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                 Årgång 34 
 

UKF årsmöte 2020 
 

Söndagen den 25 okt. 2020 kl 13.00 Lärarvägen 1, Bro  
 

Mötet genomförs UTOMHUS för att uppfylla myndigheternas regler för 
minskning av risken för spridning av coronaviruset. 

  
Mötesplatsen erbjuder gott om plats för att uppfylla kravet på distansering. 

 
Mötet genomförs oavsett väder. 

 
Ta gärna med något att sitta på.  

Välkomna. 
 
 

UKF blickar framåt 
 
I år drabbades vi av förlusten av föreningens grundare och eldsjälar. Förluster som naturligtvis 
också påverkar föreningsarbetet på olika sätt. Börje och Gudrun satte ju sin prägel på föreningen 
och var mycket dess ansikte utåt. UKF och Sandéns har i mångt och mycket varit synonymt.  
 
Det är förstås inte möjligt att i fortsättningen upprätthålla samma image, eftersom vi ju alla är 
individer. Föreningen har emellertid en fungerande och arbetande styrelse och står ännu inte utan 
vare sig forskare eller skribenter. Även om vi naturligtvis gärna blir fler. Kanske har du något 
bidrag i form av bilder eller någon berättelse till kommande nyhetsbrev, kontakta oss gärna!  
 
Av kända yttre orsaker är det i år tunt med evenemang inom föreningen. Vi räknar att i takt med 
samhällets anpassning till mer normala förhållanden kunna återuppta evenemangen efter svackan. 
Vi planerar för ett innehållsrikt 2021, såväl utomhus- som inomhusaktiviteter. Nyhetsbrevet 
fortsätter att ges ut med vanlig intervall och vi planerar att utveckla både det och hemsidan. Vi 
kommer fortsätta att ge ut olika publikationer. Vi vill öka vår samverkan med andra 
hembygdsföreningar. Vi avser även att bli mer aktiva gentemot kommunen vad gäller vård av 
fornminnen och uppfylla rollen som remissinstans i planarbetet.  
 
Börje och Gudrun kommer att på olika sätt vara med oss i nyhetsbreven framöver. 
 

Kom på årsmötet! Så kan vi prata mer om framtida aktiviteter! 
 

 
Föreningen för 
Upplands-Bro 
Kulturhistoriska  
Forskningsinstitut 

 
Ordförande: Hans Borgström, Gammeldansvägen 21, 19637 Kungsängen 

Sekr: Ulf Björkdahl, Gamla Landsvägen 1, 19631 Kungsängen 
Postadress: UKF, c/o Hans Borgström, Gammeldansvägen 21 19637 

Kungsängen 

 
Medlemsavgift 150:- 
Pg 275894-4 
ukf@ukforsk.se 
www.ukforsk.se
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UKF har flyttat från Blomstervägen. 
 
Som tidigare meddelats i nyhetsbrev 2020-2 har Börje och Gudrun Sandén avlidit. Deras 
plötsliga frånfälle var varken mer eller mindre en dramatisk upplevelse för styrelsen. I ett slag 
förlorade UKF sina upphovsmän och inspiratörer. 
 
Vi vet alla att UKF var Börjes och Gudruns verk och att den praktiska verksamheten i UKF 
var alltid samlad till Börjes och Gudruns bostad. Här samlades allt som UKF´s forskning 
skapade av dokument, brev, egenproducerade böcker, fotografier, inspelade band och filmer. 
Här fanns all teknisk utrustning i form av datorer, bildskärmar, skrivare, scanners etc. Här 
samlades ett otal böcker och skrifter inköpta för att användas i forskningen. Vid tiden för 
Börjes och Gudruns frånfälle bestod bokbeståndet av mer än 500 titlar. Börjes samlade 
arbetsmaterial omfattade mer än 100 pärmar i A4-storlek. Mer än 2000 st diabilder och ett 
otal övriga dokument som kompletta årgångar av olika historiska tidskrifter och andra 
historierelaterade tidskrifter. Till detta får vi heller inte glömma de 10000-tals sidor 
lokalhistoria som under åren samlats på UKF hemsida. Allt detta är UKF´s inventarier. 
 
En praktisk konsekvens av Börjes och Gudruns frånfälle uppenbarade sig genom beskedet att 
parets bostad måste tömmas på sitt bohag. Vi insåg naturligtvis att UKF blivit bostadslös och 
att UKF´s inventarier nu måste omhändertas på det sätt som Börje vid flera tillfällen gett 
uttryck för. Alla dokument och böcker som Börje använt i sin forskning skall vara 
tillgängliga för kommande generationer. 
 
Styrelsen undersökte så snabbt som möjligt om det var möjligt att finna en ny ”bostad” som 
skulle vara lämplig som en framtida fast plats för UKF. Då det visade sig lättare sagt än gjort 
nödgades vi i stället snabbt finna en temporär uppehållsplats tills en permanent plats kan 
hittas. Den temporära lösningen blev ett rum i en villa i Tibble by. Nu kunde flytten påbörjas 
men först efter det att Kommunen i enlighet med Börjes önskan och i enlighet med 
Kommunens erbjudande vid hans 90-årsdag att ta över delar av hans samlade böcker och 
dokument utfört sitt val. Vid detta tillfälle valde Biblioteket ca 9 hyllmeter ur Börjes 
bokbestånd. Detta skall senare göras tillgängligt för allmänheten i Kommunens bibliotek. 
 
