
IN l\1EMORIAM 

RAGNAR WIJKMARK 

Ragnar \Vijkmark. 

Den 3 maj 1949 avled Upplands fornminnesförenings heders
Iedamot borgmästaren i Enköping Ragnar \Vijkmark. 

Ragnar Wijkmark var född på Torps herrgård intill Fal
köping 1878. Efter universitetsstudier i Uppsala avlade han 
jur. kand.-examen 1908. Efter tjänstgöring som e. o. lands
kanslist, förordnanden i Stockholms rådhusrätt och överståt-
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hållarämbetet, tjänstgöring i Svea hovrätt samt domarförord
nanden på olika platser var han en tid t. f. rådman i Umeå och 
stadsombudsman i Skövde samt valdes 1916 till lagfaren råd
man i Skara. Härefter var han rådman, stadsnotarie och nota
rius publicus i Arboga. Till Enköping kom han som t. f. borg
mästare 1919 och valdes 1921 till ordinarie. Detta ämbete inne
hade han till 1948. 

Borgmästare Wijkmark var en utomordentligt varm vän av 
kulturhistoria och kulturminnesvård. Sina rika intressen här
utinnan fick han tillfälle att ge uttryck åt särskilt inom Syd
västra Upplands Kulturhistoriska förening, vars ordförande
post han beklädde i många år. Sedan utgrävnings- och kon
serveringsarbetena vid Enköpings klosterområde påbörjats 
1929, bildades påföljande år på borgmästare 'Vijkmarks initia
tiv Enköpings klosterförening. Denna förenings öden ledde 
Ragnar 'Vijkmark på ett framgångsrikt sätt som ordförande. 
Vid sin avgång från ordförandeposten 194 7 valdes han till för
eningens hedersledamot. Till Upplands fornminnesförenings 
hedersledamot utsågs borgmästare Vlijkmark 1944. 

N.S. 

JULIUS NORDIN 

Den 27 juli 1949 avled i en ålder av 73 år Upplands forn
minnesförenings hedersledamot rådman Julius Nordin, Norr
tälje. 

Julius Nordin utsågs redan vid 24 års ålder till rådman i 
Sigtuna, där han tillika var ordförande i drätselkammaren, 
stadskamrer, brandchef, ledamot av taxeringsnämnden och 
direktör i Sparbanken. Sina största samhällsinsatser kom han 
dock att få ägna Roslagen och dess huvudstad, då han 1906 
blev verkställande direktör i Norrteije Tidnings Boktryckeri 
AB. Tre år senare blev han tidningens chefredaktör och ansva
rige utgivare. Han invaldes i olika nämnder och styrelser: 
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Julius Nord in. 

stadsfullmäktige, folkskolestyrelsen , brandstyrelseJ;J., byggnads
nämnden och drät selkammaren, och de insatser han därvid 
gjort äro m ånga och betydande. Vid talrika tillfällen fick Upp
lands fornminnesförening komma i åtnjutande av rådman 
Nordins stöd vid befrämjandet av de kulturhistoriska intres
sen a i Norrtälj e och Roslagen. 

År 1938 hedrade Upplands fornminnesförening r ådman Ju
lius Nordin genom att kalla honom till sin hedersledamot. 

N.$. 
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