
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet 
arbetsåret 1951-1952 

IN MEMORIAM. 

Under förlidet arbetsår har Upplands fornminnesförening för
lorat en av sina styrelseledamöter, nämligen rektorn vid Wiks folk
högskola, fil. kand. Sven Kjersen. Född i Säter 1892 kom Sven 
Kjersen att på många sätt bli starkt knuten till svenskt och upp
ländskt kulturliv. Han var ordförande i Svenska ungdomsringen för 
bygdekultur 1925- 1929 och blev där senare hedersledamot. Han 
var ordförande i Upplands folkhögskolekursförening 1928- 1932, i 
Upplands kulturnämnd 1932- 1943, vice ordförande i Upplands 
konstförening 1933- 1935, ledamot av Uppsala ärkestifts stiftsråd 
sedan 1936, diakonistyrelsens församlingsutskott sedan 1938 och i 
Upplands fornminnesförenings styrelse sedan 1944. Sven Kjersens 
namn var högt aktat på folkbildningens fält och han var en av de 
aktivaste och framgångsrikaste föreläsarna inom folkbildningsorga
nisationerna. Alltsedan 1925 var han en livligt uppburen rektor vid 
Wiks folkhögskola. Som en av Oscar Almgrens lärjungar i nordisk 
och jämförande fornkunskap hyste Sven Kjersen det djupaste in
tresse för fornhistorien. I många år drog Upplands fornminnesför
ening nytta av hans hembygdsvårdsintresse och forntidskunskap i 
föreningsstyrelse och museistyrelse. 

Fornminnesföreningen vill också uttrycka sin saknad efter den 
i juni 1951 a,vlidne kammarherren och översten gr eve Göran Posse. 
På mer ä n ett sätt stod Göran Posse under sin långa levnad som b e
fordrare av vår förenings och uppländsk fornforsknings intressen. 
1897 blev han kommenderad officer hos kronprins Gustafs söner 
och genom greve Posses inspirerande ledning och intresse för forn
historien väcktes p r ins Gustaf Adolfs, vår nuvarande konung 
Gustaf VI Adolfs, intresse för arkeologiska studier. I viss m ån ha 
vi greve Posse att t acka för att undersökningen av den mäktiga 
bronsåldershögen vid Håga, Kung Björns hög, kom till stånd år 1902. 
Göran Posses huvudintresse p å fornforskningens område var forn
borgarnas problem och i Upplands fornminnesförenings tidskrift 
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har han publicerat några av sina synpunktsrika och välgenomtänkta 
fornborgsstudier. Föreningen bevarar greve Posse i tacksam håg
komst. 

STYRELSE. 

Fornminnesföreningens styrelse har under arbetsår et 1951- 1952 
haft följande sammansättning: 

Landshövding Hilding Kjellman, Uppsala, ordf. 
Professor Dag Strömbäck, Uppsala, v. ordf. 
Riksdagsman Gunnar Lodenius, Penningby. 
Friherrinnan Wera von Essen, Vattholma. 
Jordbrukskonsulent Göran Knutsson, Uppsala. 
Riksdagsman Edv. Thun, Enköping. 
Bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare. 
Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare. 
Intendent Nils Alenius, Uppsala. 
F. rektor Wilh. Mattson, Väddö. 
Direktör Eric Wolrath, Uppsala. 
Redaktör Ellis Edman, Uppsala. 
Regeringsrådet Adolf Lundevall, Stockholm. 
Rektor Sven Kjersen, Wik (t 12 juni 1951). 

Utsedda av Uppsala stad: 

Förste arkivarien Manne Eriksson, Uppsala. 
Missionssekreterare Göran Widmark, Uppsala. 

Suppleanter för de två sistnämnda: 

Redaktör Stig Carlbring, Uppsala. 
Chefredaktör Axel Ljungberg, Uppsala. 

Verkställande utskott: Verkställande utskottet har utgjorts av 
landshövding Kjellman, ordf., prof. Strömbäck, förste arkivarien 
Eriksson, dir. Wolrath, skattmästaren och sekreteraren. 

