
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund 

Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet 1987 

STYRELSE 

Landshövding Hans Alsen, Uppsala, ordförande, (till 
årsmötet 1989) 
Professor Carl-Göran Andra:, Uppsala, vice ordföran

de, (till årsmötet 1988) 

Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare, (själv

skriven) 

Bankdirektören Rune Skogum, Uppsala, skattmästare, 
(till årsmötet 1989) 
Fru Barbro Andersson, Fjärdhundra, (till årsmötet 
1989) 

Docent Stig Björklund, Rasbokil, (till årsmötet 1990) 

Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala, (till årsmötet 1988) 
Lantbrukare Henry Emanuelsson, Boglösa, (till årsmö

tet 1988) 

Kamrer Börj e Karlsson, Hållnäs, (till årsmötet 1990) 
Kamrer Anders Mossberg, T ierp, (till årsmötet 1989) 
Fru Kerstin Rekestad, Hjälsta, (till årsmötet 1987) 

Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, (till årsmö
tet 1988) 
Fru Britt Winberg, G iresta, (till årsmötet 1990) 
Fil dr Hans Österberg, Sundbyberg, (till årsmötet 

1990) 

Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden, 
sekreteraren och skattmästaren. 
Revisorer: Kamrer Sven Lundqvist, Uppsala, 
och kamrer Bert Roos, Uppsala, med arren
dator Carl-Birger Sveidqvist, Vaksala, och 
herr Göran Sätterström som ersättare. 

Ombud till Riksforbundetfar Hembygdsvårds riks-

stämma 1987: Fru Inger Branteström, T en
sta, herr Esbjörn Båth, Rasbokil, herr Wol
ter Ehn, Uppsala, herr Bengt Niklasson, 
Enköping och herr Erne Vahlund, Alunda, 
med fru Barbro Andersson, Torstuna och 
herrar Rolf Johansson, Örsundsbro och Nils 
Ålander, Knivsta som ersättare. 
Årsmötets valberedning: Lantbrukare Olle 
Torsmark (sammankallande), Torstuna, f 
folkskolläraren Ingvar H Ericson, Uppsala, 
konstnär Nils Enar Eskhult, Husby-Lång
hundra. 
Vårstämmans valberedning: Olle Torsmark 
(sammankallande), Ingvar H Ericson och 
Nils Enar Eskhult. 
Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: Lantbruka
re Åke Söderman har varit förbundets re
presentant i stiftelsens styrelse. Suppleant, 
lantbrukare H enry Emanuelsson. 
Uppsala kommuns naturvårdsråd: Docent Stig 
Björklund har varit förbundets representant 
i naturvårdsrådet. Suppleant, landsantikva
rie O la Ehn. 

ANSLUTNA HEMBYGDSFÖRENINGAR 

42, vilka tillsammans hade ca 9 000 enskilda 
medlemmar 
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ENSKILDA MEDLEMMAR per 31.12.1987 

2 326 (1986: 2 347) 
Betalande 2150 (1986: 2172) 
Ständiga 113 ( 1986: 116) 
Hedersledamöter 19 ( 1986: 20) 
M edaljörer 44 ( 1986: 45) 

ANSLAG 

För 1987 har Upplands fornminnesförening 
och hembygdsförbund erhållit följande an

slag: 
från U ppsala läns landsting för underhåll 

av Kvekgården 5 000 kronor 
från Enköpings kommun för underhåll av 

K vekgården 5 200 kronor 

ÅRSMÖTE mm 

Årsmötet 1987 ägde rum lördagen den 17 ok
tober i U ppsala Fabriks- och Hantverksföre
nings festvåning i U ppsala under ordföran
deskap av landshövding Alsen. Stadgeenliga 
val förrättades. Verksamhetsberättelsen för 
tiden 1 januari - 31 december 1986 lades 
med godkännande till handlingarna och ba
lansräkningen per den 31 december 1986 
fastställdes. Styrelsen och kassaförvaltaren 
beviljades ansvarsfrihet. Beträffande med
lemsavgifterna för 1988 fastställdes att av
giften skulle vara oförändrad 50 kronor per 
utsett ombud samt att avgiften för enskilda 
likaledes skulle vara oförändrad 60 kronor. 

Vid årsmötet informerade landsantikva
rie Ola Ehn och antikvarie Håkan Liby om 
hembygdsrörelsens och U pplandsmuseets 
roller i kampanjen " H ela Sverige skall 
leva". 

Vintertinget hölls i Uppsala Fa briks- och 
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Hantverksförenings festvåning i Uppsala 

söndagen den 8 februari 1987. 1986 års ut
delning ur landshövding Hilding Kjellmans 
hembygdsfond gick till Lagga och Rasbokils 
hembygds- och fornminnesföreningar, me
dan Disa Gilles pris för 1986 gick till Kniv
sta hembygdsgille. Fil lie Bengt M P Lars
son, Sveriges lantbruksuniversitet höll där
efter föredrag med titeln " Det levande upp
ländska bondelandskapet" . 

