
De nya medaljörerna 

Vid årsmötet på Väddö folkhögskola 13 juni 1976 tilldelades Upplands 

fornminnesförenings förtjänstmedalj fru Edit Gustafsson, Vittinge, förman 

Gösta Jöngren, Norrtälje, konservator Thore Ljungberg, Österbybruk och 

kantor Gösta Öhlund, Härkeberga. Herr Roland de Thorey, Vallentuna, 

erhöll föreningens förtjänstmedalj vid årsmötet 1975. 

EDIT GUSTAFSON 

Jag ä r född 26juli 1902 i Norrgården, d ärj ag a lltjämt bor. Så kallas jag också mera 
allmä nt Norrgårds-Edit. Mina fader och förfader var enkla bondmänniskor, men 

med stort intresse for kulturvårdsfrågor. Ett a rv till mig all tså. Mitt eget intresse 
stärktes väsentligt då jag 1928- 29 tillsammans med min man Gideon , som var en 
uppska ttad " forskare bland folket", kom i kontakt med Landsmå lsarkivet i Uppsala. 

Tillsammans med min fa r var jag med och bildade Vittinge hembygdsfcirening 

1923-24. Min far skänkte mark till hembygdsfcireningen och var i många år dess 
sekreterare. Sekretera reuppdraget övergick senare till mig, men efter ett antal å r 

avsade j ag mig d et till förmå n for yngre förmågor. 

Det lilla j ag gjort inom kulturminnesvårdens område har varit till stor omväxling 
for mig i det , ·ardagliga rutinarbetet på gården. J ag är särskilt intresserad av gamla 

seder och bruk, bygd ehistorier och fo lkmusik. Norrgården har ofta upplåtits till 

spelmansträffar; jag tri,·s med alla d e kontakter jag få tt på folkmusikens områd e. 
1975 , ·a r T omas Rossander från Radiotjä nst hemma hos mig och gjorde ett 20 min. 

program som sed an sändes i juni samma å r. Mä rta Ramsten från Visarkivet har 
också besökt mig och då blev det några ,·isor på en skiva, bl. a. " Skämtvisa och polsk 
tralla" . Bygd ehistorier av olika slag ha rjag fö rmedla t vid fcireningsmöten och nu och 

då läser j ag, och ibland t. o. m. publicera r, egenhä ndigt skrivna dikter.J ag har även 
, ·arit handledare i olika studiecirklar inom Studieförbundet Vuxenskolan och ama

törreseledare sed an 1948. Flera resor har jag a rrangerat for föreni ngar, men också 

några i egen regi. Resmålen har varit Sverige, Norge och Danmark och jag har då i 

görligaste mån försökt intressera farddeltagarna for både na tur och kultur. Att j ag 
skulle komma ifråga , -id utdelningen a\· fornminnesfcireningens förtjä nstmed alj 
gladde mig mycket och j ag tackar varmt for utmärkelsen. 

E.G. 
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G. H. JÖNGREN 

Född i Norrtälje d en 6 juni 1898 har jag bli\·it stad en trogen. Bå ta r och ha\ ha r \·arit 

mitt stora intresse. Så har jag \arit till sjöss ett an tal å r och är medlem i Kap Horn 
klubben AICH. Mina t\·å första tador a\ fa rtyg fick_jag a \· mina fö rä ldrar. Ylöjligen 
\·ar d et den gnista som tände elden som sedan brunnit med allt hetare låga och som 

efter min pensionering tagit nästan hela min tid i anspråk. >lågra direkta uppdrag 

har j ag ej haft, men intresserad som j ag ä r aY bå tmod ell bygge och marinmå lningar 

gladde d et mig mycket a tt få fria händer att ordna :\orrtä ljemuseets samlingar. :\är 

jag sedan fick uppdraget a tt ordna en särskild marin a\ delning ble\· min glädje 

fullstä ndig. Denna a \·d elning i Roslagsmuseet, som det numera kallas sedan kom
mun och landsting övertagit ans\·aret for detsamma, stod kla r hösten 1972. A\·del

ningen anses \·ara en a\· museets a ttraktioner och högt \·ä rderad ä \-en a\· experter 

från Sjöhistoriska museet. Voti\·skepp ha rjag Ön'rlä mna t som gå\·a till stad shrkan. 

missionskyrkan och Ansgarsgården, som ä\-cn få tt en modell a\· C'lt handelsfartyg. 

j ag ä r ledamot i styrelsen fo r Roslagens fornm innes- och hembygdsforening . I 
september 1972 i samband med den s. k. Ålandsdagen erhöll j ag Norrtäl_jc stads 
kulturpris. Att till detta få lägga Upplands fornminnesforenings fortjänstmed al_j 

g läder mig mycket. G.H.J. 

