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InMemoriam 

EINAR KJELLEN 

Upplands fornminnesförenings medaljör 
sedan 1944 och hedersledamot sedan 1978 
Einar Kjellen, Grillby, avled den 15 juli 
2000 i en ålder av 96 år. 

Einar Kjellen var född i Grillby och 
bosatt där i hela sitt liv. Redan i tonåren 
väcktes hans intresse för bygdens histo
ria och han började tidigt på 1920-talet 
systematiskt inventera det rika beståen
det av hällristningar i Enköpingstrakten, 
som då var mycket ofullständigt känt. 

Man kan säga att de flesta av de nu 
kända ristningarna i Enköpingsbygden 
påträffats av Einar Kjellen. Det mest upp
märksammade av hans fynd är Brand
skogsskeppet i Boglösa, påträffat 1925, en 
mer än 4 meter lång bild av en brons
åldersfarkost framdriven av 6 paddlande 
människor. Under skeppets akter finns bil
den av en stor människofigur som synes 
lyfta fram båten. 

Einar Kjellen byggde med tiden upp 

en omfattande dokumentation i text och 
bild av Enköpingstraktens hällristnings
miljöer och han överlämnade för några 
år sedan detta material till Enköpings 
kommun för att det skulle göras tillgäng
ligt för framtida forskning. 

Kjellen publicerade 1939 i Upplands 
fornminnesförenings tidskrift några av 
sina viktigaste fynd. 1976 publicerade han 
i Kungl Vitterhets Historie och Antikvitets
akademiens monografiserie samtliga då 
kända hällristningar i Uppland, sam
manlagt cirka 1600 ristningsytor. Till
sammans med professor Åke Hyenstrand 
gav han 1977 ut boken Hällristningar och 
bronsålderssamhällen i sydvästra Upp
land som ingår i Upplands fornminnes
förenings tidskriftsserie. 

Einar Kjellen har spelat en framträ
dande roll i svensk bronsåldersforskning 
och hans upptäckter har gett Enköpings
bygden en egen kulturhistorisk identitet. 
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ANTON DOUHAN 

Anton Douhan, Almunge, avled 2000 i 
en ålder av 82 år. 

Anton Douhan har berättat att hans 
intresse för historia väcktes redan i sko
lan i hemsocknen Jumkil. Från 1940-talet 
var han verksam i Almunge där han un
der många år drev en bilverkstad. Han 
var en av initiativtagarna till bildandet 
av Almunge hembygdsgille 1956, där 
han sedan varit mångårig styrelseleda
mot och huvudansvarig för hembygds
gårdens skötsel. Han har också varit med 
och grundat tidskriften Almunge Alle
handa, i vilken han varit en flitig skri
bent. 

Anton Douhan kom med sina teknis
ka kunskaper som smed och mekaniker 
att vara en drivande kraft i renoveringen 
av Almunge hembygdsgilles stora sam
ling av veterantraktorer. 

Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbunds förtjänstmedalj erhöll 
han 1987. 

THORILD LINDGREN 

Fil.mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro, 
avled den 15 maj 2001 i en ålder av 75 år. 
Han var född i Åkerby, där hans far var 
lärare och kantor. Efter studier vid 
Uppsala universitet och en fil.mag. exa-

men i svenska och historia blev Thorild 
Lindgren lärare vid Wiks folkhögskola 
med, som han själv framhållit, Sveriges 
äldsta lärarbostad från 1400-talet. 

Thorild Lindgren hade en bred huma
nistisk lärdom och bildning och ett vid
sträckt samhällsintresse. Han studerade 
musikvetenskap och han var verksam 
som kyrkomusiker i Uppsala-Näs i 15 år. 
Redan från studentåren var han politiskt 
verksam på både lokal och nationell nivå 
för Folkpartiet. I Uppsala kommun, var 
han bl.a. ledamot av kommunfullmäktige 
samt ordförande i kulturnämnden och 
konstmuseikommitten. 

Han har också haft många kyrkopoli
tiska uppdrag. 

Intresset för hembygdsrörelsen var ett 
arv från föräldrahemmet. Thorild 
Lindgren var en av dem som bildade 
Södra Hagunda hembygdsförening. Han 
var ledamot av styrelserna för Upplands 
fornminnesförening och även Stiftelsen 
Upplandsmuseet åren 1972- 84. Ett ut
tryck för hans folkbildningsengagemang 
var också ett flerårigt ordförandeskap i 
Länsforskningsrådet i Uppsala län. 

Thorild Lindgren tilldelades 1985 
Upplands fornminnesförening och hem
bygdsförbunds förtjänstmedalj, som han 
själv karakteriserade som "den högsta 
utmärkelse som finns att få" . 

Stig Rydh 


