
Upplands fornminnesförening 

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1961- 1962 

I N M EM ORI AM 

U nder det gångna verksamhetsåret har U ppla nds fornminnesförening 
förlorat två inom uppländsk fornminnes- och kulturminnesvård aktade 
medlemmar, nämligen nämndeman Samuel Sellin och kyrkvärden H er
bert Samuelsso n. Den fö rre var verksam inom Tege lsmora hembygds
förening, den senare inom Lagga fornminnesförening och båda har 
t illdelats fornminnesföreninge ns förtj änstmedalj fö r sina u ppskattade 

insatser . 
Förre medlemmen i Upplands fornminn esförenings styrelse riksdags

man Ed vin T hun , E nköping, har under det gångna året avlid it. Forn

minnesföreninge n bevarar de tre bortgå ngna i tacksam hågkomst. 

STYRE L SE 

Fornminnesföre ninge ns styrelse har arbetså ret 196 1-1 962 haft fö lj ande 
sammansättning: 

Landshövding Olov R yla nder, Uppsala, ordförande 

P rofessor Sven H örstadius, U ppsa la, vice ordförand e 
Friherrinna n Beth de Geer, Upplands-Väsby 
Direktör Göra n Knutsson, U ppsala 

Bankdirektör G unnar R osenborg, U ppsala, ska ttmäs tare 
Landsantikvarie N ils Sundquist, U ppsala, sekreterare 
Direktör E ric Wolrath, U ppsala 
Notischef Ellis Edman , U ppsala 
F . d . regeringsrådet Adolf Lundevall , Stockho lm 
Ingenjör Eric Åberg, U ppsala 
R ektor N ils Göransson, Sollentuna 

Stadsbibliotekarie T hore Floderus, E nköping 

U tsedd a av U ppsala läns landsting : 

La ndstingsman H ara ld Gusta fso n, Ga ml a U ppsa la 
Lantbrukare Birger Karlsso n, H ärkeberga, suppleant 



Utsedda av Stock holms läns landsting: 

Riksdagsman Martin Söclerquist, Solna 
Herr Eric Skånberg, Lidingö, suppleant 

Utsedda av Uppsala stad: 

Styre lseberiil lelse 

Förste arkivarie Manne Eri ksson och läroverksacl junkt Stiv J akobsson 
med målarmästare Alfred Holm och fru Margit Ringensson som supple
anter. 

Förvallnin gsulskoll: Landshövding Rylander, ordf., professor Hörsta
dius, förste arkivarie Eriksson, direktör Wolrath , landsti ngsman Gusta(
son, riksdagsman Söclerq uist, skattmästaren och sekreteraren. 

Revisorer: Föreningens revisorer ha varit f. cl. riksbanksclirektör G. A. 

Barre, bankkamrer Gösta Holdo och riksba nksclirektör C. E. Leffler med 
lan tbrukare Marti n Ehrengren, R asbo och direktör Lars-Olof Lindqvist, 

Uppsala, som ersättare. Av Uppsa la stad utsedd revisor har varit svetsa
ren 0. Nordström med köpman Herbert Ahlqvist som suppleant. 

PERSONAL 

Ordinarie tjänstemän hos Upplands fornminnesförening har varit lands

a ntikvarie Ni ls Sundquist och antikvarie Anna-l\färta Berg. 
Som arkivarbetare, avlönade med medel från Kungl. Arbetsmarknads

styrelsen, har tjänstgjort Stina Norman , Anna-Lisa Ström, Algot Weiden

feldt, Erik Abrahamsson och Gustaf Moberg samt fr. o. m. 16 okt. 1961 
Sven Österberg. 

Tiden 23 feb ru ari- 30 aug·. 1962 har landsan tikvarien åtnjutit sj uk
ledighet med antikvarie Anna-Märta Berg som vikarie. 

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar i Upplands fornminnesförening uppgår till 3 583, 
därav 166 ständiga och 645 familj emedlemmar. Under året har tillkom

mit 212 och avgått 179. 

