
In memonam 

I december 1974 och under 1975 avled fem personer med nä ra anknytning 

till uppländsk hembygds rörelse och Upplands fornminn esförening, näm

ligen f. 1 :e byråinspektören Sven Edman , f. landsfiskalen Gunnar Holm berg, 

byggmästaren Eina r Levander, f. folkskolläraren A.N. Sanden och f. riks

dagsmannen Martin Söderq uist. Upplands fornminnesförening bevarar 

dessa personer och deras insa tser för föreningen och dess intressen i tack

sammaste minne. 

SVEN EDMAN 
SYen Edman a \·lcd i januari ! 975 i en å ld er a\ 69 å r. H a n \·a r född i Ah·karleby 

socken. Innan han Oyttade till U ppsa la 1943 ,·a r han engagerad inom jordbruket 
och dess forcnings\"Crksamhct. I Uppsala a rbetade S\-cn Edman inom liYsmcdcls

kommissioncn innan han fi ck anstä llning som föreståndare for länsstyrelsens pri s

kontor. S\"Cn Edman Yar politi skt mycket a kti\". Härigenom kom han a tt knytas 

till Upplands fornminncsförcn ing. I fören ingens styrelse va r han under Ocra å r 

av U ppsa la kommun utsedd suppl ea nt , ett uppdrag som han med stort intresse full

fö ljde. 

GUNNAR HOLMBERG 
Gunnar H olmberg , ·a r 82 å r ga mm a l nä r han gick bort i febru a ri 1975 . 1927 
kom han som landsfi skal till >!orrtälj e och i d enna stad bl ev han bofas t live t 
ut. H ä r fi ck han också en rad , ·iktiga förtroendeuppdrag a,- olika slag och 

blc, · sna rt en framträdande personlighet i staden. Gunn ar Holmberg had e ett 

starkt intresse för bygdens och särskilt Norrtäljes historia , ett intresse som 
kom till uttryck i bl. a. forskning sa mt in samling a,· ä ldre silverföremå l. 
Vida re \ar han ordförande i Roslagens fornminnes- och hembygd sförening. 

För sina insatser inom hembygdsrörelsen utsågs Gunnar H almberg till ständig 

ledamot i Upplands fornminnesförening, en hed ersbetygelse som visades förtjänta 

män och kvinnor innan förtjänstm edalj en instiftades 1944. 
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EINAR LEV AND ER 
Einar Ln·;l!ldcr foclcl es J 8<) I på \lorhy g;°ircl i Lag,ga sockrn. P;°1 drnna g;'trd 

bodde han sedan i hela sitt li\. H a n a\·lccl i januari I 07:J. Rc·dan frå n unga 

å r \ isade Einar Ln·andcr c·tt ln ·ande intresse Rir lr>l'luninnes- och hemhygds

\å rd. Han började tidig t clelta,ga s;hii l i a rkc·ologiska unckrsiiknin,gar som i 

\ ·å rdm a\ iildrc byggnader i hcm hvgden. En specialitet liir Einar I .n·;l!ld er 

\·ar a tt c·ngagcra sig i \·å rdcn a\· gamla \·iickrb·arna r. På llc-ra kvarnar i 

U ppland deltog han med sin stora sa kkunskap och praktiska skicklig hc·t \·id 

res taureringsarlw tcn. Lagga lii rnminneslcirening låg Einar Lc·vandcr \·armt 

om hj iirta t och ha n dl'itog m vckct akt i' t i lcirrningcns arbete. 106 1 tilldclaclcs 

han U pplands fornminncsforrnings lcirtjiinstmcdalj. 

A. N. SANDEN 
A. N . Sanden , som \·ar född i Väst la nd 1887, ad ed i d ecember 1974. Han 
\·alde samma yrke som fadern och kom 1908 som nyexaminerad fo lkskol

lärare ti ll Älvkarleö bruk i Äkkarleby socken. H ä r bodde och \Trkade ha n 

ända till sin bortgång. T idigt började A. 01. Sanden a tt intressera sig fö r Äk 

karlcby sockens historia och natur. och ha n b lev c·n engagerad hembvgds

, ·å rdarc. 1026 va r han med och bi ld ad e .\kbrkbv lwrniJ,·gdsforening. i \·ars 

fors ta s tyrelse ha n också ingick. A. N. Sanden gjorde en bestående insats \ ·id 

utforskandet av Äkkarlcby sockens historia . H a n u tga\· fl era skrifter i iimnct. 

Redan 1923 utkorn förs ta upplagan av ha ns uppskattad e sockcnbeskrin1ing , 

\·i!ken i oma rbetat skick utgavs på nytt 1960. 1961 tilld rladcs A. N . Sandfo 

L pplands lilrnminncsRirrnings f(injiins trneda l.i. 

MARTIN SÖDERQUIST 
\l a rtin Siidcrquist. Solna. ad ed i decembr r I <)7+ ,·id 8 1 å rs i\lder. Ll'tcr ;\\·lagd 

lil.kand. exarnen a rbetade han forst som .journalis t och sena re som aktuarie 

och I :c· byråsekreterare \·id r iksforsiikringsansta lten. \la rtin Södnqu ist 
iig naclc en stor del a\· sitt liv ;\ t politisk \Trksam hct. Bl. a. \·ar ha n orclforand e 
i Stockholms liins J;indsting och d ess [(in ·;iltningsut skott sarn t lccLrnwt a\· ri ks

dagens f(irs ta kamman·. I k mton å r rcprescntnadc han Stockho lms liins 

la ndsting i Cpplancls liirnm innc·sf(ircnings s tyrelse . d iir han ti llhii rcle de mest 

trogna och intresserade lccLuniiterna . I sa mband med ;l\-g<t ngen u r St\Tclscn 
197 1 utsågs \l a rtin Si iclcrqui st till fo rcning rns heckrslccla rno t. 

Ola 0111 
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