
Upplands f ornminnesförening 

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1965- 1966 

IN MEMORIAM 

Under det gångna verksamhetsåret har Upplands fornminnesförening 
förlorat två inom uppländsk fornminnes- och kulturminnesvärd verk

samma medlemmar, nämligen kyrkvärden David Berglund, Knutby, och 
folkskolliiraren fil. kanel. Carl J. vVahlström, Rimbo. Båda, som till
delats Upplands fornminnesförenings förtjänstmedal j, har varit aktivt 
arbetande inom den uppländska hembygdsrörelsen, den förre som skapa
ren av den märkliga Knutby Gammelgård i närheten av Knutby kyrka, 
den senare som initiativtagare till och mångårig ordförande i Valö

Forsmarks hembygdsförening. Fornminnesföreningen bevarar de bort
gångna i tacksam hågkomst. 

STYRELSEN 

Fornminnesföreningens styrelse har arbetsåre t 1965-1966 haft föl jande 
sammansättning: 

Landshövding Olov R ylander, Uppsala, ordförande 
Professor Sven Hörstadius, Uppsala, vice ordförande 
Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby 
Direktör Göran Knutsson, Uppsala 
f. bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare 
Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare 
Direktör Eric Wolrath, Uppsala 
Notischef Ellis Edman, Uppsala 
Arkivarie Walter Ehn, Uppsala 

Ingenjör Eric Åberg, Uppsala 
Rektor 1ils Göransson, Sollentuna 
Stadsbibliotekarie Thore Floderus, Enköping 
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t edda a\· ppsala läns landsting: 

F. landstingsman H arald Gustafso n, Gaml a Uppsala 
Lantbrukare Birger Karlsso n, H ärkeberga, supplea nt 

U tsedda av Stockholms läns landsting: 

Riksdagsman :Martin Söderquist, Solna 
H err Eric Skånberg, Lidingö, suppleant 

U tsedda av Uppsala stad: 

F. cl . fö rste arkivarie ~Ianne Eriksson och lektor Sti v J akobsso n m ed 

fru Inga-;\Iaja . .\hlsen och tj änsteman S\'en Ed man som suppleanter. 

Förvaltningsutslwtt: Landshövding R ylander , ordf., professo r H örsta
clius, f. cl. förste arkiYarie Eriksson, direktör 'iVolra th, f. landstingsman 
Gustafson, riksdagsma n Söderquist, ska ttmästaren och sekreteraren. 

R evisorer: Föreningens re ,·isorer har varit bankkamrer Gösta H oldo 
och lantbrukare M . Ehrengren med clir. L.-0. Lindqvist och kamrer 

T ore Kihlberg som ersättare. Av ppsala stad utsedd r evisor h ar varit 

maskinist R olf Ka an med köpman H erbert Ahlqvist som supplea nt. 

PER S ON A L 

Ordinarie tjänstemiin hos U pplands fornminnesförening h ar varit lands
antikvarie 1ils Sundquist och antikvarie Anna-Märta Berg. En arvodes
befattnin g som extra amanuens har innehafts av fil. kanel . Lars Gezelius. 
Som vikarie för ka nel. Gezeli us under tiden 5 sept.-5 okt. 1965 h ar 
tj änstgjort fil. stucl . Karl-] ohan Eklund. Vid a rkeologiska undersökningar 

hösten 1965 har anlitats fil. stud. Per Kåks. En halvtidstj änst för om
händerhavande av fornminnesföreningens mecllemsma trikel och årsboken 

Upplands distribuering har t. o. m. januari 1966 innehafts av redaktör 
C. W . H alling. 

Som arkivarbetare, avlönade med medel från Kungl. Arbetsmarknad -
styrelsen, har tj änstgjort Ann a-Lisa Ström, Aina Larsson, Gustaf Moberg 
och s,·en Österberg samt fr. o. m. 1 nov. 1965 Frymeta Flam och fr. o . m . 
17 jan. 1966 Gunnar Dahlen. 

