
De nya medaljörerna 

Vid sitt årsmöte i Tierp 1962 tilldelade Upplands fornminnes
förening f. folkskollärare Nils]. Nilsson, Uppsala, och biblioteks
vaktmästare E1·ik F. G. Halmberg, Stocksund, sin förtjänstmedalj. 
De nya medaljörerna berätta här nedan några drag ur sin kultur
minnesvårdande gärning. 

NILS J. NILSSON 

M ina förä ldrar var bondefolk och jag fick tidigt börja vara med i jord
bruksarbete. J ag är född 23 april 1892 i L idhult i SmtHand. Efter folk
skoWirarexamen i Giiteborg år 1g1 4 innehade jag- Hirarplatser vid både 
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ost- och vlistk uste n och ;ignade mig vid sidan om min Wrarg;irning åt 

studier av fiske och navigation. J ag d e ltog som elev vid en navigations
kurs för fiskare i Hoven;iset i BohusEin och ge nomgick senare två naviga

tionskurser vid navigationsskolan i Göteborg. Ar 1926 utgav jag e n läro
bok i navigation och två år sen are en fi skeril ära. Den förstnlimnda h ar 

från och med andra up plaga n utkomm it i sama rbete med navigations

Lira re 0. Håborg i Stockholm och är nu ute i ni onde upplagan . Utom 

ovannämnda läroböcker har jag i årsboken Ka lmar län 1953 skri vit om 

fi ske t vid Smålanclskusten och Öland och i Blekingeboke n 1957 om 
blekingsk fi skarkultur. Dessutom har jag utgivit en bok om Bohuslän 
under titeln »Från havsba nd et till inlandet» och två böcker om Karls

öarna. Av uppsatse r i andra bokverk kan n;imnas »Norclbohusliin » i Na

tur i Bohusl;in, 1959 , bokförlaget Svensk Naturs landskapsserie. 

Då jag var i to lvå rsåld ern fick jag för första gå nge n föl ja med far på 

e n marknaclsresa till Halmstad. Vi hade kört elen fyra mil långa viigen 

med oxar, som far skulle säl ja på markn ade n. J ag passade d å på att 

göra ett strövt<°1g ned till h amne n och fi ck diir för första gången se ett 

stort fartyg och en flik av havet. Fartyget var en brigg med kvinnlig 

galjo nsbild och hade nyss komm it in . Man höll på med förtöjningen. 
A nkarspelet kli rrade, tåg halades och firades, och segel beslogos. Det var 

e tt intryck, som med ens e tsade sig in i minnet och gav n äring åt 
groende intresse n fö r h avet. När jag slutat skola n och skulle viilj a yrke, 

hade jag g;irna velat gå till sjöss, men min a förä ldrar vill e inte h öra 

ta las chrom, och d ärför va lde jag lärarba na n . .Jag hade d å möjlighet att 

:'itminstone Ut bo vid sjön och va ra tillsammans med fiskare och sjömän. 
Efter ett kortare v ikar iat inåt landet sökte jag och erhöll plats i Kap
p ~l s ham n på Gotland. En bland mina nyförvärvade vänner där h e tte 
Helge Dahlquist. Han va r mycket intresserad av fiske och h ad e en ege n 
liten fiskebå t med sprisegelsrigg. Vi komma överens om a tt fi ska till
sam ma ns och ska ffade oss några skötar sam t nät och flunclrea nglar och 

Etgo ute på sjön och fiskade så snart vi därtill hade tillfä lle. Ibland för
sökte vi oss på I justr ing med tjlirveclsbloss som lyse. 

Genom förste intendenten Albert Eskeröcl kom jag in på museiverk
sam het, först for Nordi ska musee t och Kalmar l;in smuseum , se nare fö r 

Blekinge museum och fri'm 1 958 fi>r U pp la nclsmuseet. Mitt arbete v id 

d essa har varit likartad och målet att medelst bilder, förem ål och upp
teckningar si ik a medverka t ill kä nnedom om och intresse för fi skenä
ringens utveck ling och [r;imjancle ge nom praktiska å tgärder på lång 
sikt, omfattande inte blott fiskemetod er och redskap utan liven elen till 
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fiskenäringen knutna bebyggelsen. Uppsatsen i årets »Uppland » utgör 
e n närmare redogörelse för denna verksamhet och dess syfte. 

