hon vävde bokstavligen in 
historien i sina trasvävar. Dessa kunde ibland 
hänga i fonden på scenen när hon höll sina 
föredrag. 
Den förening av kunskap, nyfikenhet och 
talangfullhet och kreativt entreprenörskap som 
de båda har stått för har smittat av sig i UKF. 
Det har varit en stor källa till glädje för mig 
genom åren. Gudrun och Börje gjorde att man 
gick hem från styrelsemötena full av 
entusiasm, glädjande sig över hur mycket kul 
det finns att upptäcka. 
Jag och min man har tänkt att Gudrun och 
Börje – dom ska ju alltid finnas. Men nu gör 
de inte det längre. Världen har blivit så mycket 
fattigare. Ni kommer alltid att finnas i vår 
hjärtan. 
 

/Sophie Hedin 
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Världens bästa magister. 
 

Såhär i examenstider är det extra sorgligt att 
två av Bros bästa lärare gått ur tiden. 
I mitt liv har Börje och Gudrun alltid funnits. 
Först som min pappas kollega, sedan som min 
lärare och slutligen som min kamrat och 
historiementor i UKF. 
 I början av 60-talet växte Bro samhälle och 
plötsligt räckte inte skolorna till. Två klasser 
bussades därför ut till gamla B-skolor, bl.a. 
Säbyholms skola, där Börje undervisade. Där 
fanns plats för två klasser. Detta blev min 
barndoms stora lycka för jag hade turen att få 
gå åk 3-6 därute med Börje som lärare. Vi som 
gick i samma klass där hade återträff för ett 
par år sedan och vi var rörande överens om att 
vi haft en fantastisk skoltid. 
Som lärare uppmuntrade han barnens egen 
kreativitet. Vi fick öva in pjäser som vi skrivit 
själva. Ibland blev det censur. Det hände när 
det fanns ett lik i ett kontor. Pjäsen skrevs om 
och handlade sen om Lill-Babs och Pippi 
Långstrump samt valda delar av bröderna 
Cartwright. Vi repeterade på rasterna. 
Omklädningsrummet till gymnastiksalen var 
fullt av ditsläpad rekvisita. Publiken till våra 
föreställningar var den andra klassen. 
Börjes stora kunskaper och intresse för musik 
präglade också skoldagen. Vi sjöng och han 
dirigerade. Han hade fått privatundervisning 
av nestorn Eric Ericson när han gick i 
gymnasiet så han kunde sin sak. 
Han hade skaffat moderna instrument till 
skolan, som xylofoner, olika slaginstrument 
som triangel och xylofon fast med 
metallplattor. 
 På dessa instrument gjorde vi fantastiska 
flerstämmiga konserter på musiktimmarna. 
Var och en hade mycket enkla stämmor som 
Börje sjöng före, men tillsammans lät det 
väldigt modernt och vackert. Jag minns hur 
Börje stod vid katedern och dirigerade med 
hela kroppen och bet sig själv i underläppen. 
Vi fick även lyssna på samtida och gammal 
klassisk musik. Minns särskilt Haydens 
trumpetkonsert och Dag Viréns musik.   
Den kommunala musikskolan hade inte nått 
till Bro vid den här tiden så mina 
pianolektioner fick jag i familjen Sandéns 
vardagsrum. De bodde i lärarbostaden bredvid 
skolan. Då var barnen små och var säkert 
tillsagda att vara tysta för jag har inga minnen 
av något barnstoj under de lektionerna. 