THORE LJUNGBERG 

Thore Ljung berg ä r född 7 april 1907 i l.i ppsala. Som barn kom ha n med sina 

förä ldrar till Danncmora och utbildade sig så småningom inom må laryrket. H an 

började som måla rlä rling hos målarmäs ta re Oska r Dubois i Ö sterbybruk. Efter a tt 
ha varit verksam som må la re i lJ ppsala och Stockholm slog ha n sig ner fö r gott som 
må la rmäs tare i Dannemora. Det \·ar \·id mitten a\· 1940-talet. Vid sidan om sitt 
egentliga yrke ha r han på ett fö redömligt sä tt kons<"nTra t och reno\-era t gamla 
möbler. bl. a. ti ll antihitetshandlare Lars O lsson i U ppsa la. Genom den sistnä mnde 

fick Upplandsmuseet konta kt med Thore Ljungberg som for museets räkning utfö rt 

en del konsen ·eringsarbeten. När Bruna Li l_ jeforss tiftelsen for et t pa r å r sedan skulle 
iordningstä lla herrgården på Österbybruk \·a r det helt i sin ordning a tt anlita Thorc 
Ljungberg for reno\·ering a\· herrgårdens möbler. M ed stort intresse och till fu ll 
belå tenhet fo r uppdragsgi\·aren utförde han detta uppdrag. 

Thore Ljungberg har också ägnat mycken tid å t D annemora hembygdsforening. 
där han vari t en a \· eldsjälarna. Sed an fl era å r tillbaka är han d ess ordförande. 

A.-.\11. B. 

GÖSTA ÖHLUND 

j ag ä r född im·id samma gata som den legendariske P. P. Waldenström. nämligen 
Tullgatan 34 i Luleå, och det var d en 12 fe brua ri 1907. Efter mångå riga irrfärder 
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inom läraryrket dels i nordliga T orned a len , d els i västgötsk knallebygd , blev j ag 

slutligen år 1932 bofast i H ärkeberga. Liksom må nga andra blev jag tidig t intres

serad a\· socknens kyrka och andra minnesmä rken frå n svunna tider. 

\1itt i Härkeberga by hade den där belägna komministergården, som numera ägs 

och förvaltas a\· Nordiska museet, efter ett må ngå rigt resta ureringsarbete högtidli

gen invig ts 1929. Några å r senare, å ren 1935-36, restaurerades Härkeberga kyrkas 

Albertus Pictormå lningar. Det , ·ar i samband med detta a rbete, som mitt intresse 

for medeltida kyrkmå leri väcktes. Tidigare hade också socknens rika hällristnings

områden im·enterats. En hembygdsforening med lokal anknytning och med bl. a . 
O\·annämnda källmateria l i påsen hade bara a tt gå till " dukat bord" . M en problemet 
, ·ar a tt göra materialet le, ·ande och a tt stimulera till " hembygdsvård i tiden" bland 

bygdens fo lk. 

Ar 1942 bildades Hä rkeberga Gille med syfte a tt göra bygdens historia och tra

ditioner le\·ande. Det , ·ar i en tid då bondesamhället ä nnu le\·de och hade ungdom 

som engagerad es i ideell folkrörelse. I över 20 å r sam lades fol k rikligt till g illets 

kulturmässor i midsommartid med fo lkdansare, spelmän och landshövdingar och 
ska lder i a ldrig sinande ström. Traditionen had e resona ns och d en loka la "stimulus" 

fo r arrangörerna \·ar att skapa ekonomiskt underlag for bygd ens egen badstuan

läggning. Med det som drivfj äder kunde kulturen å ka snå lskjuts. Trots ransonerings
och restriktionstider im·igd es bad anläggningen vid 40-ta lets slut. Än idag är d en en 
le,·ande faktor till bygdegemenskapens fromma, som bl. a. tagit sig uttryck i a tt ett 

tio ta l familjer fri,·illigt å tagit sig j ourt jänst for badhusets drift. 
I å r fira r gillet sit t 35-å rs _jubileum. Föreningen överle,·d e den kris, som ungdo

mens flykt frå n bygden inneba r. Verksamheten ha r lagts på bredare bas. O ch nya 

mä nniskor med intresse fo r hcmbygds,·å rd har fl yttat in . Vid 30-års jubileet var hela 

socknens befolkning inbjuden till högtidligheten vid kaplansgården. Man slö t ma n
grant upp. Så är d et också nä r man kalla t ti ll gärdsgårdsresning vid fä.gatan , till 

arbetet med kryddgå rden eller till stora fagningen i H ärkeberga by. 
I samband med 1952 å rs kommunsammanslagning sammanfördes d e gamla fore

läsningsforeningarna till ett kulturråd for hela härad et. Detta ble, · ett fint instrument 

att samordna hembygdsrörelsen med a ndra kulturella aktiviteter. I denna organisa
tion ha r _j ag innehaft ordförandeska pet under ett kvarts sekel och inom samfundets 
upplandskrets, inom , ·ars styrelse j ag ha ft , ·ice ordförandeposten, ha r likna nde , ·erk
samhet bedri,·its. U nder å ren 197 1-72 tillkom hembygds boken " En bok om Norra 

Trögd" i samband med d en kommunindelning som med förde a tt Norra Trögd upp
gick i Enköpings kommun. I red aktionskommitten kom undertecknad a tt fungera 
som ordföra nde. 

