
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING OCH 

HEMBYGDSFÖRBUN D 

Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet arbetsåret 
1980-81 

Styrelse 
Landshövding I ngemar Mundebo, Uppsala, ordförande, 
(vald till årsmötet 1983) 
Överbibliotekarie Gert Hornwall , Uppsala , vice ordförande, 
(ti ll årsmötet 1982) 
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare, 
(självs kri ven) 
Bankdirektör Rune Skogum, Uppsala, skattmästare , 
(till årsmötet 1983) 
Docent Stig Björklund , Rasbokil , 
(ti ll årsmötet 198 1) 
Arkivarie Wolter Ehn , U ppsala , 
(till årsmötet I 982) 
I :e inspektör Greta Ericson , Örsu ndsbro 
(till årsmötet 1983) 
Direktör Harald Linder, Uppsala , 
(ti ll årsmötet 1983) 
Fil. mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro, 
(ti ll årsmötet 198 1) 
Ba nkdirektör Axel Stenberg, Enköping, 
(ti ll årsmötet 1982) 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra , 
(ti ll årsmötet 1982) 
Fil. kand. G un Wallström , Björklinge, 
(ti ll årsmötet 1981) 
Fil. dr Hans Österberg, Sundbyberg, 
(ti ll årsmötet 1 98 1) 

Arbetsutskott: ordföranden , vice ord föra nden, sekreteraren och skattmästaren. 

R evisorer: kamrer T hore Kihlberg och lantbrukare Martin Ehrengr en med 
direktör Harald Ekenhem och kamrer Erik Larsen som ersättare. 
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Ombud till Riksförbundet far hembygdsvårds riksstämma: fru Margit Alfredsson , 
lantbrukare Henry Emanuelsson , 1 :e inspektör Greta Ericson, folkskollärare 
Ebbe Selen och herr Birger Wallen. 

Ämnötets valberedning: fröken Karin J arl, folkskollärare Erik Wallström och 
agronom Ni ls Ålander (sammankalla nde). 

Vårstämmans valberedning: fröken Karin Jarl , folkskollärare Erik Wallström 
(sammankallande ti ll vårstämman 1982), agronom Ni ls Ålander (t. o. m. vår
stämman 1981 , sammankallande) och lantbrukare Olle Torsmark (fr. o. m. 
vårstämman 1981 ). 

Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: lantbrukare Åke Söderman har varit förbun
dets representa nt i stiftelsens styrelse. Suppleant fil. mag. Thorild Lindgren. 

K ulturminnesrådet far Stockholms län (intill dess upplösning I 981): förbundets 
representant i ku lturminnesrådet har varit fil. mag. Thorild Lindgren . Supp
leant landsantikvarie Ehn . 

Uppsala kommuns naturvårdsråd: direktör Harald Linder har varit förbu ndets 
representant i natur\'årdsrådet. Suppleant landsantikvarie Ehn. 

Medlemmar 

anslutna hembygdsföreningar : 
33 

enskilda medlem mar per 3 1.12.80: 

2.396 

Betalande 
Ständiga 
H edersledamöter 
Medaljörer 

Årsmöte 

2.202 
127 
23 
44 

Ärsmötet 1980, det första en li gt de nya stadgarna, ägde rum tisdagen den 14 
oktober. I Östgöta nations högtidssal i Uppsala hölls årsmötet under ord föran
deskapa\' landshövding Edenman. Val a\· hela styrelsen samt a\' valberedning 
och ombud till Riksförbundet för hembygdsvårds riksstämma förrättades. 
Verksamhetsberättelsen för arbetsåret 1979--80 lades med godkännande till 
handlingarna och balansräkningen per den 3 1 december 1979 fastställdes. 
Styrelsen och kassaförvaltaren beYiljades ans\'arsfrihet. Beträffande medlems
avgifterna för 198 1 fastställdes att hembygdsföreningarnas aYgifter sku lle an-
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passas till föreningarnas respektive medlemsantal och sålunda beslöts en avgift å 
50 kronor per utsett ombud till förbundets årsmöte. För enskilda medlemmar 
beslöts att avgiften skulle vara oförändrad 35 kronor. Avgående ordföranden 
landshövding Ragnar Edenman avtackades av vice ordföranden och mottog 
första exemplaret av den honom tillägnade årsboken Uppland 1980. 

