
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 

Styrelsens berättelse över foreningens verksamhet arbetsåret 
1974-75 

Styrelse 

Landshövding Ragnar Eden ma n, U ppsala , ordförande 

Overbibliotekarie Gert Hornwall, U ppsala, vice ordförande 
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare 
Bankkamrer Rune Skogum, Uppsala , skattmästare 

Direktör Göran Knutsson, Uppsala 
Fil.mag. Thorild Lindgren, Ba lingsta 

f il.lie. Valdis Ordeus. Orsundsbro 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergsha mra 
Arkivarie Wolter Ehn , U ppsala 
Redaktör H enning Österberg, Sundbyberg 

Stadsbibliotekarie Thore Floderus, Enköping 

Byrådirektör Bror R. Eriksson, Björklinge 

Förordnad av länsstyrelsen i U ppsala län: 

Landshövd ing Ragnar Edenman 

U tsedda av U ppsala lä ns landsting: 

Professor Sten Hillert, Uppsala 
Bitr. skoldirektör Bengt Karlsson, Knivsta, suppleant 

Utsedda av Stockholms lä ns landsting: 

Skriftställare Styrbjörn Nilsson, Akersberga 
Slöjdlä rare Göran O lsson, Vaxholm, suppleant 

U tsedda av Uppsala kommun: 

Lektor Stiv Jakobsson, Uppsala 
Docent Stig Björklund , Rasbokil. 
I :ste byråinspektör Sven Edman, Uppsala , suppleant, 
(avlidenjanuari 1975) 
Bitr. professor Per Ekma n, Uppsala , suppleant 

Förvaltningsutskott: landshövding Eden man, ordf., överbibliotekarie Hornwall, profes
sor Hillert , fil.mag. Lindgren samt sekretera ren landsantikvarie Ehn och skattmäs ta
ren bankkamrer Skogum. 

Revisorer: kamrer Thore Kihlberg och lantbrukare Ma rtin Ehrengren med herr 
H arald Ekenhem och kamrer Erik La rsen som ersättare. Av länsstyrelsen utsedd 
revisor: f. riksbanksdirektör C.E. Leffi er och av Uppsala kommun utsedd: lantbruka

re H enry Carlsson med lantbrukare J an Erik Wallen som suppleant. 
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Landsantikvariemganisationemas samarbetsråd: fil.m ag. Lindgren och landsantiharic 

Elm har va rit föreningens representa nter i samarbe tsrådet und er 1974. 

Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: direktör Knutsson har va rit fören ingens represen ta nt 

i stiftelsens styrelse under 1974, suppleant fil.li e. Ordeus. 

Kultzmninnesrådetfar Stockholms Län: lektor .J akobsson har va ri t föreningens represen

tant i kulturminncsrådet under 1974. Suppleant landsantikvari e Ehn. 

Personal 

Landsantikva rie: 
Ola Ehn 

Antikvarie och landsantihariens stä llföret räd are: 

Anna-Mä rta Berg 

ÖHiga antikvarier: 
Lars Gczclius 

K arin Wretin (hembygdskonsulterand e verksamh et) 

Kansli st \·id Upplands fornminncsförenin gs och Stifte lsen U pplandsmuscc ts gemen

sa mm a kans li : 
M argot Adolphson 

Extra personal for a rkeologiska und ersökninga r och antikva risk kontroll: 

H åkan Eriksson 

U lla Walukicwicz 

Göran Wallner 

Lars Lövs trand 

Praktikanter: 

Ingva r Sva nberg, 9. 7-6.9. 1974 

Gun Björkman, 30.8-.9 .1 974 

Övriga medarbeta re: 
Bertil Ericsson 
Birgitta Ncrström 
H ans Strand 

Stig Sundberg 
Sven Österberg 

GustafMoberg, fr. o.m. 15.10.1974 

Frå n riksantih·a rieä mbetcts \·apenfrideta l_j ha r land sa n tih·a rien som extra a rbets

kraft for en tid a\· 6 månader frå n 15. 11.1 974 tilld ela ts M a ts Karlsson . U nd cr tiden 

l. 5.-30.6.1974 har i samarbete med Stiftsnämnden i Uppsala och genom AMS-me

del, förm edlade av riksa ntikva rieämbe tet, en inventering av länets prästgå rdar ut
förts av Lena Samuelsson, Leif Sandström och Göran Wallner. 

