
En dag i fält på Armémuseum
UKF ordnade en upplevelsekväll, som genom museechefen Johan Engströms
sakkunniga visning blev en intressant resa genom svensk historia under 1 000 år.

Erövringar. Armémuseum har en av världens största
samlingar fantroféer. Det är fanor och standar som
erövrants under stormaktstidens krig i olika länder
runt Östersjön. Det är textil kulturhistoria som berät-
tar mycket om tyger och bildspråk.

Mat och dricka. En favorit i museet är samlingen av tenn-
soldater. Totalt finns 5 800 tennsoldater. Bl a illustreras
hur mycket mat som gick åt i en sådan armé per dygn,
17 000 liter öl, 5,8 ton bröd och nästan 2,8 ton kött.

Söndagen den 21 oktober
2001 var första gången UKF
ordnade en museeupplevelse
av det här slaget.

Våra kontakter i museevärlden gör att

vi kommer tillbaka med liknande

arrangemang under nästa år.

Anmäl dig som deltagare när inbjudan

kommer säger Thore Isaksson

evenemangsansvarig på UKF.

I tre våningar lotsades vi till den ena
fantasieggande scenen efter den andra.
Vaxdockor med uttrycksfulla ansikten
och tidsenliga kläder kompletterade
med texter. Det första rummet handlar

om kriget i alla tider. Sedan följer rum
från olika århundraden med miljöer
från krig och med människor i och ut-
anför kriget. Flera av scenerna är så na-
turtroget uppbyggda att man till och

med som vuxen ryggar tillbaka med
fasa.
- Vi satsar på det man kanske vanligt-
vis inte kan se så mycket av, säger
Johan Engström chef för Armémuseum.

Foto, Thore Isaksson

Kravaller i Stockholm

Land- och sjövägar ger
spännande historia

Upplands-Bro, kommunen där
lokalhistorien blivit rikshistoria

Det händer på
hembygdsgården
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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 proces-
sionsvägen.
- Fornborgen / kultplatsen vid Draget, daterad till stenåldern.
- Fornsigtuna (herrgården Signhildsberg) på vars utmark staden Sigtu-
na kom att byggas.
- Håtunaleken 1306 med dess vittgående konsekvenser.

Lokalhistoria
Börje Sandén skriver i det här numret av Kultur & Historia om hur han
och hans hustru Gudrun har blivit sin hembygd trogen i 50 år. Berättelsen
innehåller den spännande historien om lokalhistoria i ett rikshistoriskt per-
spektiv. Men den ger också Börjes övertygande syn på vikten av att känna
sin hembygd.

Historia betingad av bygden som
genomfartsled
- Mötet vid Kungsängens kyrka 1502, ett av de allra tidigaste exem-
plen på folkliga mötens politiska betydelse.
- Det demonstrerande dalfolkets manifestation vid Tibble gästgivar-
gård 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 vägbyg-
gen 1855, 1930-talet och 1971.

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.

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 postgi-
ro 27 58 94 - 4, eller beställ med
e-brev ukforsk@algonet.se . Böck-
erna levereras då till dig med inbe-
talningskort.

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.

Kravaller i Stockholm
När historien skrivs om en viss tidsperiod är det viktigt att väga det officiella
källmaterialet mot andra historiska källor. Detta gäller exempelvis de kraval-
ler som ägde rum i Stockholm 1810. Det är inte alltid lätt att för den icke pro-
fessionella forskaren att få tillgång till dessa handlingar. Nu finns ett stort
sådant material till vårt förfogande. Ta del av Gudrun Sandéns forskning i ar-
tikeln som börjar på sidan 9.

Ny bok i serien Folklivsberättelser

I fritt fall
Humoreller, skrönor och lite sanning

Förmodligen har du läst boken Kuskens
pojke av John Kraft, som UKF gav ut
för några år sedan. Nu har vi fått till-
gång till ett minst lika fint material som
också blivit en bok.

I serien Folklivsberättelser vill vi
presentera material hämtat ur männis-
kors rika skatt av berättelser, uppsatser
och hågkomster. Vi lägger oss vinn om
att serien på ett lättsamt och ibland hu-
moristiskt sätt ska föra folkliga berät-
telser vidare till andra.