Efter kommunens utsortering påbörjade UKF i slutet av juni flytten från Blomstervägen av 
UKF´s inventarier. Totalt transporterades 130 flyttlådor. Under sommaren har sedan allt 
material dataregistrerats, sorterats och packats i märkta lådor. Lådorna har sedan 
transporterats till kommunens föreningsarkiv i Bro. UKF´s inventarier finns i skrivande stund 
på hyllor i Föreningsarkivet. Den genomförda dataregistreringen kommer att göras tillgänglig 
på UKF hemsida och på en dataterminal i biblioteket. De som önskar ta del av det registrerade 
materialet utför sökningar i dataregistret och får som svar i vilken pärm och i vilken låda det 
sökta dokumentet finns. Med dessa uppgifter kan forskaren hos biblioteken i Bro eller 
Kungsängen begära fram det sökta dokumentet eller skriften.     
 
Sammanfattningsvis gäller i skrivande stund att UKF inventarier av praktiska skäl är 
förvarade i ett arkivsäkert utrymme samt att dess innehåll är åtkomligt på ett sätt som Börje 
önskade. Avsikten är sedan att delar av det som förvaras i arkivet skall göras tillgängligt i ett 
framtida UKF-kontor. Primärt gäller det den arkiverade boksamlingen inom ramen för någon 
form av UKF bibliotek.  
   
 
Hans Borgström/Ordf 
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Torpet Draget vid Lillsjön – om torpet som bytte härad 
 
 av Ulf Björkdahl, ulfabjo@gmail.com 
 
 
Torpplatsen ligger i Håbo kommun, tidigare Håbo 
härad. Närmare bestämt mellan motorvägens trafikplats 
Draget och Kalmarsands-rondellen på gamla E18. 
Under 1600-talet var torpmarken en del av Bro härad. 
Hur blev det så? 
 
Håbo kommun avser att inom kort bebygga området. 
Det har sporrat mej till att dokumentera torpplatsen 
innan den helt försvinner.  
 
Torpet hette Draget, ett namn som rikligt återfinns för 
andra torp, markområden och vatten i denna trakt. De 
kan vara lätta att förväxla, så här får vi gå varsamt 
fram. Namnet Draget kommer sig av att man på den 
tidigare vattenfärdleden mellan Kalmarviken och 
Ullfjärden på några ställen måste dra båtarna över land, 
från ett vatten till ett annat. 

Torpplatsen Draget (rödmarkerad triangel) ligger norr 
om Lillsjön intill storskogen. 

 
Landgränsen mellan Håbo och Bro härader började 
före 1696 vid ett gränsröse vid Kalmarviken som 
kallades Sandtorpsröret. Därifrån gick gränsen norrut 
längs Lillsjöns östra del och fortsatte ett stycke upp i 
Bista hage till några gränsstenar, där häradsgränsen 
vände tvärt österut (se kartan bredvid). Vid detta 
”gränsknä” möttes socknarna Låssa, Kalmar och 

Håtuna. Röset hade inget känt namn, men kallas av mej 
för Tresockenrået (rå = gränsmärke). Torpet Draget 
låg nära gränsknäet och på den sida som tillhörde Bro 
härad.  
 
Bro härad hade alltså sin västgräns vid Lillsjön. 
Marken närmast sjön var utmark till Toresta säteri i 
Låssa socken och kallades Toresta eller Spånga skog. 
Trakten väster om Lillsjön var utmark till en annan 
egendom, nämligen Bista i Kalmar socken i Håbo 
härad. Marken norr om häradsgränsen tillhörde Håbo 
häradsallmänning, i Håtuna socken.  
 
 

 
Samma område 1695, med några av dagens vägar 
inritade. Den tjocka svarta linjen är häradsgränsen. 
Torpet Draget (inringat) låg då i Bro härad. 

 
                      Torpets odlingsmark sedd från norr. Detta och efterföljande foton är tagna av författaren. 

mailto:ulfabjo@gmail.com
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Gränstrakt 
 
Vi befinner oss här i ett urgammalt gränsområde mellan de medeltida folklanden Attundalund och Tiundaland. De 
stora skogarna var en naturlig gräns mellan dem. Under stormaktstiden hade folklanden sedan länge försvunnit 
som begrepp och Uppland indelades istället i härader. Under 1600-talet inledde staten ett omfattande arbete med 
att kartlägga jordegendomarna i landet med främsta syfte att få ett bättre underlag för beskattning. Behovet av att 
fastställa exakta gränser blev nu påtagligt. Fokus var jordbruksmarken och vilken avkastning den kunde ge. 
Utmarken var ännu inte så viktig att kartera. 
 
