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DET GÅNGNA ARBETSÅRET har för Upplands fornminnesförening i 
hög grad präglats av det uppländska provins- och stadsmuseets 
utbyggnad i Akademikvarnen i Uppsala. Sedan vederbörligt ar
betstillstånd lämnats av myndigheterna kunde restaureringsarbe
tena i kvarnbyggnaden påbörjas 1 febr. 1957· I den femvåniga 
kvarnbyggnaden avses, som tidigare antytts, den nedersta våningen 
bli magasins-, arkiv- och arbetsvåning med värmecentral m. m. 
Den första våningen, dvs. den som ligger i höjd med kvarnens 
gårdsplan, blir expositionsvåning med introduktionsavdelning dels 
för landskapet Uppland och dels för Uppsala stad. Våningen 1 tr. 
skall inrymma stadshistorisk avdelning för Uppsala och våningen 
2 tr. landskapsavdelning. Den översta våningen, slutligen, blir ge
mensam avdelning för konsthantverk m. m. för landskap och stad. 
Sedan själva restaureringsarbetet blivit färdigt, omkring 1 febr. 
1958, återstår det museala inredningsarbetet med montrar och 
dylikt samt slutligen föremålens uppställning inom de m ånga 
olika avdelningarna. När hela museet kan stå klart är det n är 
detta skrives för tidigt att uttala sig om. I lyckligaste fall kan det 
bli någon gång under senare delen av 1958. Vid vilken tid än 
Upplandsmuseet kan öppnas, blir det praktiskt taget i samband 
med att museet kan fira sitt 50-årsjubileum, ty det var åren 1907 
- 1908 som det första egentliga insamlingsarbetet begynte. 



6 Företal 

I övrigt har kulturminnesvården och hembygdsarbetet inom 
Uppland visat samma goda livaktighet som tidigare. Nämnas kan 
att Täby hembygdsförening erhållit det gamla kaplansbostället vid 
Skogberga som hembygdsgård och att inredningsarbetena där nu 
pågår. I bl. a. Almunge har hållits en intresseväckande kultur
historisk utställning på Länna herrgård, där framför allt hemslöjd 
och annan textil verksamhet av mera modern art demonstrerats i 
avsikt att visa vad bygden förmår. Under året har bildats Upp
landskretsen av Samfundet för hembygdsvård med syfte att berika 
det kulturella bygdearbetet. 

Upplands fornminnesförening sänder alla verksamma krafter 
inom den uppländska hembygds- och kulturminnesvården sin 
tacksamma hälsning. 


