
Upplands fornminnesförening 

S tyrelsens berättelse över f öreningens verksamhet arbetsåret 1963- 1964 

I N M E MORI AM 

U nder det gångna verksamhetsåret har U pplands fornminn es föreni ng 
förlorat tre inom uppländsk fornminn es- och kulturminnesvård särskilt 
verksamma medlemmar, n ämlige n köpman Dan vVestergren, kyrkoherde 
H ans Olof Ferenius och sadelmakare J. L. Andersson. Dan Wes tergren 
var i en följd av år ord fö rand e i H ållnäs hemb ygdsförening, H a ns Olof 
Ferenius i T ä by hembygdsfören ing. J. L. Andersso n va r i många år 
fo rn vårdare i Breds socken och a ngränsande trakter. T re ytterligare 
Upplands fo rnminnesförening närstående perso ner h ar avlid it under 

året, nämligen fil. dr. Arvid Julius, som p å 1920-tale t deltog i uppord
nanclet av det fö rsta U ppla nclsmusee t på Gustavia num, godsägare Petrus 
Lanclelius, som ivrade fö r Kvekgårdens bevarande fö r framtiden, s.amt 
fröken Stina Norman, som i fl era år på ett fö rtj änstfullt sä tt skötte 
fornmin nesföreningens exp editio n. Formninn es föreningen bevarar de 
bortgå ngna i tacksam hågkomst. 

STYRELS E 

Fornminnesföreningens styrelse har arbetsåret 1963-1 964 haft följande 
sammansä ttning: 

Landshövding Olov R ylander, U ppsa la, ordföra nde 
Professor Sven H örs tadius, U ppsala, vice ord föra nde 
Friherrinn an Beth de Geer, Uppla nds-Väsby 
Direktör Göran Knutsso n, U ppsa la 
Ba nkdirektör Gunnar R osenborg, U ppsala, ska ttmästa re 
La ndsantikvarie N ils Sundqu is t, Uppsala, sekreterare 

Direktör Eric W olra th, U ppsala 
No tischef Ellis Edma n, Uppsala 
Fil. kanel . W olter E l111 , Uppsala 
Ingeniör Eric Åberg, Uppsala 



R ekto r N ils Göransso n, Sollen tun a 
Stadsbiblioteka rie T hore Floclerus, E nkiiping 

U tsedda av Uppsala fäns landsting : 

Lanclstingsman H arald G usta fson, Gamla U ppsala 

Lantbrukare Birger Karlsson, H iirkeberga, supplean t 

U tsedda av Stockholms liins la ndsting : 

Riksdagsman Ma rtin Siiderquist, Solna 

H err E ric Skå nberg, Lidingö, supplea nt 

Utsedda av U ppsala stad : 

Styre !se beriil lelse 

F. cl. förste arkivarie Ma nne Eriksson och läroverksacljunkt Stiv J ako bs
son med målarmästare Alfred H olm och fru Marg it Ringenson som 

suppleanter. 

FörvallningsulslwLL : La ndshövding R ylamler, ord f. , pro fessor H örsta

dius, f. cl. fö rste arki varie Eriksson, direktör vVolra th, la ndstingsman 
G usta fso n, riksdagsman Söderqu ist, skat tm:istaren och sekre teraren. 

R evisorer: Föreningens revisorer har va rit f. cl . riksba nksclirektör G . A. 

Barre, ba nkkamrer Gösta H oldo och riksba nksdirektör C. E . L effler med 

lantbrukare Martin Ehrengren, R asbo, och direktör Lars-Olo f L indqvist, 

U ppsala, som ersätta re. Av Uppsala stad utsedd revisor har varit svet

saren 0 . Nords tröm med köpman H erbert Ahlqvist som sup plea nt. 

P E R SONA L 

Ordinari e tj iinstemiin hos Uppla nds fornminnesföreni ng har varit lands

a ntikvarie N ils Sundquist och a n tikvarie Anna-Miirta Berg. E n arvodes
befattning som extra ama nuem har innehafts av fil. ka nel. La rs Gezel ius. 
Vid b yggnaclshistoriska undersökn i1:gar ino m Uppsa la stad har under 

hösten 1963 a nli tats fil. ka nel. O la Elm. - Som grävn ingsledare vid e11 

mecleltidsarkeologisk undersökning i kv. R ådhuset har fungerat fil. mag. 