I fritt fall är ett gott exempel på god
berättarkonst från vår bygd. Göte Ing-
elman är född i Norrlands skogsland
och bor nu i Bålsta.

Hög ålder och ett svårt synhandikapp
hindrar honom inte från att använda da-
torn för att vi ska få ta del av hans
skrönor, humoreller och en del san-

ning. Olof Silko Johnssons mångtydiga
teckningar understryker humorn och
allvaret i berättelserna. Vi vill för öv-
rigt gratulera Silko till Håbo kommuns
kulturstipendium på 20 000 kr, som
han fick alldeles nyligen.

I fritt fall är på 150 sidor och har ett
femtiotal illustrationer. Den är natur-
ligtvis trådbunden och försedd med
hårda pärmar - med andra ord tryckt på
UKF-vis. Den fick ett mycket gott mot-
tagande när den presenterades på
biblioteket och i bokhandeln i Bålsta
centrum i november.

Boken blir din för 195 kr + 30 kr i
frakt. Sätt in pengarna på UKF.s post-
giro 27 58 94 - 4, så kommer boken i
brevlådan.

�

dade även om ett stort antal skadades
och att Konungen ger mig och militä-
ren en rättvis bedömning.

Nu återstår för mig att upplysa var-
för militären inte nog verksamt sökte
avböja det grymma mordet på Riks-
marskalken. Ingen kunde föreställa
sig att något sådant skulle kunna
hända rikets högsta ämbetsman, som
deltog vid det högtidliga införandet
av kronprinsens lik till staden. Den
allmänna sorgen, som varje redlig
man kände vid detta tillfälle, lämna-
de ingen förmodan att denna proces-
sion skulle få ett sådant mottagande.
Silversparre, som försökte rädda
Riksmarskalken kunde inte få någon
hjälp av trupperna, då det rådde så-
dan trängsel på gatorna. De trupper
som följt efter processionen fanns på
Riddarhustorget och visste inte vad
som hände vid Nygatan. Dessutom
har författningarna till mindre del
bestämda föreskrifter, som gör att
militären inte kan fatta egna beslut.
Jag hoppas Konungen inte lägger mi-

litären till last för vad som hänt. De
visade sig äga förmåga att möta våld
med våld, så snart order gavs. Jag
hoppas också att den som skall bedö-
ma det som hänt sätter sig in i befäl-
havarens ställning och inser hans
svåra belägenhet. Det är dessutom
lättare att klandra andra än att själv
agera.

Detta undertecknade C. Adlercreutz
den 25 juni 1810.

Det var redan kallat till urtima riks-
dag den 28 juni detta år för att välja
ny tronarvinge. På grund av händel-
serna i Stockholm vågade man inte
samla Ständerna dit utan ny kallelse
utgick att man skulle samlas i Öreb-
ro. Där valdes Johan Baptist Julius
Bernadotte av Ponte Corvo till Sveri-
ges tronarvinge.

(Bro den 1 oktober 2001 Gudrun Sandén.)

Hembygdsforskning
arkivforskning
UKF har i skilda omgångar haft studie-
cirklar och enskilda arbeten där vi stu-
derat äldre handlingar. Några
nybörjarcirklar i släktforskning har
också genomförts de senaste åren. I
Forskarakademin har vi haft ett antal
träffar med fördjupning av kunskaper
om arkivens innehåll.

Nu breddar vi arbetet till att omfatta
flera medlemmar och i studiecirkelns
form.