I början a \· 1950-ta lct tilldelades j ag Samfundet for H em bvgdsvårds hed crsplakett 
" För rik gärning i hembygds,·årdens tjä nst" . Av kulturnä mnden i Enköping belö

nades j ag å r 1975 med dess kulturstipendium. U pplands fornminnesforenings för
tjänstmedalj som j ag erhöll , ·id årsmötet 1976 gladde mig mycket. 

H. Öh. 

157 



ROLAND DE THOREY 

Stockholm är min födelse- och upp,·äxtstad . .J ag född es den l l mars 1938. Ctan att 
överdri,·a kan j ag säga at t hela min upp,äxtmiljö har präglats a\· böcker. :Vlin 

morfar \·a r antiha ria tbokhandl a rc K arl Börj esson. \ ilken å r l 90 l grund ade Björck 

& Börjesson AB. :vlin skolgå ng består a \' en å ttaå rig folkskola. T ro ts a tt j ag \an
tri\·des i skolan fo rmligen slukade j ag böcker på min fritid. En bok som gj ord e 

ett djupt intryck på mig , ·id 10-årså ld crn , ·a r ~i l s H ydens Gula Brigad ens hj ä ltar 
och _jag tror a tt d et ,-ar den boken som lade g rund en till mitt mycket stora intresse 

for historia. Efter a tt ha prö, ·a t på sjömansyrket i 17-å rså ld ern med resor i Svd
och Nordamerika sa mt Canada arbetad e j ag period,·is inom olika antik\·a ri a t b l. a . 

Björck & Börjesson . .\1itt intresse for böcker ha r a ldrig släppt sitt g repp och det ä r 

böcker som j ag än idag syss la r med. 
Redan i tidiga barnaå ren bodde.jag på somra rna i \ 'a llentun a. Det ,·ar min första 

kontakt med den bygd som jag sedan skull e komm a a tt O\'tta perm anent ti ll. 
:vlitt stora intresse for runologi förde mig ti ll Ö sse b,· hrkoruin i Ö sseb,·-Garns 

socken . Ruinen ,-ar i börj an a\· 60-takt mvcket förfal len. :vlitt letande eft er ett run

stensfragment. som riksantik\·a ricn.J ohan Hadorph had e omta lat på 1600-ta let. g jor

de att j ag mer och mer började a tt intressera mig for sj ä h-a hrkoruinen . Det drö jde 
inte länge förrän , -i hade en förening i Ö sseby, \·ars svft e , -ar a tt res ta urera ruinen. 

Ordförande ble\· dharande kvrkoherden i Ö sse bv-Garn K a rl-Erik Björkman. 

Under tio å r a rbetade ,-i med a tt förbättra och shdda k\Tkoruinen och med a tt be

a rbeta myndigheter for erh å llande a \· anslag. C tan s ta rkt stöd a, · landsantiha rien 
Alf Nordström hade \·ä l kn appas t res ta ureringen kunna t fu llbord as. Id ag stå r där 

Ö sseby kyrkoruin - ,·ackert res taurerad och nyim·igd - en klenod och en sn·ärdhet 

for Ö sseby-bygden. 
Nii r kyrkoruinforeningen ful lg jort sitt a rbete Ö\crgick den till a tt bli en hembygds

forening med namnet Ö sseby hembvgdsfcirening och med \·erksamhetsområd e i 
sockna rna Anga rn. Arsta . Vada och O sseby-Garn. Sedan starten ha r _jag haft för
må nen och förtroendet a tt a rbeta som fci reningens ordförande. 

H embygdsforeningen har et t mycket omfa tta nd e a rbetsprogram . Förutom kyrko
ruinen, som föreningen ensam handh ar , ·å rden om, ha r \'i ett a rki,· Ö\·er Vallen

tuna kommuns a ll a å tta socknar. C r detta a rki,· kan red an nu stoff hämtas ti ll 

berättelse r om d en egna bygden . Bl. a. finn s i arki\'et en dagbok med titeln ' ' Ka lle 
i Pettersborg" . Bara denna d agbok fyller e tt trettio ta l pärmar i . ..\4 och beskri\-er 
en familjs li,· frå n m itten a, · 1800-ta let til l K a rl Anderssons död ,·id 9 l å rs å ld er 
1974. 

H embygdsforcningens , ·iktigas te, u tå triktade. a rbete d r sista td å ren ha r , ·a rit 

ska pandet a\· , ·å r egen hembygdsdrä kt. Vi ha r en kommitte som under lrdning a\· 

den mycket duktiga Greta .Jerrefalk i Brottby a rbeta t fram drä kten och nu har Ö\'e r 
t\·åhundra Ö sseby-bor skaffa t sig den nya hembygdsdräkten. Förl agan ä r en l 800-

ta lskjol från K årsta socken. 
:vlin förhoppning ä r a tt , -i nu ha r kommit så lång t a tt \i ka n påbörja t" n pub-
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licistisk verksamhet om den egna bygden. Vi är fattiga på böcker som skildra r \·år 

hembygd och det vill \i ändra på . 
Ett varmt tack till Upplands fornminnesforening for medaljen som jag också be

traktar som en hedersbevisning till a lla de i Össeby verksamma hembygdsvännerna . 
R. d. T. 

159 