Antalet medlemmar 

d ärav 161 ständiga. 

f\I E D L E ;\1! M A R 

Upplands fornminn esförening uppgår till 3 32 1, 

nder året har tillkommit 133 och avgått 94. 
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A R S M ö TE, U T F LY K T E R 0 C H V I N TE R T I N G 

Arsmötet hölls Kristi Himmelsfärdsdag 27 maj 1965 i Sjuhundra Central
skola i Rimbo under ordförandeskap av landshövding R ylander. Stadge
enliga val företogs och revisionsberättelsen uppläs tes och godkändes. 
Till föreningens hedersledamot valdes ärkebiskop Gunnar Hultgren och 
till medaljörer f. sta tionsmästare F. G. N yström, Rosersberg, och målar
mästare Georg J onsson , Valö. I samband med årsmötet ägde vårutflykten 
rum med besök vid H allkved, Knutby kyrka och Gammelgård , Rimbo 
kyrka samt Norrtälje, där middag intogs p å Stadshotellet. 

H östutflyl1ten ägde rum söndagen 26 sept. 1965, varvid Ekeby by och 
Brunna gård i Vänge socken, Focksta vattenkvarn och såg i H agby soc
ken samt den ålderdomliga bypla tsen i H åra, Villberga socken, studera
cles. H ärefter gavs u tflyktsdeltagarna tillfälle a tt n ärvara vid minnes
högtidern a vid • Enköpingsdagen 1965•. 

Vintertinget hölls söndagen 6 febr. 1966 på U pplandsmuseet. L äro
verksad junkt Karin Alinder kåserade om •N ågra va ndringssägner.. Disa 
Gilles pris tilldelades Älvkarleby hembygdsförening och utdelningen ur 
Landshövd ing Hilding K jellmans hembygdsfond till fö ll Ekebykommitten 
i Vänge. 

A RS A 1 SL A G 

För år 1966 har Up plands fornminnesförening erhållit i anslag från 
Uppsala stad kr. 32 5 00, från Uppsala läns landsting kr. 17 ooo och från 
Stockholms läns landsting kr. 6 5 0 0. Uppsala stad har d ärtill anslagit 
hyresmedel för magas inslokaler för fornminn esföreninge ns museisam
lingar. Det statliga bidrage t till landsantikvari e- och a ntikvarielönern a 
har utgått med kr. 54 622. 

FORNMIN 1 ESV A RD OCH KULT U RMINNESVARD 

FORNM!i\ NESÄRENDEN 

Arheologisha undersökningar 

Efter förordn ande av Riksantikvari eämbetet h ar under verksamhetsåret 
följ ande fornlämningar u ndersökts: 

I T äby 11, Vänge sn, har ett skärvstensröse undersökts. Det utgjorde 
en s. k. kokstenshög med på bottnen tämligen riklig fö rekom t av hydd-
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klining av bränd lera med tydliga kvistavtryck. Detta visar att röset 
ligger på en boplats som förmodligen härrör frän bronsåldern. 

I Nederbacka 13, Ärentun a sn, har en förmodad forn lämning under
sökts, vilken vid undersökn ingen visade sig vara en naturbildning. 

Granskning och yttranden rörande försla g till byggnadsjJlaner, 
grustäkter, vägar, tomtavstyckningar m. m. 

Yttranden har avgivits till Riksantikvarieämbetet efter besiktning p å 
platsen för följande fornminnesärenden: 

Förslag till generalplaner och byggnadsplaner för Hummelsta i Til
linge sn, Kungsängen i Stockholms-Näs sn och Sunnersta i Hel. Trefal

dighets församling; förslag till fritidsbebyggelse för Fasma 55 i Tensta 
sn, Ekeby 13 och 111 i Härkeberga sn och Säva 23 i Balingsta sn; förslag 

till permanent bebyggelse för Vållgdalell i Uppsala-Näs Sil, R äby i Vak
sala Sil, Klis ta 1 G i Börje sn, Allnelund, stä 1485 i Enköping och Uller
åker h äradsallmänning i Jumkils sn. Förslag till grustäkter i Marielund 
11 i Funbo sn, Nederbacka 1 3 i Ärentuna sn, Ahl i : 3 i Vårfrukyrka sn, 
Toresta i l och 53 i Låssa sn, Viksta stentorg i Viksta sn, Frötuna 1: i i 

