
In memoriam 

Under åren 1992 och 1993 avled fyra perso
ner med nära anknytning till Upplands forn
minnesförening och hernbygdsförbund, näm
ligen Mauritz Ljungberg, Waxholm, Oscar 
Pettersson, Skuttunge, Nils Ålander, Kniv
sta och Henry Emanuel:>son, Boglösa. 

Mauritz Ljungbeirg 

Mauritz Ljungberg avled 1991 i en ålder av 
86 år. Han var yrkesmilitär, verksam vid Vax
holms Kustartilleriregemente i Vaxholm. Se
dan 1946 var han aktiv i museiverksamheten 
vid såväl regementet som marinen. 1964 
övertog Mauritz Ljungberg hela ansvaret för 
museiverksamheten då museet invigdes på 
Vaxholms Kastell efter att ha flyttats från Os
kar-Fredriks borg. Mauritz Ljungberg var fli
tigt verksam som kulturhistorisk skribent 
och som entusiasmerande berättare om Vax
holms fästning. 

Han erhöll Upplands fornminnesföre
nings förtjänstmedalj 1974 och tilldelades 
också Nordiska museets guldmedalj för 
hembygdsvårdande gärning. 

Oscar Pettersson 

Oscar Pettersson avled 1991 vid 96 års ålder. 
Han var född i Hellancle gård i Skuttunge 
socken och kom tidigt i kontakt med den 

folkliga musiken bl a genom spelmanstradi 
tioner i släkten sedan flera generationer. 

Oscar Petterssons stora insats inom den 
uppländska hembygdsvården bestod främst 
i att han tecknade upp gamla låtar, bl a efter 
storspelmannen Gås-Anders vilka förmed
lats till fadern. 

Han erhöll Upplands fornminnesföre
nings förtjänstmedalj 1974. 

Nils Ålander 

Nils Ålander avled 1992 i en ålder av 88 år. 
Han var född i Oleda i Knivsta socken. Efter 
agronomexamen kom han att arbeta i Stock
holm och Skåne men höll hela tiden kontakt 
med sin hembygd. Från 1950-talet då han 
tog över fädernegården verkade han inom 
hembygdsvården i Knivsta och var med i 
Knivsta hembygdsgilles styrelse sedan star
ten 1963. Sedan 1974 var han dess ordföran
de. 

I föreningen var Nils Ålander aktiv inom 
alla områden. Han ledde kurser i olika äm
nen, medverkade i årsskriften Magazinet, ar
betade med föremålssamlingarna, socken
magasinet och hembygdsgården K varngår
den, allt till fromma för det växande samhäl
let Knivsta och dess historiska identitet. 

Han tilldelades 1978 Upplands fornmin
nesförenings förtjänstmedalj. 
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Henry Emanuelsson 

Henry Emanuelsson avled 1993. Han var 
född 1920 i ett lantbrukarhem i Gåde i Bog
lösa. Hans intresse för kulturhistoria väcktes 
tidigt och redan som tonåring dokumentera
de han med kamerans hjälp miljöer och män
niskor som nu är borta. 

Vid sidan av sitt arbete som jordbrukare 
och maskinstationsföreståndare engagerade 
han sig bl a i SLU och SLS, nuvarande för
bundet Vuxenskolan och han var också kom
munalt och kyrkopolitiskt verksam, bl a som 
ordförande i Boglösa kyrkoråd. 
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Vid mitten av 1970-talet tog Henry Ema
nuelsson initiativ till bildandet av Boglösa 
hembygdsförening där han var mångårig ord
förande. Han var drivande kraft bakom för
eningens framgångsrika satsningar på häll
ristningsgården i Boglösa samt Fridegårds
stugan till minne av författaren Jan Fride
gård i Gåde i Boglösa. 

Henry Emanuelsson engagerade sig också 
i Upplands fornminnesförening och hem
bygdsförbund där han i flera år tillhörde sty
relsen. Han tilldelades förbundets förtjänst
medalj 1982. 

Håkan Liby, Stig Rydh 