ÅRSMÖTE, UTFLYKTE R OCH VINTERTING 

Arsmötet hölls söndagen 28 maj 1961 i Sala högre allm:inn a läroverks 
aula under ordförandeskap av vice ordf. professor Sven Hörstaclius. Till 
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hedersledamot valdes f. d. riksantikvarien Bengt Thordeman, Stockholm. 
Föreningens förtjänstrneda l j tilldelades rektor Ni ls Göransson, Sollen

tuna, byggmästare Einar Levander, Lagga, och folkskollärare A. N. San
den, Älvkarleö. Till styrelsemedlemmar på ett år nyvaldes rektor Nils 
Göransson, Sollentuna, och stadsbibliotekarie T hore F loclerus, Enköping, 
och till revisorssuppleant direktör Lars-Olof Lindqvist, Uppsala. Då 
Disa Gilles under många år verksamma ålderman och husmor, f. cl. rege
ringsrådet och fru Adolf Lunclevall, avsade sig omval, liksom vaktebro

clern major Gösta Lind, och ersättare för desamma ej funnos på förslag, 

beslöts efter diskussion att Upplands fornminnesförenings Vinterting 

med Disa Gille för något år framåt skulle ändras så att kvällens gille
målticl utginge och gillestämma med utdelning av Disa Gilles pris och 
anslaget ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond, föredrag 
m. m. förlades till förmiddagens vinterting. I samband med årsmötet 
ägde vårutflykten rum med 230 deltagare. Västerlöfsta kyrka och hem
bygdsgård, R omfartuna kyrka samt Västerås domkyrka besöktes. 

Fornminnesföreningens höstutflykt ägde rum söndagen 8 oktober 196 1 

med besök i Västeråkers kyrka, Wiks slott, dragontorpet Klangens stuga 

i Litslena, Ekolsunds slott samt trojeborgen R ösa Ring i Låssa socken. 
I höstutflykten deltog nära 90 personer. 

Vintertinget hölls söndagen 4 februari 1 962 med början p å U pplancls
museet, där fiskeutställningen »Från harka till trå!» besågs. Vintertinget 
öppnades av fornminnesföreningens ordförande landshövding Olov Ry
lancler och fortsatte på Hantverksföreningen med föredrag av fo lkskol
lärare Nils J. Nilsson om »Fisket vid upplanclskusten. En återblick och 
några synpunkter på utvecklingen» . Disa Gilles pris t illdelades Vallen
tuna hembygclsförening och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjell

mans hembygdsfoncl överlämnades till Södra Olancls H embygdsgille. 

ÅRSANSLAG 

För år 1962 har Upplands fornminnesfören ing erhåll it i anslag från 
Uppsala stad kr. 20 ooo, från Uppsala läns landsting kr. 14 ooo och från 
Stockholms läns landsting kr. 6 500. Uppsala stad har därtill anslagit 
hyresmeclel för magasinslokaler för fornminnesfören ingens museisam
lingar . Det statliga bidrag·et till lanclsantikvarie- och antikvarielönerna 

har utgått med kr. 25 ooo. 
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FORN MI NN E SVÅ RD OC H K U LT U RMI NNE SVÅ RD 

Fornminnesiirenden 

U nder åre t h ar av a ntikvarien följ a nd e arkeologiska undersökningar 

fö re tagits: I H allstaviks samhiille, H äverö s:n , har en förmodad forn

lämning undersökts. Inga fynd gjordes. E tt jordt iickt röse med en större 

grop i mitten h ar undersökts i Ah!, Vårfrulq rlw s :n. , varvid endast bränd a 

ben p åträffades. I Väddika, Hökhuvuds s:n., har en stenforma tion under

sökts, varvid inga fynd gjordes. Vid undersökning av fyra stensättningar 

i Svedjes ta, V. R yds s:n , p åträffades bl. a. fragment till kammar av ben, 

djurhu vudformad fibul a eller spä nne, 2 st. dräktn ålar och ringsölj a av 

brons samt besl ag och nitar av järn. Fynden d aterar gravarn a till fo lk

va ndringstiden, närmare bestämt 600-tale t e. Kr. 