Tjänstemä nnens särskilda verksam het redovisas per ka lenderå r i landsantikvariens 
ä mbetsberättelse. 
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Medlemmar 

2359 

Betalande 
Ständiga 
H edersledamöter 

Medaljörer 

Årsmöte, vinterting och utflykter 

2182 

97 
27 

53 

Ärsmötet och vårutflykten ägde rum söndagen 19 maj 1974. I skolan i Ö sterbybruk hölls 
å rsmötet under ordförandeskap av landshövding Edenman. Till vice ordförande 
efter professor Sven Hörstadius, som undanbett sig omval, valdes överbiblioteka rie 

Gert Hornwall , U ppsala . Balansräkningen per den 3 1 december fas tställdes och 

styrelse och kassaförvaltaren lä mnades fu ll ansvarsfrihet. Årsavgifterna fö r 1975 

beslutades bli oförändrade, 20 kronor per å r och medlem samt 200 kronor per 

stä ndig medlem. T ill hedersledamöter kallades bibliotekarie Samuel Eriksson , 
Tierp. f. tillsynslärare H arald Gustafson, Ga mla U ppsala, och professor Sven Hör

s tadius, Uppsala . Fornminnesföreningens fö rtjänstmeda lj tilldelades adjunkt Lars 
Edberg, Vällingby, folkskollärare Ingvar H. Ericson, K arlholmsbruk, byråsekretera

re Daniel H eilborn , Djursholm, museiföreståndare Mauritz Ljungberg, Vaxholm, 
bankdirektör 0 . Norbeck, Djursholm, och herr Oscar Pettersson, Eskilstuna. V id 

vårutflykten besöktes fo rnlä mningarna H orsberget och Lå ngbergsbacken vid Husby 
i Lena socken, Österby bruk, Ö sterlövsta kyrka, H ållnäs hembygdsgård och Fågel
sundets fiskeläge. Resan avslutades med middag på Hasselbacken i Öregrund. 

Hös/utflykten ägde rum söndagen 29 september 1974, varvid Ekeby by i Vänge, 
runstenen vid Altuna kyrka, Alruna hem bygdsgård , K a rleby tingshus i Simtuna , 
Vå nsjöåsens grad a lt i Torstuna och H ä rncvi kyrka studerades. 

Vintntinget hölls på Upplandsm uscct söndagen 9 februa ri 1975 under ord föran
deskap av landshövding Edenman. Utdelningen ur Landshövding Hilding Kjell
mans hembygdsfond tilldelades Knivs ta Hembygdsgille och Disa Gilles pris F röså

kers hä rads hembygdsförening. Om "Vård av gamla föremål. Om Kulturarvet i 
Fa lun" talade Kul turarvets fö reståndare Christer Cederberg. La ndsantikvarie Ola 
Ehn informerade om det " Europeiska Byggnadsvårdsåret 1975" 

Årsanslag 

För år 1974 har Upplands fornminnesförening erhå llit fö ljande anslag: 
Från U ppsala kommun 152.700 kronor 

Uppsala läns landsting 122 .600 

Stockholms läns lands ting 7.000 

Sta tligt bidrag 97. 1 7 5 
(till landsan tikvariens och en 

antikvaries lön) 
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Länsarbetsnämnden ha r sva ra t for avlöningen a \' sex a rbetstagare. 

För underhå ll av K vekgå rd en har U ppsa la läns lands ting och Enköpings kommun 

lämnat ett anslag for 1975 på va rdera 5.000 kronor. 

Publikation 

Föreningens å rsbok U ppland 1974 distribuerades till medlemma rna under hös ten 

1974. Ur innehållet kan nämnas : " Funderingar kring en fornborg" av D avid Damell , 
" Husbyborg i Tierp " av Bo Kindwall , " Lingonba cka, ett uppländskt pappersbruk" 

av Brita Stina Nordin- Pettersson , " Gusten \'\' iderbä ck - sy mbolist i provinsen" av 

Allan Ellenius , " Tre tidiga bilder av U ppsala domkyrka"" av Nils Sundquist, 

" Walmstedtska gård en i Uppsala" av Ola Ehn, " Det Rydinska hemmet i Walm

stedtska gården" av Eva Norenhag Estberg, "U ppsala-fotografen Ostis nega tivsam

ling" av J an-Olof M ontelius , " Wasahuset i U ppsala" av Ann a Nilsen samt " I 
Bennebol på 1860-ta let", U r Adolf Bladins minnesanteckningar med inledning och 

kommentar av Ola Ehn. 