R asbo sn och Lövsta 31 i Bälinge sn. Förslag till arbetsplaner för vägarna 

C 2754-555 i Häggeby sn, 77 Uppsala-länsgränsen vid Mora stenar, 
delen bro över Sävjaån vid Falebro, i Danmark sn, 55 Litslena-Uppsala, 
delen Ramsta-Kristineberg samt 668 Frubacken-Ekeby och 670 Väskinge
Gela i Ekeby sn. 

Förslag till tomtavstyckningar i Gäde 7: 2 i Boglösa Sil, Stavby 2: 1 och 
2: 19 i Stavby sn och Skärtomt i: i i Lena sn. 

Placering av radiolänkstationer i övergran sn och vid Strömma j 

Tegelsmora sn, ledningsdragning i Bredåker-Gråska i Rasbo sn, för
modade fornlämningar i Karlholms bruk i Västlands sn, i Gärdskär 
6: 69 i Älvkarleby sn, Bystaden i österlövsta sn, på Märsön i Enköpings-

1äs sn, Ännesta il, i 2 och 31 Hammarskogs gård i Dalby sn, inom 
Skutskärs och Skärplinge samhällen i österlövsta sn, runstensfynd i 
Kungs-Husby och Vänge kyrkor, skadegörelse på fornlämningar i Håtuna 
och Bro socknar. 

BYGGNADSMINNESÄRENDEN 

Kyrkorestaureringar m. m. 

Förslag till restaurering av Vaksala kyrka har granska ts och yttranden 

avgivits rörande nya bänkar i Svinnegarns kyrka, av n y orgel i Ärentuna 
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kyrka, toalettanordningar i Gamla Uppsala och Litslena kyrkor samt 
utvidgning av kyrkogården i Rasbokil. 

A"renden inom Uppsala stad 

I Uppsala domkyrka har fotograferingar i samband med byggnadshisto
riska undersökningar inför restaureringen fortsatts. 

I Gustavianum har undersökningar i samband med inredningsarbeten 
fortsatt. Här har bl. a. i nedre våningen flera igensatta äldre portar 
konstaterats, varav några numera markerats med nischer. Även medel
tida väggar har delvis blottlagts och ursprungliga arkadnischer markerats 
medelst tegelrena arkivolter. Av Skytteanums exteriör har företagits en 
genomgripande restaurering, varvid den äldre putsen helt avlägsnats 
och murverken studerats. Spår av äldre fönster har uppmätts och foto
graferats. Den norra gaveln mot domkyrkan har återställts i medeltida 
skick med fritt tegelmurverk. De här befintliga arkadnischerna och elen 
igensatta porten mot domkyrkoplanen har markerats såsom grunda put
sade nischer. Husets i senare tid underjordiska sockel har frilagts i slän
ter. I Skytteanums gärdshus har pä övervåningen äldre tapeter frän 
i8oo-talets förra hälft och mitt konstaterats, varvid den senare, vilken 
var väl bevarad, framtagits. 

Pä Uppsala slott har mezzaninväningen under Rikssalen genomgått 
renovering, varvid arkivolterna till nedre våningens igensatta portar mot 
slottskyrkan blottats, uppmätts och markerats medelst grunda nischer. 
I anslutande rum av långslottet inom mezzaninen konstaterades i fönster
smygar uppmålade väggfält med bårder i blått, brunt och rött på grå 
botten. 

