
In memonam 

Under 1976 avled flera personer som stod Upplands fornminnesförenings 

rörelse mycket nära, nä mligen konstnären Erik Hermansson, professorn 

em. och förre statsrådet Åke Holm bäck, f. d. folkskolläraren Gustaf Karls

son , professorn em. Sune Lindqvist, kontraktsprosten em. Gils Olsson 

Nordberg, målarmästaren Ernst Sarby och förre museiföreståndaren Sven 

Sjöborg. Upplands fornminnesförening bevarar dessa personer och deras 

verksamhet för föreningen och dess intressen i tacksammaste minne. 

ERIK HERMANSSON 
Erik Hermansson avled i november 1976. H an var född 1903 i Grangärde. Efter 

skolgång i Ludvika och avlagd teckningslärareexamen i Stockholm a rbetade ha n 
framför allt som porträttör. H ans tecknade porträtt av kända personer i dagspressen 
och i tidskriften Obs! under 1940- och 50-talen ä r välbekanta . K yrkorna och forn

minnena i Enköpingsbygden tillhörde också tecknaren Erik Hermanssons kä raste 
motiv. I början av 1920-talet fl yttade Erik H ermansson till Bå lsta samhälle i Ytter

grans socken. Där fi ck han tidigt kontakt med J an Fridegård , som väckte hans 
intresse för den nya hembygdens fornminnen. Efter en tid i Stockholm flyttade 
Erik Hermansson 195 1 åter till Bålsta, dä r han med en aldrig ospard möda enga

gerade sig i hembygdsarbe tet. 196 1 star tade han H å bo H embygdsförening och 
blev dess fö rsta ordförande. Fridegårdsmuseet som öppnades 1975 var en av hans 

hj ärteangelägenheter. Som riksantikvariens ombud i H åbo kommun i många å r 

bevakade han kulturminnesvårdens intressen i t. ex. byggnadsplane- och vägdrag
ningssammanhang på ett aktningsvä rt sätt. 1972 tilldelades Erik H ermansson 
Uppla nds fornmin n esförenings förtjäns tmed a lj. 

ÅKE HOLMBÄCK 
Åke Holmbäck var vid sin bortgång i mars 1976 nära 87 år gammal. Han var född 
i Ryssby i Kalmar län. 1914 knöts ha n som ung docent till juridiska fakulteten vid 
Uppsala universitet, där han sna rt kom a tt förestå professuren i rättshistoria. 1926 
utnämndes han till professor i speciell privaträ tt och 1938 till professor i civilrätt. 
U nder de fyra sista å ren av sin långa lärargärning vid universitetet var Åke Holm
bäck universitetets rektor. Vid sidan om forskning och undervisning engagerade sig 
Åke H olmbäck aktivt i politiken. H an var bl. a. sta tsråd i ministärerna Ekman och 
H amrin i början av 1930-talet samt ombud vid FN:s generalförsamling under 
1950-tale t. 
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Åke H olm bäck ägnade sig i sitt omfattande \Ttenskapliga författarskap å t framför 

allt rättshistorien, där hans kanske främsta insats \'ar utgi\'andet. tillsammans med 

Elias Wessen, av vå ra medeltida landskapslagar. H ans kommentarer till d essa 

lagar har fått en grundläggande betydelse for kännedomen om det medeltida s\·enska 
samhället. Kommentarerna till U pplandslagen inta r här en central stä llning. För 

sina insatser inom rättshistorien, Yilka varit och ä r O\·ärderliga for inte minst den 

kulturhistoriska forskningen om Uppland, utsågs Åke H olm bäck till hedersl edamot 

i Upplands fornminnes förening. 

GUSTAF KARLSSON 
Gustaf Karlsson , som gick bort i februa ri 1976, \·ar född i Väddö 1886 . 19 11 kom han 

som folkskoll ärare till Länna socken i Roslagen och här stannade han sedan li\·e t ut. 

Efter pensioneringen 1944 började Gustaf K arlsson ett omfattand e forskningsarbete 

rörande Lännabygdens historia. Detta resulterade bl. a . i fem maskinskrivna häften 

med uppgifter om li\·e t och förvaltn ingen i Länna socken under 300 år. För denna 

betydelsefu lla gä rning i hembygdens tjänst belönades Gustaf K arlsson 1967 med 
Upplands fornminn esforenings fört jänstmeda lj. 

SUNE LINDQVIST 
Sune Lindq vist va r just fyllda 89 å r nä r han gick bort i ma rs 1976. Han \·a r född i 

Eskilstuna . 19 16 blc\· han fil.dr i nordisk och j äm fö rande fornkunskap \· id Uppsala 

universitet. Efter 17 år som amanu ens \·id Vitterhetsakademien i Stockholm ut
nämndes han 1926 till professor i nordisk fornkunskap \id C ppsala uni\ ersitet. 
Han avgick med pension 1952 men bedff,. ä nnu lå ng tid efter pensioneringen en 
aktiv fo rskning. Sune Lindq\·ist tillhörd e ba nbryta rna inom d r moderna s\·enska 
fornforskning och bidrog i hög grad till att gö ra nordisk fornkunskap till ett ege t 

universitetsä mne i Uppsala. 
För Upplands fornminnesforening kom Sune Lindq,·ist a tt spela en mycket , -iktig 

och avgörande roll. Framför a llt ska ll här erinras om hans betydande insa tse r Yid 

uppbyggand et på 1930-ta let a' den fasta regionala kulturminnesdrdande in sti
tution med en landsantik\·arie, som Upplands fornminnesförening är hu\'l1dm an for. 

