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En vänbok till Börje Sandén
vid hans 75-årsdag.

Utan vetskap för Börje - har UKF.s sty-
relse beslutat ge ut en så kallad vänbok
för att hedra honom och hans insatser
för Upplands-Bro.

Det är naturligtvis brukligt att en så-
dan bok överlämnas vid högtidsdagen.
Men styrelsen insåg att det inte hade
varit möjligt att hålla en sådan sak
hemlig för Börje. Styrelsen valde i stäl-
let att presentera projektet för honom
den 17 februari.

Den oskrivna boken
Några förutsättningar finns i beslutet.

- Bokens tema ska vara Upp-

lands-Bro jordbrukskommunen med in-
riktning på främst 1900-talet.

- Röd tråd ska vara Börjes spår i
Upplands-Bro med beskrivningar, be-
rättelser, anekdoter och illustrationer
om hans insatser under de dryga 50 år
han bott och varit verksam här. Från
detta spår ska vi göra djupdykningar ut
i jordbrukskommunens mylla.

- Boken ska inte vara en akademisk
avhandling, men väl en bok som kom-
pletterar de beskrivningar av hembyg-
den som redan finns.

I presenten till Börje ingår också en
uppgift till honom, nämligen att skriva
kapitlet om Oskar Sjölanders insatser
för lantarbetarna i Uppland.

Ett projekt på två år
Projektet kommer att kräva ett brett
deltagande från hembygdsvänner i hela
kommunen. Ingen kunskap om jord-
bruket i Upplands-Bro är för liten.
Kunskaper i stort och smått från många
är en förutsättning för en bra och läs-
värd bok.

Därför uppmanar vi alla som har be-
rättelser, anteckningar, bilder, ljudupp-
tagningar, filmer eller vad det kan vara
att höra av sig.

Det är dessutom viktigt att vi får tips
om männiksor som var med och bruka-

Börje Sandén har ägnat två tredjedelar av sitt liv åt att forska och sprida kunskap
om hembygden. Vi gratulerar på 75-årsdagen.

de den uppländska myllan så att vi kan
få kontakt för samspråk på olika sätt.

En redaktionsgrupp har valts. Den
ska som första uppgift ta fram en ar-
betsplan. Vi räknar med att det kom-

mer att ta ungefär två år att göra en bok
i den här omfattningen.

Till sist. Grattis Börje och ett stort
tack för alla dina fina insatser i att spri-
da kunskap om vår hembygd.

E r b j u d a n d e

Du som missade Börjes högtidsdag -

det är inte för sent att bidra med en

gratulation. Du gör det i form av ett

bidrag till den ännu så länge oskrivna

vänboken om jordbrukarkommunen

Upplands-Bro. Ge oss gärna tips om

människor som arbetat inom

jordbruket. Bidra med egna uppgifter!

Alla som deltar kommer naturligtvis

att finnas med namn i bokens

inledning. Ring Bengt Borkeby tel

581656 59.

Det svors över egnahemmen. Det svors
över bolaget som sålt dem

Är förortsbor ointressanta som
tidningsläsare?

Jättelikt plockepinn
bortom Uralbergen

Ärkebiskop dold
mellan två giganter

Den otryckta boken
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Opublicerat forskningsmaterial
- finns det gott om i byrålådor, på skrivbord och i datorer. Låt oss få ta del av

dina alster. Resultatet kan bli en artikel i Kultur & Historia. Två saker är

intressanta för andra. Hur du har arbetat i din forskning och naturligtvis vilket

resultat du nått.

Medlem i UKF

… får fortlöpande information om
hembygdsforskning, om föreläs-
ningar, exkursioner och studiebe-
sök. Medlem blir man genom att
sätta in årsavgiften 80 kr på postgi-
ro 27 58 94 - 4. Du får UKF:s
medlemsinformation 3 - 4 gånger
per år. Då och då kommer också
den här skriften, Kultur & Histo-
ria.

UKF:s böcker och skrifter

… finns att köpa på biblioteken i
Upplands-Bro, i Bålsta Bokhandel
och direkt hos UKF tel 08 - 582
413 55 (telefonsvarare).
Du kan också sätta in bokens pris +
porta 45 kr på UKF:s postgiro 27
58 94 - 4, eller beställ med e-brev
ukforsk@algonet.se . Böckerna le-
vereras då till dig med inbetal-
ningskort.

UKF:s hemsida har adressen

www.algonet.se/~ukforsk.

Det lilla ~ tecknet hittar du till hö-
ger på tangentbordet och får fram
tillsammans med tangenten Alt Gr.
Du kan också skriva ukforsk i sök-
funktionen.
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U K F.s medlemmar forskar

Vi presenterar några av UKF.s medlemmars forskning med en del resultat och
hur man jobbat för att komma dit.

