
InMemoriam 

RAGNAR JANSSON 

Ragnar Jansson avled i augusti 1999 i en 
ålder av 94 år. Han var född i Roslags
Länna och utbildade sig till lärare vid 
Folkskoleseminariet i Uppsala. Som ung 
lärare kom han till Fröslunda skola i 
Altuna socken där året innan en hem
bygdsförening hade bildats. 

Ragnar Jansson och hans hustru 
Sigrid kom snart att engagera sig i upp
byggnaden av ett hembygdsmuseum 
och blev drivande krafter i föreningen. 
De upplät en del av tomten till sin lärar
bostad för det nya hembygdsmuseet. 

I arbetet med hembygdsmuseet samarbe
tade Ragnar och Sigrid Jansson nära med 
intendenten Nils Ålenius på Upplands
museet och konservator Sven Carlsson i 
Gimo. Som lärare var det naturligt för 
Ragnar Jansson att använda hembygds
gården och dess samlingar i sin skolun
dervisning. 

För sina insatser för den uppländska 
hembygdsrörelsen tilldelades makarna 
Jansson Upplands fornminnesförening 
och hembygdsförbunds förtjänstmedalj 
1985. 
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WALDEMAR LUDVIGSON 

Waldemar Ludvigson avled i februari 2000 
i en ålder av 76 år. Han var född i Östervåla 
och bodde och verkade där i hela sitt liv. 

Waldemar Ludvigson var till yrket 
journalist i Sala Allehanda och tidningens 
lokalredaktör i Östervåla. 

Waldemar Ludvigson hade ett brett 
samhällsintresse och var engagerad både i 
politisk verksamhet och ideella förening
ar. Kultur- och naturfrågor var viktiga för 
honom. Han var i många år ordförande i 
Östervåla hembygdsförening och bidrog 
starkt till utvecklingen av både hem
bygdsmuseet Mårtsbogården och för
eningens programverksamhet. Han var 
också engagerad i ett stort antal projekt 
som syftade både till bygdens utveckling 
och till bevarandet av natur- och kultur
vården somt.ex. bevarandet av Tämnaren 
och tillkomsten av Hantverkscentrum i 
Östervåla. Han hade glädjen att kort före 
sin bortgång se sin dokumentation av 
Östervålasnickeriet i tryck i Västman
lands fornminnesförenings årsbok. 

Waldemar Ludvigsons kunskaper 
och engagemang var efterfrågade. Han 
tillhörde i många år styrelserna i Väst
manlands fornminnesförening och Väst
manlands läns museum och represente
rade också hembygdsrörelsen i styrelsen 
för Länsmuseernas samarbetsråd. 

Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbunds förtjänstmedalj erhöll 
han 1986. 

ERHARD WIKFELDT 

Erland Wikfeldt, kantor och lärare i 
Gimo, avled i februari 2000 i en ålder av 
87 år. 

Erland Wikfeldt ledde sitt stora intresse 
för kultur tillbaka till skoltiden i Alunda 
där en engagerad lärare, Hugo Fredriks
son, gav sina elever upplevelser av kul
turhistoria, natur och musik. När Erland 
Wikfeldt själv blev lärare i Gimo 1942 
fann han det naturligt att engagera sig i 
hembygdsrörelsen. Han tillhörde i många 
år styrelsen i Olands hembygdsgille. 

Erland Wikfeldt engagerade sig sär
skilt i Gimo bruks historia, som han 
skildrat i tre böcker: Ur Gimos och Skäft
hammars historia, Gimo förr och Gimo 
nu. Han var också engagerad i tillkom
sten av Smedsbostaden i Gamla skolan 
och Knutsmassomuseet i magasinet vid 
Bruks gatan. 

Erland Wikfeldt har också gjort en 
betydande kulturinsats som musiker, 
körledare och kompositör. 

För sina insatser inom den uppländ
ska hembygdsrörelsen tilldelades han 
1990 Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbunds förtjänstmedalj. 

Stig Rydh 