Revisorer: Föreningens revisorer h a varit f. bankdirektör G. A. 
Barre och godsägare Hugo Ruhngård med fru Jenny Lindgren och 
f. syssloman K. J. Sundberg som ersättare. Av Uppsala stad utsedd 
revisor har varit svetsaren 0. Nordström med redaktör Torsten 
Rehnström som ersättare. 

ARSMöTE OCH VARUTFLYKT. 

Vid Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt sön
dagen 20 maj 1951 besöktes sydöstra Uppland. Tio bussar och ett 
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femtiotal privatbilar med sammanlagt 500 personer deltogo i färden. 
Första uppehållet gjordes vid Attundalands forna folklandstings
plats i Lunda. Från en av ättehögarna i det vackra gravfältet i Stora 
Söderby någon kilometer söder om Lunda kyrka hälsade ordf. lands
hövding Kjellman färddeltagarna. En kör av folkskolebarn sjöng en 
av kantor Olle öhrn komponerad sång, benämnd »Attundaland», 
varefter kantor öhrn redogjorde för traktens fornlämningar och om 
Lunda som Attundalands marknads-, tings- och kultplats under forn
tid och äldre tid. Färden gick på slingrande vägar vidare genom 
uppländsk naturskön bygd. Markims, Orkesta och Vallentuna kyrkor 
passerades, liksom runstenarna vid Jarlbankes bro och vid Broby 
bro. Vid Näsby slott gjordes nästa uppehåll. Major Gunnar Kihlstedt 
välkomnade från slottstrappan deltagarna och tecknade drag ur 
slottets historia. I kadettmässen vidtog kaffedrickning och årsmötes
förhandlingar . Minnesord uttalades över de båda bortgångna sty
relseledamöterna, laborator Nils G. Hörner och redaktionschef Helge 
Gad. Styrelse- och revisionsberättelser föredrogos och godkändes, 
varefter en del nyval skedde. Till v. ordf. efter prof. Sune Lind
qvist, som avsagt sig omval, valdes prof. Dag Strömbäck. Till ny sty
relsemedlem efter prof. Lindqvist utsågs regeringsrådet Adolf 
Lundevall och efter förste antikvarie Bengt Thordeman, som lika
ledes avsagt sig omval, konsulent Göran Knutsson. Till styrelse
medlem efter framlidne redaktör Gad valdes redaktör Ellis Edman. 
övriga funktionärer och representanter i styrelsen, som stodo i tur 
att avgå, omvaldes. Vidare beslöts att årsavgiften skulle höjas till 
8 kr., för medlemmar av hembygdsföreningar till 6 kr. och för stän
diga medlemmar till 150 kr. Till hedersledamot valde föreningen sin 
avgående vice ordförande professor Sune Lindqvist. Landshöv
dingen framhöll den sakkunskap på den nordiska arkeologiens om
råde prof. Lindqvist tillfört föreningen och uttryckte en förhopp
ning om att prof. Lindqvist även i fortsättningen skulle vara för
eningens vän och rådgivare. Vidare beslöt föreningen, likaledes på 
styrelsens förslag, att med sin förtjänstmedalj belöna kontraktspros
ten Erik Ström, Heby, och disponent Herman Svenngård, Kungs
ängen. De nya medaljörerna hyllades i främsta hand för skapandet 
av hembygdsgårdar på sina hemorter. 

Från Näsby ställdes färden till Täby kyrka, där en kort högtids
stund hölls. Komministern teol. och fil. kand. Hans Olov Ferenius 
talade om Täbybygdens fornminnen och om kyrkan med av Albertus 
Pictor utförda valvmålningar från omkr. 1490. Härefter fortsattes 
färden till Vaxholm förbi östra Ry ds kyrka och Bogesunds slott. I 
Vaxholm väntade ett par färjor, som forslade de 500 över till fäst
ningen, där ordf. i Vaxholms hembygdsförening assistent Gösta 

170 



Eriksson hälsade välkommen på borggården och kommendanten på 
Vaxholm överste Rudolf Kolmodin lämnade en högt skattad redo
görelse över hur fästningen följt rytmen i Sveriges krigshistoria. 

