
In memoriam 

Under året 1990 avled fyra personer 
med nära anknytning till Upplands 
fornminnesfö rening och hembygdsför
bund, nämligen Frans Ekström, Tierp, 
Ingegerd Englund, Funbo, Gunnar Ro
senborg, Uppsala och Bror A Sjögren, 
Stockholm. Dessutom ihågkommes 
Herbert Lundh, Uppsala, som avled 
1988. 

FRANS EKSTRÖM 

Rektor Frans Ekström, Upplands forn
minnes och hembygdsförbunds medal
jör 1977, avled i augusti 1990 i en ålder 
av 83 år. Han föddes i Vattholma, där 
han efter sin skolgång först arbetade i 
brukets mekaniska verkstad. Efter lärar
utbildning blev han 1933 lärare i Lena. 
Efter en lång tjänstgöring i Ockelbo 
återvände han 1966 till Uppland som 
rektor för Tierpsbygdens skolor, en 
post som han behöll till sin pensionering 
1973. 

Uppväxten i ett järnbruk och samva
ron och arbetsgemenskapen med äldre 
bruksbor gav Frans Ekström ett starkt 

intresse för hembygdens historia. I före
drag, tidningsartiklar, uppsatser och 
böcker har han förmedlat sina stora 
kunskaper om Vattholma och Tierps
bygderna. 

INGEGERD ENGLUND 

Lanthushållslärare Ingegerd Englund, 
Upplands fornminnesförenings och 
hembygdsförbunds medaljör 1980, av
led i oktober 1990 vid 82 års ålder. Hon 
växte upp i Blekinge men kom redan 
1926 till Uppland för studier vid bl a 
Sigtuna folkhögskola och Fackskolan 
för huslig ekonomi i Uppsala där hon 
genomgick lärarutbildning för lanthus
håll. 1938 genomgick hon också den 
första hemkonsulentutbildningen i lan
det. Hon var bosatt i Funbo i mer än 50 
år. 

Ingegerd Englund had ett starkt ide
ellt engagemang vilket ledde till många 
kommunala uppdrag och verksamhet i 
flera föreningar. Bl a beklädde hon ord
förandeposten i Uppsala läns husmors
förbund och var vice ordförande i Riks
förbundet Hem och Samhälle. 
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Även hembygdsrörelsen fick dra stor 
nytta av hennes insatser. Hon engagera
de sig i Sockenstugans vänner, hem
bygdsföreningen i Funbo där hon bl a 
arbetade för sockenstugans bevarande. 
Hon var flitigt verksam som redaktör 
för och författare i Sockenstugans vän
ners skriftserie. Hennes mycket upp
skattade kulturhistoriska skildringar be
rörde så skilda områden som lanthan
delns historia, vägarna och broarna i 
Funbo under äldre tid samt bygdens 
elektrifiering. 

HERBERT LUNDH 

F ornminnesföreningens och hembygds
förbundets hedersledamot sedan 1977 
rektor Herbert Lundh avled 1988 i en 
ålder av 87 år. Han var född i Stock
holm. Efter studieåren vid Uppsala uni
versitet, som avslutades med en fil dr i 
historia 1927 blev Herbert Lundh äm
neslärare och från 1932 till sin pensio
nering 1967 rektor vid Lundellska läro
verket, den sk Skrapan. 

Herbert Lundh anförtroddes en stor 
mängd offentliga uppdrag; han tillhör
de stadsfullmäktige, drätselkammaren, 
kyrkofullmäktige och domkyrkorådet 
och var under några år också riksdagsle
damot. 

Vid sidan av sin rektorstjänst och sina 
politiska uppdrag kom Herbert Lundh 
som historiker att spela en betydelsefull 
roll i Uppsalaforskningen. Han var ord
förande redaktionskommitten för 
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bokverket Uppsala stads historia och 
författade en av delarna: »Uppsala un
der de dominerande landshövdingarnas 
tid», utgiven 1977. Bland hans övriga 
skrifter kan nämnas boken »Det glömda 
Uppsala» samt historiker över Uppsala 
enskilda läroverk och Fackskolan i Upp
sala. 

GUNNAR ROSENBORG 

Upplands fornminnesförenings och 
hembygdsförbunds hedersledamot se
dan 1971 bankdirektör Gunnar Rosen
borg avled 1990. Gunnar Rosenborg 
kom att ägna hela sitt arbetsliv, nästan 
ett halvt sekel, åt Upplandsbanken, där 
han började arbeta redan som tonåring. 
Då han pensionerades 1971 innehade 
han posten som bankens kassadirektör 
och ingick i bankens ledning. 

Hans ideella engagemang som kassa
förvaltare åt Upplands fornminnesför
ening sträckte sig över tiden 1944 till 
1971. Gunnar Rosenborg nedlade ett 
stort arbete på handhavandet av för
eningens och museets ekonomi i såväl 
stora som mindre ekonomiska frågor. 
Hans korrekta väsen och hans sakliga 
och kompetenta förvaltning vann stor 
respekt. Föreningen är honom stor tack 
skyldig för hans insatser. 



BROR A SJÖGREN 

Rektor Bror A Sjögren, Upplands forn
minnesförenings och hembygdsför
bunds medaljör 1952, avled vid 90 års 
ålder i oktober 1990. Han föddes och 
växte upp i Falun. Hans intresse för 
traditioner väcktes av fadern som om 
söndagarna tog honom med sig på 
vandringar i staden och dess omgivning
ar. 1921 kom han som nyutexaminerad 
lärare till Voxome skola i Alunda. Sin 
nya hembygd tog han genast till sitt 
hjärta och han kom att spela en ledande 
roll som hembygdsvårdare. Han var en 
av initiativtagarna till bildandet av södra 
Olands hembygdsgille och blev seder
mera gillets mångåriga ordförande. 
Bror Sjögren medverkade också bl a till 
iordningställandet av klockargården 
och Gammel-Gränomes hembygdsgård. 

Stig Rydh 
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