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u PPLANDS FORNMINNESFÖRENING kan även i år lämna några 
glada budskap till medlemmarna. Först är att nämna att för
eningen från Korsnäs Aktiebolag, Gävle, i samband med dess ioo
årsjubileum fått mottaga en donation å 25 ooo kr. Fornminnes
föreningen stannar härför i den största tacksamhetsskuld. 

Upplandsmuseets byggnadsfråga har förts ett steg framåt. Sedan 
museibetänkandet 1954 avgivits har överläggningar ägt rum mel
lan delegerade från Uppsala stad och Uppsala läns landsting. I 
skrivelse till Uppsala stads fullmäktige ha delegerade förordat 
alternativet Akademikvarnen-Saluhallstomten-Walmstedtska går
den. Provinsmuseet tänkes utbyggt i etapper med början med Aka
demikvarnen. 

Frågan rörande bevarandet av den kulturhistoriskt märkliga 
Ekeby by i Vänge socken har under året närmat sig sin lösning. Se
dan stiftsnämnden begärt direktiv om ordnandet av den ålderdom
liga byns bebyggelse, har Kungl. Maj:t 28 okt. 1955 föreskrivit byns 
friläggande från nya bostäder och ekonomibyggnader, varigenom 
byns särpräglade plan bevaras intakt. Länsstyrelsen skall i sam
råd med riksantikvarieämbetet och stiftsnämnden verkställa utred
ning rörande byns framtida disposition och eventuellt anordnande 
som kulturreservat. 

Från hembygdsfronten ute i landskapet äro flera glädjande hän
delser att anföra. 



G Företal 

Lagga hembygds- och fornminnesförening har under året avslu
tat restaureringen av den gamla prästgården strax intill kyrkan. 
Den vackra karolinska byggnaden, som är avsedd att användas som 
hembygdsföreningens samlingslokal, invigdes i 2 juni i955. 

öregrunds hembygdsförening har förvärvat och till hembygds· 
gården flyttat en envåningsstuga av ålderdomlig typ. 

Häverö-Edebo hembygdsförening har till sin tomt i Häverödal 
flyttat en f. d. bagarstuga från Edebo prästgård. Framförallt ex
teriören kommer i möjligaste mån att återställas i ursprungligt 
skick. Byggnaden är avsedd att användas som samlingslokal och 
ev. också såsom vandrarhem. 

Solna hembygdsförening har vid rivning tillvaratagit en i700-

talsbyggnad, som tillhört det gamla Hagalunds värdshus. Me
ningen är att byggnaden skall återuppföras i Hagaparken ej långt 
från byggnadens gamla plats. 

Täby hembygdsförening har som gåva av ingenjör Bertil Karls
son fått mottaga den gamla kaplansgården på Skogberga på villkor 
att densamma restaureras. 

Beträffande museisamlingars ordnande har Väddö hembygds
förening vid hembygdsgården i Kista låtit inreda en av uthus
längorna till museibyggnad. Stockholms-Näs hembygdsförening har 
katalogiserat och musealt ordnat flertalet av sina samlingar. Älv
karleby hembygdsförening h ar påbörja t en katalogisering och del
vis omordning av sina museiföremål, vilket också är fallet med 
Söderby-Karls hembygdsförening. 

Under året har ett naturvårdsförbund för Uppsala län bildats i 
syfte att slå vakt om länets naturvärden. En ny hembygdsförening 
har bildats, nämligen Södra Ragunda hembygdsförening. 

Upplands fornminnesförening sänder alla kulturminnesvårdande 
krafter i stad och på land sin tacksamma h älsning. 


