
De nya medaljörerna 

Vid sitt årsmöte i Enköping 7 juni i964 tilldelade Upplands forn
minnesförening sin förtjänstmedalj kontraktsprosten Per-Axel 
Björkman, Vänge, och herr Sven Sjöborg, Enköping. Här nedan 
teckna de medaljerade drag ur sin verksamhet inom elen upp
ländska kulturminnesvårclen. 

PER AXEL BJÖRKMAN 

Om intrycken hos en i 1-åring av den kyrkligt-kulturhistoriska rörelsen 
i se klets början ännu efter mer än 50 å r är livliga , är de tta på sitt sätt 

e tt vittnesbörd om rörelsens betydelse. Det fanns m ycket att höra i 

sörmländska prästgårdar sommaren 19 1 o. Strängniisu tstä llningen var ett 

stående samtalsäm ne. H emma kom den med en intresseinjektion, som 

räckte flera år fram åt. För oss betydde d en framförallt a tt vi fi ck klart 

för oss hur litet vå r kyrka hade att visa upp av äldre kyrkokonst. Detta 

stimulerade min far , som var kyrkoherd e i Ard ala-Forssa, till efterforsk

ninga r efter försvunna kyrko inventarier, som enlig t förteckningarna 
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hade funnits men försvunnit vid 186 1 års restaurering. Ett exe mpel 

bl a nd må nga på kyrkor, som ge nom 1800-talsres taurering, förlorat större 

d elen av sitt föremålsbeståncl. Arbete t blev ej resulta tlös t men ej heller 
så framgångsrikt som vi h ad e hoppats. Dessutom förde det in e tt mo

ment av spänning i vår till varo. Vad kunde ma n vänta a tt fi nn a nästa 

g~tng? 

Samtidigt engagerad es min syster i Västeråsutställningen 191 1, som i 

motsats till Strängnäsutställningen gällde den moderna kyrkokonsten. 

H on var i yngre år från si n tid i d åvarande H ögre Konstindustriella 

skolan verksam i elen kyrkliga konsten , bl. a. som ciselör. Hon ritade 

omslaget till utställningskatalogen, en blygsam liten skrift med en in
tressant introduktion av signa turen S. G. J ag kan inte minnas a tt det 

a ntikvariska och det mod erna befa nn sig i någo n konflikt i vårt hem. 

Sökandet efter Ård ala-in ventarierna fick även e tt annat resultat, av 

en viss b ~ tydelse iiven om det var negativt. Det ledde niimlige n - se

nare, på 20- ta let - till elen försvunna Hammerska ka talogen. Att t. ex. 

fl era av kyrkans skrud ar gått till Hammers museum visste vi. Men då 

av denn a stora kulturhistoriska sa mling ko nst- och va pensamlingen åren 

189~-97 så ldes i Köln , föreföll utsiktern a at t på den väge n finn a något 

definiti vt slut. Ansträngningarn a mås te d å istä llet inrikta sig på a tt med 

hjälp av d e tryckta katalogern a identifiera föremålen. Även d etta visad e 

sig omöjligt på grund av a tt ursprungsuppgift sak nades. Det var i 
de tta sammanhang som tillvaron av en okänd och alltj ämt försvunnen 

H ammersk primärkata log kunde påvisas. D en om fa ttade 18 fo lioband, 
indelade museet i å tta huvudgrupper och var uppgjord av H. Bukowski. 

Det kan förmodas a tt den legat till grund för bedömningen av fl era 

av de in stituti oner , som hade att yttra sig över e tt ifrågasa tt statsinköp 

av Hammers museum. Man kunde iiven förmoda att ka taloge n skulle 
innehålla ursprungsuppgifter men sä kert är detta inte. Svenska Slöjcl
föreninge n, som ansåg särskilt ömmande a tt fornsakerna och kyrkoin
ventariern a bevarades inom landet, framhåller a tt uppgifter d å borde 
medd elas om •de ställen, ifrån vilka de särskilda föremålen förskriva 

sig». Genom p rofessor J ohann es R oosvals förmedling fick jag skriva en 
uppsats om elen Hammerska ka talogen i T idskrift för konstvete nskap 

I 932. 
D å hade jag sed a n fl era år p å grund av mitt arbete få tt ägna mig åt 

frågor inom sam ma ämnesområde genom d e kyrkorestaureringar jag på 

nära håll fått fö l ja. Av dessa var den i Skogstibble 1929 en av d e första. 

Kyrkan hade 1879 ge nomgått samma öde som Årcl ala kyrka 1861 , men 
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det hade inte slagit fullt så hårt. Egendomligt nog har jag på senare å r 
fått följa en andra, ännu pågående restaurering, på samma plats . Åter

ställelsens ide, för vilken förutsättningarna här var större, har kunnat 

föras vidare i det att kyrkan fått sina äldre textili er, en tid deponerade i 

Uppsala, förnämligt restaurerade. Det har hört till det intressantaste i 

min uppgift att på fl era andra håll , där jag tjänstgjort (Lagga , Läby, 

Vänge, östuna), få se eller studera resulta ten av d e restaureringsarbeten 

som utförts. Tacksam är jag mot Stiftsrådet och dess kommitte för 

kyrkobeskrivningar i stiftet, över att jag få tt som ordf. delta i organisa

tionsarbetet, därav i 20 år för Upplands kyrkor, ett företag, som i popu
färt syfte ansluter till rörelsen från seklets början. 