Bröderna Conny och Jonny Ljung ägnar mycket tid åt att avslöja till synes
oförklarliga himlafenomen. Vid ett välbesökt UKF-program den 5 februari i år
berättade de om bl a brytningstiden mellan gasljus och elbelysta gator i Gamla
stan i Stockholm och om de hvita nätterna en sommar i början av förra seklet. I
en artikel återger Conny en del av forskningen kring himlaljuset 1908.

Evert Sverkman har med framgång sökt en bortglömd ärkebiskop, Johan Au-
gust Ekman som var ärkebiskop åren 1900 - 1913. Evert frågade sig. - Glömd,
varför? - Kom Ekman i kläm mellan giganterna Anton Niklas Sundberg och
Natan Söderblom? - Betydde hans insatser något?

Evert låter oss i första hand ta del av nitton års sökande efter fakta. Men han
ger oss också en bild av den mer eller mindre kände ärkebiskopens insatser bl a
i Bro-Lossa och Västra Ryd-Stockholms Näs församlingar.

Carl Gunnar Jansson skrev för ett antal år sedan en uppsats om egnahemsrör-
elsen i Sverige. Carl Gunnar har arbetat vidare med det han då forskade fram
och skrev. Resultatet har blivit tre artiklar som Kultur & Historia kommer att
återge i lika många nummer. Nu får vi läsa om idéhistoria, en viktig ingrediens
i forskningens grunder.

Björn Ambrosiani
har ställt samman en del av sin forskning om Mälardalens bebyggelsehistoria. I
boken Mälaröarna - från fornkungar och folkungar, beskriver han bygden mel-
lan Birka och Stockholm under vikingatid och den äldsta medeltiden. Kan be-
ställas från Paniba HB, tel 08 - 20 31 19.

En dagstidning värd namnet är en
mänsklig rättighet även för förortsbor
I förra numret av Kultur & Historia kunde du läsa en insändare som inte togs in
av något av de lokala annonsbladen som veckovis landar i våra brevlådor. Sam-
verkansgruppen för hembygdskultur fortsätter sitt skrivande. Man har härsknat
till betydligt och skärper tonen. Nu skriver man till chefredaktörerna i de fyra
dagliga stockholmstidningarna.

Är den mediala bevakningen något som för all framtid ska förmenas oss för-
ortsbor? Det här är en demokratifråga av stort mått. Därmed är det också en
kulturpolitisk fråga.

En dagstidning värd namnet är näst intill en mänsklig rättighet menar samver-
kansgruppen som genom sina föreningar representerar ungefär 2 000
Upplands-Bro-bor.

egna? Dem återkommer jag till i nästa
artikel.

Att tillmäta idéer stor betydelse är
bara ett av många sätt att se på historia.
Man kan lägga störst vikt vid ekono-
miska faktorer, tillmäta personligheter
som Napoleon och Hitler en avgörande
betydelse. Man kan hävda klasskampen
som det som driver utvecklingen fram-
åt eller se historien som en organism,
vars liv följer en naturlag. Karl Marx
förenar dessa båda senare synsätten i
sin materialistiska historieteori.

Vad var det då för idéer som vid förra
sekelskiftet fick konservativa politiker i
Sverige att kräva reformer som skulle
ge fattiga människor ett stycke egen
mark och en god, egen bostad? Var
föddes dessa idéer och - om de inte var
inhemska – varifrån fördes de över till
vårt land och dess tänkare och politi-
ker? Fanns det också idéer som de som
motsatte sig reformarbetet kunde stödja
sig på?

Den blygsamma forskningsinsats
som arbetet med en 60-poängsuppsats
innebär, kan inte ge hela svaret, men
har fört mitt sökande i flera olika vä-
derstreck. Arbete för jorddelningsrefor-
mer fanns under 1800-talets senare
hälft i många länder men utifrån helt
skilda bevekelsegrunder. I Storbritanni-
en, USA ja t.o.m. i Rumänien fanns rö-
relser som stöttade detta arbete. I USA
hade den s.k. georgismen växt sig stark
med Henry George som drivande kraft.
Även i det ryska Finland genomfördes
en reform som gynnade de jordlösa:
den s.k. torparlagen. Dess framväxt
har ju engagerat skildrats av Väinö
Linna i trilogin om familjen Koskela.
Mycket tyder dock på att det var från
Bismarckstidens Tyskland som de star-
kaste influenserna kom. För att förstå
reformen i Sverige måste vi se på tan-
kemönstren i Tyskland, på de ledande
tänkarnas syn på folket, samhället och
historien. Där finner vi tankar som
2003 kan kännas helt främmande.

