
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 
1979-80 

Styrelse 
Landshövding Ragnar Edenman, Uppsala, ordförande 
Överbibliotekarie Gert Hornwall, Uppsala, vice ordförande 
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare 
Bankdirektör Rune Skogum , Uppsala, skattmästare 
Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala 
1 :e inspektör Greta Ericson, Örsundsbro 
Agronom Harald Linder, Uppsala 
Fil. mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro 
Bankdirektör Axel Stenberg, Enköping 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra 
Fil.kand. Gun Wallström, Björklinge 
Redaktör Henning Österberg, Sundbyberg 

Utsedda av Uppsala kommun (t. o. m. 31.12.79): 
Docent Stiv Jakobsson, Uppsala 
Docent Stig Björklund, Rasbokil 
Författare Pär Wistrand, Uppsala, suppleant 
Professor Sten Hillert, Uppsala, suppleant 

Utsedda av Uppsala läns landsting (t. o. m. 31.12.79): 
Bitr. skoldirektör Bengt Karlsson , Knivsta 
Professor Sten Hillert, Uppsala, supplement 

Utsedda av Stockholms läns landsting (t. o. m. 31.12. 79): 
Birgit Bliicher, Bergshamra 
lrisjohnsson, Norrtälje , supplement 

Förvaltningsutskott: ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmäs
taren samt skoldirektör Karlsson (t. o. m. 31.12. 79) och docent Jakobsson 
(t. o. m. 31.12. 79). 

R evisorer: Kamrer Thore Kihlberg och lantbrukare Martin Ehrengren med herr 
Harald Ekenhem och kamrer Erik Larsen som ersättare . Av Uppsala kommun 
utsedd: kamrer Greta Aglert med tekn .stud. Jonte Bernhard som suppleant 
(bådat. o. m. 31.12.79). 

Valberedning: Agronom Göran Kritz (t. o. m. 20.5.79) , (sammankallande) , frö
ken Karin Jarl (fr. o. m. 21.5.79), folkskollärare Erik Wallström (sammankal
lande fr. o. m. 21.5.79) och agonom Nils Ålander. 
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Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: Lantbrukare Åke Söderman har varit för
eningens representant i stiftelsens styrelse under 1979 och 1980. Suppleant 
fil.mag. Lindgren. 

Kulturminnesrådet far Stockholms län: föreningens representant i kulturminnesrå
det har varit docent Stiv Jakobsson (t. o. m . 31.12.79), fil.mag. Thorild Lind
gren (fr. o. m. 1.1.80). Suppleant landsantikvarie Ehn. 

Uppsala kommuns naturvårdsråd: Agronom Linder har varit föreningens repre
sentant i naturvårdsrådet under 1979 och 1980. Suppleant landsantikvarie Ehn. 

Medlemmar 

2387 
Betalande 
Ständiga 
Hedersledamöter 
Medaijörer 

2 188 
130 
24 
46 

Årsmöte, vårstämma, utflykter och vinterting 

Ärsmötet och vårutflykten 1979 ägde rum söndagen den 20 maj. I Örsundsbrosko
lan hölls årsmötet under ordförandeskap av landshövding Edenman. De nya 
stadgarna för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund antogs och 
på styrelsens förslag beslöts att alla styrelsemandat skulle upphöra vid årsmötet 
1980, då enligt de nya stadgarna ny styrelse skulle väljas. De styrelsemedlemmar 
som stod i tur att avgå samt vice ordförande, revisorer och revisorssuppleanter 
omvaldes. I enlighet med de nya stadgarna företogs val av ombud för de 
enskilda medlemmarna, sammanlagt 23 samt 5 suppleanter. Till ledamöter i 
valberedningen omvaldes herrar Erik Wallström (sammankallande) och Nils 
Ålander samt nyvaldes fröken Karin Jarl efter herr Göran Kritz, som undanbett 
sig omval. Verksamhetsberättelsen lades med godkännande till handlingarna 
och balansräkningen per den 3 1 december 1978 fastställdes. Styrelsen och 
kassaförvaltaren bevilj ades ansvarsfrihet. Medlemsavgiften för 1980 för enskil
da medlemmar beslöts a tt vara oförändrad 35 kronor. Till hedersledamot 
utsågs docent Bengt Ingmar Kihlström, Strängnäs. Byggmästare Stig Adling, 
Stockholm, f. kyrkvaktare Gustaf Gustafsson, Rabo, och komminister Lars 
T heodor Sundin, Singö, tilldelades förtjänstmedaljen. 

Vid vårutflykten besöktes Stabyhögen i U ppsala-Näs socken, Ekolsunds slott, 
Västerlövsta kyrka och hembygdsgård samt naturreservatet i Hårsbäcksdalen. 
Dagen avslutades med middag på restaurang Joar Blå i Enköping. 
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Höstutflykten 1979 ägde rum söndagen den 23 september, varvid Skäftham
mars kyrka, ångsågen i Valö, Valö-Forsmarks hembygdsgård samt Forsmarks 
bruksmuseum och Forsmarks kraftverk besöktes. 

Vintertinget hölls på U pplandsmuseet söndagen den 3 februari 1980. 1979 års 
utdelning ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond gick till Olands 
hembygsgille och Disa Gilles pris för 1979 till Skogstibble fornminnes- och 
hembygdsförening. Antikvarie Ronnie Jensen berättade om "Fornminnesin
venteringen i Uppland. Nya upptäckter och erfarenheter''. 