Kjell Lu ndholm. Såviil de byggnaclshistoriska som medel t iclsarkeologiska 
un dersökni ngarna inom den s. k. T hule tom ten i kv. R ådhuset har be
kostats av försäkr ingsbolaget T h ule. 

Som arkivarbetare, avlönade med medel frå n Ku ngl. Arbetsmarknads
s tyrelsen, har tjiinstgjort Stina Norma n (t. o. m. oktober 1963), Anna-
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Lisa Ström, Algot Weidenfeldt, Erik Abrahamsson, Gustaf Moberg och 
Sven Österberg. 

U nder tiden 18-25 okt. har antikvarien åtnjutit tjänstledighet och 
under tiden r sept.-3 1 okt. amanuens Gezelius med fil. kanel. Ola Elm 
som ersättare. 

MEDLEMMAR 

Antalet medlemmar i Upplands fornminn esförening uppgår till 3 132, 
d;irav 153 ständiga. U nder året har tillkommit 119 och avgått 171. 

Å R SMÖTE, UTFLYKTER OCH VINTERTING 

Årsmötet hölls söndagen r 6 juni 1963 i Medborgarhuset i Upplands
Väsby under ordförandeskap av landshövding Olov R ylander. Stadge
enliga val före togs och revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Till 
föreningens heclersleclamöter utsågos fil. lie. fru Ingeborg Wilcke Lind

qvist, Uppsala, f. cl. regeringsrådet Adolf Lundevall, Stockholm, och f. cl. 
arkivarie Gunnar H ellström, Sigtuna. Fornminnesföreningens medalj 

tilldelades konservator Sven Carlsson, Gimo, och yrkesskollärare Hugo 
Sabel, Upplands-Väsby. I samband med årsmötet ägde vårutflykten rum 
med besök vid Steninge slott, Upplands-Väsby stationssamhälle, Fresta 
och Frö tuna kyrkor. Middag intogs p å Norrtälje Staclshotell. 

Hästutflykten ägde rum söndagen 6 okt. 1963, varvid Almunge ny
restaurerade kyrka, Kristineholms 1700-talsherrgårcl vid sjön Erken i Lo

häracls socken, hembygdsmuseet Eriks kulle och Karls kyrkoruin i 
Söclerby-Karls socken samt slutligen Skeclericls kyrka studerades. 

Vintertinget hölls söndagen 2 febr. 1964 p å U pplanclsmuseet. U tställ
ningen ·Kloster och koja i det medeltida Uppsala. Fynd från de se
n aste årens u tgrävningar • visades av fil. mag. Kjell Lunclholm och fil. 
kanel. Lars Gezelius. Om konserveringsproblem för hembygdsmuseerna 
talade fi l. kanel. Inger Estham, Statens H istoriska Museum. Disa Gilles 
pris tilldelades Vaxholms hembygclsförening och utdelningen ur Lands
hövdi ng Hilding Kjellmans hembygdsfond tillföll Vänge hembygdsför
ening. 

ÅR SANS L AG 

För år r964 har Upplands fornminnesförening erhålli t i anslag från 
Uppsala stad kronor 25 ooo, från Uppsala läns landsting kronor r7 ooo 
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och frå n Stockholms fä11 s landsting kronor 6 500. Uppsala stad har där
till anslagit h yresmedel för magasinslokaler för fornminnesföreningens 

museisamlingar. Det statliga bidraget till landsantikva ri e- och a ntikvarie

lönerna har utgå tt med kronor 32 ooo. 

FORNMINNESVÅRD OCH KULTURMINNESVÅ RD 

FORNJ\llINNESi\RENDEN 

Arkeologiska undersökningar 

I Åh! 12 och Tjursåker 22, Vårfrukyrka sn har, efter förordnande av 

Riksantikvari eämbete t, 10 stensättningar och 3 fra gme nt av sådana un

dersökts. De utgjordes av brandgravar med briinda ben utan bålmörja. 

Endast e tt fåtal krukskärvor och fragme nt av h ar tstät11ing påträffades. 

Fornfämningarna kunn a h:införas till äldre järn ~dder. 

Granskning av och yllranden om förslag till 
byggnadsj1laner, vägar m . m. 