Vid rörläggningsarbeten i Drottning- och Vaksalagatorna har olika 
äldre lämningar påträffats. I Drottninggatan mellan Stora Torget och 
än har rester av en tvårummig källare i medeltida murverk blottats. I 
hörnet mellan Drottninggatan och ö. Agatan konstaterades ytterligare 
en medeltida tegelmur. Dessutom påträffades längre upp mot Torget en 
brunn byggd i laxknutat timmer. I Vaksalagatan mellan Kungsgatan och 
torget fanns i gatans mitt en dräneringsränna av trä, fylld med kuller
sten, vilken flerstädes iakttogs. 

Inom kv. S:t Per, numera ägt av AB Vägförbättringar, Stockholm, har 
sedan i september i965 arkeologisk undersökning pågått av S:t Pers 
kyrkoruin samt därtill hörande kyrkogård och andra lämningar. Kyrkan, 
med kor smalare än långhuset, har haft västtorn med tornkammare. 
Även inom kyrkan har begravningar frilagts jämte två gravhällar frän 
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1500-talet. Längs kyrkogårdens östra sida har p åträffats en gråstensmur 
med sten läggning utefter in- och u tsidorna. Flera fynd av brakteater och 
mynt från medeltid och nyare tid har gjorts. A.Yen två keramikrika sop

högar från 1700- och 1800-talen har påträffats. Undersökningen bekostas 
av AB Vägförbättringar. 

Inom kv. K ransen nr 5, 6 och 7 har vid grundschaktning för F il adel
fiaförsamlingens nybygge bo ttenvå ningen till en medeltida tegelbyggnad 
undersökts. Den bestod av en tvårummig vå ning med mellanliggande 

korridor. Utanför husets södra gavel p åträffades n ågra pelarfundament 
av tegel, som torde tillhöra huset. H är fanns även ett brunnet trähus, 
vars golv var nästan helt bevarat. Diverse stenläggningar, delvis i två 
skikt, p åträffades. Dessutom konsta terades vid S: t Persgatan fortsätt
ningen av den mur inom kv. S:t Per, som p åträffades utefter kyrko
gårdens södra sida. I muren fa nns den e na sida n till e n port be,·arad. 

I samband med Uppsala Industriverks ledningsdragning inom kv. 
T orget har östra korsgången vid franciskanklostret undersökts. Ett stort 
antal dekorerade profil tegel t ill valvribbor tillvaratogs. Undersökningen 
kompletterar tidigare undersökningar inom klosterruin en. 

Vid Byggnadsfirman Anders Diös AB:s schaktningar inom kv. R åd
huset nr 10 bereddes fornminnesföreningen tillfä lle att komplettera 
undersökningen av en grusväg från tidig medeltid, vilken tidigare på
träffats vid arbeten inom den intill liggande Thuletomten. 

Fotografering inför föres tående rin1ing har företagits inom kv. Ubbo. 
Även kv. S:t Per har före rivning helt fotograferats och under rivningen 

har uppmätnings- och undersökningar ske tt av de ga mla h a ndels- och 
ha ntverksgårdarn a utefter Dragarbrunnsgatan, tomterna nr 1 , 8, 13 och 
14. Dessa är ännu ej avslutade. Vid rivning av kv. Munken nr 7, det 
s. k. Imperfektum, har uppmätningsarbeten och byggnadshistoriska un
dersökningar skett, varvid bl. a. flera ur studiesynpunkt värdefulla tapet
prover tillvaratagits. Bl. a. har en 1700-talstapet tillvaratagits och frag
ment av ytterligare en sådan ko nstatera ts. 

Å·renden inom Uppsala län i övrigt 

I Enhöping har kompletterande undersökningar företagits av därvarande 
franciskankloster, särskilt de västra delarna av klosterkyrkan, som tidi
gare legat oåtkomliga under bebyggelse utefter Munksundsgatan. Mur
verken ha konservera ts och sedan Enköpings stad a nslagit dels kr. 
80 ooo till Lindholmska gårdens restaurering, dels kr. 60 ooo ti ll kloster-
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parkens lutgiltiga ordnande, har i september 1965 högtidligheter hållits, 

Yarmed slutförandet av arbetena både vid S:t Ilianskyrkan i Skolparken 

och vid franciskankyrkan markerats. 