På Vaxholms hotell avslutades utflykten med gemensam middag. 
Efter Upplandssången gav landshövding Kjellman en karaktäristik 
av det vackra och intressanta dagen bjudit och tackade alla, som bi
dragit till att den blivit så lyckad, samt hyllade den nyvalde he
dersledamoten och de nyutsedda medaljörerna. För Vaxholms stad 
talade rektor Henning Hede, som uttryckte sin glädje över att forn
minnesföreningen hittat vägen till Vaxholm. Kontraktsprosten Ström 
talade å medaljörernas vägnar och landsantikvarie Sundquist hyl
lade landshövdingen. 

ANSLAG OCH GÅVOR. 

Fornminnesföreningen har under år 1951 alltjämt haft förmånen 
att erhålla ekonomiskt stöd för sin verksamhet från myndigheter, 
vissa institutioner och enskilda. Uppsala läns landsting har anslagit 
6 000 kr., Stockholms läns landsting 4 000 kr. och Uppsala stad 
8 000 kr. Gåvor ha mottagits av landshövding Hilding Kjellman, 
Uppsala, och disponent Herman Svenngård, Kungsängen. 

FRÅN VERKSAMHETEN. 

Under det gångna arbetsåret har vissa förändringar beträffande 
föreningens tjänstemän genomförts. Åt landsantikvarien har upp
dragits att från och med 1 juli 1951 vara intendent och föreståndare 
för Uplandsmuseet. För intendent Ålenius har ny instruktion ut
givits att gälla från och med 1 jan. 1952, vari bestämmes att inten
denten i första hand skall vara konsulent för de uppländska hem
bygdsföreningarna. Till amanuens hos Upplands fornminnesför
ening har från och med 1 jan. 1952 utsetts fil. kand. fröken Anna
Märta Tjernberg. 

Beträffande föreningens verksamhet inom landskapets kulturmin
nesvärd hänvisas till vad som nedan anföres under Tjänstemännens 
verksamhet. Medlemsvärvningen har fortsatts och ett flertal orts
ombud ba svarat för distribueringen av årsboken i bygderna. 

TJÄNSTEMÄNNENS VERKSAMHET. 

Landsantikvari en. 
Landsantikvarien har tjänstgjort som sekreterare, från ovan an

givet datum som föreståndare för Uplandsmuseet, redaktör för års
boken och tidskriften samt expeditionsföreståndare och har hand-
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lagt ett stort antal ärenden, i huvudsak rörande forntiden och me
deltiden. För Riksantikvarieämbetet har ett ej ringa antal yttranden 
rörande olika kulturminnesvårdsfrågor avgivits. 

I Uppsala har landsantikvarien handlagt topografiska ärenden 
samt byggnadshistoriska undersökningar. Uppmätning av äldre ar
kitektur har fortsatts. 

Landsantikvarien har utsetts att vara sekreterare i Disanämnden 
och intendent för Disagården sedan 16 nov. 1951. Landsantikvarien 
har dessutom tjänstgjort som sekreterare hos den kommitte, som om
händerhar återställandet av Olof Rudbecks Theatrum Anatomicum i 
kupolen å Gustavianum, hos 194 7 års museikommitte för ett stads
museum i Uppsala samt hos Kommitten för utgivande av Uppsala 
stads historia. 

Under förlid et arbetsår har landsantikvarien fortsatt sina forsk
ningar rörande Uppsala stads historia, till vilket arbete särskilt an
slag lämnats av Uppsala stad och vars resultat avses publiceras som 
Del I i verket »Uppsala stads historia». 

