
De nya medaljörerna 

Vid sitt årsmöte i Enköp ing Annandag Pingst 30 maj ig66 t ill
delade Upplands fornminn csförening sin förtj änstmedalj k yrk
värden H erbert L en 11artsso11 , Veckholm, f. förrådsfön-altare Georg 
Wahlström , Söderfors och konservator S. E. Vingedal, Täby. Här 
nedan teckna de medaljerade drag ur sin verksamhet inom den 
uppländska kulturminnesYårclen . 

HERBERT LENNARTSSON 

J ag är bondson frå n Kungs-Husby, där jag född es 17 juni i8g6. Som 
sed var i börja n av seklet var d e t ej så noga m ed skolgå nge n och jag 
fick ej gå sista terminen i folkskola ns fjärd e klass. R eda n före skol

gången fick jag börj a hj älpa till i arbetet p å gården . 



Å RSBOKE1' UjJp land 1966 

J ag minns m ycket väl d e svåra nöd åren 1901 och 1902, d å jag p å 

vintern sa tt i ladugården och hackad e granris till strö å t djuren. H al

men p å uthusen tog ma n till foder å t djuren . När jag blev n ågo t !tr 

iildre var tröskYerks,·a ndringe n hemm a p å gården, i granngården och i 

grannbyarna d e t, som und er hös t- och vinterdagarn a bestods e n 8-10 

års pojke. E ftersom åren g ick kom å ngtröskverken och nu gällde d et a tt 
stiirka muskler i arm ar och ben fö r a tt klara d e tunga h almbördorna 
på en stege 8- 1 0 m lång upp i halmstacken. H almen packades i r ep vid 

skaka rn a bakom tröskYerket; halmfläkt och inj ek tor nr d å okända be

grepp. Ångtrösk\"erken ambulerade frå n gård till gård; som 1 7-18 åring 

fiil jde jag dem i Yeckor . 
När mina föräldrar våre n 1914 slutad e som brukare av h emgården, 

fi ck jag samma hös t resa t ill T ärna fo lkhögskola. H är börj ade samtidigt 

som hirare de seda n så k ii nda fo lk bildningsentusiasterna rektor Sven 

Kj ersen och fil. dr Petrus E1l\"all. Det va r svårt a t t hä nga m ed särskilt i 

s\·enska, m en undervisninge n bedrevs så a tt man v ille ve ta m era. Stu

diern a fortsattes vintern 19 15-16. 
Värn p likten och bevakni ngs tj änstgöringe n und er första världskriget 

tog fr . o . m . hösten 191 G tre år i anspråk. J ag h ann dock med a tt gäs t

spela som lan tbru ksbefä l en kortare tid mella n inkallelserna. År 1920 

kiipte min h ustru och jag den gård, d är hon är fö ::ld och som nrit i 
hennes sHikts iigo i nära 100 år. Vi innehar gården a lltj ämt. 

Sdrt iir at t i en självb iogra fi förbigå d e svåra tider för jord bruke t, 

som fö lj de efter första världskriget genom 20- och 30-talen till långt in 

p ft 40-tale t. All a lantma nn ap rodukter noterade botten läge. År 1935 fi ck 

m an för 3,5 % m jölk 11 öre pr l iter och fö r havre 11 öre p r kg. Vetet 

betalad es samma år m ed 16 öre kg. Nöd liiget blev sig nalen till jord

brukarn as samgående i eko nomiska fö re ninga r. Från nämnda tid h ärrör 

iiven den fackliga rörelse n R .L.F. J ag hade förmånen a tt få vara m ed 
och star ta elen lokala a,·delningen, vars ordföra nde jag var d e första 

2 0 ;°1ren . D iir j iimte var jag led amot av ortsförbunclets och lä nsförbundets 

styrelser. 
När den ideell a ungdomsrörelsen J.U.F. bildades, kom jag m ed från 

starten 1926 och blev 1927 avdelningens ordförande. H östen 1928 stod 
d r samlingslokal T rögdsgårclen färd ig för in vigning. Vad d en lokalen 

be tydde och alltj äm t be tyder fö r bygd en kan Yäl bäst belysas m ed a tt 

här har h ållits studiecirklar , fo lkhögskolekurser m ed över 100 deltagare, 

hembygdsfes ter m ed historiska fes t tåg m. m. H är fick jag efter h and allt 

r ikare n äring för den hembygdskänsla, som gav m ig impulsen till bil-
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<landet av Veckholms p astorats h embygdsförening. Dess första uppgift 
var a tt rädda Gamla präs tgården från ho tad rivning och finn a en an
vändning för den. 