Du som vill vidga dina kunskaper i
hembygdsforskning - arkivforskning är
välkommen att delta i ett upptaktsmöte
till cirkeln

onsdagen den 23 januari
2002, kl 19.00

i UKF.s lokal Skolvägen 33 i Kungs-
ängen (Pizzeriahuset mitt emot gymna-
siet.) Ring Bengt Borkeby på 581 656
59 eller 0704-39 16 02 för mer infor-
mation.
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Med tanke på vårt engagemang i byg-
dens historia och de omständigheter
som gjort det möjligt för oss att sprida
och publicera våra studier kan det kan-
ske vara på sin plats att närmare redo-
göra 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 yrkesverk-
samhet årsbarn med storkommunen
Upplands-Bro, som 1952 hade ca 3500
invånare fördelade på sex kyrksocknar.
Den kommunala aktiviteten leddes näs-
tan uteslutande av ideellt arbetande
kommunalpolitiker. Den största grup-
pen avlönade tjänstemän var lärare och
präster, men de stod utanför den kom-
munala budgeten. Det kommunala ar-
betet leddes av en halvtidsanställd
kommunalkamrer och en kommuna-
lingenjör.

I styrelser och nämnder satt enbart
förtroendevalda personer, där ordföran-
den kunde ha ett mycket blygsamt års-
arvode. 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 kommun-
fullmäktigeledamot. 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 ef-
ter bygdens historia började. Så små-
ningom 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 väx-
ande 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 nybilda-
de 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 historis-
ka dokument.

Med några få års avbrott vidarebeford-
rade han under 25 år sin kunskap i
hembygdsföreningens Medlemsblad.
Efter förhandlingar med kulturnämn-
den donerade han 1970 sin hembygds-
samling till kommunen. I väntan på en
permanent placering i Kungsängen
kom samlingen, 75-80 hyllmeter, att i
åtskilliga år stå i biblioteket i Bro cen-
trum. Där blev den en ovärderlig inspi-
rationskälla för mina studier i bygdens
historia.

Att upptäcka sin hembygd
Av Börje Sandén

Med hela kommunen som bas för verk-
samheten fann jag att viktiga delar av
den svenska rikshistorien kunde speg-
las utifrån ett lokalhistoriskt perspektiv.

På grund av kommunens geografiska
placering låg den mycket centralt under
forntiden och medeltiden med två vikti-
ga sjötrafikleder på bägge sidorna av
kommunen och omgiven av mälarda-
lens första samhällsbildningar Birka,
Sigtuna och Uppsala.

När tyngdpunkten senare försköts till
Stockholm kom även de viktiga lands-
vägarna 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 musikframföran-
den under teman som Lär känna din
bygd och Musik i det gröna. Vi ordna-
de 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 vi med oss blåsor-
kester, hembygdskör, sång- och instru-
mentgrupper.

Min fond av historia kring platserna
ökade ständigt.

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 gjor-
de att ett par främlingar uppvuxna i stora tätorter kom att fastna i en avsides lig-
gande 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 folk-
skola lagts ned 1964.

inga upplivningsförsök lyckas. Man
kan endast konstatera att hans dagar
är slut.

När kungen får meddelandet om
kronprinsens död beordrar han genast
att liket skall öppnas. Livmedicus
Pontin och professor Berzelius reste
den 1 juni mot Skåne. Där skulle
landshövdingen von Nolken och lag-
mannen i Skåne M. Flink vara vittnen
vid liköppningen. De kom emellertid
för sent. Livmedicus Rossi med biträ-
de av licentiat Halenius hade i sam-
råd med doktor Engelhart, doktor
Florman och doktor Liljevasch beslu-
tat att öppna prinsen lik den 30 maj
på eftermiddagen, då de bedömde att
om man väntade skulle värdefulla
upplysningar gå förlorade.

Den 2 juni kom en kurir med proto-
kollet från obduktionen. Besiktning-
en visade att prinsen dött av slag
(apoplexi). Kollegium Medici hade
önskat en noggrannare undersökning
av prinsens maginnehåll och att en
kunnig kemist fått titta på det. Nu
hade man inte använt de medel som
skulle bevara kroppen från röta och
maginnehållet var bortkastat. Dock
anser man att dödsfallet berott på
slag, varvid blodet stockat sig i
huvudet och vid fallet från hästen
hade hjärnan kommit i skakning och
rubbning. Efter dessa upplysningar
har kungen inte kunnat anse annat än
att dödsfallet varit naturligt. Genom
tryckning av rapporten har han velat
ge allmänheten kunskap om vad som
hänt.

