234

Ny medaljör

Ett varmt tack till styrelsen för Upplands
Fornminnesförening och hembygdsförbund för den fina utmärkelsen. Det är
mycket hedrande att få Bror Hjorthmedaljen, men känns samtidigt väldigt
oförtjänt för den som bara varit ordförande i Danmarks Hembygdsförening
i två år. Men det är förstås inom hembygdsarbetet som i nästan all annan verksamhet: det är inte den enskilda personen, som skapar resultat, det är det gemensamma arbetet!
Jag är därför både glad och stolt över
att det är Danmarks hembygdsförening
som uppmärksammas. Jag delar beröm-

met med alla i föreningen som engagerat
sig i vår verksamhet och uträttat så mycket under de 20 år som vi har funnits.
Egentligen är det ytterligare några år
om man räknar med det verkliga ursprunget till föreningen. Nämligen den
studiecirkel i 70-talets Grävdärdustår-anda
som handlade om Bergsbrunna från forntid, där jag var cirkelledare och representant för Folkuniversitetet. En viss redaktör Gunnar Olsson såg till att det hela
blev dokumenterat i en fin liten skrift och
en utställning.
I Danmarks socken har vi turen att ha
mycket kultur och natur att bygga vår
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hembygdsförenings verksamhet på. Vi
har ett 10-tal runstenar att vara fadder
för, fornminnen att gräva ut under sakkunnig ledning, ett 30-tal soldat- och
dragontorp, Linnes Hammarby och Linnes Sävja och hans exkursionsstig Herbatio Danensis, teaterspelet om Linnefamiljen på Hammarby och naturreservatet Lunsen för att nämna några saker.
Vi har bara vårt ideella engagemang
och vår kunskap att ta till när vi värnar
och vårdar detta kulturarv, när kommunen också behöver marken för bostäder
och vägar till 10 000-tals nya invånare.
Förr kunde man få medalj för tapper-
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het i strid. Även om vi inte drar blanka
vapen inom hembygdsrörelsen kan det
hetta till ordentligt när entusiastiska amatörer och professionella specialister ska
samsas i olika projekt. Då kan det vara
ganska spännande att vara ordförande.
TACK än en gång för den fina medaljen som både förhöjde glädjen vid vårt
20-årsjubileum och ger inspiration till det
fortsatta arbetet.
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