Byggnadspla ner har granska ts och yt tra nden till riksa ntikvarieämbetet 

avgivits, i regel efter besiktning på pl a tse n, för fö lj a nde områden: 

L övstalöt i Bä/inge s:n, Gunsta sta ti onssamhälle i Funb o s:n , Vreta 1 :2 

och 1 :3 i Hiigge by s:n, T ibble l " m . fl. i Björk /inge s: n, Sva nberga i 

Estuna s:n samt Grillby samhiille i Vi llberga s:n. 
Förslag till vägombyggnad er har gra nska ts p <°L p la tse n och yttrande av

givits t ill ri ksantikvarieäm be te t i fråga om ombyggnad av viig 652, 

Gamla U ppsala-Danmarks kyrka, delen Brillinge- Arsta, väg 290, U pp

sala-Lena kyrka, delen Gaml a Uppsala bra ndsta tio n-Husby, Uppsala 

stad , a nslutningsväg till Vaksala kyrka, väg 5 19, d elen vid Boglösa m. fl. 

pla tser samt viigen Söderfo rs-Hargshamn, delen Gubbo (väg 13)-Tierp

Vallby. 
U nder <°L re t har besiktningsresor rörande fornl ämningar dessutom före

tagits till Stg nr 1009, H iillby, cUi r astrogeodetiskt o bservatorium plane

ra ts, Stg nr 1836, Röbo, vares t silosbyggnad föreslagits, T räs ta, H äverö 
s: n, d är sommarstugor uppförts på gravfält, Väs ta nå, Älvkarleby s:n , 
gravfält utsa tt för nedskräpning, fo rnl ämningsområde t i Gaml a U ppsala, 

där skador uppstå tt vid utnyttj ande av körväg söder om kungshögarn a, 

Gillberga 51, Edebo s:n, med fo rnlämningspla tser berörda av pla nerad 

bebygge lse, J o nsgruva n i Bärs tils s: n, d är sändarsta tio n för television 

öregrund-östhammar pl anera ts, Gammelbyn 3: 1 , Östhammar, gravfält 

in vid områd en avsedda a tt a nvändas fö r egnahemsbebyggelse, Stg 3793, 
Fullerö 2:11 , m. fl. områden avsedd a för grustäkt, Ernevi i Funbo s:n 
och Viggby i D alby s: n, besiktning· av runstensfynd, Bolsta, Vaksala s: n, 

kontroll av u p pstädning av gr avfält , Fjäll 31, 62, 4" och 9", Väclcl ö s: n , 
i Lohärads s:n , områden, där grustäkt planera ts, Edsätra 22• i H ållnäs s: n, 
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besiktning av fyndplats för spiinnbuckla från vikingatiden, Häggeby, Skut

tunge s:n, fornHimning berörd av la ntmäteriavstyckning, området norr och 

nordväst om brandstationen i Gamla Uppsala, varest nedläggning av 
telefonkabel planerats, Asby, Tensta s:n, kontroll av uppstädning av 

gravfält, Danmarksby 7:2 och Ecleby 3:2 i Danmarks socken och Skäl
lerö 2:27 i Funbo s:n, forn lämningsområden berörda av rensningsföretag 
av Sävjaån och Funboån, Sunclby il, Funbo s:n , fornlämningsområcle 
berört av la ntmiiteriavstyckning, Brottby i össeby-Garn s:n, Kasberget i 

Viiclclö s:n, samt Norrtiilje, varest sändarstationer för racliolänklinje 
Stockholm-Norrtä lje-Finland planerats, Stavby 81 och 21 i Stavby s:n, 

planerad grusökt invid forn lämningsområclen, Stg 3816 Fullerö, varest 
grustiikt planerats, Brunna, Lena s:n, varest grustäkt invid forn lämningar 

planerats samt R å by, Fasterna s:n, avstyckning för sommarstugebebyg
gelse invid gravfält, samt Aby, Funbo s:n , där nybyggnader planerats i 
n ~i rheten av forn lämningsområclen. 