Trots detta har kungen erfarit att in-
nevånarna inte gått att lugna utan
fortsatt att tala om att prinsen skulle
dött av förgiftning.

Det kungliga liket förs till Stock-
holm. I spetsen åker Riksmarskalken
Greve Axel von Fersen i vagn. Man
kommer till staden den 20 juni och
Stockholm är en kokande kittel. Ga-
torna är fullproppade av skrikande
och gastande människor.

Så här beskriver generaladjutant
Adlercreutz, som hade befälet över
stadens försvar den dagen, i en rap-
port till konungen.

Sedan det olyckliga ryktet att kronp-
rinsen skulle blivit förgiftad tagit mer
och mer överhand, märktes en jäs-

ning hos allmänheten, som illasinna-
de personer försökte att begagna. De
ville åstadkomma oroligheter och
riktade sitt missnöje mot vissa perso-
ner, som de utpekade som delaktiga i
förgiftningsbrottet.

Jag kunde inte förutse de våldsam-
heter som inträffade, men efter kon-
seljen på Haga red jag fort till
staden. En känsla sa mig att det kun-
de bli oroligheter. När jag kom till
Kungl. Stallet fick jag höra att det
var upplopp och att Hans Excellen-
sen Riksmarskalken var i fara. Jag
red genast över Riddarhustorget till
Stora gatan, där en stor mängd folk
samlats. De bullrade och skrek. Jag
såg generalmajor Silversparre, som
med fara för sitt liv försökte skydda
von Fersen från slag av käppar och
paraplyer. Riksmarskalken var blo-
dig och syntes svag. Jag talade till
folket och lugnade dem och de lyss-
nade och upphörde med misshandeln.
Silversparre lyckades ta Riksmar-
skalken till porten i Bergenstrahlska
huset. Där kom några välklädda per-
soner och bad att jag skulle tala till
folket, då de säkert skulle skingras.
Jag antog deras råd och fortsatte
framåt Nygatan. Vid Kornhamnstorg
stannade jag och uttalade min er-
känsla till folket som följt mig. Jag
trodde nu att upploppet var över och
lovade ursäkta folkets olagliga upp-
trädande inför kungen. Mängden följ-
de mig med hurrarop mot slottet. På
Riddarhustorget mötte jag Silver-
sparre som berättade att von Fersen
var död. Trots att en folkmängd av-
lägsnat sig, hade en annan tillstött
och med yttersta raseri fullbordat
mordet. Man ville föra hans lik till
avrättningsplatsen.

Fler och fler ropade att det min-
sann fanns andra herrar som borde
stå till svars. I sitt hus på Drottning-
gatan satt Samuel af Ugglas med en
tunna krut och en lunta inom räck-
håll, för att spränga sig om pöbeln
angrep. Säkert önskade han att han
varit i säkerhet på Almare Stäket.
Han klarade sig men fönstren i hans
hus blev lilla åtgångna.

Adlercreutz förstod nu, att han inte
skulle kunna uträtta något med fog-

lighet, utan befallde en division
6-pundiga kanoner till Riddarhustor-
get och satte all militär under gevär.

Jag uppmanade massan att lämna
torget, vilket de inte lydde, säger han
i rapporten. Då satte jag Kungl. Liv-
gardet till Fot på marsch och då drog
sig folk undan, även om det skedde
under knorr och hot. Allt blev lugnt
till klockan 4 på eftermiddagen.

Kungen kom till staden och jag av-
lämnade en kort rapport. Kungen vil-
le skona folket så långt det gick och
en proklamation skulle utfärdas. In-
nan denna var tryckt tilltog dock oro-
ligheterna mer och mer. Massorna
drog sig mot slottet och hela tiden
skrek de och förolämpade både befäl
och manskap. Jag lät då ladda skarpt
och drog fram 2 trepundiga kanoner
och talade om att jag tänkte använda
dem. Ingenting hjälpte utan folket
började kasta sten mot de ridande
patrullerna. Otidigheterna och djärv-
heten tilltog och folkmassan ökade
fram mot kvällen.

