
Nya medaljörer 

Vid vårstämman 1991 i Öregrund över
lämnades i enlighet med styrelsens be
slut, Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbunds förtjänstmedalj till 
makarna Ma och Tage Sundqvist, Hus
by-Långhundra hembygdsförening. 

MA OCH TAGE SUNDQVIST 

Det är alltid svårt att säga något väsent
ligt om sig själv och sina gärningar, men 
att vi är födda är förvisso rätt och rik
tigt, Tage i Stockholm 1921 och Ma i 
Södertälje 1927. Vi har aldrig känt triv
sel i tätorter utan vill leva nära naturen 
med möjlighet att kunna vistas i skog 
och mark. Därför flyttade vi 1966 till 
härlig miljö i Husby-Långhundra och 
blev fastboende. Här har vi också båda 
haft förfäder och släkt som levat och 
verkat. 

Sedan 1967 är vi medlemmar i Hus
by-Långhundra hembygdsförening och 
därigenom haft förmånen att delta i för
eningens olika aktiviteter. Vi kunde i 
någon mån hjälpa till med såg och ham
mare då det gällde att renovera gamla 
hus, och som sekreterare och kassör har 

det under årens lopp också blivit en del 
gjort. Intresset för historia och »det 
gamla» grundlades under skoltiden. 
Och att »rota» i jorden och titta under 
stenar var roligt redan i tidiga barnaår, 
men att detta antagligen skedde i en 
oregistrerad fornlämning var det abso
lut ingen som visste. 

År 1982 skulle det emellertid bli arke
ologiska provundersökningar i vår ståtli
ga fornborg Broborg genom Upplands
museets försorg. Då behövdes frivilliga 
gratisarbetare som hembygdsförening
en lovade skaffa fram. Två av dessa var 
vi, som gärna offrade några dagar av 
semestern. Det var då det tände på all
var, detta intresse för kol , ben och kli
ning som visade på mänskliga aktiviteter 
för tusen år sedan eller mer. Vi blev 
fascinerade av vad sådana kvarvarande 
fragment kunde ge kännedom om. 

Samma år kom vi så i kontakt med 
Arbetsgrupp Långhundraleden (AL), 
den sammanslutning som tagit till upp
gift att insamla så många fakta som möj
ligt om och kring den forna segelleden 
mellan Saltsjön (Trälhavet) och Gamla 
Uppsala. Som första förening i C-länet 
gick vår hembygdsförening med i detta 
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Detalj av hällristning RAÄ nr 32: 3 belägen på 
Hjälmstas ägor Husby-Långhundra s:n. Upptäckt 
1988 av Ma och Tage Sundquist. Uppmätt 1990 av S
G Broström/ K lhrestam. 

samarbetsprojekt över länsgränsen och 
numera har flera föreningar anslutit sig. 
Inom AL har vi bl a medverkat vid olika 
projekt- och räddningsgrävningar. Se
dan ett par år medverkar vi i en redak
tionsgrupp inom AL, och just nu läggs 
sista handen vid den bok i vilken arbets
gruppen kommer att presentera en del 
av materialet om Långhundraleden. 

Det fördjupade intresset för fornti
den ledde även till den tidens männi
skor. Hur hade de försörjt sig, hur tänk
te och arbetade de, vad hade de ätit och 
hur hade de varit klädda? Det var några 
av frågorna som ofta trängde fram. Vi 
började fundera på kläder och utrust
ning för de vanliga människorna. Så ti
diga som möjligt och arkeologiska fynd-
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rapporter fick bli utgångspunkt för sö
kandet. Så småningom, efter flera år, 
har arbetet resulterat i att 20-talet kvin
nor i hembygdsföreningen numera har 
en egentillverkad dräkt av den typ som 
varit allmänt förekommande under ro
mersk järnålder. 

Eftersom vi har lyckan att till dels ha 
samma intressen så arbetar vi också bra 
tillsammans och kompletterar varandra. 
Ma ägnar sig främst åt boklig forskning 
och Tage sysslar gärna med beräkningar 
efter alla slag av gamla kartor. 

Vid strävandet i markerna har vi på
träffat en del fornlämningar. Bl a hade 
vi i augusti 1988 turen att snubbla över 
den första hällristningen öster om Upp
sala som visade ett elegant skepp. Den 
ristningen har senare visat sig ha ytterli
gare fem skepp, solkors och fotsulor 
jämte skålgropar som kan skönjas vid 
tjänligt ljus. 

Vi vill framföra vårt varmaste tack för 
förtjänstmedaljerna som vi hedrats med 
av Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund. Det var mycket över
raskande för oss att få dessa fina utmär
kelser, och det är verkligen med stor 
glädje och stolthet som vi vid lämpliga 
tillfällen fäster dem på oss. 

Ma och Tage Sundqvist 