I det egentliga, organiserade hembygdsarbetet kom jag med under 

min första Skogstibbletid. Det var genom Bengt Nylund , vars bok Sliit
tens söner, just utkommit. Han hade i sin tur introducerats av sin maka , 

Lotta Lindemalm. Hon var en av hembygdsrörelsens pionjärer, fostrad 

av Hazelius under elen tid hon vävde på Skansen under go·talet. Ho11 

var f. ö. sviigerska till • Jöddc i Göljaryd». Hon »Samlade» h ela sin tid: 

hemmet i Fjärsmansbacken blev till slut en enastående samlin gsp unkt 

för Skogstibble fornminnesförening· och det historiska intresset i denna 

bygel. 

Så följde tjänst i andra församlingar - Funbo, Vänge, Läby - och 

överallt har jag fått känna samhörighet och st imulans ge nom det in

tressan ta, tacksamma och nödvändiga arbete, som elen uppländska hem

bygclsrörelsen utför. 
Per Axel Bjihkrnan 

SVEN SJÖBORG 

Då jag som treåri ng med mina fosterförälclrar flyttade inom »Stadens 

hank och stör•, såg Enköping något an norlunda ut. I minnesbilderna 
finns dock ännu nästan det mesta och naturligtvis det bästa kvar. Bil

den av de gamlas strävsamma dagsverkes lugna tempo, som väl ändå, i 

bästa fall , verkade fridsammare och förnöjdare än nu. 

Under senare år har jag vågat mig in på de gamla gårdarna, i början 

försynt, och hittat någon gång barn , boende kvar, som också •minnas» 

med vördnad och tacksamhet. Med en Voigtländer, hopfällbar för fickan , 

för att ej skrämma, passade jag på att ta en gårclsinteriör eller gatu
exteriör. Sedan jag bytt ut min kamera mot en Ikoflex, kom också färg 
till användning i min a bilclsvep från Gröneborg genom Gröngarn och 
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Enköping till Torstunaåsen och genom Härnevi, som haft mitt alldeles 

särskilda intresse. Även min födelseby Enögla och Vårfrukyrka socken 
kom med. 

Mycket tidigt, redan under kapten Eric Brodds tid, blev Upplands 
fornminnesförenings vårutflykter för mig ett ytterligare tillskott i mitt 
hembygdsintresse. Jag glömmer icke båtresa n från H aga till Grönsöö 
och •med tåg• till Ullbro Vad med förriddare, kung och knektar och 
samling vid de gamla minnesstenarna. Vid en t illfällig vakans blev jag 

helt ofrivilligt reseledare en följd av år för Enköpingsbussen. Dessa fär
der med deltagare från Enköping, Vårfrukyrka, Sparrsätra, Härnevi och 
T orstuna blev något som måste upprepas • nästa år •, det var allas me
ning. I detta sammanhang kom jag i kontakt med fornminnesföreningens 
tjänstemän och unga vetenskapare, en vänskaplig krets, som blev star
kare med åren och där •amatören » fi ck inspiration och hjälp a tt vara 
till nytta i de gemensamma intressena. J ag vill just här med aktning 
nämna kapten Birger J ar!, en uppskattad god vän. 

Något stillsammare • lokalt•, men mera kunskapsfordrande, blev det 
för ett tiotal år sedan, då tjänsten som •museivårdare» vid det kultur
historiska museet efter faktor Ejnar Englundh erbjöds mig. J ag hade 
tänkt • tills vidare• men är det alltfort, tacksam för det förtroende, som 

visats mig. J ag har fått lära mig en h el del från stenålder till nuet om 
min stads och hembygds kulturhistoria och folklore. Och jag kommer 
ofta i kontakt med dem som vet mer. 

r r - 649382 Uppla nd 1964 
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Under nuvarande kvarter, gator och torg ligger det äldsta Enköping, 
t. o. m. från tidig medeltid sägs de t. Det blev snart ett fält för en n y
fiken. Som straff fick jag uppdraget att hålla ett öga på vad som kom 

i dagen vid schaktningar och fick som tur var vänligt mottagande av 

dem, som byggde och hjälp av dem, som grävde. Vid svårare fall kom 
sakkunnig exp ert eller expertis från Upplands fornminnesförening. Detta 
gällde även vissa gårclsrivningar. Så fick jag fullmakt som Riksantikva
riens ombud för Enköping, som gav mig rättighet att trampa in i arbets
platsernas jord och havslera. 

Sist bör tilläggas att viljan varit större än förmågan, och när forn

vårdaren ser öppna möjligheter spolieras, rent av byggas över, ser han 
sin väg ej synnerligen slät, men fortsätter i förhoppning a tt senare år

gångar skall uppskatta och söka bevara vad man i går och i dag ej 
aktade stort. 

Som en vänlig hågkomst vill jag räkna elen överraskning, som kom 
mig till del vid Upplands fornminnesförenings årsmöte i Enköping 
7 juni 1964, då jag erhöll fornminnesföreningens förtjänstmedalj som 
bevis för mina fornminnes- och kulturminnesvårdancle insatser. Ännu en 

gång ber jag att få frambära mitt vördsamma tack härför. 

Sven Sjöborg 