B yggnadsiirenden: 

Landsantikvarien har varit kulturhistorisk kontrollant bl. a. i samband 

med kyrkorestaureringar. Därvid har byggnadshistoriska och andra iakt
tagelser gjorts vid elen fortsatta restaureringen av Gottröra och Balingsta 

kyrkor. I Sparrsätra kyrka har, i samband med förstärkningsarbeten vid 

sakristian , vissa murkonstruktioner undersökts, uppmätts och fotogra
ferats. Vid Vendels och Tensta kyrkor har ytterfasadern a studerats i och 
för rengöring från lavar och a nn a n växtlighet. Den byggnaclsarkeolo
giska undersökningen av Husbyborgs kyrkoruin i Tierp h ar p åbörjats. 
Ruinens yt tre murliv har fril agts, varvid man erh ållit en klar yttre be
gränsning på elen rektangulära kyrkplanen . Konsultation er och yttran

den har givits beträffande förändring av inredning i Björklinge kyrka, 
res taurering av bänkinreclning i Lagga kyrka, yttre restaurering av 
Alunda kyrka, utvidgning av kyrkogården vid Ekeby kyrka, belysningsan
ordning vid Karls kyrkoruin i Söderbykarl, pl acering av rnaskinhall vid 
Estuna kyrka, försäljning av tomt å prästgården i Väddö, tomtföränd
ring på prästgård en i Tegelsmora, restaurering av präs tgårdarna i Riala 
och Skuttunge, urrivning av broar vid Johannisfors i Forsmark och vid 
Strömsbergs bruk i Tolfta, Hjelmska soldattorpet i Knektbacke n i Stock
holms-Näs samt beträffande generalplaneförslag för Norrtälje. 

Byggnaclshistoriska undersöknings-, uppmätnings- och fotograferings
arbeten har, inför resp. byggnads rivning, utförts av ett bostadshus av 

sten från 1800-talets början i Johannisfors i Forsmark, av manbyggnad 
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från 1700-talct på Danmarks gamla prästgård och av Broby gamla h crr
gårdsbyggnad i Funbo. Innan d et nya yttertaket av koppar lades på 

Salsta slott i L ena fotograferad es det ursprungliga taket av järnplåt. 

Krogsta väderkvarn i Vidbo har genomfotograferats. Gravhällar från 

1600-talet p å Vendels kyrkogård har avrita ts och fotograferats. E n kom

pletterande inventering av d e äldre husen i Norrtiilje har utrörts fiire 

landsantikvariens yttrande över stade ns generalplan. 
I Uppsala har elen fortsa tta inre restaureringen av Gamla ko nsistorie

huset vid S:t Eriks torg följts. I samband med restaureringen av Gamla 

konsistorium ecclesiasticum vid S:t Eriks torg och Oxenstiernska huset 

vid Riddartorg·e t h ar byggnadshistoriska undersökn ings-, uppmiitnings

och fotograferingsarbeten utförts, främst av de tegelfasader, igensätt· 

ningar och ankarslutar från 1600-ta let, som framkom under senare ti
d ers putslager. Källaren i Oxenstiernska huset har uppm;itts och fotogra

fera ts innan delar av densamma igenfyllcles. I byggnadens övre våningar 

har äldre inredningsd etaljer, igensättningar m. m. uppmätts och fotogra

ferats. R estaureringen av jordvåningarna i U ppsala slotts södra flygel 

och norra torn har följts. I a nslutning till d essa slottsarbeten har bygg· 

nadsarkeologisk undersökning gjorts av grundmurverk söder om och i 
a nslutning till Sturevalvet. Vid schaktningar för rörledningar öster om 
södra slottstornet har grundmurverk från tidigare befintliga sidobyggna

der på träffats, uppmätts och fotograferats. Samtidigt har fynd av stucka

tur från det tidigare södra slottstornet gjorts. Konsultationer har givits 

inför restaurering av Dekanhuset vid Odinslund och byggnad av trä vid 

det s. k. Bleket nedanför slottet. Byggnadsarkeologisk undersökning h ar 
utförts i norra delen av kvarteret Duvan , d är fynd av bl. a. medeltida 

lösföremål av trä och läder gjorts. Schaktningar inför n ybyggenskap i 

kvarteren Lejo net, Pilen och Sva nhilcl har följts , varvid dock inga fynd 

av äldre datum noterats. U ppmätningar och fotograferingar har gjorts 

av rivningshus, från 1700- och 1800-talen, i kvarteren Duvan, R osendal, 
S:t Lars, Svalan och Torget. 