När vädret var vackert tog han ut klassen på 
exkursioner. Det var långt innan debatten om 
barns rörelsebehov uppstod och jag minns 
vilken härlig känsla av frihet det var att ha 
skola utomhus i det fria. Det är något hela 
klassen minns med glädje. Vi lärde oss namn 
på växter och träd och ibland fick vi ända till 
Rösaring där han visade de olika strandlinjerna 
på sluttningen ner mot Stora Ekeby. Börje 
hade läst geologi och kunde levandegöra 
landskapet genom att visa på inlandsisens 
räfflor i berget och hur man läser in 
kompassriktningen i berget. Det gav en känsla 
av att kunskaper var ”på riktigt” och inte bara 
något som stod i böcker. 
På vår tid fanns ett ämne som hette 
hembygdskunskap. Börje gjorde en enorm 
sandlåda i klassrummet där vi byggde upp Bro 
samhälle. Jag minns att vi fick i hemläxa att 
göra huset vi bodde i. Vi placerade ut våra 
hem i lådan som var strukturerad med vägar, 
Kråkberget och Lejondalssjön långt borta. 
Grön sand som måste köps i specialbutik, träd 
och buskar som vi gjorde av vitmossa på 
tändstickor. Å vad vi tycke det var fint med 
vårt Brobygge!  
Börje var även en rackare på skidåkning. Det 
hade han lärt sig i fjällen. Vi åkte till de 
fruktade brasbackarna vid Ekebys lada. och 
jag minns hur läskigt högt jag tyckte det var. 
Han åkte först och bistod med goda råd inför 
nerfarten. Jag minns hur högt jag tyckte det 
var och så den läskiga svängen på slutet. 
Skoltiden är en stor och viktig period i livet. 
Den formar oss och det jag fått från min 
skoltid är kreativ arbetsglädje, historieintresse 
och en stor kärlek till den vilda naturen. Och 
så musiken men den hade jag också hemifrån. 
 

/Sophie Hedin 
 
---------------------------------------------------- 
Oändligt tålamod 
 

Många är vi UKF:are som med nöje läst texter 
som Hushållningsjournalen, sockenstämmo-
protokollen, Ortsbor berättar med flera. 
Originalen till texterna är skrivna för länge 
sedan och är för de flesta av oss nutids-
människor svårlästa med sin gammalsvenska 
stil och typografi. I fallet Ortsbor berättar är 
originalen dessutom ”raspiga” ljudband. 
   Börje och Gudrun insåg naturligtvis att 
texterna och ljudbanden representerade ett 
viktigt kulturarv som måste bevaras och göras 



tillgängliga för kommande generationer. Man 
förstod att arbetet skulle bli oerhört krävande, 
både tidsmässigt och mentalt. Tänk  att du har 
tusentals sidor (många skrynkliga och fukt-
angripna) framför dig som du måste tolka 
bokstav för bokstav innan du förstått textens 
innehåll och att du sedan måste omforma 
texten till begriplig svenska. Om man lägger 
till att arbetet många gånger är monotont 
förstår man att det krävs någon med speciella 
egenskaper att utföra arbetet. Dessa hade 
Gudrun. Tack vare hennes hängivna och 
tålamodskrävande arbete framför datorn har 
hon räddat viktiga delar av vårt kulturarv och 
gjort vår lokalhistoria rikare.  

 
 

          
 

Begravningsceremonin för  
Börje och Gudrun Sandén hölls torsdagen 

den 11 juni 2020 i Låssa kyrka. 
 

Enligt Börjes och Gudruns önskan hölls 
ceremonin enkel och inom familjen. 

 
Officiant var komminister  

Ulrika Nordkvist. 
   

Gammal fäbodpsalm av Lindberg och 
Tröstevisa av B Andersson spelades på 

orgel 
Psalmerna 249, 176 och 297 hade valts för 

ceremonin 
 

Komminister Ulrika Nordkvist höll ett 
mycket fint griftetal som mycket väl 

beskrev deras liv och verksamhet här i 
Upplands-Bro 

 
UKF hedrade Börje och Gudrun med en 

blomsteruppsättning samt en gåva till 
Barncancerfonden. 

  

            
 
   Graven vid kyrkomuren mot Rösaring 

Tack Gudrun. Din insats är beundransvärd. 
 

/Hans Borgström 
 

        
 
         Våra guider som vi minns dom  
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