Nu var både befäl och manskap
riktigt uppretade efter att ha skymfats
av folket och jag hade all möda i
världen att hålla dem tillbaka. När
jag återigen försökte tala folket till-
rätta och få dem att skingras, blev
både jag och befälet hånade och ste-
narna yrde runt oss. Massan trängde
nu mot slottet och skrek oanständig-
heter mot kungen.

Med tungt hjärta såg jag mig nu
tvungen att enligt order göra slut på
upploppet. Jag sände en liten skva-
dron ur Livgardet till häst att göra
chock. Stora Kyrkbrinken blev ren-
sad, men snart började stenarna hag-
la från alla håll och brinken fylldes
med folk. Jag beordrade en pluton
från Svea Livgarde att möta våld med
våld. Folket fortsatte sin stenkastning
och jag kunde inte hindra den uppre-
tade soldaten att ge eld. Med några
skott var lugnet återställt.

På norr fortsatte upploppet och jag
beordrade det förstärkta kavalleriet
att göra chock, där folk inte frivilligt
skingrades. På detta sätt återställdes
lugnet, dock inte utan blodsspillan.
Jag hoppas, att inte många blev dö-
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Bandade intervjuer och
guidade rundturer
Exkursioner i de tre hembygdsföre-
ningarnas regi liksom ett stort antal
bandade intervjuer med ortsbor ökade
än mer min kunskap. När invånaranta-
let 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 lärarhandled-
ning. Skolan och så småningom också
andra kommunala förvaltningar anord-
nade bussrundturer. Föredrag, cykeltu-
rer, 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 kom-
munens historia. För statliga pengar
drevs det 3-åriga projektet tillsammans
med Historiska museet och Socialsty-
relsen. Den senare kom med i samman-
hanget eftersom en ledstjärna var att
man ville ge de många inflyttade till
kommunen en ny hembygd. Jag fick en
slags konsulterande uppgift att tillsam-
mans med ett par anställda kulturarbe-
tare förmedla kunskap om bygden till
de nya Upplands-Broborna.

I den av Historiska museet publicera-
de 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 kommu-
nen. 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 ordna-
des på Historiska museet 1977. Upp-
lands-Brobor tog sig dit på egen hand
och i abonnerade bussar i ett för muse-
et 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 stencile-
rade häftena “Vi skriver i Upp-

lands-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 gam-
la vägsträckningar och rester av torp,
kvarnar, tegelbruk och ångbåtsbryggor.

Till grund för sökandet använde vi
de ca 300 färgdiabilder av lantmäteri-
kartor med tillhörande register som vi
under ett par sommarveckor fotografe-
rade vid kartverket i Gävle och på läns-
styrelsen i Stockholm.

För att finna runstenar, fornborgar
och forngravar skaffade vi de drygt 20
ekonomiska kartblad som behövs för
att täcka den stora kommunen. Resulta-
tet 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 for-
mationer 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 för-
arbete till den kommande hembygdsbo-
ken.

År 1998 år kom kartan ut i en utförli-
gare upplaga. Gudrun och jag har nog
vandrat och cyklat på alla mindre vägar
och större gångstigar och strövat ige-
nom de flesta skogsområdena i kom-
munen.

Hembygdsboken öppnar vägen till
datorvärlden
Efter flera års diskussioner i kultur-
nämnd och kommunstyrelse blev det år
1982 bestämt att jag skulle ta itu med
en länge efterfrågad hembygdsbok. Jag
erbjöds av fullmäktige en termins le-
digt från skolan med bibehållen lön.

I och med detta kommer datorn in i
mitt liv. Det enda jag kände till om da-
torer var att man kunde radera och än-
dra text innan den skrevs ut på papper.
Det var vid denna tid som Microsoft i
samarbete med IBM lanserade den för-
sta PC:n, persondatorn. Men det fanns
ännu inga bra program, så jag tillråddes
att köpa en mikrodator, s.k. hemdator
med ett ordbehandlingsprogram och 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 historis-
ka fakta i databaser, där jag med ett an-
nat språk visar mycket av vår historia
på forskningsinstitutets internetsidor.