Vårstämman och vårutflykten 1980 ägde rum söndagen 8 juni. I Väddö folkhög
skola hölls vårstämman under landshövding Edenmans ordförandeskap. Val av 
ombud för enskilda medlemmar till fornminnesföreningen-hembygdsförbun
dets årsmöte 1980 och till ev. extra möten under tiden fram till vårstämman 
1981 samt val av suppleanter företgos. Då enligt föreningens räkenskaper per 
den 31 december 1979 antalet medlemmar uppgick till 2387 valdes 23 ombud 
och 5 suppleanter i enlighet med valberedningens förslag. Till ledamöter i 
valberedningen omvaldes fröken Karin Jarl samt herrar Erik Wallström och 
Nils Ålander (sammankallande) . Landshövding Edenman, som av styrelsen vid 
sammanträde 20 maj 1980 utsetts till föreningens hedersledamot, hyllades av 
vice ordföranden f. överbibliotekarie Gert Hornwall. Förtjänstmedaijen över
lämnades till fru Ingegerd Englund , Funbo och plåtslagarmästare Göthe Rick
man, Heby. Vid vårutflykten besöktes Rasbo kyrka och järnåldersgravfältet vid 
Lejsta, Knutby-Faringe-Bladåkers hembygdsgård, Söderby-Karls hembygds
museum, Roslagens sjöfartsmuseum i Väddö. Dagen avslutades med middag på 
Norrtälje Stadshotell. 

Anslag 

För år 1979 har Upplands fornminnesförening erhållit följande anslag: 

Från Stockholms läns hembygdsförbund 7 000 kronor 
Uppsala läns landsting för underhåll 
av Kvekgården 
Enköpings kommun för underhåll 
av Kve kgården 
Frans Ekström, Tierp, gåva 

Samarbetsavtal med stiftelsen U pplandsmuseet 

5 000 

5 000 
200 

I maj 1979 träffades ett samarbetsavtal mellan Stiftelsen U pplandsmuseet och 
Upplands fornminnesförening. Enligt detta avtal överlämnade föreningen till 
stiftelsen med full äganderätt sina sedan 1909 insamlade och hos stiftelsen 
deponerade museiföremål och sitt bibliotek samt de delar av sitt arkiv, som inte 
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berör rena föreningsangelägenheter. Vidare kommer föreningen att till museet 
med full äganderätt överlämna de föremål m. m., som inköpas genom avkast
ningen från bl. a. Constance Anderssons donationsfond. 

Föreningen äger rätt att utan särskild ersättning dels disponera erforderliga 
utrymmen för sammanträden m. m. i museets lokaler, dels erhålla bistånd för 
sin verksamhet av museets personal. 

Landsantikvarien är föreningens sekreterare och redaktör för föreningens 
årsbok och tidskrift. 

Stiftelsen skall erhålla erforderligt antal exemplar av årsboken och tidskriften 
att användas i dess biblioteks bytesverksamhet och som gåvor. 

Publikationer 

Föreningens årsbok Uppland 1979 distribuerades till medlemmarna under 
hösten 1979. Ur innehållet kan nämnas: "Hågadalen" av fil.lie . David Damell , 
"Upsala kyrka och Upsala ärkesäte och deras fl yttningsdramatik under 1200-ta
let" av fil.dr. Nils Sundquist, "Upplands bruksdammar" av journalist Lennart 
Liljendahl samt "Brändernas bruk - Sigtuna glasbruk 1874-1885" av arkivarie 
Torbjörn Fogelberg. 

Under 1979 utgav föreningen boken "Rosor och flammande tulpaner. Folk
ligt möbelmåleri i Uppland" av landsantikvarie Ola Ehn. 

F ornmi nnesföreningens inköpskommitte 

Inköpskommitten, som bestått av hrr Stig Björklund , Bror R. Eriksson , Thorild 
Lindgren , R. Skogum och 0. Ehn , med Anna-Märta Berg som sekreterare, har 
under året gjort följande inköp: skåp i mahogny i Karl Johan-stil med Norrtälje 
hallstämpel och tillverkarnamnet C. G. Ströberg, verksam omkring 1820. Soffa i 
mahogn y i Karl Johan-stil med originalklädsel broderad efter fransk förlaga 
från 1820-talet av grevinnan Brahe och hennes syjunta av högadliga damer. 
Har stått i den s. k. brudkammaren på Salsta slott. Omkring I 00 fotokopior och 
negativ av studentnationerna i Uppsala, fotograferade genom Uppsala Stu
dentkårs försorg i samband med universitetets jubileumsfirande 1977. Föremå
len har donerats till Stiftelsen Upplandsmuseet. 

Kvekgården 

Kvekgården i Fröslunda socken har under 1979 och 1980 varit väl besökt av 
skolklasser, studiegrupper och allmänhet. Under tiden 7 juni- 15 augusti 1980 
alla dagar utom måndagar har fil.mag. Birgitta Nordenborg svarat för visningar 
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på dagtid. Övriga dagar under sommarhalvåret och på kvällstid har gården 
visats av Greta och Bertil Lidberg. Lagunda hembygdsföre ning har vid sina 
sammankomster fått utnyttja Kvekgården. I gengäld har hembygdsföreningens 
medlemmar hjälpt till med lövräfsning och diverse smärre underhållsarbeten. 
Under året har viss översyn av halm- och vasstaken skett. Upprustningen av den 
intilliggande vaktarstugan, har slutförts och iordningställts med möbler, inven
tarier m. m. så att den kunnat bebos. 

U ppsala i oktober 1980 

Ragnar Edenman 
ordförande 
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Ola Ehn 
sekreterare/la ndsan tik varie 