Ett uppslag i antydd riktning var elen av Upplanclsmuseet tiden 
22 nov. 1961-4 fe br. 1962 anordnade utställningen •Från h arka till trå!>>, 
där fiskets utveckling från primitiva till mekaniserade former åskådlig
gjordes medelst föremål, bilder, texter, tabeller och föredrag. Även 
andra kustlandskap borde på detta sätt söka främja fiskets utveckling. 

Den förståelse, elen Yälvilja och elen glädje jag erfarit under min 

verksamhet bland kustbefolkningen h ar varit mig belöning nog. Någon 
utmärkelse härför har jag inte kunnat tänka mig. Meddelandet om att 

Upplands fornminnesförening tilldelat mig sin förtj ä nstmedalj kom 
som en oväntad men på samma gång glad överraskning, för vilken jag 
härmed ber få framföra mitt varma tack. Samtidigt ber jag även få tacka 
Upplanclsmuseets tjänstepersonal för angenämt och gott samarbete. 

Nils ]. Ni lsson 

ERIK F. G. HOLMBERG 

Under barn- och ungdomsåren bodde jag i n ärheten av Roslagstull i 
Stockholm. Långa promenader efter Roslagsvägen var inte så ovanliga 
och allt efter va ndringarnas längd ökade intresset för natur och kultur. 
Da nderyd och Täby genomkorsades och alla dess runstenar, forngravar, 
gamla torp och byggnader fängslade mig starkt. I samma takt som käns
lan för ortens historia ökade, växte behovet av att söka upplysningar i 

befintlig litteratur. Men besök på då tida församlingsbibliotek gav klent 
resultat . Folkbiblioteken voro p å elen tiden dåligt utrustade med topo

grafisk litteratur liksom många är det ännu i dag och de större biblio

teken var inte på samma sätt som nu tillgängliga för ungdomar. De 
fåtaliga tidskrifts- och tidningsartiklarna i ämnet fick ersätta de värsta 
bristerna. 

Efter avslutad skolgång och inträdet i arbetslivet har min huvudsakliga 
sysselsättning varit böcker och biblio tek, som givit nya och vidare aspek
ter på hembygclsforskningen. När jag seda n som fami ljefar byggde mig 
en stuga i Stocksuncl, där också snart de kommunala uppdragen komma, 
stärktes hembygclsintresset ytterligare. Boksamlandet tog fart och d e få 
volymer om Stockholmstrakten jag skaffat mig som yngling har nu fått 
sällskap av åtskilliga hyllmeter topografisk litteratur. Jag är lycklig nog 
a tt nu äga det mesta, som tryckts om upplanclsclelen av Stockholms län. 
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Böckern a har varit till god hjälp vid mina försök at t upprätta biblio

grafier över detta område och samtidigt vara till glädje och n ytta för 

hembygdsforskande viinner och beka nta . 

1957 gjorde jag ett försök att ge nom ABF-avdelninge n på orten starta 
e n h embygd scirke l. Exp erime nte t lyckades, cirke ln h a r nu i d e t när

mas te blivit p erma nent och fortsätter å r för år. Några avdelningar, som 
voro med frå n början , finns ännu kvar och kursen h ar nu fått e n 
kvalificerad led are i fil. lie. Axel Waldner. 

Exemplet smittade av sig till grannkommunerna och genom eldsj älen 
och ABF-ledaren, trädgårdsanläggare Gunnar Johansson i Djursholm, 
startades där liknande kurser. 

Ett intensivt samarbete inleddes och u tiiver kursverksamheten h ar 

handskrifter i våra kommuners ;igo in venterats och katalogiserats . Samma 
har skett med alla handritacle kartor över vårt område från 1600-, 1700-

och 1800-talen, vi lka förtecknats och till större d elen färgfotograferats. 
En raritet i församlingskyrkans arkiv, nämlige n •D anderyd och Lidingö 
församl ingars antiquite ts bok , 1772•, har helt fotogra ferats . Så fort eko
nomiska möjligheter yppar sig, komm er d en att kopieras och tillställas 
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samtliga kommuner i försa mlingen , de tta för att förhindra fö rslitning av 