I Enkijping har scha ktningsarbeten intill k lostertomten p<l M unksun

d et följts och uppmätning och fotografering utförts vid rivning av iildre 

bebyggelse i kvarteren Bryggaren, Munken och Skr:iddaren. 

P U BLIKAT IO N 

U nder året har före ningens årsbok UPPLAND 196 1, under red aktio n av 

Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg, utgivits. Ur inne-
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hå llet må anWras: •Långhundraleden• av Bjiirn Ainbrosiani med foto
grafier av Sören H allgren; •Trifolium och spetstrifol ium i några kyrkor 

i Uppland• av Nils Surulquist; •Prins Gustafs folkskola i Uppsala 1831-

1959• av Ola Ehn; •Ett bidrag till släkten Svinefots historia• av Magnus 
Collmar; »En byordning frå n Börstils socken av 1784• av K arin A linder 

samt .Några nyförvärv till Upplandsmuseet• av A nna-Märta Berg, Ag

n eta Furumark och Nils]. Nilsson . 

FORNMINNESFÖREN I NGE S INKÖPSKOMMITTE 

Inköpskommitten, som under året bestått av hrr Manne Eriksson, G. Ro

senborg, E. Wolrath, E . Aberg och N. Sundquist samt med antikvarie 
Anna-Märta Berg som sekreterare, har inköpt ett antal föremå l, bland 
vi lka följande märkas: 

Silver: Gustaviansk kaffeka nna, tillverkad 1794 av uppsalamästaren 

OLOF YTTRAEUS. 

Porslin : Två desserttallrikar tillverkade vid Gustafsberg på 1830-tale t 
och uppläggningsfat från 1880-talet i R örstra nds Victoria-mö nster. 

L ergods: Tobaksburk av glaserat lergods med reliefdekor, tillverkad 

vid Höganäs p å 1830-40-talet och mugg av glaserat lergods, tillverkad 
på 1800-talets andra hälft vid Tillinge fabrik, Kalmar Hin. 

Glas: Pokalglas med etsad dekor med Adolf Fredriks monogram under 

kunglig krona, antagligen tillverkat vid Kungsholms glasbruk under 
1700-tale ts andra hälft, två spetsglas med Gustaf III:s krönta monogram 
samt högt brännvinsglas från 1870-80-talen med ingjuten spiraldekor i 
benet. 

Möbler: Alrotsfanerat kabinettsskåp i senbarock av svensk tillverkning. 

T ex tilier: R ya vävd i Funbo på 1800-tale ts mitt. 
Mässing: Stryk järn med rund nos av 1600-talstyp och 1 jusstake i sen

barock. 

KVEKGÅRDEN 

Kvekgården, fornminnesföreningens friluftsmuseum för allmogekultur 
i Fröslunda socken frå n 1700-talets andra hälft, med mangård och 
fägård, bestående av omålade timmerlängor med h almtak, har varit 
tillgänglig för allmä nheten och visats efter tillsägelse av fru Larsson . 
Under året har halm tak omlagts och gärdesgårdar och stängsel översetts. 
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BIBLIOTEK OCH ARKIV 

U pplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året utökats 

dels genom gåvor, d els ge nom byten med andra fornminnesföreningar 
och hembygclsförbuncl. Till föreningens ark iv och bibliotek har bl. a. 

överlämnats 529 glasnegativ med uppsalavyer från tiden 1901-04, tagna 

av fotografen A. Dahlgren, kataloger, viigleclningar m. m. om AB. St. 

Eriks Lervarufabriker i Uppsala, litteratur om Uppsala fabriks- och hant

verksförening och Uppsala Spårvägs AB från tiden 1906-16 samt foto

grafi er av ödegården Sibbo i Films sn. 