Vårstämman och vårutflykten 1987 ägde rum 
söndagen den 24 maj . I Söraskolan i Åkers
berga hölls vårstämman under landshöv
ding Hans Alsens ordförandeskap. Stad
geenliga val förrättades. Förtjänstmedaljen 
överlämnades till Anton Douhan, Almunge, 
och Sigvard Larsson, Edsbro. Under vårut

flykten besöktes Skepptuna kyrka och präst
gård, Krogs ta by och Vid bo hembygdsgård, 
M almbygravfältet i Närtuna, gravfältet Sjö
kullarna i Vada, ruinen efter Tunaborgen 
samt Tuna säteri i Åkersberga. 

Höstutflykten ägde rum söndagen den 27 
september. U nder denna besöktes Sjöö slott, 
Holms och Yttergrans kyrkor. J an Fride
gårdsmuseet samt de arkeologiska utgräv
ningsplatserna utmed nya El8 i Håbo och 
Enköpings kommuner. 

" LEVANDE BYGD OCH NATUR " 

U nder 1987 startade folkrörelsekampanjen 
" Leva nde bygd och na tur" . Den 11 maj in
bjöd föreningen ett 50-tal folkrörelser i länet 
till informationsmöte om kampanjen, varvid 
riksförbundets sekreterare Mats Fack med
verkade. Förbundet har varit representerat i 
den gemensamma länskommitten för de 



båda kampanjerna " Levande bygd och na
tur" och " Landsbygd 90" . 

INVENTERING AV HEMBYGDSGÅRDAR 

H embygdsgårdarna i Uppland har under 
året inventerats av universitetsutbildad ar
betskraft, som genom ett beredskapsarbete 
ställts till förfogande av Stockholms läns 
landsting. Förbundet har genom sekretera
ren deltagit planeringsdiskussionerna 
kring genomförande av fåltarbetet och pub
licering av inventeringsresultatet. 

VÅRDA V FORNLÄMNINGAR 
OCH LANDSKAP 

Förbundet anordnade fredagen den 4 och 
lördagen den 5 september två utbildnings
dagar på temat "Vård av fornlämningar och 
landskap" . N aturvårdssekreterare Lars
Gunnar Bråvander från Uppsala kommuns 
naturvårdsförvaltning, Irene Jansson, Ul
rich Lange och H elena Harnesk från Upp
landsmuseet, länsantikvarie Stig Rydh från 
länsstyrelsen, Rolf Sturegård från Riksan
tikvarieämbetet och Ivar M årtensson m fl 
från Skogsvårdsstyrelsen medverkade som 
föreläsare och instruktörer. Fredagen ägna
des åt föreläsningar och lördagen var helt 
inriktad på praktiska övningar bl a på ett 
större gravfält i centrala Vattholma. 

PUBLIKATIONER 

Förbundets årsbok "Uppland 1985/86" dis
tribuerades till medlemmarna i maj. 

Ann Catherine Bonniers avhandling 
"Kyrkorna berättar - Upplands kyrkor 
1250-1350" utgavs under året som nummer 

51 i Upplands fornminnesförenings tids
skriftsserie. 

I fornminnesföreningens småskriftserie 
utkom under 1987 tre häften: 

Nr. 5: Fröken, får jag betala! Kafeliv i 
Uppsala på 1930-, 40- och 50-talen. 

Nr. 6: Uppe på slottet och nere på gården. 

Liv och arbete på Örbyhus gods på 
1900-talet. 

Nr. 7: Kring Svarta bäcken och Edda
spången. Carl Liljefors och hans 
värld. 

Förbundets medlemsblad " M eddelan
den" utkom som vanligt med fyra nummer 
under året. 

FORNMINNESFÖRENINGENS 
INKÖPSKOMMITTE 

lnköpskommittfo har utgjorts av ordföran
den, vice ordföranden, skattmästaren och 
sekreteraren. De äldre föremål som inköpts 
under året har donerats till Stiftelsen Upp
landsmuseet. 

KVEKGÅRDEN 

Den löpande verksamheten vid Kvekgården 
i Fröslunda socken har handhafts av Upp
landsmuseet. På uppdrag av förbundet har 
museet inför sommarsäsongen 1987 utarbe
tat informationsmaterial i form av skyltar 
vid de enskilda husen, en informationsbro
schyr och en reklambroschyr om hela an
läggningen. Inför säsongen har dessutom ett 
stort arbete lagts ned på underhåll och kon
servering av föremål och lösa inventarier. 
Gården har under 1987 varit väl besökt av 
skolklasser, studiegrupper och allmänhet. 
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Under sommaren, alla dagar utom månda
gar, har fil kand Johnny Andersson svarat 
för visningar på dagtid . Övriga dagar under 
sommarhalvåret och på kvälls tid har gården 
som vanligt visats av Bertil Lidberg i Kvek. 
Lagunda hembygdsförening har vid sina 
sammankomster fått utnyttja Kvekgården. I 
gengäld har hembygdsföreningens medlem
mar hjälpt till med lövräfsning och diverse 
smärre underhållsarbete . 

ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR 
UPPLANDSMUSEET 

Uppsala kommun och Uppsala läns lands-
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ting har tillsatt en utredning om huvudman
naskap och finansiering av kulturinstitutio
nerna i Uppsala län, däribland Upplands
museet. Förbundet har beretts tillfälle till 
och avgett yttrande över utredningens för
slag 

Uppsala i maj 1988 

Hans Alsen 
ordförande 

Kjell-Håkan Arnell 
sekreterare 