När t ex lantmätaren 1693 mätte upp Bista-hemmanet i Kalmar socken var han oklar över hur långt byns utmarker 
egentligen skulle anses sträcka sig mot Håbo häradsallmänning. Han noterade: ”Utmarken till denna by som upp-
visad är, sägs skall gränsa till allmänningen, och består av en sandås”. Och gjorde följande anteckning direkt på 
kartan: ”Denna utmark gränsar till allmänningen varest man ännu ingen säker visshet har om skillnaden (gränsen). 
Har dock likväl jag uppfått så mycket som bönderna mig uppvisat skall hålla till Bista by! vilket ock är pålagt till 
byn”. Han är även öppen för framtida förändring: ”Men där något skulle avgå genom allmänningsrannsakning 
(inventering), så finns i discription (beskrivning) tydligt hur mycket det är, och vad duglighet samma ägor är av, 
som bemälte jord ligger”. Den allmänningsrannsakning som lantmätaren nämner kom att påverka torpet Draget.  
 
Gränsen ändras 
 
Osäkerheten om häradsallmänningarnas gränser generellt, föranledde staten att under 1690-talet låta en skogs-
kommission få i uppdrag att bestämma de exakta gränserna. Efter flera års arbete meddelade kommissionen 1696 
sin dom.  Domen kom även att påverka häradsgränsens sträckning mellan Bro och Håbo radikalt. Från Sand-
torpsröret vid Kalmarviken drogs nu gränslinjen istället åt nordost och spikrakt mot ett röse, kallat Hagrån, på 
andra sidan motorvägen, jfr nedanstående karta. Från en dag till en annan hamnade torpet Draget i Håbo härad !  
 

 

 
 
 
 
 
Gamla och nya 
häradsgränsen 
 
Kartan är upprättad 
1696. Författaren har 
ritat in några av 
dagens vägar (orange) 
och ringat in torpet 
Draget. 
 
Blått = häradsgränsen 
före 1696 
(Kalmarviken-
Tresockenrået-
Hagrån). 
 
Grönt =häradsgränsen 
fr o m 1696 
(Kalmarviken-Hagrån).  
 
 
 

 
Att häradsgränsen nu flyttades söderut (från den blå till gröna linjen på kartan ovan) innebar att den tidigare västra 
häradsgränsen vid Lillsjön nu istället blev en förlängd sockengräns mellan Kalmar och Håtuna. 
 
Den streckade svarta gränslinjen alldeles norr om torpet ritades in 1696 som ny sydgräns för Håbo härads-
allmänning. Texten inom triangeln på kartan är delvis svårläst men tycks lyda: ”Denna trakt blev hållen att ligga 

norr om häradslinjen, men är den genom --- urminnes hävd under Spånga”. Men mycket snart ingick även denna 
mark i Håbo häradsallmänning. Själva torpplatsen skulle dock komma att behållas av Toresta under lång tid.  
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Torpmarken sedd 
från väster, april 
2020. Torpstugan 
stod en bit ut på fältet 
(stjärnan), 15 m från 
skogskanten. På 
torpplatsen finns spår 
från en markunder-
sökning som läns-
styrelsen gjort. Små 
tegelrester i jorden 
har överlevt 300 års 
jordbruk. 

 
Vad vet vi om själva torpplatsen? 
 
Torphusen stod på en svag höjd en liten bit ut på fältet. Platsen för torpstugan är registrerad i fornminnesregistret 
som RAÄ L1940:6240 (Kalmar 170). Inom torpplatsen finns fler fornminnen, som forntida odlingsmarker och en 
tjärdal. Små odlingsrösen finns ännu i ängskanten. I skogsbacken bakom torpet finns uråldriga djupa hålvägar. 
 
Torpet var med säkerhet bebott från 1640-talet till 1709. För 1630-talet och tidigare har jag inte funnit några 
uppgifter. 1648 och några år framåt hette torparen Johan, under 1650- och 1660-talen Clement och under 1670-
talet Mårten Ersson. De nämnda invånarna är alla upptagna i längderna för Bro socken. Åtminstone från 1694 
anges torpet vara ”öde”, vilket inte utesluter att det bodde individer här som var så fattiga att de inte kunde 
beskattas. 1706-1709 var det åter en torpare här, Mats Jönsson. Men från 1710 verkat torpet definitivt vara utdött 
och revs antagligen då. Brukandet av torpets åker och äng övertogs av innehavaren av Kalmarsandstorpet på 
Spångas ägor nere vid Kalmarviken. 
 
Idag är platsen en stor sammanhängande f d åker. Men så var det inte under 1600-talet. Då var endast en del av 
marken uppodlad. Den bestod av två åkervretar1.  
 

   
Torpplatsen 1699 enligt Håbo härads-
allmänningskarta Torpägorna ligger 
inom det svartmarkerade området. 
Författaren har med vitt ritat in 
dagens vägar, inkl skogsvägen bakom 
torpet. 

Torpplatsen 1782 enligt en 
Toresta-karta. Torpet är då sen 
länge borta. 
84 = Två åkervretar. 
91 = Ängslindor i vretarna. 
 

Trappsten? En delvis övermyllad, slät 
och symmetrisk sten, med måtten 55 x 
45 x 12 cm, har vi hittat i dikeskanten 
bakom torpet. Kanske trappstenen till 
torpet? 
 

