
InMemoriam 

GÖSTA BONDE 

Greve Gösta Bonde avled i januari 1997 
i en ålder av 92 år. Då han 1939 kom till 
Katrinedals gård i Övergrans socken tog 
han initiativ till bildandet av en rad 
föreningar som en idrottsförening, en 
medborgarhusförening och en RLF-för
ening. Också hembygdsföreningen, som 
sedermera kom att kallas Håbo härads 
hembygdsförening tillkom på hans ini
tiativ. Gösta Bonde sade sig redan i 
barndomen har fått den uppfattningen 
att "en hembygdsförening skulle finnas 

i en bättre socken". Gösta Bonde verka
de härefter under många år som ord
förande i hembygdsföreningen och andra 
föreningar och var även i övrigt starkt 
engagerad i samhällslivet. Han sam
arbetade i hembygdsarbetet med förfat
taren Jan Fridegård och engagerade sig i 
tillkomsten av Fridegårdsmuseet i Över
gran. 

För sitt arbete i hembygdsvården till
delades Gösta Bonde 1977 Upplands fom
minnesförenings förtjänstmedalj. 
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KARL-ARVID GRANDIN 

Kyrkoherde Karl-Arvid Grandin, Roslags
bro avled 1996 i en ålder av 89 år. Han 
var född i Fasterna, där hans släkt hade 
djupa rötter. Efter studentexamen vid 
Fjellstedtska skolan och teol.kand-examen 
vid Uppsala universitet 1936 kom han att 
tjänstgöra som präst i flera Upplands
socknar, bl.a. Edsbro och Roslagsbro. 

Karl-Arvid Grandin hade djupa kul
turhistoriska och konstnärliga intressen 
och var själv en god amatörkonstnär. 
Den uppländska kulturhistorien fängs
lade honom från barndomen och han har 
i samband med att han 1960 tilldela
des Upplands fornminnesförenings för
tjänstmedalj berättat om hur farfaderns 
minnen från livet i bruken och byarna 
inspirerade honom. På de olika platser 
där han verkade engagerade han sig 
i hembygdsrörelsen, arbetade i studie
cirklar, höll föreläsningar och tog initia
tiv till arkivinsamlingar och inventering
ar. Han var en ledande kraft vid bildan
det av hembygdsföreningen S:t Eriks 
Gille i Roslagsbro 1960. Han var också en 
av de första kulturnämndsordförandena 
i landet i dåvarande Lyhundra kommun. 

SVEN HÖRSTADIUS 

Sven Hörstadius avled 1996 i en ålder av 
98 år. Han var professor i zoologi vid 
Uppsala universitet och en internatio
nellt känd och framstående forskare. 
Han var ledamot av ett stort antal akade
mier och lärda sällskap i Sverige och 
utomlands och blev hedersdoktor vid 
Sorbonne, Cambridge och Bristol. 

Sven Hörstadius hade också stora 
humanistiska och kulturella intressen 
och var bl.a. under lång tid ordförande i 
Allmänna sången. Han tillhörde under 
flera år styrelsen för Upplands forn
minnesförening, där han en tid var vice 
ordförande. Han blev Fornminnesför
eningens hedersledamot 197 4. 
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GÖTHE RICKMAN 

Göthe Rickman var född 1912 i Heby i 
Västerlövsta socken. Han avled 1996 i en 
ålder av 82 år. 

Göthe Rickman kom från en familj av 
plåt- och kopparslagare och gick efter 
avslutad skolgång i lära hos sin far. 
Sedermera etablerade han ett eget företag 
i branschen. 

Genom engagemang i arbetar- och 
nykterhetsrörelse väcktes Göthe Rickmans 
intresse för samhällsfrågor. Han kom att 
anförtros en rad kommunala uppdrag, 
bl.a. som ordförande i kommunfullmäk
tige i Heby kommun och landstingsman i 
Västmanlands län. 

Han var med och bildade Västerlövsta 
hembygdsförening 1943 och satt under 
lång tid i dess styrelse. Han har bedrivit 
forskningar i tegelindustrins historia 
i Hebytrakten och författat kultur
historiska artiklar i ämnet. 

För sina insatser för uppländsk hem
bygdsrörelse tilldelades Göthe Rickman 
förbundets förtjänstmedalj 1980. 

GÖRAN STRÖMBECK 

Fil.mag Göran Strömbeck, Upplands fom
minnesförening och hembygdsförbunds 
medaljör 1970, avled 1996 i en ålder av 
95 år. Han hade just då slutfört sitt 
Magnum Opus, redigeringen och publi
ceringen av fornforskaren Mårten 
Archaneus minnen från 1600-talet som 
engagerat honom sedan ett halvt sekel. 

Göran Strömbeck var till sin utbild
ning lärare med en fil.mag i bl.a. nordiska 
språk men kom att verka som förlags
redaktör. 

Sin forskning ägnade han hembygden 
i Fresta och angränsande socknar i 
Upplands-Väsby, Hammarby och Ed. 
Han byggde också upp ett hembygds
arkiv som överlämnats till Upplands
Väsby kommun. 
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GÖSTA ÖHLUND 

Gösta Öhlund, som var föreningens 
medaljör 1976 avled i januari 1997 kort 
före sin 90-årsdag. 

Han var född i Luleå och kom som 
lärare och kantor 1932 till Härkeberga, 
där han var bosatt i Klockargården till 
sin bortgång. Han kom omedelbart att 
intressera sig för sin nya hembygds kul
turhistoria och var engagerad i tillkoms
ten av Härkeberga gille, som under 
många år ordnade kulturmässor med 
folkdans och spelmansmusik. Han var 
också den förste som organiserade vis
ningar av Härkeberga kyrka med 
Albertus Pictors målningar samt den 
intilliggande kaplansgården. 

Gösta Öhlund var under 25 år ord
förande i det kulturråd som samordnade 
föreläsningsföreningar och hembygds
rörelse i kommunen. Han var också ord
förande i den redaktionskommitte som 
utarbetade hembygdsboken En bok om 
Norra Trögd. 

Förutom Upplands fornminnesför
enings förtjänstmedalj tilldelades Gösta 
Öhlund en nationell utmärkelse näm
ligen dåvarande Samfundet för hem
bygdsvårds numera Sveriges hembygds
förbunds hedersplakett för rik gärning i 
hembygdsvårdens tjänst. 