På landsbygden har landsantikvarien handlagt ett antal ärenden 
rörande såväl forntiden och medeltiden som nyare tiden, bl. a. i 
Alunda, Bro, Bälinge, Börje, Enköping, Estuna, F asterna, Forsmark, 
Gamla Uppsala, Gryta, Hagby, Håbo-Tibble , Hållnäs, Häggeby, Hök
huvud, Järlåsa, Knutby, Lena, Lohärad, Läby, Rasbo, Tierp, Vak
sala, Viksta, Älvkarleby och Ärentuna. Landsantikvarien har under 
året publicerat ett flertal uppsatser av skiftande kulturhistoriskt 
innehåll samt hållit ett antal föredrag i stad och på land. 

Amanuensen har biträtt landsantikvarien i hans tjänsteverksam
het, både beträffande ärenden inom Uppsala stad och inom distrik
tet. Amanuensen har tillika varit redaktionssekreterare för årsboken 
samt omhänderhaft 194 7 års museikommittes registrerings- och in
samlingsarbete. Under hösten 1951 har Uplandsmuseets magasins
utrymmen inom staden genomgåtts, varom särskild redogörelse av
lämnats till Upplands fornminnesförenings styrelse. Det på Riks
antikvarieämbetets uppdrag utförda inventeringsarbetet av musei
depositioner i Uppsala av kyrkliga föremål har slutförts och rapport 
inlämnats till ämbetet. 

I Uppsala har amanuensen undersökt och tillvaratagit de fynd, 
som kommit i dagen vid schaktningsarbeten i kvarteren Pantern och 
Duvan. I Alunda och Hagby socknar har undersökningar av forn
gravar utförts, varom rapport avgivits till Riksantikvarieämbetet. 

På landsbygden har amanuensen biträtt vid ärenden rörande så
väl forntiden och medeltiden som nyare tiden. Rörande forntiden i 
Alunda, Bro, Bälinge, Fasterna, Gryta, Hagby, Håbo-Tibble, Hök-
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huvud, Lena, Läby, Vaksala, Viksta, Älvkarleby och Ärentuna; rö
rande medeltiden i Enköping, Häggeby och Rasbo; rörande nya 
tiden i Börje, Enköping, Estuna, Gamla Uppsala, Forsmark, Järlåsa, 
Knutby, Lohärad och Tierp. 

I samband med hembygdsfester har föredrag hållits i Lagga, 
Norrsunda och Vendel. I Stockholms läns bildningsförbunds regi 
har amanuensen varit ledare för studiecirklar i hembygdsarbete i 
Husby-Långhundra och Vidbo socknar. Amanuensen har dessutom 
bistått med visningar av stadens sevärdheter samt högarna, kyrkan 
och Disagården i Gamla Uppsala. 

H embygdskonsulenten. 

Intendent Alenius har biträtt de lokala hembygdsföreningarna 
med insamling av kulturhistoriskt material, ordnande av utställ
ningar samt med föredrag, bildande av studiecirklar i hembygds
kunskap, studieledning vid utflykter m. m. och därvid besökt föl
jande socknar: Tierp, Huddunge, Björklinge, Vårfrukyrka, Tillinge, 
Edebo, Ununge, Rimbo, Jumkil, Stockholms-Näs, Rasbo, Akerby, 
Har bo, Knutby, Mor kar la, Dannemora, Lena, Bälinge, Vänge, Skutt
unge, Singö, Vendel, Almunge, Faringe, östervåla, Bladåker, Järlåsa, 
Husby-Ärlinghundra, Vaksala, Fröslunda, Stavby, .österlövsta, Ba
lingsta, Ramsta, Danmark, Älvkarleby, Söderbykarl, Börje, Film, 
Alunda, Hagby, Husby-Långhundra, Vidbo, Rasbokil och Länna. 

Hembygdsföreningar ha bildats i Ununge, Balingsta och Husby
Ärlinghundra. Hembygdsföreningen i Vendel har återupptagit sin 
verksamhet. 

Under året ha i ett antal socknar verkställts kulturhistoriska in
venteringar, bl. a. i Vänge, Rasbo, Björklinge, Ramsta, Vaksala och 
Vendel. Dessa ha i de flesta fall åtföljts av utställningar. I Husby
Långhundra och Vidbo socknar har ett omfattande studiecirkel
arbete igångsatts. 