VERKSAMHET NÄ R A K NUTEN TILL FÖRENINGEN 

Disastif telsen, iigare av Disagårclen, friluftsmusee t för uppHinclsk bygg

nads- och allmoge kultur, i Gamla U ppsala, har fortsatt sin verksamhet 

genom sitt verkstiillanclc orga n Disanämnclen. I Disan iimnden ingår 

ledamöter, valda av U ppla nds nat ion, Upplands fornminnesförening, 

Uppsala fabriks- och hantverksförening, Uppsala läns hemslöjclsföre ning, 

Uppsala lii ns husmocl ersförbuncl , Uppsa la stad och J ordbrukareu ngcloms 

förbund. 

D isanämndens verkställan de utsko tt har, förutom av elen av Upp

lands nat ion utsedda ordförande n professor Tord Skoog, bestå tt av fru 
Ka rin Bratt, vice ordf. , la ndsantik varie Nils Sundq uist , se kre terare, och 

vald av n iimnclen L cl. regeringsrådet Adolf Lundevall, skattmästare. 
Till underhåll av Disagården för år 1961 har Disast ifte lse n från Upp

sala stad erhållit kr. 3 ooo. 

D isagården har under säso nge n 1 ma j-30 sept. 1961 hållits öppen var

d agar kl. 11-17, sön- och helgdagar kl. 13- 17. Som va ktrnästarepar h ar 

tj iinstgjort herr och fru Sven Andersson. Antalet besökare har varit 

1 831. Skolklasser från Bollniis, Åkersberga, Danm arks sn, E nköp ing, 

Hj iilsta och Satta .Järvi likso m U ppsala vävskola, Almtunaskol an , Vak
sala småskola, Kungsii ngsskola n och Täljstensskolan i Uppsala h ar be

sökt Disagårde n. Skolklasser från Uppsala under lärares ledning få r be
söka gårde n utan avgift. Vidare har Sjiilevads norra husmodersförening, 

Djurgårdens vä nner, Bälinge husmodersfören ing sam t österrikiska gäs ter 

till LHS besökt gård en. I likhet med föregående år har Svenska Ung

clomsringe ns uppsalaavclelning fått disponera gårde n för clansaftnar mot 

en provision p å inträdesbilj e tterna. 
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Under juli m;0rnad har Disag;°1rdcn demonstrerats på söndagarna av 

fil. stud. Monica Sjögren. 

Stiftelsen Geijersgårclen 

Vid Geijersgården har under arbetsåret vissa underhållsarbeten utförts. 

Stiftelsens ordförande har varit landshövding Olov R ylancler och skatt

rnästare civilekonom E je Mer kel. 

I959 års Ekeby-lwmmitte 

Kommitten har fortsatt sitt utred ningsuppdrag om förslag till bevarandet 
av Ekeby by i Vänge socke n. Efter diskussion och samråd med Stiftsnämn

dens sekreterare har kommitten 7 april 1961 till Vänge hembygdsför
ening riktat en förfrågan huruvida hembygdsfören ingen genom arrende 
ville övertaga vissa byggnader i byn. Efter förhandlingar med Stifts

nämnden har ett 14 juni 1961 av Stifsnämnden daterat och 29 juni 1961 

av Vänge hembygdsförening godkänt arrendeavtal upprättats för en tid 
av 10 år. Ekebykommitten, som änn u ej avvecklats, överväger att, på 
rekommendation av Riksantikvarieämbe tet, anhålla om a nslag i och för 

framställning av en modell över Ekeby by. 

Kulturminneskommitten för UjJpsala 

Stadsfullmäktige har hösten 1961 tillsatt en kulturminneskommitte med 

uppdrag att inve ntera den äldre kvartersbebyggelsen i Uppsala och att 
med kulturhistoriska och estetiska värderingar vara rådgivande organ åt 

byggnadsmyndigheten. Ordförande i kommitten är professor N.-G. Sand
blad. övriga ledamöter äro landsantikvarie N ils Sundquist, stadsarkitekt 
P. 0. Le Evert, f. stads byggmästare B. W. Åkerman. Adjungerade leda
möter äro vice stadsarkitekt B. Ericsson, fil. kanel. Anders Åman och 
fil. kanel. Ola Ehn, sekreterare. 

Uppsala 14 maj 1962. 

OLOV RYLANDER 

ORDF. 

Anna-Märta Berg 

TF. SEKR. 