Erfarenheterna har också gjort det
möjligt för institutet att trycka tråd-
bundna böcker med hårda pärmar i
upplagor om några hundra i stället för
tryckeriernas krav på mer en tusen ex-
emplar 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 hän-
de i Upplands-Bro. Den kom ut på hös-
ten 1984 i en upplaga på ca 4000 ex.

Från början hade kulturnämnden för
avsikt att dessutom låta experter inom
olika områden skriva den stora veten-
skapliga boken om kommunen. Den
försämrade ekonomiska utvecklingen i
kommunen omintetgjorde emellertid
detta.

Hembygdsboken blev en stor fram-
gång 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 händel-
serna kring Stäket. Det uppfördes med
stor framgång våren 1987.

Manuset spände över hela det aktuel-
la händelseförloppet, men förställning-
en 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 omfat-
tande litteratur och historiska handling-
ar. Detta berikade i högsta grad min
kunskap och det insamlade materialet
kunde jag använda i forskningsinstitu-
tets 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.

Här finner vi det officiella Sveriges re-
aktioner på sådant som händer och sker
i landet. Det är inte alls säkert att vi ge-
nom sådana skrivelser får veta den
objektiva sanningen. Här serveras vi
det som myndigheterna vid en viss tid-
punkt anser lämpligt att föra fram, sär-
skilt när det handlar om politiskt
känsliga frågor.

När historien skrivs om en viss tids-
period är det viktigt att väga det offici-
ella källmaterialet mot andra historiska
källor. Detta gäller exempelvis de kra-
valler som ägde rum i Stockholm 1810.
Det är inte alltid lätt att för den icke
professionella forskaren att få tillgång
till dessa handlingar. Det sammandrag
av texterna som Gudrun presenterar
kan förhoppningsvis hjälpa den histori-
eintresserade att ta del av dessa offici-
ella skrifter.

Här kommer ett exempel ur hennes
pågående dokumentation av innehållet
i dessa Kungörelser. Det har anknyt-
ning till Upplands-Bro. Kravallerna var
riktade mot de forna makthavarna i
kretsen kring Axel von Fersen och Sa-
muel af Ugglas, den senare med bo-
stad på Almarestäket. Dessa kravaller
har skildrats många gånger i den histo-
riska litteraturen, senast av Herman
Lindqvist i såväl skrift som i TV-pro-
gram. Här kan du läsa i sammandrag
hur det officiella Sverige beskrev
lynchningen av landets Riksmarskalk.

Kravaller i Stockholm sommaren
1810.
När Gustaf Adolph blivit avsatt som
kung, efterträddes han av Carl XIII.
Det betydde att Sverige inte hade nå-

gon tronföljare, eftersom Carl och hans
gemål Hedvig Charlotta inte hade någ-
ra barn. De styrande vill inte utsätta
landet för den våda som kunde upp-
komma vid en tronledighet. Man beslu-
tar att välja prins Christian August av
Schlessvig-Holstein till kronprins. Han
bekänner sig till den rena evangeliska
läran och har de dygder och egenska-
per, som borgar för att landet under
hans regering skall få åtnjuta den väl-
gång, som en kraftfull regering bringar.
Han blir enhälligt vald och hans manli-
ga bröstarvingar skall ärva tronen efter
honom. Detta sker vid en upprättad va-
lakt den 28 augusti 1809.

August svarar med en försäkran,

att förbli vid den rena evangeliska
läran, att med kärlek och vördnad ära
och lyda Vår nuvarande konung, Carl
XIII, att vid val av gemål följa det som
står i regeringsformen, att inte utan ko-
nungens vetskap och tillstånd vistas
längre tid utom landet, att när Vi upp-
stiger på tronen styra landet efter den
fastställda regeringsformen som antogs
den 6 juni 1809.

Detta vill Vi oryggligen hålla och
uppfylla så kärt det Oss vara må och
att Rikets Ständer och innebyggare
skall vara pliktiga att efterkomma sin
tro- och huldhetsed mot Oss och Våra
efterkommande.