Yttranden har avgivits till Riksantikva rieämbetet efter besiktning på 

platsen för följande förslag till byggnadsplaner: Gimo, Skäf thammars sn, 
Uppsävja, Danmarks sn, Nederhassla 1 2 och 31, Häggeby sn, Mesattebo 11 

och Rångsta 19, Vihsla sn, Trälösa 31, Vaksa la sn, samt Lövstalöt, 

Bälinge sn. Upprättat förs lag till dragning av hu vudvatten ledning i 
Nöttö, Västlands sn, har granskats, liksom förslag till a rbetsplaner för 

ombyggnad av väg 291 Tierps kyrka-Västland, väg 569 Höja-Nysätra 
kyrka och förslaget till reglering av enskilda viigar till E 4 inom Upp
sala stad. 

Besiktning av och yttranden om fornlämningar har utförts i Björk 18, 

Västeråker sn, och Torslunda 31, Fröslunda sn, berörda av tomtavstyck

ning, ö sta 28 och ö sta 91, Jfrentuna sn, där fråga om forn lämn inga rn as 

borttagande är aktuell , Gåvsta, L ejsta, Trcvl inge, Rasbo sn, för vilka 

o mråden byggnadsplan kommer att upprättas, Brillingc, Vaksala sn, 
Björk 10!J, Väsleråker sn , och H åga, Hel. Trefaldighets församling, p å 

vilka platser skadegörelse på fornliimningar rapporterats. Vidare har bc
siktningsresor företagits till Långlora. sn, där en omkullfallen bautaste n, 

senare a nvänd som grindstolpe vid Långtora kursväg, inspektera ts, till 
Gödåkers gravfä lt , Tensta sn, diir röjningsarbeten diskutera ts samt till 
fornliimningsområclen i Lena och Viis tlan ds socknar, ctir återstiillnings
arbeten p å gravfä lt kontrollerats. Yttranden har avgivits om det av 
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Länsstyrelsen utfärdade förbudet mot grustäkt inom vissa delar av Vatt
holma- och Uppsalaåsarna. På begäran av Länsstyrelsen har utlåtande 

lämnats i fråga om ett par i riksdagen väckta motioner angående täc
kande av kostnaderna för bevarande av fas t fornfämning. 

BYGGNADSMINNESÄRENDEN 

Kyrkorestaureringar m. m. 

R ådgivn ing har lämna ts vid förberedelsearbeten för R asbo, Tensta, 
Söderfors, Vaksala, Gamla Uppsala, Skokloster, Sparrsä tra, Stavby, Ären

tun a och Börj e kyrkors restaureringar. Kontroll har utförts vid omlägg
ning av spåntak å Sparrsätra kyrka. Fotograferingar har utförts av mur
verk i Trefaldighetskyrkans tomkammare, uppmätning och fotografe ring 

har utförts av tegelmurade gravar under brädgolvet i domkyrkans lång
hus. 

Å'renden mom Uppsa la stad 

Vid den arkeologiska undersökningen i kv. R ådhuse t har värdefulla be
byggelselämningar, huskonstruktioner av olika slag, kavelbroar, brunnar 
m. m. från medeltiden påträffats. Fotografering och registrering har ut
för ts i Uppsala domkyrka i samband med de und ersökningar, som ut

förts på valv och väggar inför den förestående restaureringe n. Yttranden 
har avgivi ts rörande förs lag till ombyggnad av det s. k. Vicepastorshuset 
i Uppsala, n ybyggnad p å Hushållsskolans tomt i kv. Klostret, vissa ar
beten på Observatori et, inrättande av kontorslokaler inom viss del av 
Uppsala slott, ändrad stadsplan för del av kv. Slottet samt om J ärnbron 
och dess framtida bevarande. En kurs i mätningsteknik har anordna ts 
23- 29 april 1964. Kontrollarbeten har utförts vid inrednings- och restau
reringsarbeten vid M ikaelskyrkan, Ärkebiskopsgården, Domkap itel!>huset 
och Gravkapellet på kyrkogården. 