Det drygas te arbetet för mig utanför gården och lantbruket ligger på 
det kommun ala planet: fö rst mitt arbete inom hemkommunen Vcck

holm fr. o. m. börj an av 30-talet för a tt under tio år fram till 1960 vara 
kommunalnämndens ordförande samt i egenskap av kassör för de centra
liserade kassorna sa mordn a de sex kommun ern a, som nu utgör Södra 

Trögds kommun. U nder dessa arbetsamma år var kommunalkontore t 

förlagt till min bostad. J ag erhöll vid min avgå ng 1960 Svenska lands
kommunern as förbunds förtj änstmedalj i guld . 

Brandväsendet p å landsbygden ansågs förr vara en ideell företeelse, 
varför vi inom J .U .F. startade en fri villig brandk år år 1933. Inom kom
munen röntes föga fö rståelse härför. Begärda anslag avslogs alltid . Frå n 

U ppsa la läns Brandstodsbolag fi ck vi en motorspruta och jag tiggde ihop 
pengar till utrustningen. Årsarvode till brandmänn en var 1 o kr. och 

som brandchef fi ck jag 30 kr. i årslön. Enligt 1944 års brandl ag åligger 
det nu kommunen a tt hålla brandkår och svara för alla därmed fö renade 

kostnader, vilka idag utgör 25 ooo kr. p r år. Efter 23 år som bra ndchef 
erhöll jag vid min avg:°tng Svenska bra ndkårern as riksförbunds fö rtj änst
tecken i guld . 

När Upplands fornminn esförening hedrat mig med sin förtjän stme
dalj med inskriften • H embygdens tack» finn er jag detta mycket h ed
rande men kan icke anse uppmärksamheten såsom fö rtj änt. Gärn a ser 
jag dock den stora hedersbevisninge n som en honnör till Veckholms 
p as torats hembygds förenin g för dess hembygclsvårcl ande arbete i stort 
och i synnerhet för vad föreningen uträ tta t för bevarande av Veck

holms Gaml a prästgård samt för skapa ndet av Veckholms museum. 

H erbert L ennarlsson 

GEORGWAHLSTRöM 

J ag är född vid ö sterby bruk 26 maj 1899. Min fa r var vallonsmed. Till 
Söderfors inflyttade familjen med fem minderåriga barn år 1906, d är 
min fader då fi ck anställning som lancashiresmed . Efter skoltiden var 
det för mig som för de fl es ta brukspojkar a tt börja bidra till familj ens 
försörjning. Smedj an blev även för mig den första arbetspla tsen m ed 
skiftgång redan vid 13 års ålder. J ag mi nns än i d ag a tt min mor måste 
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följ a mig p å väg till arbetet förbi brukets gamla kyrkogård, emedan jag 
var rädd att under mörka vinterkvällar möta •spöken •. 

Så en dag kom det bud från bruksförvaltaren att jag skulle bli 
kontorspojke. • För jag har sett a tt du har fina skolbetyg., var hans 

kommentar till m in befordran . Efter något år som •verklig spring
p ojke., ty p å den tiden fanns ingen cykel för den tjänsten, blev jag 
yngste bokhållare, som handhade enklare göromål p å brukskontoret. 

J ag avancerade och fick god inblick i sifferarbetet. T jänstgjorde bl. a. 
under en följd av år på bokförings-, avlönings-, kassa- och statistik
avdelningarna. Tillträdde platsen som förråclsförvaltare på brukets cen
tralförråd år 1933, vi lken tjänst jag innehade i 31 år, då jag p å grund 
av sjukdom a\•gick med pension. 

Allt ifrån helt unga år intresserad för idrott var det h elt naturligt att 
jag skulle träna upp mig till idrottsman. Ett stort antal uppländska 
distriktsmästerskapstecken inom skilda friidrottsgrenar erövrade jag un
der 1920-talet. Spjutkastning var specialgrenen , där jag t. o. m. satte 
nytt uppländskt rekord 1924, med 58.12 m - ett p å elen tiden upp
märksammat resultat. Idrottsföreninge ns ordförande var jag under en 
p eriod, då jag hade glädjen att få organisera ombyggnaden av idrotts
pla tsen vid Söderfors. 
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Inom Söderfors manskör, som jag var med om att bilda år l 928, blev 

jag u tsedd som sekreterare, en befattning som jag innehade i 30 ;lr. 
Från dess verksamhet har jag många glada minnen. Sångarfärderna t ill 
Åland och Danmark samt sångarfesterna i ppsala, Stockholm, Göte· 
borg m . fl. platser äro ljusa m innen från de flydda åre n. 