Efter årsmötesförhandlingarna höll fil. mag. Thorild Lindgren föredrag om 
nya uppgifter för hembygdsföreningarna. 

Vintertinget hölls på U pplandsmuseet söndagen den 1 februari I 98 I . I 980 års 
utdelning ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond gick ti ll Arbets
gruppen för utgivande av framlidn e kyrkoherde Arvid Bladhs anteckningar om 
Bred och Sparrsätra socknar och Disa Gilles pris för 1980 ti ll Roslagens Sjö
fartsminnesförening. Ett stipendium utdelades till Lars Erik Larsson. Avdel
ningsdirektör H a ns- Åke Nordström , Statens historiska museum , och intendent 
Rune H e1·ma nsson . Kulturarvet i Falun, talade kring ämnet "Vårda , bevara !". 

Vårstämma11 och vårutflykten 198 1 ägde rum söndagen den 25 maj . I Frösthults 
f. d . prästgård hölls vårstämman under landshö,·ding Mundebos ordförande
skap. Val av ombud för enski lda medl emmar ti ll fornminnesföreningen-hem
bygdsförbundets årsmöte 198 I och till ev. extra möter under tiden fram till 
vårstämman I 982 samt val av suppleanter företogs. För1jänstmedaljen över
lämnades till ingenjör Karl Erik Mörk , Vallentuna. Vid vårutflykten besöktes 
Gryta by och Salnecke gård, Simtuna kyrka, Skutters skans i Simtuna, Hud
dunge by, Nora hemb ygdsgård och Flottningsmuseet i Gysinge. Dagen avsluta
des med middag på Gys inge Värdshus. 

Anslag 

För år I 980 har Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund erhållit 
följande anslag: 

Från Stockholms läns hembygdsförbund 
Uppsala läns landsting fö1· u nde i-l1 å ll 
av K\·ekgården 
Enköpings kommun för underh åll 
av K,·e kgården 

Publikationer 

7 000 kronor 

5 000 kronor 

5 000 kronor 

Förbundets å rsbok Uppland 1980 . som tillägnades avgående ordföranden 
landshövd ing Ragnar Edenman. distribuerades till medlemmarna i oktober 
I 980. Ur innehåll et kan nämnas: "De tre herrgårdarna på Leufsta" av f. riksan
tikvarie Gösta Selling. "Länskansli och landshövdingebostad i det äldre Upp
sala" av fil. dr Nils Sundquist samt "Prästgårdar i L'ppland" av landsantikvarie 
Ola Elm. 

158 



Fornminnesföreningens inköpskommitte 

Inköpskommitten har utgjorts av ordföranden , vice ordföranden , skattmästa
ren och sekreteraren. U nder arbetsåret har inköpts framför allt fotografis kt 
material. Föremålen har donerats till Stiftelsen Upplandsmuseet. 

Kvekgården 

Kvekgården i Fröslunda socken har under 198 1 vari t väl besökt av skolklasser, 
studiegrupper och allmänhet. Under sommaren 198 1 alla dagar utom månda
gar har fil. kand. Olle Örngård svarat för visningar på dagtid. Övriga dagar 
under sommarhalvåret och på kvällstid har gården visats av Bertil Lidberg. 
Lagunda hembygdsförening har vid sina sammankomster fått utnyttja Kvek
gården. I gengäld har hembygdsföreningens medlemmar hjälpt till med löv
räfsning och di\·erse smärre underhållsarbeten. Under året har viss översyn av 
halm- och vasstaken skett. 

Ingemar M.undebo 
ordförande 

Ola Elm 
sekreterare/landsanti kvarie 
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