 
1 Den ena vreten omfattade (1699) 1 tunnland 10 kappland sandmo, var öde och lagd i linda (träda). Den andra vreten 
omfattade 1 tunnland 4½ kappland skogsjord. Årligt utsäde fanns för 1 tunnland 7¼ kappland. 1782 ha åkermarken ökats till 3 
tunnland 14 kappland. Det branta området mot sjön var torpets ängsmark. Den omfattade (1699) 1 kappland hårdvall som gav 1 
lass hö. 1782 kunde bärgas 4 lass hö. 1807 uppgavs hela torpområdet omfatta 6 tunnland 17½ kappland. 
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Toresta behöll länge sitt grepp om torpplatsen trots att den från 1696 tillhörde Håbo härad. Toresta baserade sina 
anspråk på marken med hänvisning till ”urminnes hävd” och fortsatte bruka ”sin” mark inne på häradsallmänning-
en. Även om besittningen saknade klara rättslig grund kom den att innehas av Toresta under lång tid framöver. På 
Håbo häradsallmännings karta 1788/1793, anges torpmarken som ”Toresta avgärdning ifrån Låssa socken”, med 
vilket menas ett uråldrigt och avgränsat torpbygge på en gammal bys skogsmark. Till allmänningskartan 1807 är 
antecknat att marken innehas av Toresta uti Låssa, ”men av vad rätt den innehas är vid detta tillfälle inte bevisat”. 
Troligen någon gång under 1800-talet inkorporerades marken till slut i Håbo häradsallmänning. 
 

 
Torpets ängsmark låg i sluttningen ner mot sjön. 

 
Befintliga gränsmärken 1-3. 

 
Några gränsmärken runt torpplatsen 
 

   
Gränsmärke 1. 1 m hög sten. 
Fornlämning L1940:5212 
(Kalmar 159). Tidigare 
fanns ett femstenarör här. 

Gränsmärke 2. En oformlig stenhög, 2½ m i dia-
meter, 3 m öster om skogsvägen. Utritat som fem-
stenarör på kartor från 1699 och 1807. Är enligt 
fornminnesregistret L1940:5174 (Kalmar 163) ett 
röjningsröse 2. Fotot taget söderifrån. 

Gränsmärke 3. Två 
stenar, varav en har vält. 
Den upprättstående stenen 
är 90 cm hög. Stenarna är 
utritade redan 1699. Är 
nyligen anmält som 
fornminne av mig. 

 
Källor: 
Mantalslängder för Bro socken, 1650-1712. 
Annotation rörande häradssträngen 1696 resp Delineation över Bro och Håbo häradsallmänningar. 
Håbo häradsallmänningskartor 1699, 1793/1788 och 1807. Karta över Bista 1693. Karta över Torresta m fl 1782. 
Skogskommissionen 1693-1696. 

 
2 Att det skulle vara ett röjningsröse betvivlas. Dels ligger röset hela 12 m från ängskanten. Dels överensstämmer avståndet 
härifrån till gränsröse nr 3 exakt med en blyertsanteckning på allmänningskartan 1807 som anger avståndet mellan röse 2 och 3 
till 269 alnar, dvs 161 m.  
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Om den äldsta landsvägen genom Tibble by 
 
av Ulf Björkdahl, ulfabjo@gmail.com 
 
Vägen som passerar genom Tibble by heter idag Tibble gårdsväg. Ända fram till 1940 gällde den som 
allmänna landsvägen från Stockholm till Enköping och vidare västerut. Vägen hålls fortfarande grusad 
för att behålla sin gamla karaktär. Det man slås av är att vägen genom byn är tämligen högt belägen i 
terrängen, att körbanan är byggd på en rejäl vägbank och att vägen undviker närkontakt med de äldsta 
husen. Men så har det inte alltid varit.  
 
Om vi tittar på 1694 års karta över 
Tibble by ser vi att landsvägen då 
faktiskt letade sig fram mellan 
byhusen. Vilket den med största 
sannolikhet hade gjort sedan 
begynnelsen. 
 
De tre utritade husen på kartan är 
mangårdarna till de tre bönder 
som då fanns i Tibble by: 

1. 1. Västergården (postbonden).  
2. 2. Mellangården (gästgivarbonden).  
3. 3. Östergården (kronobonden).  

 
Var mer exakt gick den äldsta 
vägen genom Tibble by?  
Finns några spår kvar av vägen?  
När byggdes den nuvarande 
vägen? 

 
Detalj ur Tibble-kartan 1694. 

  
Det finns ytterligare en karta från 
samma tid, om än något mer svår-
läst, nämligen Tibble-kartan från 
år 1700. På den är numreringen av 
husen annorlunda, men det kan vi 
bortse ifrån.  
 
(Observera, att de tre 
boningshusen är utritade med 
varsin vimpel. Vad gäller 
mellanhuset, gästgivarens, är 
ytterligare ett hus utritat som en 
rektangel omedelbart norr om 
hans bostad, förmodligen ett äldre 
tingshus).  

 
Tibble-kartan år 1700, med husen inringade. 