Som intresserad sportfi skare hade jag år 1941 t illfälle att rn va ra med 
att bilda Söderfors f iskevårdsföre ning. Även h;ir blev jag från början 
sekreterare. Genom energisk m ålsättning lyckades fören ingen m ed an
lägganclet av en kläck ningsansta lt för gäddor, upp födni ng av laxöring 
och inplantering av gös, ål m. fl . fisksorter inom före ninge ns vatten· 

område i Dalälven. Föreningen har nu över 800 medlemmar, vilket visar 
pft gott intresse bland söderforsbo rn a. Sjä lv h ar jag haft m ånga spän

nande upplevelser i kampen med stridbara laxar och spä nstigt hoppande 
harrar i Dalälvens strömmar i Söclerfors omgivningar. 

Söderfors hembygclsförening b ildades 1949 i samband med iordning
st;illamlet a \· Söderfors Gammelgård. Den ledande personen för gårdens 
r :iddande till eftervärlden var dåvarande chefen vid Söderfors Bruk, 
direktör P. G. Brännström. Under led ning av lanclsant ikvarien N ils 
Sunclquist med ass istans av amanuens Anna-i\lfarta Berg (Tjernberg) u t

fördes arbetena med elen från l 700-talet stammand e smedsbostaclen. D å 
elen första styrelse n valdes föll ordförandeskap et på underteck nad, som 

skötte poste n till l 963 , då jag av h älsoskäl nödgades lämna onlförancle
klubban. 

Vid hopsamlanclet av möbler och övriga inventarier kom jag in i 
bilden. Som mångårig auktionist och boutredningsman p å bruket var 
jag väl hemmastadd i hur en smedsstuga skulle inredas och hade vunnit 
god kän nedom om var tidstrogna inventarier o. cl. fa nns a tt söka i ålcl
riga brukshem. Det uttalades från kännare på området att vi hade lyckats 

väl i vårt hembygclsvårda nde arbe te. 
I samband med Söclerfors församlings 250-årsj ubileum 6 nov. 1949 

invigdes Gammelgården - i n ärvaro av bl. a. chefe n för Stora Koppar
bergs Bergslags AB dispon ent H åka n Abenius och ett stort a n tal in
bjudna - av la ndshövding Hild ing Kj ellman, som var den förste som 
skrev sitt namn i Gammelgårdens gästbok. Många tuse n personer h ar 
under årens lopp besökt den gamla trivsamma gården, som kom till i 
•grevens tid -, innan de stora vindsröjningarna satte igå ng och en stor 

del av gamla bruksföremål forslades ut på soptippen. 

Midsommardagen l 952 blev en stor dag för Söderfors h embygdsför· 
ening i och med att fil. mag. Karin Alinders hembygdsspel Bruket ä1 
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vårt sa' sme'n då för första gången uppfördes med ett 50-tal bruks
bor som agerande. Det var verkligt glada högtidsstunder under de 

sju år sp elet framfördes då jag fick st iga fram inför en ibland 5 ooo
höHl acl publik och hälsa välkommen i elen vackra bruksp arken. Där 
hade vi låtit uppföra stuga och uthus åt a nkar meden och en mindre 
stuga å t masugnsarbetaren - en gårdsgrupp i bländande vit puts. 

Söderfors hembygdsspel var en succe för shäl författarinnan som för 

de agerande. Att på ett så tilltalande sätt som h är låta brukets ege t folk 
samlas kring en starkt enande uppgift, e tt historiskt spel med a nknyt

ning till bygdens traditioner, var något som vann det högsta erkiin
nande. Det förnams att svensk-amerika nare (bruksbor), som för många 
decennier seda n rest till det stora landet i väster, planlade hemresor 
för att få ö1·ervara bruksspelet. 