Med egen hand undertecknat C.
AUGUST, kronprins av Sverige.

Den 9 maj begav sig kronprinsen till-
sammans med greve E. Sparre, överste-
löjtnant Holst, och major Forsell på en
resa till landets södra delar. Eftersom

kronprinsen innan resan besvärats av
magkrämpor med kräkningar och illa-
mående särskilt på morgnarna beordra-
des livmedicus Rossi att följa med.

August klagade ibland över att blodet
steg honom till huvudet, särskilt när
han ätit eller blivit upphetsad. Själv
trodde han det berodde på hemorrojder
och att han inte var så aktiv som van-
ligt. Han hade mått ganska bra under
april, men den 10 maj efter middags-
måltiden vid Åby Gästgiveri besvära-
des han åter mycket av kräkningar på
vägen mellan Norrköping och Linkö-
ping. Middagen hade serverats från
eget kök.

Under resan drack han vin, vatten
och mjölk. Vid nattlägret i Linköping
rådfrågades professor Lodin, som trod-
de prinsens opasslighet berodde på för-
kylning med tecken på frossa och
förfelad matsmältning. Han blev sämre
och den 12 och 13 maj måste han inta
sängen. Den 15 maj fortsatte resan och
prinsen kände sig bättre.

Den 22 och 23 maj mår han sämre,
men bevistar Malmö stads borgerskaps
middag för honom trots yrsel och illa-
mående. Fram till den 28:de klagar han
inte, kanske beroende på att han då
träffar sin efterlängtade broder Hertig
Fredrich av Augustenburg. Vid ett till-
fälle anförtror han sig till Holst, att han
på grund av svindel inte känt igen sin
bror.

Den 28:de maj reste de från Ramlösa
till Hälsingborg, där de tog avsked på
Bryggan. Därefter fortsatte August till
Kvidinge Hed för att bevista en militär-
parad. Plötsligt faller han av hästen och

Dåtidens Rapport och Aktuellt

Av Gudrun Sandén

I Låssa kyrkas arkiv finns många hyllmeter med författningar, kungörelser, på-
bud, förordningar och beslut från riksdag och de styrande. Dessa handlingar
hade prästen personligt ansvar för. Han skulle samla dem och låta binda in
dem. Det viktigaste var dock att läsa upp dem för menigheten i anslutning till
gudstjänsterna. Det var den tidens informationskanal och källa till kunskap om
vad som gällde den enskilde och landet.
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Vad smakar det? Inte är det som mammas kryddor! För många barn

var smak-, doft- och känselupplevelser helt nya men spännande.

“Hon är allt bra sträng den där fröken. Men hon kan

mycket, även om det är lite tveksamt att man

måste stå upp när man svarar.”

Spinna och väva kunde man göra på två olika sätt.

Några hittade på egna sätt dessutom.

Idén till ett forskningsinstitut föddes
vid köksbordet hemma på Målarvägen
i Bro efter att Curt Dahlgren hört mig
tala om de arkeologiska undersökning-
arna vid Fornsigtuna. Han menade att
det framgångsrika samarbete, som un-
der många år skett mellan amatörarke-
ologer 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 an-
vändas i den humanistiska forskning-
ens tjänst. Dittills hade den mest
kommit till användning inom naturve-
tenskapen.

1991 var vi första gången inbjudna
till historiska institutionen vid Stock-
holms universitet för att visa våra data-
baser. Även länsmuseet fick ta del av
vår datorkompetens på ett tidigt sta-
dium.

Datorn har blivit mitt minne
Här ges inte plats att redogöra för insti-
tutets 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 utskriftsmöjlig-
heter.

Innehållet i omkring 150 bandade in-
tervjuer 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 ekono-
misk tidskrift från 1776. Där finns upp-
lysningar även om förhållanden i vår
bygd. Likaså har jordeboksuppgifter
och register över kartor, orter och litte-
ratur tillkommit.