originalet. På liknande sätt har ga mla bilder , vykort och fotogra fi er ko

piera ts och under d e sista åren har d essutom fotografisk inventering av 
el en nuvara nde bebyggelsen inletts. D et har visa t sig vara i •grevens 

tid ., d å särskilt d en äldre villabe byggelsen mer och mer får lämna pla ts 

fö r n ybebyggelse. Närheten av storstad en och elen intensiva byggnads

verksamhete n är en stor fara fö r a tt alla gamla byggnader som, även om 

de ej hunni t bli »a ntikva riska-, sa neras bort. Kommunala arkitekter och 
ingenjörer h inner tyvärr inte alltid bevaka d et som kanske kunde vara 

av värde a tt beva ra. Fotografisk byggnaclsinventering är d ärfö r absolut 

nöd vändig, särskilt i kommunern a kr ing storstad en , om vi inte skall 
efterl äm na en lucka i kulturutvecklingen till våra efterkommande. 

För a t t kunn a utnyttj a b ilderna för kurs- och föreläsningsverksamhet 

h ar skioptikon bilder framstä llts, och tillsa mmans med Gunnar J ohans

so n och elmon tör Sven H ed bom, Djursholm, har för närvarande a n
ska ffa ts betydl igt över 1 ooo ljusbilder, varav många i färg. U nder lång 

tid har vi också minst en gång i veckan träffa ts för a tt upprätta register 

över våra samlingar. E n d el av d etta fö religger i stencilerat skick. 

Med stöd av d el tagare i hembygdscirkeln lyckades jag intressera d e 
kommun ala mynd ighetern a a tt i samband med nybyggnad av bibliotek 
även ordn a e tt kombinera t musik- och hembygclsrum. A tt å tgärden var 

befogad , visar elen stora efte rfrågan; cirkelverksa mhet i hembygdskun

skap fö rekommer d är regelbundet varje vecka. Möjlighetern a att ordna 

smärre u tstä llningar av bilder och fö remål kring vårt samhälles utveck

l ing har u tnyttja ts och väckt intresse hos hem bygdsvänn er i vår kom
mun. D etta har i sin tur föra nlett gåvor av olika slag, såsom böcker 
och tidningar, kon stverk med mot iv från orten liksom ga mla fotografi er 

och kort . T ill d e vunna resulta ten är d et m ånga, som bidragit i större 
ell er mi nd re om fatt ning, men särskilt mås te bi blio tekarien och bi blio
tekss tyrelse n omnämnas. 

Bland in tresse n jag även sätter högt är de årligen å terkommande bok

båtsresorn a i Stockholms skärgård. Varje vår och höst lämnar •Ellinor 
.1v Ekhagen » Lidingö med cirka 2 ooo böcker fö r a tt läs- och bildnings

törstancle skärgårdsbor skall få sitt lys tmäte. Den perso nliga kontakten 
med bi bliotekarierna och fö rdelen av a tt själv få välja litteratur direkt 

frå n välfyllda bokhyllor kan aldrig ersättas av postbefordran per heli
kop ter eller båt. Det är en helt annan skärgård, som kommer en till 
mötes vid dessa resor, en skärgård , befri ad frå n alla tusenden semester
firare och sommargäster, en skärgård , som tyvärr mer och mer för

svin ner. 
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Jag är glad och tacksam för att i många år ha fått medverka i ideell 

verksamhet och frivilligt folkbildningsarbete, glad över varje framgång, 

om än så liten, men elen största glädjen gav mig elen förnämliga ut

märkelse, som Upplands fornminnesförening tilld elade mig i samband 

med dess årssa mm ankomst våren 1962. J ag förstår att detta förpliktigar 
och jag kommer, i elen mån krafterna står mig bi , att i framtiden göra 

mitt bästa. 

DATA: Född 19 10. 8-årig folkskola, lägre och högre avel. Bokbindarlära 

5 år hos Norma ns, Stockholm. A nställd 1930-1946 vid Tekn. Hög
skolans bibliotek, sed a n 1946 vid K. Vitterhetsa kaclem iens bibl. Deltagit 

i ett fl erta l kortare fo lkhiigskolekurser, bl. a. på H emse och i Markaryd. 

Engagerad i ideell och kommun alpolitisk verksa mhet seda n många år. 

Erik F. G. Halmberg 