Föreningen anord nade varje år, då bygdespelet framfördes, en tids· 
typisk >smedsmiddag• i elen lokal, som p å sin tid inneslöt bruks
patron Grills zoologiska museum. Det var verkligen lyckade hembygcls
träffar, där ordföranden fick hälsa över 1 oo-talet middagsgäster bänkade 

vid de i gammal sti l dukade långborden. Traktörer vid varje bord såg 
till a tt inge nting sak nades av den åldriga matsedelns ingredienser. Det 
åts och dracks under ange näm stämning med avbrott för sjungandet av 
för tillfället författade bordsvisor. Efter måltidern a följde omväxlande 
unclerhållningsprogram med bl. a. historieberättande från gå ngna tider, 
allmogemusik och en svängom ef ter pensionärsorkesterns ftld riga reper

toar. 
Bygdespelets författari nn a Karin Alinder var då stiidse en välkommen 

hedersgäst och bidrog alltid i programmet med •något fornt och gam

malt>, vilket rönte stor uppskatt ning bland middagsgästerna. 
För elen utmärkelse, som kommit mig till del genom att Upplands 

fornminnesfören ing tilldela t mig sin vackra förtjänstmedalj, ber jag att 
få framföra mitt varma tack. J ag sätter elen främ st bland all a mina 
tidigare erö1Tade medalj er och utmärkelsetecken. 

Söderfors i nov. 1966. 
Georg Wahlström 
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S. E. V I N G E D A L 

Jag är född år 1906 vid Tjärhovsgatan p å Söder i Stockholm. Diir 

Björkviks-bussarna har ändstation i hörnet av Folkungagatan - på plat

sen fann s d å en l iten plantering - tog jag min a första stappla nde steg 

p å •den syndfulla jorden • för a tt tala m ed Strindberg. Men h ela min 
uppYäxttid tillbringade jag p å Kungsholmen Yid Kronobergsparken, elit 
mina kära föräldrar, det strävsamma paret, tidig t flyttad e. En moster 
bar mig över Slusse n. Jag räknar mig cLirför än i dag som •kungsholms

grabb•. I unga, svärmande år försökte jag som så må nga a ndra litterärt 
intresserade sälla mig till stadens så ngare. I bl. a. en diktsamling för

sökte jag be\·isa riktigheten i Heidenstams tes att 

>den som lyss som liten slarv 

till skogens d ån får a nna t arv 

än den, som föddes vid en gata• . 

J ag kände mig i någon m å n befryndad med de storstaclsfödda skal
derna Sten Selander och Erik Lindorm. Man brukar skämta om a tt d å 
en • infödd rännstensunge• bosätter sig p å la ndet blir han en mer h ä n

given och aktiv naturälskare ä n el en på landsbygden barnfödde. Vad 
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Selander beträffar satte han i unga år en ära i att besjunga staden -
»språket», skrev han bl. a., »som gatan talar det kan jag förstå• - men 

han blev med tiden en fjäll världens suveräne skildrare, ja, t. o. m. filo

sofie doktor p å den lappländska floran och docent i växtbiologi! 

U tan alla jämförelser i övrigt blev min utvecklingsgång ungefär lik

artad. I s. k. stadgad ålder och i egenskap av familjefar blev jag i m aj 
1941 •S·ommartorpare• i Täby norr om Stockholm, närmare bestämt i 
Viggbyholm vid Stora Värtan. J ag visste inte mycket om den redan 
då starkt expanderande kommunen i Danderyds skeppslag på Roslagens 
tröskel. Men jag blev snart förtrogen med den, särskilt sedan jag och 
de mina efter n ågra •provår» blivit bofasta där. J ag började forska och 
skriva artiklar till lokaltidningarna, bl. a. roslagskrönikor, vilka jag se
dan samlade i bokform. Med tiden har d et blivit åtta skrifter med upp
landsmotiv. Men jag känner mig därför inte som n ågon förfa ttare. Mitt 
yrke är och har nu i snart fyrtio år varit att laga porslin och konst

saker. Tack vare min sysselsättning kom jag p å den lyckliga iden att 
ge ut en handbok om porslinsmärken, som jag onekligen är en smula 
stolt över, ty den är den enda hittills i sitt slag i Norden och har nu 
gått ut i fyra upplagor. 

