
In memoriam 

Under 1982 avled tre personer som stod Upplands fornminnesförening 

och hembygdsförbund och dess verksamhet nära , nämligen f. kon

traktsprosten Per Axel Björkman, Uppsala, inspektör Greta Ericson , 
Gryta , och f. kamrer J. Walfrid Gustafsson, Knivsta . 

PER AXEL BJÖRKMAN 

Per Axel Björkman avled i maj . Ha n var född 1898 i Årdala i Södermanland . 
Efter teologiska studier vid Uppsala universite t på I 920-talet innehade han 
prästtjänster i olika d elar av Uppland . 1941 blev han kyrkoherde i Vän ge och 
sedermera kontraktsprost i U ll er åker-Norunda kontrakt. Per Axel Björkman 
hade starka kulturella intressen och publicerade flera skrifter med per sonhi
storiskt och kulturhistoriskt innehåll. Bl. a. utgav ha n 1930 en minnesskrift om 
författaren Bengt Nylund. Vidare var Per Axel Björkma n initiativtagare till och 
under 20 år ordförande i Stiftsrådets kommitte för serien "Upplands kyr kor", 
som kom ut med sitt första nummer 1945. I hembygdsdrdande sammanha ng 
är Per Axel Björkmans namn knutet ti ll framför allt Vänge, där ha n tillhörde 
hembygdsföreningens styrelse under många år. Där nedlade han ett särski lt 
stort arbete i d en s. k. Ekebykommitten, vars syfte ,·ar att ta om hand och \'årda 
den märkliga Ekeby by. För sina många hembygdsdrdande och allmänt kultu
rella insatser fick Per Axel Björkman år I 964 mottaga Upplands fornminnes
förenings förtjänstmedalj. 

GRETA ERICSON 

Greta Ericson gick bort i maj i e n ålder av 62 år. Hon ,·ar född i J umkil och ,·äxte 
upp på Viks gård i Balingsta. Som nygift kom ho n till Björnome i G1·yta och d är 
bodde hon till sin död. Greta Ericson ,·ar en båd e poli tiskt och ideell t m yc ket 
aktiv människa. I flera år tillhörde hon bl. a. kom munfullmäktige först i Lag
unda kommun och senare i Enköpings kommun. I ungdomen ,·a r hon enga
gerad i n ykterh etsrörelse n. Hembygdsrörelsen kom med åren att på e tt a lldeles 
särskilt sätt intressera Greta Ericson och här hann hon också göra en ,·ikti g och 
bestående gärning. Som ordförande i Lagunda hembygdsförening ,·a r hon med 
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om att utveckla fören ingen till en av de mest aktiva och konstruktiva i länet. 
H ennes många goda ini tiativ och kloka omdöme kom också Upplands fornm in
nesförening och hembygdsförbund till del. I dess styrelse var hon ledamot 
sedan 1976. Senare blev hon också ledamot av Riksförbundet för hembygds
vårds styrelse. 

J. WALFRID GUSTAFSSON 

J. Walfrid Gustafsson, som avled i februari, ti llh örde de verkligt akti ,·a inom 
hembygdsarbetet i länet. Han föddes 1895 i Vassunda, men under hela sitt 
n1xna liv bodde och arbetade han i Knivsta socken. Han var lantbrukare och en 
tid kamrer för Jordbrukskassan. J. W. Gustafsson ,·ar under många år kommu
nalt och kyrkligt verksam , bl. a . var han kyrhärd i Knivsta kyrka i 40 år . H an 
kom också att spela en betydelsefull roll i Knivsta hembygdsgille. Under sina 
åtta år som ordförande i gi ll et gjorde han mycket för att intressera människor 
för hembygden. Han forskade och skrev artiklar, främst i hembygdsgillets 
årsbok Magazinet. Samtidigt samlade han in ett stort antal föremål ti ll hem
bygdsmuseet. År 1972 ti lldelades J. Walfrid Gustafsson Upplands fornminnes
före nings förtjäns tmedalj för föredöm liga insatser inom hembygdsrörelsen. 

OlaEhn 
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