Kanske allra värdefullast är ett ge-
mensamt sökprogram för alla fakta och

anteckningar som jag samlat genom
åren. Sekundsnabbt får jag tillgång till
innehållet i flera tiotusental databas-
poster och textfiler. Inte så sällan så-
dant som totalt fallit mig ur minnet.

Fornborgen
- en kultplats från stenåldern
Söker man en bygds rötter blir arkeolo-
gien en viktig utgångspunkt. Från min
ungdomstid i Spånga hade jag med mig
intresset för fornborgar och gamla vä-
gar. 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. Ned-
anför borgberget syntes en lång jord-
vall och utanför den ett dike. Dessa
fanns inte med i någon fornminnesin-
ventering. Det skulle dröja många år
innan jag kunde intressera rätt forskare
för detta fenomen. Inför fakta blev det
omedelbart arkeologiska undersökning-
ar. För den här typen av undersökning-
ar finns inga anslagna pengar, men då
ställer amatörarkeologerna upp. I “min
grop” besannades mina misstankar. Ut-
anför anläggningen och nedanför ber-
get hade det funnits en träpalissad. När
laboratoriet daterat den, fick Upp-
lands-Bro den äldsta och största vallan-
läggningen i Mälardalen. Borgen var i
sitt första skede en 4000 år gammal
kultplats, enligt vad man för närvaran-
de anser. Här hittades också keramik
och enklare redskap från stenåldern.
Mina ord i hembygdsboken om att de
mycket få stenåldersfynden i kommu-
nen tappats i havet stämmer alltså inte
längre.

Hålvägar
Den mansdjupa ridväg (“hålväg”) som
finns vid Dragets fornborg ledde Gu-
drun och mig till semesterresor till plat-
ser 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 rid-
vägssystem 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 mesta-
dels arbete i områden som skall bebyg-
gas 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 arkeologis-
ka undersökningarna gjordes på
1980-talet. 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 komman-
de 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 apro-
på har det gett resultat efter några år.
Bl. a gäller det återupptagandet av Rö-
saringsundersökningarna 1996, fjorton
år efter de sensationella utgrävningarna
1981-82.

Geologi
Man känner inte sin bygds bakgrund
om man inte har tagit till sig dess geo-
logi. Geologiska kartor med utförliga
beskrivningar är lätt att förvärva. Sedan
blir det många intressanta iakttagelser
när man hittar objekten, de må vara
rullstensåsar, bergsformationer, morän-
kullar, 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.

�

Kommande program i UKF

Onsd 16 januari 2002 kl 19.00

Fridegård - forntiden och folkkultu-
ren. Folklivsforskaren Ebbe Schön be-
rättar. Dagcentralen i Bro centrum

Sönd 12 maj 2002 kl 11 - ca 15

Exkursion: Draget - grand tour.

Heldagsupplevelse vid hålvägar, drag-
plats, Fridegårdsgrottan mm.

Onsd 20 mars 2002 kl 19.00

Lokalhistoria och rikshistoria. Ur
Börje Sandéns tre radioprogram. Villa
skoga, Gamla Landsv 4, Kungsängen.
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Det hemkärnade smöret smakade väl så där.

Men det var intressant att se hur det blev

smör i kärnan.

Slagtröska, rensa säd, mala och baka är en del av att

pröva gamla hantverk som ger oss vårt dagliga bröd.

Var kommer honung ifrån? Hur bär sig bina åt egentligen?

Årets hantverksdag på
hembygdsgården i Kungsängen,
blev som vanligt stor succè

Alla kommer
att få pröva olika saker. Men först
ska ni lyssna på vad Rolf där

borta har att säga.

Stockholms-Näs Hembygdsförening har under 16 år genomfört

en hantverksdag för årskurs 3 i Kungsängen och Västra Ryd. I

år ordnades dagen den 6 september och drygt 170 elever

deltog. Ca 35 av föreningens medlemmar var instruktörer.

Målet är att låta eleverna pröva ett antal traditionella hantverk

och låta dem vara med om några andra upplevelser från förra

sekelskiftet. Intresset var som alltid mycket stort. Både elever

och lärare prövade på med stor inlevelse som vi kan se av

Bengt Borkebys bilder.


