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Arbetsutskott: ordföranden, vice ord
föranden, sekreteraren och skattmäs
taren. 

Revisorer: bankkamrer Sven Lundkvist, 
Uppsala och kamrer Bert Roos, Upp
sala, med lantbrukare Carl-Birger 
Sveidqvist, Uppsala, och bankdirektör 
Göran Sätterström, Enköping, som er
sättare. 

Ombud till Riksförbundet för Hembygds
vårds riksstämma 1990: Ingrid Eklund, 
Örbyhus, Börje Karlsson, Hållnäs, 
Gullan Nilsson, Vänge, Åke Söderman, 
Bergshamra med Lars Jansson, Tegels
mora, Uno Wallgren, Björklinge och 
Elsa Wallin, Husby-Långhundra som er
sättare. 

Valberedning: Nils Enar Eskhult (sam
mankallande), Knivsta, Birger Wallen, 
Örbyhus, och Gun Wallström, Björk
linge. 

Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: Åke 
Söderman har varit förbundets repre
sentant i stiftelsens styrelse. Suppleant, 
Henry Emanuelsson. 

Representant för länets hembygdsföreningar 
i Upplands fornminnesförening och hem-

113 



bygdsförbunds studie- och forskningskom
mitte: Erne Wahlund, Alunda. 

Ledamot i arbetsgruppen för utredning av 
Upplandsmuseets och Upplands Konst
museums framtida huvudmannaskap och fi
nansiering: Carl Göran Andrae, Uppsala 
med Åke Söderman, Bergshamra som 
ersättare. 

Uppsala kommuns naturvårdsråd: Upp
lands fornminnesförening och hem
bygdsförbund har meddelat naturvårds
rådet att förbundet endast bör delta 
som adjungerat. Stig Rydh är förbun
dets representant. 

ANSLUTNA HEMBYGDS
FÖRENINGAR 

51, vilka tillsammans hade ca 9 700 en
skilda medlemmar. 

ENSKILDA MEDLEMMAR 
PER 31.12.1990 

2 016 (1989 2 104) 
Betalande 
Ständiga 
Hedersledamöter 
Medaljörer 

ANSLAG 

1 852 (1989: 1 938) 
102 (1989: 103) 

15(1989: 17) 
47 (1989: 46) 

Anslag till Kvekgården från Enköpings 
kommun och Uppsala läns landsting 
31 000 kronor. 

ÅRSMÖTE MM 

Årsmötet 1990 ägde rum lördagen den 
13 oktober på Eklundshov, under ord-
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förandeskap av landshövding Hans Al
sen. Stadgeenliga val förrättades. Verk
samhetsberättelsen för tiden 1 janua
ri- 31 december 1989 lades med god
kännande till handlingarna och balans
räkningen per den 31 december 1989 
fastställdes . Styrelsen beviljades an
svarsfrihet. Beträffande medlemsavgif
terna för 1991 fastställdes att avgiften 
för hembygdsföreningar skulle vara 7 5 
kronor per utsett ombud samt att avgif
ten för enskilda skulle vara 100 kronor. 

Vintertinget hölls söndagen den 4 feb
ruari i Hantverksföreningens festvå
ningar i Uppsala. För andra gången ut
delades ett stipendium ur Nils och Bar
bro Sundquists minnesfond. Stipendiet 
som enligt fondens stadgar skall tillfalla 
forskare som på ett väsentligt sätt bidra
git till kunskapen om Uppsala stads äld
re historia tilldelades Barbro Holmdahl 
för hennes forskningar rörande om
vårdnaden i Uppsala före år 1900 mani
festerade i boken Människovård och 
människosyn (Uppsala stads historia del 
VI: 7). 

Till Ernst Färnkvist, Torstuna hem
bygdsförening överlämnades Upplands 
fornminnesförenings och hembygdsför
bunds förtjänstmedalj för hans stora in
satser i vården av de många byggnader
na på Torstuna hembygdsgård. 

Årets utdelning ur landshövding Hil
ding Kjellmans hembygdsfond tillföll 
tre föreningar, Eriksbergs hembygds
förening i Uppsala, Husby-Långhundra 
hembygdsförening och Dannemora 
hembygdsförening. Eriksbergs hem-



bygdsförening, som är den yngsta i länet 
och den första egentliga stadsdelsför
eningen fick bidrag till arrangemang i 
samband med midsommarfirandet i 
stadsdelen. Husby-Långhundra hem
bygdsförening fick medel till komplette
ring av bebyggelsen vid hembygdsgår
den i Husby by och Dannemora hem
bygdsförening till upprustning av det 
gamla brunnshuset från 1800-talet som 
tillhört hälsobrunnen vid Karmdammen 
i Dannemora. 