Fotograferingar inför förestående rivning samt under rivningen har 
utförts av fö lj ande gå rd ar : Kv. Atle nr 20, Kv. Disa n r 9, Kv. Gunnar 
nr 7 och 8, Kv. Ginnar nr 3 och 4, Kv. Klostre t nr 1 och 6, Kv. 
Luten nr 1, Kv. Plantan nr 11, 12, 14, 15, 17 och 18, Kv. Sand
backen nr 5, Kv. Suttung nr 1 och 6, Kv. Oden Ygg nr 12, Kv. R åd
huse t nr 10. Fotograferingar och uppmätningar har utförts av fö lj ande 
gårdar in för förestående rivn ing: Kv. Bryggare n nr 11 och 20, Kv. Dra
ken nr 3, Kv. Hervor nr 2 , Kv. Ka rin nr 1 , Kv. Klostret nr 8, Kv. Ru

cl an nr 4, Kv. R ådhuse t nr 8, Kv. Slottet nr 6. Uppmätn ing har utförts 
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av påträffade grundmurar i Bredgränden, av medeltida kulturlager i K v. 

R ådhuset nr 8. Före dess rivning har fotografering utförts av Järnbron. 

Å·renden inom UjJjJsala län i övrigt 

Kulturhistorisk rådgivning har fäm11ats vid resta ureri11gsarbete11 vid 

Hammarskogs säteri , Dalby sn, Årby slott, Rasbokils sn, Kungl. La11t

brukshögskolan (äldre huvudbyggnaden), Tensta priistgård, Biskopsgår
den vid Bälinge kyrka och Västlands hembygdsgård, Västlands s1i. Ytt
randen rörande stenvalvbroar i Alsta, Nysätra s11, och vid Gryttjom, 

Tierps sn, samt rörande alle11 till Wiks slott, Balings ta sn, har avgivits. 

Uppmätning och fotografering h ar utförts vid Ärentuna gamla kommi

nistergård samt av tvåvånings bostadsbyggnad fr. tiden omkr. 1800 i 

Elinge, Bälinge sn . 

Utgrävning och uppmätning h ar utförts av komplettera nde murverk 

till lå nghuset i Enköpings franciskanklosterkyrka. Uppmätningar har ut

förts av på tr;iffade grundmurar Sö om Sko klosterkyrkas kor. Besiktning 
av fynd av vattenho vid Fäbodarna, Bondkyrko sn, samt av vikingatida 

svärd, Vårfrukyrka sn , har utförts. 

övrig kulturminnesvårdan de verksamhet 

Landsantikvarien har såsom styrelsesuppleant d eltagit i Kulturminnes

rådets för Stockholms Hin arbete samt såsom styrelseledamot i Turist

trafikförbundet för Uppsala stad och län och Bildn ingsförbundets för 

Uppsala län verksamhet. L ikaså har landsantikvarien i egenskap av sty

relsemedlem i Kyrkojubileumskommitten i Uppsala, Husbyborgskommit
ten i T ierp, klosterfören ingen i E nköping samt såsom ledamo t av na
turvårdsråd et i U ppsala lä n och den s. k. undanförselkommitten för Upp
sala län deltagit i resp. kommi tteers arbete. I en kommitte för under

sökande om möjligheterna a tt skapa ett Bruno Liljeforsmuseum i Upp

sala har landsa ntikvarien av Stadsfullmäktige i Uppsala utse tts som med
lem. 

Landsantikvarien har under arbetsåret författa t följ a nde uppsatser, 

förutom d en ovan nämnda: •Ecclesia lig nea på Dom berget», Uppsala 

Nya T idning Jul 1963; •Ängsö kyrka och U ppsala domkyrka», Enkö
pings-Posten Jul 1963. 

Följande föredrag och d emonstra tioner har hållits: visning av Upp
sa la slott m. m. vid »U ppsa lad ag», anord nad av Uppsala stads konst
råd 13 sept. 1963 ; föredrag om »Riddartorget och d ess iildre miljö» 
inför Värmlands nation 8 / 10 1963; föredrag om »Nya rön i U ppsalas 
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äldre bebyggelsehistoria» inför Arbetarinstitutet 21/ 1 o 1963; föredrag 
om •Vallonerna i norra Uppland• inför Sällskapet Vallonättlingar å Sjö

fa r tshuset i Stockholm 17 / u 1963; inledningsföredrag kring ämnet »N a
tur- och kulturmin nesvård - har samhället råd med sådant?» inför med

borgarkursen vid Gimo 2/ 12 1963; föredrag om »Namn och gamla grän

ser i Oland och U ppland » vid invigningen av Olandsb iblioteket i 
Alunda 29 / 1 1964; fö redrag om »Stadsbildens framtid» vid Uppsala
högerns möte å Göteborgs nation 24 / 2 1964; föredrag om »Svartbäcken 
genom seklerna • vid Svartbäckens Egnahemsförenings årsmöte å Döv

stumslokalen i U ppsala 25 / 2 1964 ; föred rag om U ppsala i Upplandsmu
seet inför Uppsvenska tandläkareföreningen 5/ 3 1964; föredrag om • Hur 
kommer Uppsala att se ut i framtiden?,, in för Tekn iska föreningen å 

