
Ny medaljör 

Vid vårstämman den 7 juni 1998 i 
Fagerudd överlämnades i enlighet med 
styrelsens beslut, Upplands fornminnes
förening och hembygdsförbunds för
tjänstmedalj till Birger Wallen, Vendel. 

Birger Wallen 
Att få medalj för sina insatser känns 
självklart hedrande, men frågan inställer 
sig samtidigt, har jag verkligen gjort mig 
förtjänt av denna fina utmärkelse? 

Vid närmare eftertanke har en hel 
del hänt inom hembygdsrörelsen och 
Vendels hembygdsförening under de 27 
år jag varit hembygdsföreningens ord
förande och nog har jag varit pådrivare i 
många frågor även om vi varit ett fint 
team i styrelsen som jobbat bra till
sammans under alla år. Då känns också 
stimulerande att som erkänsla få denna 
utmärkelse. 

Jag är född 1925 i Vendel och varit 

trakten trogen även om jag några år var 
bosatt i Tierps köping. 

Min far var lantbrukare så under upp
växtåren och fram till 1945 hjälpte jag till 
med gårdens olika sysslor. Efter värn
plikten vid Upplands regemente var jag 
mjölkbilschaufför och fraktade mjölk till 
Örbyhus mejeri. 

Mellan åren 1951-1955 arbetade jag 
vid SJ Busstrafik i Tierp för att därefter 
övergå till Vägverket där jag arbetade 
fram till pensioneringen. 

Under alla år har förutom hembygds
rörelsen, den fackliga och politiska verk
samheten legat mej varmt om hjärtat. 
Som ordförande i nära 20 år i en avdel
ning inom Statsanställdas Förbund om
fattande C och U-län blev det många 
resor, förhandllingar och besök på olika 
vägstationer och arbetsplatser. Jag kom 
även att tillhöra förbundsstyrelsen inom 
SF. Jag arbetade ganska mycket inom 
Vägverket centralt med bland annat 
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utveckling och ledarskap när det gäller 
yrkestekniska kurser. 

Den politiska delen tog sin början 
under slutet av 1960-talet och avslutades 
1992 då jag varit kommunfullmäktiges 
ordförande i Tierps kommun under 15 år. 

Enda uppdraget jag har kvar är som 
borgerlig vigselförrättare. 

Mitt intresse för hembygden har all
tid funnits under ytan men kom mera i 
dagen under 1960-talet då jag genom 
släktforskning kom s.a.s. verkligheten 
närmare. Även ett par studiecirklar inom 
hembygdsföreningen bidrog till att inse 
värdet av det rika kulturarv vi har att 
förvalta . Inte minst genom de rika båt
gravsfynden i Vendel har hembygdsför
eningen som uppgift att verka för att 
intresset för hembygden och dess minnen 
ökas, att för bygden karaktäristisk natur 
och kultur skyddas, att övriga kultur
värden i största möjliga mån aktas och 
bevaras. 

Jag kom med i hembygdsföreningens 
styrelse 1970 och valdes till ordförande 
1971. 

En av de första uppgifterna var att 
rädda Mariebergs gamla skola från 1856 
från att rivas. År 1971 invigdes också 
Båtgravsmuseet vid Vendels kyrka. 1974 
anordnades för första gången Eric Sahl-

ströms spelmansstämma vid Ottarsborg 
och har sedan blivit en årlig tradition. 

Sedan har det bara rullat på. Förutom 
Lantbruksmuseet och annat som jag 
inte ensam kan ta åt mej äran att ha för
verkligat så vill jag slutligen nämna 
restaureringen av Hovgårdsbergs väder
kvarn från 1825. Där jag med fog kan 
påstå att jag skaffade fram både medel 
och arbetskraft sedan hembygdsför
eningen erhållit gåvobrev på kvarnbygg
naden. 

Under hösten 1994 drabbades jag av 
en mindre hjärninfarkt vilket gjorde att 
jag fick lite svårt med talet. Efter denna 
händelse kände jag behov att få minska 
ner på mitt engagemang. 

Jag ser det också som en erkänsla att 
då jag vid årsmötet 1998 slutade som 
ordförande, blev utsedd som föreningens 
hedersordförande och även valdes som 
föreningens fornminnesvårdare och leda
mot i redaktionskommitten för förening
ens årsskrift Vendelkråkan. 

Efter dessa personliga rader vill jag 
till Upplands Fornminnesförening och 
Hembygdsförbund framföra mitt varma 
och uppskattande tack för den vackra 
förtjänstmedalj jag erhållit. 

Birger Wallen 