övrig kulturminnesvårdande ver/1samhet 

Landsantikvarien har såsom styrelsesuppleant deltagit i Kulturminnes
rådets för Stockholms läns arbete och såsom styrelsemedlem i Enköpings 
klosterförening. Landsantikvarien har tillika såsom ledamot deltagit i 

naturvårdsrådets i Uppsala län arbete. 
Landsantikvarien har, förutom årsboksuppsatsen 1965, under året för

fattat uppsatsen: Franciscus Pahr i Uppsala; i festskrift till Anders Diös' 

7 5-årsdag 21 febr. 1966. 
Landsantikvarien har 30.9, 7.10 och 14.10.1965 hållit föreläsningar i 

Upplandsmuseet om Upp alas kulturhistoria för pensionärsgrupper i 
ABF:s tudieverksamhet. Landsantiharien har med\'erkat vid Enköpings

dagen 26 sept. 1965 med ett anförande om ärkebiskop Lars (1255-126i), 
hållit högtidstalet vid invigningen av museet i Kni\'sta sockenmagasin 

31. JO. 1965, hållit föredrag inför Södra Olands Hembygdsgille i Alunda 
om Kyrkomålaren Johannes lwan 2.12.1965 samt om •Johan !Il i pp

sala• inför Upp ala R otaryklubb 16.3.1966. 
Landsantikvarien har såsom Uppsala stads representant deltagit i 

kulturvårdsdagarna i Falun 27-28.8.1965. 
Landsantikvarien har 17-27 juni 1965 företagit en resa i Östtyskland 

och Västtyskland (Greifswald, Stralsund, Rostock, ' .Yismar, Doberan och 

Liibeck) för att studera i vad mån kyrklig höggotisk arkitektur på norra 
Östersjökusten uppvisar släktskap med Uppsala domkyrka under 1200-
och 1300-talen. 

Land antik\'arien har för sina mångåriga kulturhistoriska arbeten i 

Enköping 26 sept. 1965 utsetts till hedersledamot av Sällskapet Enkö
pingskamra terna. 

PUBLIK TION 

Under året har föreningens årsbok UPPLA D 1965, under redaktion av 
Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-i\Iärta Berg, utgivits. Ur 
innehållet må anföras: •forn\'ård i ppland på nytt sätt• av Sune 
Zachrisson; •Slottskyrkan på Uppsala slott• av Nils Sundquist; · Olof 
Sigfridssons hus och gård vid Stora torget i Uppsala• av Ola Ehn; 
• ' ågra nyför\'ärv till Upplandsmuseet• av Inger Estham, Anna-Märta 



Styrelseberättelse 

B erg och H elena Nl ichon-Bordes samt »Register till årsboken Uppland 
1953-1964» upprä ttat, efter redaktions ekreterarens riktlinjer, av Margot 
Adolphson. 

FOR MINNESFöRENINGENS 
I TKöPSKOMMITT :E 

Inköpskommitten, som under åre t bestått av hrr l\Ianne Eriksson, G. 
Rosenborg, E. Wolrath, E. Åberg och N. Sunclquist, med antikvarie 
Anna- Iärta Berg som sekreterare, har inköpt bl. a. en kaffekanna i 
silver, tillverkad 1815 av I. Lundgren, Enköping, 2 supkalkar i silver 
från 1816 av uppsalamästaren J. P. Ernander, målkärl av tenn, tillverkat 
av Johan Erik Schult, Uppsala, år 1781 och krönt 1782, diverse koppar
föremå l, flera tillverkade av kopparslagare i Uppsala, ett större glas på 
fot, signerat Edvin Ollers, Kosta, 191 7, samt en rya med årtalet 1778 från 
Rung i Torstuna socken. 

KVEKG A RDE 

Kvekgården, fornminnesföreningens friluftsmuseum för allmogekultur i 
Fröslunda socken från 1700-talets andra hälft, med mangård och fägård 
av omålade timmerlängor med halmtak, har varit tillgänglig för allmän
heten och visats efter tillsägelse av vaktaren fru Larsson. 