Hotell Uppsala Gille 17 / 4 1964. 
Landsantikvarien har lett en studiekurs för lärare i årskurs 5 avseende 

Uppsala stads historia. Visning av U pplandsmuseet och rundvandring 
kring domkyrkan har före tagits 4 / 2 1964. Serien i övrigt har omfattat 

5 studiebesök, nämligen : 9 / 3 T refa ldighetskyrkan och domkyrkan . 15 / 4 
T heatrum anatomicum, 5/ 5 Slottet, 14 / 5 Disagården i Gamla Uppsala, 
5 / 6 slo ttets ruin partier. 

Landsantikvarien har av Svenska fornminnesföreningens styrelse, efter 
samråd med Riksantikvarien, tilldelats Hildebrandspriset för 1964 för 

framgångsrik antikvarisk forskning. 

PUB LI K ATI ON 

Under året har föreningens årsbok UPPLAND l 963, u nder redaktion 
av N ils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg, u tgivits. Ur 
innehållet må anföras: »Upplands äldre ryor• av I nger Estham; •En 
medeltida socka i nålning» av Anne M arie Franzen ; •Norrtelje Kakel
fabrib av Anna-lvl ärta B erg; »Gotiska kyrkor på norra Mälars tranden 
med sammansatta korfönster, I , Landskyrkorna» av Nils Sundquist; »Ler

hus i Uppsala» av Ola Elm samt »N ågra nyförvärv till Upplandsmuseet» 
av Anna-Märta B erg och H elena Michon-Bordes. 

FO R NM I NNESFÖ R ENINGENS I N K Ö P S KO MM ITTE 

Inköpskommitten, som u nder året bestå tt av hrr Manne Eriksson, G. R o
senborg, E. Wolrath, E. Åberg och N. Sundqu ist, med antikvarie Anna
Märta Berg som sekreterare, har inköpt bl. a . följande föremål: 

1 2 - 649382 Uppland 19 6 4 
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M öblcr: Byrå i valnötsfaner, sen barock, spegel med glasram, sen
barock, gustaviansk karmstol samt en hel matsalsmöbel i jugend, som 

tillhört fil. dr Arvid Julius, Uppsala. 
Silver: Tekanna tillverkad av J. P. GRÖNVALL, Stockholm, 1824, 1 par 

ljusstakar, tillverkade av A. F. HELLMAN, Uppsala, 1842, samt i par 
vaxstapelställ, det ena tillverkat av 0. H. BERGSTRÖM, Uppsala, 1818, det 

andra av E. G. MARKSTRÖM, Uppsala, 1850. 

Porslin: Kaffekanna, cylindrisk med fluten blå dekor, Rörstrand, 1840-
tal, tobyjug, Gustafsberg, 1840-tal, samt ett antal vaser och skålar i 

jugend, signerade ALF WALLANDER och KARL L1NDSTRÖM, Rörstrand. 
Vidare har inköpts en hel del prydnadsföremål från tiden omkring 

sekelskiftet, en kolteckning av MANNE IHRAN 1911, föreställande Fyris 
med Akademikvarnen, samt rånjärn, som en gång ingått i trädgårds
arkitekt Pehr Boierths samling, Uppsala. 

KVEKGÅRDEN 

Kvekgården, fornminnesföreningens friluftsmuseum för allmogekultur i 

Fröslunda socken från 1700-talets andra hälft, med mangård och fä
gård av omålade timmerlängor med halmtak, har varit tillgänglig för 
allmänheten och visats efter tillsägelse av vaktaren fru Larsson. Under 
året har gärdesgårdar och stängsel översetts. 

BIBLIOTEK OCH ARKIV 

Upplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året ut

ökats dels genom gåvor, dels genom byten med andra fornminnesför
eningar och hembygdsförbund. Under året har även flera för föreningen 
nödvändiga uppslagsverk förvärvats, såsom Svensk Uppslagsbok, Svenskt 
Möbellexikon, Lexikon för konst samt Svenskt Silversmide, band IV. 