H an va r initiati\'taga re ti ll den 1934 bi ldade K ommitten fo r tilh-ara tagande a ' 
fornfynd i Uppsa la , \·ars uppgift dels \·ar a tt skaffa medel till kulturhistoriska 

undersökninga r, dels , ·ar a tt finn a en lösning till en framtida organi sa tionsform 
for dessa undersökninga r. Under många å r ,·ar han led amot a\· fornminnesforening

ens styrelse, 1941-5 1 dess vice ordförand e. 194 7-5 1 tillhörde Sune Lindq' ist den 
av Uppsala stadsfu llmä ktige tillsa tta museikom mittcn med uppgift att utreda for

merna for ett nytt stads- och landskapsmusn1m i Cppsa la . Sune Lindq\·ist \·ar 

fornm innesforeningens hedersleda mot. 
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GILS OLSSON NORDBERG 

Gils Olsson -"i ordberg avled i januari 1976. Han var född i Stockholm 1902. Redan 

1929 kom han som präst till Ri ala och 1937 utnämndes han till kyrkoherde där. 

Från 1962 till pensioneringen 1966 var ha n kyrkoherde i Länna och kontraktsprost 

i Sjuhundra kontrakt. Gi ls O lsson Nordberg hys te ett levande intresse för hembygds
rörelsen . U nd er en mycket lång följd a\· å r var han ordförande i både Riala hem

bygdsförening och Roslagskulla hembygdsförening. Särskilt folkmusiken fångade 
G ils Olsson .'-iordbergs intresse, och nä r han som ung präs t i Riala mötte den gamle 

spelmannen Olof Lundin fann ha n det naturlig t att uppteckna Lundins repertoar. 

I U pplands fornminnesförenings tidskrift ingå r en uppsats av Gils Olsson Nord berg 

om Lundin under rubriken " En Rialaspelman " . Gils Olsson Nordberg publicerade 

också ett fl ertal andra uppsatser om Riala och Roslagskulla. För sin långa och 

betydelsefu lla hembygds\°å rd ande insats i Ria la och Roslagskulla tilldelad es Gils 
Olsson i\ ord berg 1955 C pplands fo rnminnesfö rcnings förtjänstm eda lj. 

ERNST SARBY 
Ernst Sarbv \·ar 77 år nä r han gick bort i november 1976. H an var född i Danne
mora och liksom fadern kom han at t ägna sig åt må leriyrket. 19 14 börj ad e Ernst 

Sarby som lä rling hos den kända må lerifirman Bröderna Lindgren i U ppsala. 

Dä r bb· han snart arbets leda re och hans stora skicklighet i förening med konst

närliga anlag togs dän·id i ansprå k för mer krävande arbetsuppgifter , såsom res ta u

rering a\· uppländska slo tt och herrgårdar sa mt a kad emiska institutioner i U ppsala. 

Särskilt ska ll hä r framh~ ll as d en \·ä rdefulla insats som Ernst Sarby g jorde vid den 
mycket krä\·and e res tau reringen a\· Ana tomiska tea tern i Gustavianums kupol. 

I samba nd med iordnings tällandet a \ U ppla ndsmusee t 1959 engagerades Ernst 

Sa rby. H an utförde dän·id bl. a. konsen ·ering av et t flertal må lade föremå l i museets 
samlinga r. Ernst Sa rby erhöll U ppland s fornminnesförenings förtjänstmeda lj 1960. 

SVEN SJÖBORG 
Sven Sjöborg föddes i Enögla by i Vårfrukyrka socken. Reda n som 3-å ring fl yttade 
ha n med sina föräldrar in till Enköpings stad , dä r han sedan stannade hela li \·et. 

Redan i unga å r väcktes Sven Sjöborgs hembygdsintresse och mycket tidigt insåg 
han fotograferingens möjligheter at t genom bild beva ra försv innande miljöer å t 

eften·ärlden . Med kamerans hjälp satte han sålunda igång en systematisk doku
menta tion a \· de ga mla gårdarna i Enköping och live t där. Det rika fotomater ia l, 

i både s\·art-vitt och farg , som Sven Sjöborg efterlä mnat utgö r därför en oskattbar 
kä lla för kännedomen om et t Enköping som nu ä r helt borta. Sven Sjöborg kom 

också a tt göra andra betydelsefu ll a insatser i hembygds- och kulturminnesvå rdens 
tjänst. H an \·a r en flitig skribent i Enköpings-Posten. Där gav han d el av sitt rika 
kunnande om Enköpings byggnader och invå nare samt om Enköpingsbygdens kul
turminnen. Som pensionä r var han under må nga å r en hängiven föreståndare för 
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Enköpings museum samt riksantiha riens ombud i Enköping. H an kä nde ett orubb
lig t ansvar i sitt ombudsmannaskap och uträ ttade här ett föredömligt arbete. 

Upplands fornmin nesförenings tj änstemän \·ill särskilt minnas den gäs cfrihec och 

hjälpsamhet som Sven Sjöborg alltid \·isade \·id d e många förrättningarna i En

köping i samband med saneringa rna dä r under 19.10- och 60-ta len. 1964 tilld elades 
Sven Sjöborg fornmin ncsförcningens förtj änstm eda lj . H an a\·lcd i j anu ari 1976. 

Ola Elm 
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