
UPPLAND 

Årsbok 
för medlemmarna i 

Upplands Fornminnes

f ören in g 

1949 

UPPLANDS 

FORNMINNESFÖRENINGS 

FÖRLAG 



Redaktion: 

NILS SUNDQUIST 
(Årsbokens redaktör) 

NILS ÅLENIUS 

HELGE GAD 

UPPSALA 1949 

ALMQVIST & WIKSELLS BOKTRYCKERI AB 



~LAND GRIPES DEN som sysslar med kulturminnesvård 
och hembygdsvård av betänksamhet: ha vi under det sist till
ändalupna året - eller låt oss säga sedan föregående årsbok 
utkom - verkligen haft framgång i vår rörelse, kan vi påvisa 
något resultat av våra ansträngningar? Lönar det sig att söka 
hålla vid liv en rörelse, som så gott som helt är hänvisad till 
att bygga på ideell grund och där vars och ens insats måste 
ske med kännbar personlig uppoffring? Och där det allmänna 
ser njuggt på en rimlig begäran om offentligt stöd! 

Till en början förefaller betänksamheten vara på sin plats, 
men ju närmare året synas i sömmarna, ju klarare framträder 
positiva faktorer även nu. Låt oss ta fasta på några dylika: 
i Söderfors har Bergslaget bekostat iordningställandet av ett 
bruksarbetarhem från 1800-talet i ett av de gamla bostads
husen vid Strömgatan, i Sundbyberg har Henning Österberg 
efter många års ansträngningar kunnat inreda hembygdsarki
vet i vackra och ändamålsenliga lokaler, i Norrtälje har Ros-
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lagens fornminnes- och hembygdsförening inköpt den utom
ordentligt värdefulla Zetterstenska gården, granngård till nu
varande museitomten, i Lagga har hembygdsföreningen åter
ställt väderkvarnen vid Väsby med vingar och allt i fullt mal
ningsmässigt skick, vid Grenome har många av de vackra rum
men stilfullt möblerats, vid Gamla Uppsala har den sista 
dragonminnesstenen, denna gång över Norra Upplands skva
dron, rests av Livregementets till häst kamratförening ... I 
Litslena, Valö, Tillinge och Söderfors ha bildats hembygds
föreningar ... 

Ja, så kan en granskning av årets resultat te sig i schema
tiska drag. Listan skulle kunna avsevärt utökas . Men det upp
räknade får vara tillfyllest för att visa att någonting händer 
årligen i alla fall i vårt landskaps hembygdsrörelse. 

Det är också glädjande att anteckna att medlemsnumerären 
i Upplands fornminnesförening stadigt ökar. Siffran 3,000 är 
snart nådd. Häri ser föreningens ledning med tacksamhet att 
vårt arbete till den uppländska hembygdsrörelsens fromma har 
gensvar långt ut bland landskapets befolkning. 
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