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖRENINGEN 

Stiftelsen UjJjJlandsmuscct 

Stiftelsen Upplandsmuseet står i nära samarbete med Upplands forn
minnesförening. Till särski ld berättelse över Stiftelsen Upplandsmuseets 
verksamhet hänvisas. 
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Disastiftelsen 

Disastiftelsen, ägare av Disagården, friluftsmuseet för uppländsk bygg
nads- och allmogekultur i Gamla Uppsala, har fortsatt sin verksamhet 

genom sitt verkställande organ Disanämnden. I Disanämnden ingår leda
möter, valda av Upplands nation, Upplands fornminnesfören ing, Upp
sala fabriks- och hantverksförening, Uppsala läns hemslöjdsförening, 
Uppsala läns husmodersförbund, Uppsala stad och Jordbrukareungdo
mens förbund. Nämndens verkställande utskott har, förutom av den av 

Upplands nation utsedda ordföranden professor Tord Skoog, bestått av 
fru Karin Bratt, vice ordf., landsantikvarie Nils Sundquist, sekreterare, 

och vald av nämnden f. d. regeringsrådet Adolf Lundevall, skattmästare. 
Den sistnämnde har fr. o. m. i jan. 1964 efterträtts av direktör Torsten 
J ancke, Uppsala. 

T ill underhåll av Disagården för år 1963 har Disastiftelsen från Upp
sala stad erhållit kr. 3 ooo. 

Disagården har under säsongen i maj-30 sept. 1963 hållits öppen 
vardagar kl. 11-17, sön- och helgdagar kl. 13-17. Som vaktare har tjänst

gjort herr Gösta Kjellen, Uppsala. Antalet besökare har varit 1 438. Ett 
tiotal skolklasser från Uppsala - under lärares ledning får Uppsala
skolorna besöka Disagårclen utan avgift - samt studiegrupper från Öster
rike, Tyskland och Finland har besökt Disagårclen. I likhet med före
gående år har Svenska Ungclomsringens uppsalaavclelning fått disponera 
gården för dansaftnar mot en provision på inträdesbiljetterna. 

Under juli månad har Disagården demonstrerats för allmänheten på 
söndagarna av fil. kanel. Marianne Eriksson . 

Stiftelsen Geijersgården 

Vid Geijersgården har under arbetsåret vissa underhållsarbeten utförts. 
Stiftelsens ordförande har varit landshövding Olov Rylander och skatt
mästare byrådirektör Lars Pousette. 

Naturvårdsrådet för Uppsala län 

Naturvårdsråde t har under 1963 börjat med den mera intensiva verk
samhet, som vari t nödvändig för att kunna meddela länsstyrelsen råd
givning i de alltmer växande naturvårdsfrågorna, särskil t grustäktsären
den. Upplands fornminnesförening och Riksantikvarieämbetet represen
teras i naturvårdsrådet av lanclsan tikvarien. 
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Kulturminneskommitten för Uj1psala 

Kommitten har under 1963 slutfört sitt uppdrag och kunde vid årsskiftet 
1963-64 överlämna sitt utredningsarbete till Drätselkammarens ordfö
rande. Betänkandet, som daterats 13 dec. 1963 och som givits namnet 
»Stadsbi ldens framtid - om konstnärligt och historiskt värdefull bebyg

gelse i Uppsala•, innehåller en inventering av elen äld re bebyggelsen i 

Uppsala samt en gradering av iildre hus och gårdar och hela bebyggelse
miljöers värde ur konstniirlig och kulturhistorisk synpunkt. Materialet 
är avsett att utgöra en bedömningsgrund och en vägledning för stads
styrelse och byggnadsnämnd innan beslut fattas om de förändringar av 
stadsbilden, som utvecklingen påkallar. 

Kommitten har bestått av landsantikvarie Ni ls Sundquist, ordf., t. f. 

stadsarkitekt Börje Ericsson, stadsbyggmästare Bengt Nordlund samt fil. 
lie. Anders Åman och fil. kand. Ola Elrn, den sistnämnde sekreterare. 

Uppsala 6 maj 196,1. 

OLOV R YLANDER 
ORDF. 

Nils Sundquist 
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