 
Vi kan alltså konstatera att den äldsta landsvägen genom byn passerade vart och ett av de tre bonings-
husen. Vid mellanhuset - där gästgivargården, krogen och även tingshuset låg - var det en stor öppen 
plats för uppställning av hästskjutsar och utrymme för iordningsställande av transporter. Här byttes 
hästar för skjutsarna och här åt man, umgicks och övernattade. 
 

mailto:ulfabjo@gmail.com
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För att, utifrån dessa två kartorn förstå var den äldsta vägen gick mer exakt i dagens terräng, måste vi 
först få klart för oss var i terrängen husen faktiskt låg. Vägens sträckning är ju relaterad till husen. 
Inget av boningshusen på kartorna från 1694 eller 1700 finns kvar idag1 så vi måste vara noggranna 
om vi ska kunna jämföra kartorna med nutidens geografi. Tursamt nog uppvisar de gamla kartorna en 
förbluffande precision både i skala och i detaljer som underlättar jämförelser.  
 
Författaren har för jäm-
förelsens skull med rött 
markerat några 
fixpunkter. 
 
 
 
 
 
 
Tibble by år 1700. 
 
 
  
  
 
 
Tibble by år 1888. 
  
Då hade den nya (nuvarande) 
vägen genom byn varit i bruk 
sedan länge.  
Vid den här tiden fanns 
endast en bonde i Tibble, 
förmodligen bodde han i 
gästgivaregården. De flesta 
av uthusen låg söder om 
gården, dvs på den plats där 
den tidigare kronobonden 
hade bott. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Tibble by 1951. 

 

 
1 Den f d postgård som fortfarande finns i byn anses vara från 1700-talet. Den postgård som fanns på 1600-talet 
verkar ha legat på, eller mycket nära, samma plats. 
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Genom att jämföra kartorna kan vi relativt säkert markera de tre 1600-talshusen (stjärnorna) på en 
modern karta samt i relation till dem rita in den äldsta vägen: 
 

 
Så här bör landsvägen Stockholm-Enköping ha passerat genom Tibble by fram till en bit in på 1700-talet.  
Vägen norrut gick mot Örnäs och vägen söderut gick mot Frölunda. 
 
Vi avslutar med en studie i terrängen.  
 
Vi följer vägen från öster. Det är först när vi kommer på den västra sidan om Granhammarsvägen som 
terrängen ännu är intakt. Vägen följde ängskanten. Sedan rundade den ett kraftigt höjdparti, kanske 
rakt genom det stora buskaget som nu finns här och fortsatte norrut upp till bycentrum, dvs den stora 
gårdsplanen med gästgiveri och tingshus. Därefter fortsatte vägen förbi Postgården och vidare 
västerut.  
 

 
Foto taget mot norr nerifrån dagens Enköpingsvägen. Till vänster syns uppfartsvägen mot Tibble gård och 
längst till höger skymtar OK-macken. Den öppna terrängen i hagsluttningen är synnerlig stenig, i huvudsak från 
husgrunder (man byggde inte gärna på odlingsmarken nedanför).  
Den äldsta landsvägen följde först ängskanten österifrån och sökte sig sedan upp mot höjden och vidare mot 
byns centrum. 
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Finns några spår kvar av denna gamla väg? Det 
enkla svaret är nej. Dock är marken i ängs-
kanten i huvudsak plan och där kan man utgå 
från att vägen gick, även om en del senare 
markarbeten ändrat på vägkaraktären. 
 
När omlades då vägen till att gå i norra delen av 
byn? Under 1660-talet skedde en rad väg-
förbättringar i trakten och körbanan blev en 
dikesförsedd vägbank. Exempelvis byggdes 
Dalkarlsbacken 1665 och andra vägarbeten kan 
relateras till denna tid. Av kartorna att döma 
skedde vägrätningen vid Tibble by dock tidigast 
i början av 1700-talet.  
 

 

Man kan tycka att det borde ha varit angeläget att tidigt förbättra den trafikerade vägen i anslutning till 
gästgiveriet. Kanske hade vägen ändå hygglig standard just här så att det kunde vänta ett tag. Även 
andra angelägna vägprojekt effektuerades först i början av 1700-talet. Exempelvis omlades den branta 
och farliga Hälledagsbacken vid Kalmarsand i en ny sträcka under 1720-talet. När den nya vägen i 
Tibble by väl byggdes, kanske under 1700-talets allra första år, blev den mycket bärkraftig. Denna 
300-åriga väg, som byggdes på hästskjutsarnas tid, tål dagens till och med tunga fordon utan problem. 
 
Titta gärna närmare på platsen. Den ligger delvis på privat mark, så kontakta först ägaren Anders 
Åkerlind på Tibble gård. 
 

 
Du kan även vända Dej direkt till författaren Ulf Björkdahl. Mejl ulfabjo@gmail.com eller telefon 
070-573 0134. Vill Du ha den skickad till dej tillkommer porto. 

mailto:ulfabjo@gmail.com


Minnesglimtar från verksamheten 
på Sunnerdahl 
Av Uno Stedman 
 
Verksamheten på naturbrukskolan Sunnerdahl 
var mycket omfattande. I följande avsnitt 
tecknar jag några minnesbilder från 
verksamheter på naturbruksskolan där Börje 
och Gudrun Sandén på olika sätt deltog. 
 