År 1950 fick jag föl ja med en studiegrupp till Island. Där väcktes 
min håg för vår nordiska forn tid, för Edda- och sagodiktningen. Nu 
blev mitt intresse för Täby - •runors och ätthögars trakt» - än mer 
skärpt. Det var inte svårt att dra historiska paralleller. En dag i m aj 

1955 blev jag kallad till styrelseledamot i Täby h embygdsförening, som 
jag tillhörde. J ag fick nu ett nytt, intressant verksamhetsfält. Snart fick 
jag uppdraget att redigera dess nystartade skriftserie. Första häftet kom 
a tt handla om de 35 runristningarna i vår köping. Jag fick ett roligt 
och givande samarbete med dåvarande docenten numera riksantikvarien 
Sven B. F. J ansson. I fjol hade jag lyckan att få vara med om att redi
gera föreningens sjunde skrift. Till ett tidigare nummer i serien utar
betade jag en bibliografi över Täby-litteratur, i ett annat skrev jag om 
Täby i konsten. De rätt okända gravarna i Täby kyrka har jag även fått 
tillfälle att skriva om. Med tiden fick jag uppdraget att fungera som 
arkivarie. J ag är glad för att jag fått vara med om att skapa Täby hem
bygdsförenings ständigt växande arkiv, numera inrymt i kommunal
huset i Roslags Näsby. 

Trots min starka anknytning till Stockholm har jag rötter i den upp
ländska jorden, och rötterna bär man ju med sig, skriver Hamsun. 
Min släkt, både på fädernet och mödernet, stammar från T iundaland 
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och är något litet uppblandad m ed vallonblod. Min far är född i Altuna 
magra vre t i Börje och min m or i elen p å andra sidan Svinskinnsskogen 

liggande grannsocknen Vänge av mera burgna föräldrar. M in m ormor 

var född p å Fiby gård i Vänge i 843 och min farfarsmor p å samma gård 

1807. Vid elen till Fiby hörande gården Kvarnberg låg i slutet p å 1700-
talet porslinsfabriken »Vänge-Gustafsberg», senare fl yttad till Järlåsa. 

Kanske hade n ågra av mina fäder n ågot a tt göra med elen fabr iken. 
J ag tänkte å tminstone på d em, d å j ag skrev »Gamla porslinsfabriker », 
som är elen första i bokform utgivna skriften om n ämnda r ä tt okända 

fabrik. 

På de små lantliga k yrkogårdarna kring U ppsala vilar fäderna , n amn

lösa och okä nda. Men farfar var lägenhetsin nehavaren Jan Erik Eriks

son, född Borgström (blyg och ansp råkslös som han var antog h an e tt 

son-namn). Vid sitt frånfälle i g25 hade han uppnått en ålder av n ära 
87 år (min fader är nu, 1966, 88 år). Farfar var typen för en fri lant
arbetare av elen gamla sega stammen. Arbetsamhet och förnöjsamhet i 

förening med ett glatt humör utmärkte ho nom. Med lustiga och o rigi

nella in fa ll sp äckad e han ofta sitt tal. U nder sin krafts dagar, ja, ända 

upp i åttioårsåldern, var yxan och sågen om vin tern , l ien och spaden 

om somm aren , oskiljaktiga redskap för elen idoge mannen som d å h an 
gick bort inte had e ett grått h årstrå. Innan han g ick ut i skogen för att 

hugga en famn ved kunde han ibla nd tidigt om morgnarna till fots 

vandra elen långa vägen till Uppsala och åter för att sälja n ågra tjog 

ägg p å Fyristorg. Nöjd med sitt kall k unde man sällan betala ho nom så 
litet som han begärd e för ett ofta h årt och slitsamt arbete hos bönderna. 
För d ikn ing t. ex. kunde han begära 3 eller 4 öre för famn och för 
huggning av en tre alnars fam n ved 75 öre! U nder bränslekommissionens 
glansdagar - d å d et fann s gott om p engar men ont om varor - skämdes 

han n ästa n, uppges d et, a tt m ottaga det arvode h an d å erhöll för ved

huggning. I en liten skrift, »Strövtåg i fädernas hembygd» , h ar jag för
sökt teckna hans m inne. 

E n av m ina hobbies är att samla U p plands-litteratur, och det fin ns 
knappast n ågonting roligare, tycker jag, än att få skriva om »landet m ed 

skördar och j ärn ». Även denna lilla a nspråkslösa betraktelse vill ge e tt 
enkelt u t tryck å t d enna i stort sett besvarade låga. 

S. E. Vingeclal 


