
Nya medaljörer 

Vid vårstämman 1987 i Åkersberga överlämnades , i enlighet med styrelsens 

beslut, Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstme

dalj till Anton Douhan och Sigvard Larsson. 

ANTON DOUHAN 
Anton Douhan är född 1918 iJumkil och bor sedan 1940 i Almunge. Där har han i tju

gotvå år innehaft en bilverkstad som nu övertagits av sönerna. 

- Mitt intresse för svensk historia började i skolan, berättar Anton. Det var väl 

mest Karl XII - hjältekonungen , och Gustav Il Adolf som intresserade en grabb, 

men sedan minns jag en friluftsdag där vi tittade på forngravar som verkligen väckte 

mitt intresse . Det är väl medfött med en viss läggning åt det gamla. 
Anton Douhan var en av initiativtagarna till bildandet av Almunge hembygdsgille 

1956 och har i alla år varit aktiv i dess styrelse. Han har varit med i grundandet av 

Almunge Allehanda, där han även flitigt medverkat som skribent. Under många år 

har han också varit en av dem som haft huvudansvaret för hembygdsgården Torslund , 

som givit honom nästan en heltidssysselsättning på senare å r. 

Idag är Anton Douhan drivande kraft i renoveringen av hembygdsgillets samling av 

veterantraktorer. - Jag har renoverat fyra stycken sen jag började med en Epatraktor 

under sjuttiotalet , berättar Anton och ser fram emot nästa. - Det är en Munktellare 

som står och väntar. Just nu håller j ag på med en Lantz Bulldog från 1942. Gjord i 

Tyskland mitt under brinnande krig. De är veterantraktorernas Rolls Royce. 
Red. 

SIGVARD LARSSON 
Född 1918 på en släktgård med anor från 1600-talet . Familjen har haft god känsla för 

traditioner, och har även bevarat en del föremål och dokument. 

Efter studietid på 1930-talet var jag aktiv lantbrukare fram till 1960 dåjag började i 

Uplandsbanken som kontorsföreståndare och fortsatte med detta till pensioneringen . 

Under alla år har jag varit aktiv i folkbildningsarbetet och bl. a. som medlem från 
Edsbro hembygds- och föreläsningsförenings start 1935 . Mitt huvudsakliga intresse 

har varit bevarandet av allmogens arbetsredskap, deras heminredning och deras livs

villkor. 
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Jämsides med arbeten vid Edsbro hembygdsgård, ha r j ag inrett ett eget gårdsmu

seum, som skildrar allmogens hem och olika yrkens arbetsredskap under 1700-1800-
talet. 

Gårdsmuseet besökes av både enskilda och grupper och jag har varje år öppet en 

heldag på hösten. 

Som ledare för studiecirkel " Bygd i förvandling" 1976, utgavs boken om Sättra by. 

En skildring av en gammal bondby, skriven för folket och på folkets eget språk. 

SL. 
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