SPU-Radio och Bro d´river Boys föds. 
I oktober 1956 tog skolans rektor Lennart 
Klintestam initiativet till att inrätta en skolans 
egen radioanläggning. Anläggningen bestod 
tekniskt av högtalare som placerats på samtliga 
elevhem och förbundits med tråd till en 
förstärkare som placerats i skolbyggnaden. 
Genom detta ljudsystem blev det möjligt att för 
eleverna på elevhemmen att lyssna på program 
som ex.vis föredrag, musik, underhållning. 
Elevernas medverkan var mycket viktig vid 
skapande av program.  
I februari 1957 invigdes anläggningen med ett 
större underhållningsprogram med olika 
framträdanden, framförda av såväl lärare som 
elever. Övriga lärare, hemföreståndarinnor, 
personal och alla övriga elever var åhörare. 
Invigningen genomfördes i skolbyggnadens 
samlingssal.  En av programpunkterna var sång 
av en kvartett som sjöng Negrospiritualen ”lets 
go darling jorden halleluja”.Kvartetten bestod 
av följande personer: rektor Lennart 
Klintestam, ämneslärare Ingel Jakobsson, 
snickarmäster Lars Lindblom och timläraren i 
sång Börje Sandèn. Framförandet blev en stor 
succé, stormande applåder och bravorop från 
publiken. Man kan säga att Bro d`River Boys 
föddes i detta sammanhang. Själva namnet var 
nog skolans rektor Lennart Klintestams 
förslag. Gruppen framträdde bara en gång. 
Sedan dröjde det ända till 1976, innan Börje 
startade Bro d`River Boys. 1978 började 
kvartetten sjunga Barbershop. Sedan 1985  
bestod gruppen av följande medlemmar: Olle 
Svenberg, tenor, Bo Berglund, leadtenor, Per-
Olov Karlsson, bass och Börje Sandèn, bariton. 
Gruppen uppträdde på offentliga arrangemang, 
privata fester, slotts- och herrgårdsfester samt 
på kyrkokonserter. Bro d`River Boys var 
mycket populära och framgångsrika under sin 
verksamhetstid. Bro d`River Boys upplöstes 
under tjugohundratalet. 
 
 
 

Skolans körer 
Redan en tid efter ankomsten till Säbyholm i 
augusti 1952, blev Börje anmodad av skolans 
dåvarande rektor Richard Matz att fullfölja den 
tradition som fanns på skolan, att som 
timlärare i sång upprätthålla skolans 
körverksamhet. Och så blev det. Denna tjänst 
upprätthöll Börje ända till skolans nedläggning 
1968. Förutom att ta hand om skolans körer så 
fick Börje också ackompanjera på piano på 
spädbarnshemmet Lillstugan, när det var 
barnsköterskeexamen. Det var vid de tillfällen 
när någon av barnsköterskorna skulle framföra 
några solosånger. När sedan 
barnsköterskeeleverna examinerades i 
skolbyggnadens samlingssal kunde Börje på 
flygeln ackompanjera både kören och ibland 
inbjudna mindre musikgrupper som var med 
och förgyllde högtidligheterna.    
De viktigaste framträdandena för körerna var 
vid sommarfesterna i juni och luciafesterna i 
december. Börje hade också hand om 
kyrkokörernas framträdande i Låssa kyrka.  
                 

   Börje leder kören            
                                                                          
Jubileumsfesten den 7 november 1998 
Med anledning att det var 90 år sedan frk. 
Magna Sunnerdahl den 7 november 1908 efter 
faderns önskemål donerade 4 miljoner kronor 
för inrättandet av den Sunnerdahlska 
hemskolan på Säbyholm, anordnades denna 
fest. Vi höll till i ekonomibyggnadens stora 
elevmatsal större delen av kvällen. Sen var det 
”skutt” i den gamla gymnastiksalen I 
skolbyggnaden. I elevmatsalen bjöds det på en 
byffé. Under måltidens gång underhölls 
gästerna dels av visor till gitarr, och dels 
bidrog Bro d`River Boys med ett sångprogram 
a cappella med anknytning till vår tid på 
skolan. Som avslutning sjöngs Säbyholmsvisan 
unisont av gästerna. Till 
Sunnerdahlsföreningen överlämnades några 
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kassettinspelningar med intervjuer av gamla 
elever som gått på skolan under olika 
tidsperioder. Dessa kassetter erhöll vår 
förening som gåva och överlämnades av 
Gudrun Sandèn. Ca. 130 personer deltog i 
festen. 
 
Sunnerdahlsafton på Klint, för Bro-Låssa 
hbf. den 16 oktober 2007. 
Det var knökfullt med folk i det lilla 
samlingsrummet på Klint den kvällen. Det 
handlade om hembygdsföreningens temakväll 
om SPU på 50-och 60- talen. De från oss som 
var med och berättade om denna tid var Börje 
och Gudrun Sandèn, Gunnel Permèn och Uno 
Stedman.                                                                  
Börje berättade om skolans tillkomst och 
intentioner. Uno bidrog med 50 st. A4 – 
fotografier tagna under denna tidsperiod, samt 
berättade om frk. Magna Sunnerdahls 
personliga intresse och engagemang för skolan. 
Gudrun berättade om livet på 
spädbarnshemmet Lillstugan. Filmen ”Vi på 
Sunnerdahls”, som var framtagen 1950 
visades. Gunnel redogjorde för skolans 
verksamhet och fester. Naturligtvis blev 
kvällens begivenheter en stor succé. En mycket 
trevlig kväll som rönte stor uppskattning i en 
fullsatt hembygdsgård. Dagen därpå fick jag 
ett mail från Börje, där han mycket positivt 
uttryckte sin belåtenhet över det vi genomförde 
på Klint. För mig var det en oförglömlig afton 
på Klint. 
 
