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Det gångna arbetsåret har för Upplands fornminnesförening be
tytt viss förändring i dess arbetsformer, i det att lanclsantikvarie 
för Stockholms län tillsatts från i juli i962. Huvudman för elen 
n ye lanclsantikvarien i Stockholms län, fil. lie. Alf Nordström, är 
dess kulturminnesråd, där Upplands fornminnesförening repre
senteras av en ordinarie medlem av sin styrelse m ed lanclsantikva
rien i Uppsala län som suppleant. 

Även sedan omorganisationen genomförts har Upplands forn
minnesförening all tjämt hela landskapet Uppland ti ll arbetsfält 
för sina vedertagna verksamhetsformer : årsboken Uppland utgår 
inom hela provinsen och samarbetet med hembygclsföreningarna 
fortlöper i sedvanlig ordning. Likaså arbetar elen Upplands forn
minnesförening närstående Stiftelsen U pplandsmuseet inom hela 
landskapet. 

På hembygdsvårdens område är att anteckna att några nya hem
bygdsgårdar blivit färdigställda , nämligen dels gamla smedstugan 
vid Älvkarleö, som genom Älvkarleby hembygclsförenings försorg 
inretts som en smeclsbostad från sekelskiftet, dels elen hembygds
gård, som ordnats i Vaxholms stad av Vaxholms hembygdsför
ening. Tidigare har Täby hembygdsförening iordningställt stugan 
vid Ytterby. En ny hembygdsförening har bildats i Västland och 
en ny förening är under vardande, nämligen Rimbo hembygdsför
ening. 
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Mycket mera skulle det kunna vara motiverat att uppehålla sig 
vid vad rör hembygdsfronten, men vad som nu sagts får visa att 
varje år påtagliga resultat ges av hembygdsrörelsens aktivitet. Vad 
som dock framförallt nu oroar alla hembygdsvänner är att så myc
ket av äldre stadsmiljöer får skatta åt förgängelsen i och med stä
dernas expansion med därmed följande trafikleds- och andra pro
blem. 

En glädjande nyhet kan slutligen bringas till medlemmarnas 
kännedom i det att Upplands fornminnesförening efter framlidne 
konstnären E. V. Tryggelin, Stockholm, fått mottaga en donation 
på kr. 20 ooo, ett välkommet stöd för Upplands fornminnesför
enings vida arbetsfront. 

Upplands fornminnesförening hälsar alla hembygdsvårdande in
satser inom provinsen med glädje och tacksamhet och uttalar för
hoppning om att hembygclsrörelsens folk icke måtte förtröttas i 
sina gagnerika kulturvårdsinsatser! 