Vid Grenome i Stavby ha återuppförts en bod med timring av 
tidig medeltidstyp och en bod med timring av 1500-talstyp. Vid 
Stockholms-Näs' hembygdsgård har återuppförts ett unikt soldattorp 
för två soldater. Till Harbo hembygdsgård har flyttats en loftbod 
från 1600-talet. Länna hembygdsförening har restaurerat den s. k. 
Kvarngården. 

Vid Vendels och Rasbo hembygdssamlingar har katalogisering ut
förts. - Samarbetet med bildningsförbunden har fortgått. 

För vissa av årets inventeringsarbeten har en redogörelse publi
cerats i årsboken. I övrigt har intendenten i dagspressen publicerat 
artiklar av kulturhistoriskt innehåll, bl. a. i Upsala Nya Tidnings 
julnummer. 
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UPLANDSMUSEET. 

Styrelse för Uplandsmuseet har varit Upplands fornminnesför
enings styrelse. Föreståndare för museets samlingar har, som ovan 
anförts, sedan 1 juli varit landsantikvarie Nils Sundquist. Under ti
den 10 sept.- 10 okt. 1951 har museets föremålsbestånd genomgåtts 
av amanuensen fil. kand. Anna-Märta Tjernberg. Museets magasins
utrymmen, Universitetsvinden, Biologiska museets källare, Elver
kets f. d. kontorslokaler i Strandbodgatan 4, Elverkets förråd i 
Kungsängsvägen 3 samt Gamla Tullhusvinden ha noga genomgåtts. 
Samtliga lokaler ha, liksom föremålen, rengjorts. Textilier av olika 
slag ha varit ute till vädring samt därefter besprutats med malmedel 
och nedlagts i kistor och tättslutande plåtkärl. Samtliga järnföre
mål ha i görligaste mån befriats från rost. Föremål, vilka äro i be
hov av konservering, ha utsorterats och hopsamlats på ett håll. 
Större föremål, såsom möbler o. dyl., ha uppställts på ett mera över
skådligt sätt. Smärre föremål ha ordnats i grupper, representerande 
jakt, fiske, brygd, matlagning etc. Sedan Universitetsvinden helt och 
hållet utrymts, äro museets över 7 000 registrerade föremål place
rade å följande lokaler: Biologiska museets källare, Elverkets f. d. 
kontorslokaler, Elverkets förråd, Gamla Tullhusvinden, Gamla kon
torsbyggnaden Kungsängsgatan 43, Gustavianums vind, Ärkebiskops
gårdens stallbyggnad samt Disagården. Vissa lokaler ha försetts med 
nya säkra lås och brand- och inbrottsförsäkringspremierna ha höjts. 

Under det gångna året har Uplandsmuseet fått mottaga följande 
gåvor. Fru Ida Mattsson, änka efter urmakare Gustaf Mattsson, 
Fansta- Löten, Bälinge, har till museet överlämnat en större samling 
allmogeföremål, urtavlor till golvur, fickur m. m., sammanlagt över 
500 föremål. Av köpman Carl Blomqvist, Uppsala, har museet fått 
mottaga en nyckelharpa. Till dessa givare och till de övriga per
soner, som på ett eller annat sätt understött museet i dess verksam
het, ber museistyrelsen att få uttala sitt varma tack. 

KVEKGARDEN. 

Reparationer ha under det gångna året utförts vid fornminnesför
eningens gård, den s. k. Kvekgården, i Fröslunda socken. Sålunda 
ha halmtaken omlagts å Lottas stuga och å en uthuslänga. Vakt
hållning å gården har omhänderhafts av hr K. E. Larsson. 

PUBLIKATIONER. 