Skolan på Säbyholm - en hundraårsfest. 
Jubileumsfesten i ekonomibyggnadens stora 
elevmatsal, 2 juni 2011 
För hundra år sedan startade den 
Sunnerdahlska hemskolan sin verksamhet. 
Närmare bestämt den 19 januari 1911. På 
gamla elevers dag den 2 juni var det 
jubileumsfest, som öppnades kl. 12.30 med 
utställningen om skolans historia i den gamla 
skolbyggnadens fd. gymnastiksal. Kl. 14.00 
började festligheterna i stora elevmatsalen med 
välkomstmusik av Bro Spelmän. När alla 
personer kommit in sjöng man 
Säbyholmsvisan unisont. Därefter var det tal 
av Sunnerdahlsföreningens ordförande om 
skolans donator frk. Magna Sunnerdahl till 
stillbilder. Sen blev det sång av Bro d`River 
Boys, barbershop a cappella. Börje Sandèn 

berättade lite om sin tid på skolan. Därefter lite 
mer musik av Bro Spelmän. Det hela 
avslutades med kaffe och tårta.  
Festen avslutades med sång och musik  med 
Bro d`River Boys och Bro Spelmän. 
På mitt förslag bad jag Börje att föra över 
inspelningen av SPU-radio från de gamla 
rullbanden till cd-skivor. Det gjorde Börje. 
Försäljningen av cd-skivorna på slutet av 
festen gick bra. Alla de framtagna cdskivor 
gick åt. Vädret på eftermiddagen  var soligt 
och varmt. Antalet personer som var med på 
festen bedömdes ha varit minst 150 personer. 
 
Sunnerdahlsföreningen under Säbyholms 
naturbruksgymnasiums tid. 
På gamla elevers dag och på höstmarknaden  
hade vår förening fotoutställningar från 
stiftelsetiden. Börje och Gudrun besökte ofta 
oss vid dessa tillfällen. De följde våra 
fotoutställningar med stort intresse. 
 
Lärarnas underhållning i skolbyggnadens 
samlingssal under läsåret 1961-1962. 
Det var inte bara elevhemmen som hade 
underhållning i en viss turordning utan även 
lärarna fast mer sporadiskt. Det var nog enda 
gången som Börje var med i en 
lärarunderhållning. Musikerna bakom Börje 
(främst med sopkvast) som också var med 
denna gång var säkert också Börjes förtjänst. 
Börje och musikerna framträdde bara i början 
av underhållningen. Alla sketcher som kom 
efter introduktionen framfördes av skolan 
lärare och hemföreståndarinnor. Avslutningen 
av lärarunderhållningen var med Börje och 
hans musikanter. 
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                                              Styrelsen för  

 
Verksamhetsberättelse för 2019 

       Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut (UKF) 
     får härmed avge verksamhetsberättelse för år 2019 (vid årsmöte 2020-10-25) 

 
Under verksamhetsåret har följande av årsmötet valda personer varit direkt involverade i föreningens 
skötsel:  
 
Befattning/namn 
 

Resterande 
mandattid 

(år) 

Befattning/namn 
 

Resterande 
mandattid 

(år) 
Ordf/kassör            Hans Borgström 1  Suppleant            Håkan Norelius 0 
Forsk.ansv.                Börje Sandén 1 Suppleant                   Bo Bjerkeroth    0 
Sekreterare            Ulf Björkdahl      1 Revisor                      Bengt Ramström 0 
Ledamot                    Uno Stedman 0 Revisor                      Torbjörn Ehrnst 0 
Ledamot                    Sophie Hedin 0 Revis.suppl            Agneta Ramström 0 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden.   
 
Sammanfattning av verksamhetsåret 2019.  
 
 
När detta skrivs härjar pandemin i Sverige med bl.a. den direkta konsekvensen för UKF att det planerade 
årsmötet i april 2020 ställdes in i avvaktan på en tidpunkt när pandemin ev. skulle göra det möjligt att 
genomföra årsmötet på ”normalt” sätt. Detta läge har ännu inte inträffat. Eftersom myndigheternas 
mötesrestriktioner kvarstår har styrelsen nödgats acceptera att årsmötet måste genomföras utomhus trots 
risken för uselt väder. Söndagen den 25 okt. 2020 genomförs mötet. Under tiden innan beslut om datum för 
det flyttade årsmötet togs inträffade det tragiska att vår styrelsemedlem Börje Sandén avled (maj 2020, se 
nyhetsbrev 2020-2). Hans namn finns därför inte bland dem som undertecknat denna verksamhetsberättelse. 
       