F ornminnesföreningens inköpskommi tte 
lnköpskommitten , som und er å ret bes tå tt av hrr Stig Björklund , Bror R. Eriksson, 

Thorild Lindgren , R. Skogum och 0. Ehn , med Anna-Mä rta Berg som sekretera re, 

har under å ret inköpt en ma tta, som komponera ts av Silj a Karlsson, Alunda, och 
maskinväv ts i kypcrtva ria tion på Bcrgå 1974. Vidare ha r från a rkitekt Sten Hum

mel-Gumaclius forvä n ·a ts ett stort ma teri a l uppmiitnings ritninga r, i hu vudsa k a \· 
ga tu- och gårdsfasader av bebyggelsen utm ed Ö vre Slottsga tan mellan Skolga tan 

och S:t Olofsga tan. Viss del av ansl age t har a nvänts fo r rcfotografering av äldre 

fotomat eria l från U ppsala och U ppland sa mt for dokum enta tion av en typisk cent
ra lsvensk gård i Grinda by, T orstun a socken. 

Kvekgården 

K vekgå rden eller Mor Lottas gå rd i K\-ck frå n 1700-talcts andra hä lft i Fröslunda 

socken har under å ret va rit väl besökt av skolklasser, studi egrupper och a llmänhet. 

Gården har visa ts av fru Elsa Lidberg. Lagunda hembygd sforening ha r \·id sina 
sammankomster få tt u tnyttj a K vckgå rd en. U nd er åre t ha r de yttre res ta ureringsa r

betena slutförts, varvid nya ha lmtak lagts på boningshuse t, å ttond elsbodcn och 
logen. För det a rbetet ha r Harald Svensson, La rs Erik Vetter, Sune Edlund och 

Christer M yhrm an, a ll a experter på ha lmtak och frå n Visingsö , \· a rifrå n ä\·en 
råghalmcn togs , sva ra t. Lant brukare Bertil Lidberg, K\·ekgå rdcns tillsynsma n, ass i

terade. De gamla halmtaken fotograferad es före takomläggningen och arbetet med 
taktäckningen dokumenterad es ingående. 
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Bibliotek och arkiv 

Föreningens bibliotek och a rkiv i våningen 2 tr. i föreningens kansliloka ler, S:t Eriks 

gränd 6, ä r tillgängliga for a llmänhctm efte r tidsbestä llning. Både biblio teket och 

a rkivet ha r under verksamhetså ret utöka ts d els genom inköp och gåvor, dels genom 
byten med andra fornminncsforeningar och hembygdsforbund. 

Verksamhet nära knuten till föreningen 

Stiftelsen Upplandsmuseet och Disagården 

Stiftelsen U ppla ndsmuseet stå r i sin verksamhet i nä r sama rbete med U ppla nds 
fo rnminncsforcning. Beträffa nde U pplandsmusccts och den numera Upplandsmuse

ct t illhöriga Disagå rdcns \·crksa mhct hä m isas till särskild vcrksamhctsberä ttclsc. 

Uppsala stads historiekommille 

Landsantikvarien ha r under 19 74 vari t sekreterare i historickommitten . 

Bruna l ilje.forsstiftels1m 

La ndsantikvarien är sed an 1973 leda mot av s tiftelsens styrelse. 

Särskild kommillejiir Ekeby by 

Landsantib ·a ricn ä r sedan 1973 k clamot a , · elen kom mitt(· som a \· Stifisnä mndcn i 

U ppsa la tillsa tts f<ir a ll behand la frågor röranclc Ekcby by i Vä nge socken. 

U ppsa la i ma rs 197 5 

Ragnar Edenman 

O rd . 
Ola Ellll 

Sekr./lancla n tikva rie 
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