Föreningens årsbok UPPLAND, under redaktion av Nils Sund
quist och Nils Ålenius, utsändes i januari till medlemmarna. Ur 
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innehållet må anföras följande uppsatser: »Mariasviten i Litslena 
kyrka» av Bengt Ingemar Kilström; »Parallelltak» av Nils Sund
quist, »Tensta kyrkas arkitektur» av Folke Nordström; »Kulturhisto
riska sockeninventeringar» av Nils Ålenius; »Per Hanselli, förläg
gare, boktryckare och samlare» av Gurli Taube; »Tierps indelta sol
dater hemma och i fält» av Sven Sjöberg; »Harald Lindberg och 
Roslagen i hans konst» av Anna-Märta Tjernberg samt »Kulturhisto
risk sockenkrönika från Rasbokil» av Greta Höök-Lundevall. 

Under året har häfte 47: 3 av Upplands fornminnesförenings tid
skrift utgivits under redaktion av Nils Sundquist och innehållande 
» Tröghbolagh, skogshushållning, territoriell indelning och skatt i 
Trögd under medeltiden», av Birger Lundberg. 

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FöRENINGENS. 

De många hembygdsföreningarna ute i landskapet ha fortsatt sitt 
målmedvetna arbete till den uppländska hembygdsvårdens fromma. 
För den insats de sålunda gjort betygar Upplands fornminnesför
ening dem sin stora uppskattning. Föreningen stannar också i tack
samhetsskuld till de många specialsammanslutningar, såsom Disa
stiftelsen, Disa Gille, Stiftelsen Geijersgården, 194 7 års museikom
mitte m. fl., vilka genom sin verksamhet avbördat landskapsorga
nisationen ett flertal viktiga ärenden. 

Disastif telsen har fortsatt sin verksamhet genom sitt verkställande 
organ, Disanämnden. Sedan val av nämndens presidium ägt rum vid 
sammanträde 16 nov. 1951 och de sammanslutningar, vilka bilda 
stiftelsen, verkställt representantval, har Disanämnden fått följande 
sammansättning: 

för Upplands nation: med. dr docent Tord Skoog och lands
antikvarie Nils Sundquist, med fil. mag. Inga Löwdin och med. lie. 
Curt Åhlander som suppleanter, 

för Upplands fornminnesförening : direktör Eric Wolrath och fru 
Karin Bratt, med intendent Nils Ålenius och fru Anna Loven som 
suppleanter, 

för Uppsala fabriks- och hantverksförening: stadsträdgårdsmäs
tare P ehr Boierth med ingenjör Anders Diös som suppleant, 

för Uppsala läns hemslöjds{ örening: friherrinnan Wera von Essen 
med jordbrukskonsulent Göran Knutsson som suppleant, 

för Uppsala läns husmodersförbund: fru Aina Carlsson med fru 
Signe Swärd som suppleant, 

för Uppsala stad: tillsyningslärare Harald Gustafson med kyrko
herde Allan Svantesson som suppleant, 
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för Jordbnzkareungdomens förbund: maskinstationsföreståndare 
Sven Wendelheim med lantbrukare Gunnar Hiibinette som supp
leant, samt 

vald av nämnden: regeringsrådet Adolf Lundevall. 
Verkställande utskottet h ar förutom av den av Upplands nation 

utsedde ordföranden, docent Tord Skoog, bestått av friherrinnan 
Wera von Essen, vice ordförande, landsantikvarie Nils Sundquist, 
sekreterare, och regeringsrådet Adolf Lundevall, skattmästare. 

Söndagen 2 dec. 1951 anordnade Disanämnden julmarknad på 
Disagården med försäljning av mat, julgranskarameller, julprydna
der, halmarbeten m. m. Nettointäkten av julmarknaden, vilken är 
avsedd att bli tradition, uppgick till omkring 500 kr. 

Under våren 1952 ha vissa reparationsarbeten av Disagårdens 
byggnader och inhägnader igångsatts. En genomgång av Disagår
dens föremålsbestånd är planerad. I likhet med föregående år har 
Svenska Ungdomsringens Uppsalaavdelning fått disponera gården 
för dansaftnar i samband med folkdansuppvisningar emot en provi
sion på inträdesbiljetterna, som givit ett värdefullt tillskott till stif
telsens kassa. Disagården har under året haft 1 126 betalande besö
kare. Skolklasser från Uppsala under lärares ledning ha fått besöka 
gården utan avgift. Gruppbesök ha gjorts av Valö-Forsmarks hem
bygdsförening samt förutom av skolklasser från Uppsala, sådana 
från Bälinge, Faringe och Vänge. 