      2019 kan sammanfattas som ett normalår med forskningsarbete och produktion av nyhetsbrev. Under 
året har vi haft många och långa diskussioner på våra styrelsemöten om olika aspekter UKF´s framtida 
verksamhet. Det är ingen brist på våra ambitioner men för att genomföra dem vore det önskvärt med mer 
personella resurser. Vi tror att en tätare samverkan med andra kulturföreningar i kommunen kan lösa en del 
av resursproblemet. Styrelsen beslutade därför att bjuda in ett antal kulturföreningar till ett samverkansmöte. 
Mötet planerades och datum sattes till den 24 mars 2020. På samma sätt som pandemin satte käppar i hjulet 
för årsmötet tvingades vi tillfälligt skjuta på samverkansmötet. Nytt datum för mötet är ännu inte bestämt.  
      Vid årsmötet i april 2019 berättade arkeologerna Rune Edberg och Olof Heimer om deras nyligen 
genomförda undersökningar på Signhildsberg. Resultaten från de med markradar genomförda 
undersökningarna var så uppmuntrande att gruppen nu planerar en ny undersökning som skall genomföras 
under året och att man just nu söker medel för att genomföra detta. Eftersom deras undersökning ligger helt i 
linje med de tankar och planer UKF haft redan 2016 men som av ekonomiska skäl inte kunnat genomföras 
insåg styrelsen att detta var det gyllene tillfället för UKF att genom ett ekonomiskt bidrag till forskargruppen 
äntligen få vår tidigare planerade undersökning genomförd. Detta bidrag utbetalades i juli 2019. I ett par 
nyhetsbrev under året har vi rapporterat om projektet.  

 
I övrigt kan året sammanfattas på följande sätt: 
• Beslutade evenemang med föredrag och evenemang genomfördes som planerat. Totalt blev det tre 

föredrag och tre vandringar. 
• Fyra nyhetsbrev har producerats.  
• Under året har omläggning av UKF hemsida genomförts och provats. I jan 2020 tas den i bruk. 
 
Ekonomi - inkomster och utgifter i sammanfattning 
Årets resultat redovisas i dokumentet Ekonomisk redovisning i sammandrag för 2019 (delas ut vid 
årsmötet den 25 okt. 2020). Redovisningen visar på ett rörelseunderskott 14807 kr. Underskottet beror dels 
på bidraget till undersökningen på Fornsigtuna (se ovan) och att föreningen ”köpt på sig” en större mängd 
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frimärken inför den aviserade portohöjningen i mars 2019. Den enskilt tyngsta posten är kostnaderna för 
produktion våra nyhetsbrev. Ett mindre kostsamt sätt att både producera och distribuera skulle vara via e-
post.  
 
Forskningsverksamhet. 
 
Ulf Björkdahls forskning 
Ulf har under året arbetat med boken Torparna på Tibbleängen (publicerades i juli 2020). Han har även 
publicerat ett flertal artiklar med stark lokalhistorisk prägel. Artikeln i nyhetsbrev 2019-1 om flygkraschen 
vid Kungsängen skola har blivit särskilt uppmärksammad i Facebook.  
Rösaringskomplexet 
Börje har under året fördjupat sin forskning om Rösaringskomplexet samt genomfört en initierad analys och 
utvärdering av rapporter från genomförda arkeologiska utgrävningar i området. Sitt arbete har Börje 
presenterat dels med artikel i Nyhetsbrevet samt vid två vandringar i området.  
Sunnerdals hemskolor på landet 
Uno Stedman har under året fortsatt sin dokumentation av verksamheten vid den nu nedlagda naturbruks- 
skolan på Säbyholm. Under året har ett par artiklar (nyhetsbrev 2019-3 och 2019-2) i ämnet publicerats.    
 
Medlemsutveckling. 
Vid årets slut kunde vi räkna in 112 st. Detta innebär att medlemsantalet är i huvudsak oförändrat.  
 
UKF datorsystem. 
Under året har inga investeringar gjorts i UKF datorsytsem. Allt har ”snurrat” på utan problem.  
 
Arkiveringsarbete. 
Under året fortsatte Börje det år 2018 påbörjade arbetet med att registrera och arkivera de dokument Börje 
skapat inom ramen för UKF. Resultatet är tänkt att göra det möjligt för kommande generationer att genom  
datasökningar hitta rätt i Börjes rika mängd av dokument och böcker.  
 
Genomförda egna arrangemang och uppdrag samt viktigare händelser under verksamhetsåret.  
 
Listan nedan sammanfattar årets externa aktiviteter och händelser: 
 
2019-03-28  Föredrag. Börje Sandén gör Historiska nedslag längs Enköpingsvägen. 
2019-04-11  UKF årsmöte 2019 
2019-04-11  Föredrag. Arkeologerna Rune Edberg och Olof Heimer berättar om nya aspekter på det 
medeltida Fornsigtuna.  
2019-05-19  Vandring Rösaringskomplexet med Börje Sandén 
2019-06-02  Vandring till jättestenen på Stäksön med Ulf Björkdahl 
2019-09-22  Vandring på Rösaringsåsen med Börje Sandén 
2019-10-22  Föredrag. Karl-Erik Perhans berättar om Stockholmstraktens naturlandskap. 
 
Kungsängen i september 2020 
Styrelsen 
 
 
Hans Borgström                                      Ulf Björkdahl    
 
 
 
Uno Stedman                                          Sophie Hedin                                  
                                         


	 