Som en reaktion mot franska revolutio-
nens frihetsideal hade utvecklats ett
tänkande som i mycket emanerar från
den kände filosofen Friedrich Hegel.
Man såg inte historia som något vi
människor skapar. Den är något som
står över den vid ett visst tillfälle le-
vande generationen och denna har an-
svar inför föregående och kommande

generationer att inte ingripa i historiens
gång. Det som innebär kontinuitet ger
de institutioner som överlevt generatio-
nernas växlingar: familjen, staten, fur-
stemakten, kyrkan. Människans roll är
att uppfylla plikten mot staten och
folket. Detta bäddar för nationalism:
statsnationalism där riket skapar ge-
menskapen eller kulturnationalism där
språket, rasen, blodet är det som före-
nar.

vativ och såg den framväxande
socialismen som en farlig fiende men
kunde som moteld från sin konservati-
va ståndpunkt genomföra en mängd
förbättringar för människorna på sam-
hällets botten. Dit hörde utdelning av
jord, byggande av sanitära bostäder, so-
cialförsäkringar.

Någon förståelse för krav på refor-
mer underifrån medgav inte hans vär-
deringar. Han delade de konservativa
tänkarnas syn på den jordägande män-
niskan som – till skillnad från den opå-
litliga industriarbetaren – den värde-
fullaste. Hon är fosterlandsälskande,
obenägen till emigration, försvarsvillig,
respekterar traditioner och överhet och
är föga benägen att lockas av revolutio-
nära rörelser. Att det fanns gott om bil-
dade personer i Sverige vid sekelskiftet
1800/1900 med stark känsla av tillhö-
righet med både det tyska språket och
det germanska folket, är helt naturligt.
Kontakterna var intensiva. Den bind-
ning vi i dag har till engelskan, USA,
dess värderingar och forskning, hade
man då till allt tyskt och till de tyskta-
lande nationerna.

Vad kan en sådan syn på historia, sam-
hälle och människa leda till? Ett och
samma idéinnehåll kan föra till olika
samhällssystem beroende på vilka som
brukar sig av det. Följ med i en positiv
riktning: socialdemokraterna under Per
Albin Hansson formar under 1930-talet
det samhällsystem som kallas folk-
hemmet. Byggt på en demokratisk
människosyn genomförs med folkma-
joritetens stöd ett reformarbete som i
solidaritetens anda förbättrar de sämst
ställdas situation i en mängd avseen-
den. Samtidigt bygger det på en stark
stat – Storebror vet bäst vad du behö-
ver – hög grad av kollektivism och stat-
lig kontroll.

En annan, skrämmande riktning: En
överhet, som inte lyssnar på folket, som
lockar och hotar det och erbjuder trygg-
het för den som underordnar sig. En agg-
ressiv kulturnationalism som är beredd
att underkuva och förgöra andra under-
lägsna raser, folk och nationer. Fa-
scism, nazism. Hitlers Tyskland.

En orimlig jämförelse, tycker du kan-
ske. Kanske inte. Låt mig i nästa artikel
visa dig hur jag tänkt.

Carl Gunnar Jansson

Den senare formen tenderar att bli
extrem med rasistiska inslag. Man
lockades också av Darwins tankar om
av den mest välanspassades överlevnad
och förde över dem till olika samhälls-
system på jorden. Alla sådana hade inte
samma värde. I kampen om livsrummet
var några dömda att gå under till för-
mån för de livskraftigare och detta är
naturligt och ingenting att beklaga. Att
det livskraftigaste folket och det värde-
fullaste samhällssystemet fanns i cen-
trala Europa – i de tysktalande länderna
– är väl knappast något att förvåna sig
över. För att utbreda detta så värdeful-
la, ansåg många historiker, att krig var
tänkbart t.o.m. en folkets plikt.

Hur kom detta att påverka det tyska
samhället som vi känner det under Otto
von Bismarcks tid i Preussen/Tysk-
land? Han förde ju en aggressiv politik
både vid Tysklands enande och mot
grannländerna. Också tyskarnas koloni-
sering av polska områden i öst var agg-
ressiv. Bismarck var dock inte rasist.
Han var över huvud taget ingen ideolog
utan en klar realpolitiker.

I sina strävanden att göra Tyskland
starkt kunde han utnyttja många ideo-
logiska influenser exempelvis från libe-
ralt håll. Visst var han allmänt konser-

Vad är det som gör att

synen på historia, sam-
hälle och människa

kan leda åt olika håll?

Ett och samma idéin-
nehåll kan föra till

olika samhällssystem

beroende på vilka som
brukar sig av det.