Disa Gille. Söndagen 3 febr. 1952 hölls p å Upplands nation Disa 
Gilles stämma, varvid professor Dag Strömbäck talade om »En köp
mansfärd till Uppsala på Erik Segersälls tid». Disa Gilles pris för 
år 1951 tilldelades Rasbo föreläsningsförening. Tidigare på dagen 
hölls diskussion över ämnet »Hembygdsföreningarna och ungdoms
vården» med fil. mag. Karin Alinder som inledare. 

Mellan Disa Gilles nämnd och Upplands fornminnesförenings 
verkställande utskott ha förhandlingar ägt rum angående Gillets an
knytning till Upplands fornminnesförening. Disa Gille skulle därvid 
anordnas av fornminnesföreningen i form av ett årligen återkom
mande vinterting i samband med Distingen. Val av representanter i 
Disa Gilles nämnd skulle lämpligen ske vid fornminnesföreningens 
årsmöte. I övrigt skulle ingen förändring ske. Förslaget, som fram
lades vid Gillets stämma i febr. 1952, antogs enhälligt av stämmodel
tagarna. 

Stiftelsen Geijersgården. Omfattande arbeten ha utförts vid 
Geijersgården. Huvudbyggnaden har målats och planket förnyats 
mellan Geijersgården och Ihregården. Vissa arbeten i trädgården ha 
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också utförts. Stiftelsens ordförande är landshövding Kjellman, dess 
verkställande ledamot och skattmästare f. förvaltare H. Killander. 

1947 års museikommitte för ett stadsmuswm i Uppsala har fort
satt sin verksamhet, vilken i huvudsak bestått av ytterligare insam
ling och inregistrering av föremål från staden Uppsala. Gåvor ha 
mottagits av hr Gustaf Brodd, kassör Th. Carlsson, f. d. postmästare 
Vilhelm Petrelius och dir. H. Svanfeldt, Uppsala, fru Helene Kjersen, 
Wik, samt disponent J. E. Brundin, Stockholm. Till dessa givare ber 
museikommitten att fä uttala sitt tack. Insamlingsarbetet har omhän
derhafts av amanuensen vid Upplands fornminnesförening fröken 
Tjernberg. 

EXPEDITION, ARKIV M. M. 

Föreningens expedition för utlösen av årsboken, biljettförsäljning 
till utflykter m. m. har varit förlagd till Sysslomansgatan 10, 2 tr. 

Bibliotek och arkiv har under året väsentligt utökats, dels genom 
gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hem
bygdsförbund. I vissa fall har för föreningens verksamhet nödvän
diga böcker inköpts. Föreningen vill lägga minnesgoda personer på 
hjärtat att skänka litteratur och bildmaterial, såsom fotos, teck
ningar, gravyrer m. m. rörande landskapet Uppland, till föreningens 
bibliotek och arkiv. 

EKONOMISK STÄLLNING. 

Föreningens ekonomiska ställning är alltjämt bekymmersam. För
eningen är därför i största behov av att få sina anslag från myndig
heterna inom föreningens verksamhetsområde utökade. Föreningen 
gläder sig åt att även det gångna verksamhetsåret ur medlemssyn
punkt varit tillfredsställande, men vill rikta en uppmaning till alla 
medlemmar att bidraga till utökandet av medlemsnumerären. Här
igenom skulle omfånget av publikationsverksamheten ej behöva in
skränkas. 

Föreningen vill slutligen till alla myndigheter, föreningar och en
skilda, som under förlidet arbetsår på olika sätt lämnat verksam
heten sitt stöd, rikta ett varmt tack för visad välvilja och förståelse. 

Uppsala den 6 maj 1952. 

HILDING KJELLMAN. 
Ordf. 

Nils Sundquist. 
Sekr. 
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