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omED DENNA BO[{ föreligger första årgången av Upplands 
fornminnes förenings nya årspublikation [ ppland. I och med 
att medlemsskarorna växt i stad och på land och Yerksam
heten kommit att omfatta hembygdsvård i ordets vidsträck
taste bemärkelse har föreningens styrelse ansett det vara 
lämpligt att vidtaga en utökning av föreningens publicerings
verksamhet, nämligen så att populära uppsatser, bygdeskild
ringar, föreningsmeddelanden 111. 111. samlas till en årsbok och 
övrigt materi,al, såsom undersökningar och utredning!lr av 
vetenskaplig karaktär, publiceras i föreningens tidskrift. 
Denna skall alltså vid sidan om årsboken alltjämt utkomma, 
om möjligt Yart annat år. 

Den nya årsboken skall söka tillgodose de Yidaste intressen 
inom hela landskapet Upplands kulturminnesvård och bygde
vård. I populära uppsatser skola översikter över kulturhisto
riska ämnen lämnas samt resultat från undersökningar rö
rande landskapets såväl fornhistoria som yngre kulturhistoria 
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framläggas. De folkliga kulturminnena, såsom folklig bygg
nadskultur, allmogekonst, sedvänjor, folktraditioner, sägner, 
ordstäv och talesätt skola allsidigt skildras. Frågor som be
röra föreningens egna angelägenheter och dess allmänna verk
samhet skola diskuteras och dryftas. Även personhistoriska 
uppsatser och skildringar från bygderna förr och nu komma 
att ingå i boken. 

En rymlig avdelning skall omfatta redogörelser för hem
bygdsföreningarnas och hembygdsgillenas årsverksamhet. 
Hembygdsrörelsen, som i vår tid blivit en folkrörelse av ej 
ringa omfattning, syftar ju numera icke endast till en vakt
h ållning kring bygdens historiska minnen utan också till ett 
beaktande av andra sådana intressen, som äro ägnade att göra 
bygden levande och understryka dess egenart. För en dylik 
vidgad bygde- och landskapsvård vill årsboken Uppland vara 
ett språkrör. 

Det säger sig självt att fornminnesföreningens verksamhet 
kan nå önskad styrka först när alla för hembygdsvårdens sak 
intresserade anslutit sig till densamma. Synnerligen angeläget 
är därför att alla dessa intresserade inregistrera sig som med
lemmar i föreningen. 

Det är fornminnesföreningens förhoppning att årsboken 
Uppland skall nå stor spridning inom landskapets alla delar. 
Genom att vara undervisande i Upplands ärorika historia och 
genom att verka väckande och irppulsgivande i för bygden 
och dess liv viktiga frågor skall den helt visst kunna bli ett 
vapen för vår gemensamma strävan att i allt vidare kretsar 
stärka känslan för hembygd, landskap och fosterland. 

6 