Disa Gilles pris utdelades till Söder
fors hembygdsförening för föreningens 
viktiga arbete med att göra brukets hi
storia känd för såväl turister som männi
skorna i bygden. 

Vårstämman och vårutflykten 1990 
ägde rum lördagen den 19 maj. Färden 
gick med båt från Uppsala till Skoklos
ter. Färdmålet var valt med avsikten att 
redovisa ett större projektarbete som 
Upplandsmuseet utfört på uppdrag av 
länsstyrelsen med syfte att göra Sko
halvöns rika natur och kulturhistoria 
tillgänglig och förståelig för besökarna. 
I projektet som leds av antikvarie Håkan 
Liby, planeras en permanent utställ
ning, flera natur- och kulturstigar, en 
informationsfolder samt material för lä
gerskoleverksamhet. Vårstämman hölls 
på Skokloster Wärdshus. Under ledning 
av ordföranden, landshövding Hans Al
sen förrättades stadgeenliga val. Paren
tation hölls över de avlidna hedersleda
möterna professor Gerd Enequist, pro
fessor Wilhelm Holmqvist samt lands
hövding Olof Rylander. 

Förbundets förtjänstmedalj utdelades 
till Ingvar Bladlund, Tensta, Nils Esk
hult, Husby-Långhundra, Nils Thun
man, Älvkarleby, och Erhard Wikfeldt, 
Gimo. 

Hästutflykten ägde rum söndagen den 
16 september. Under utflykten besöktes 
den nyrestaurerade runstenen vid 
Vedyxa, Länna gård i Almunge, Knutby 
hembygdsgård, fornborgen Broborg i 
Husby-Långhundra samt som avslut
ning Lagga k:a och gamla prästgård. 

PUBLIKATIONER 

Förbundets årsbok " Uppland 1989" 
distribuerades till medlemmarna under 
våren 1991. Årsboken är utformad som 
en historik över hembygdsrörelsen i 
Uppland. Meddelanden från förbundet 
har utkommit med 4 nummer som sänts 
till medlemmarna. 

I förbundets tidskriftsserie har under 
året utgivits Anders Brobergs avhand
ling " Resursutnyttjande och samhälls
organisation" och i småskriftsserien ut
gåvorna "Kvekgården" och "Sagan om 
Uppland" . 

FORN!vl.INNESFÖRENINGS 
INKÖPSKOMMITTE 

Inköpskommitten har utgjorts av ordfö
randen, vice ordföranden, skattmästa
ren och sekreteraren. De bidrag till 
samlingarna som införskaffats under 
året har överlämnats till Stiftelsen Upp
landsmuseet. 
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KVEKGÅRDEN 

Den löpande verksamheten vid Kvek
gården i Fröslunda socken har hand
hafts av Upplandsmuseet. Gården har 
under 1990 varit väl besökt av skolklas
ser, studiegrupper och allmänhet. Un
der sommaren, alla dagar utom mån
dagar, har fil kand Gunnar Sundelin, 
svarat för visningar på dagtid. Lagunda 
hembygdsförening har vid sina samman
komster fått utnyttja Kvekgården. I gen
gäld har hembygdsföreningens medlem
mar hjälpt till med lövräfsning och di
verse smärre underhållsarbeten. 

UPPLANDSMUSEET OCH 
HEMBYGDSRÖRELSEN 

Upplandsmuseets kansli är också kansli 
för Upplands fornminnesförening och 
hembygdsförbund . Ansvarig för kontak
terna med länets hembygdsföreningar 
är antikvarie Håkan Liby. Regelbunden 
kontakt har hållits med ett flertal av lä
nets hembygdsföreningar, dels genom 
personliga besök hos föreningarna, dels 
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genom brev eller telefon. Museet bistår 
med konsulterande verksamhet av olika 
slag, råd och vård och underhåll av 
byggnader, utveckling av studieverk
samhet, hjälp med utställningar mm. 

ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR 
UPPLANDSMUSEET 

Uppsala kommun och Uppsala läns 
landstings utredning om huvudmanna
skap och finansiering av kulturinstitu
tionerna i Uppsala län, däribland Upp
landsmuseet, har under 1990 inte lett 
till något slutligt förslag. Utredningsar
betet kommer att fortsätta under år 
1991 . Förbundet kommer att delta i det 
fortsatta utredningsarbetet. 

Uppsala i april 1991 

Hans Alsen 
ordförande 

Stig Rydh 
sekreterare 