BIBLIOTEK OCH ARKIV 

Upplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året ut
ökats dels genom gåvor, dels ge nom byten med andra fornminnesför
eningar och hembygdsförbund. Arkivet har utökats med äldre fotografier 
av stort topografiskt värde. 

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL 
FöRE INGEN 

Stiftelsen Upp landsmuseet 

Stiftelsen Upplandsmuseet står i n ära samarbete med Upplands forn
minnesförening. Till särskild berättelse över Stiftelsen Upplandsmu eets 
verksamhet h änvisas. 
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Disastiftelsen 

Disastiftelsen, ägare av Disagården, friluftsmuseet för uppländsk bygg
nads- och allmogekultur i Gamla Uppsala, har fortsatt sin verksamhet 
genom sitt verkställande organ Disanämnden. I Disanämnden ingår 
ledamöter, valda av Upplands nation, Upplands fornminnesförening, 
Uppsala fabriks- och hantverksförening, Uppsala läns hemslöjdsförening, 
Uppsala läns husmodersförbund, Uppsala stad och Jordbrukareungdo
mens förbund. Nämndens verkställande utskott har, förutom av den av 
Upplands nation utsedda ordföranden prof. Tord Skoog, bestått av fru 
Karin Bratt, vice ordf., landsantikvarie Nils Sundquist, sekreterare, och 
Yald av nämnden direktör Torsten Jancke, skattmästare. 

Till underhåll av Disagården för år ig66 har Disastiftelsen från Upp
sala stad erhållit kr. 3 ooo. 

Disagården har under säsongen I maj-30 sept. i965 hållits öppen 
vardagar kl. 11-17, sön- och helgdagar kl. i3-17. Som vaktare har tjänst
gjort herr Gösta K jellen, Uppsala. Antalet besökare har varit i 378. Ett 
flertal skolklasser från Uppsala - under lärares ledning får uppsala
skolorna besöka Disagården utan avgift - samt studiegrupper från bl. a. 
Tysklånd har besökt Disagården. För många husmodersföreningar inom 
landskapet har Disagården varit ett uppskattat utflyktsmål. I likhet med 
föregående år har Svenska Ungdomsringens uppsalaavdelning fått dispo
nera gården för dansaftnar mot en provision på inträdesbiljetterna. 

Under juli månad har Disagården demonstrerats för allmänheten på 
söndagarna av fil. stud. Gunilla Ericsson. 

Sommaren i965 har Disanämnden bekostat en sanering av svamp i 
Bärbystugan samt mot träskadeinsekter i stall- och portliderlängorna 
från Gränby i Björklinge. Saneringen har utförts av Anticimex. Sam
tidigt har de i sistnämnda utrymmen uppställda, Upplandsmuseet till
höriga samlingarna sanerats av Anticimex och föremålsbeskrivning och 
fotografering av varje föremål utförts av museets personal. Samtliga av 
Upplandsmuseet ägda och i de olika stugorna ordnade föremålen har 
blivit föremål för fotografering och beskrivning i och för komplettering 
av Upplandsmuseets föremålskartotek. 

Stiftelsen Geijersgården 

Vid Geijersgården har under arbetsåret vissa underhållsarbeten utförts. 
Stiftelsens ordförande har varit landshövding Olov R ylander och skatt
mästare byrådirektör Lars Pousette. 
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Naturvårdsrådet för Uppsa la län 

N aturvårclsrådet har under 1965 fortsatt sitt arbete m ed att m edd ela 

länsstyr else n rådgivn ing i d e alltmer växande na turvårdsfrågorna, sär

skil t grustäktsärenden. Upplands fornminnesfören ing och Riksantikvarie

ämbetet representeras i na turvårdsråd et av landsantikvarien. 

Uppsala 22 april 1966. 

OLOV RYL AN DER 

ORDF. 

Nils Sundquist 
SEKR. 


