
LANDSANTIKV ARIENS I UPPSALA LÄN ÄMBETSBE
RÄTTELSE FÖR 1975 

Verksamhetsområde, personal 

Verksamhetsområde: Uppsala län 

Fast anställda antikvarier med U pplands fornminnesförcning som huvudman 

Landsantikvarie: Ola Ehn 
Antikvarie och landsantikvariens ställföreträdare: Anna-Märta Berg 

Övriga antikvarier: Lars Gezelius 

Karin Wretin (hembygdskonsultcrande verksamhet) 

Extra personal 

För arkeologiska undersökningar och antiharisk kontroll har fil. kand. Ann Segcr

berg anlitats. 

För bebyggelseinventeringar i Uppsala och Tierps kommuner har fil.kand. Göran 
Wallner varit anställd (7 .4-22.8) . För liknande inventeringar i Älvkarleby kommun 

har arkitekt K erstin Hjulström varit anställd (8- l l.7 och l l.8- 17.10) . 

Från riksantikvarieämbetets vapenfridetalj har landsantikvarien som extra ar
betskraft tilldelats Mats K arlsson under tiden 15. l l. l 974-15.5.1975. 

Arkeologiska undersökningar 

Torslunda, Tierps socken. I anslutning till antikvarisk kontroll (riksantikvarieämbetets 
förordnande 27. 7 .1974) , ·id schaktningar för 'atten- och ad oppsledning Tierps 
kyrkby-Tierps köping har arkeologisk undersökning utförts inom en yta m· 1,5 X 12 m 

mittför Torslunda gård. Undersökningen utfördes på uppdrag av landsantikva rien 
av fil.kand. Ann Segerberg, Uppsala, under tiden 1- 10 maj 1975 och bekostad es av 

Tierps kommun. 1975 års undersökning har givit ett rikt fyndmateria l av samma 
karaktär som d et från tidigare undersökningar av den intressanta stenåldersboplat
sen i Torslunda. Särskilt viktigt ä r a tt flera kolprover insamlats för C 14-ana lyser. 
Störst intresse bland föremålsfynden förtjänar en s. k. leridol. Ett fragment av en 

sådan har tidigare hittats vid 1934 års undersökning och vittnar om förbindelser 

österut med Åland, Finland etc. Krukskä rvor, ornerade med tandstämpel, pinn- och 
gropintryck, brända och obrända ben, ett redskap av flinta , ti llverkat av ett fragment 
av ett större slipat föremål, troligen en tunnackig yxa på träffades samt rester av ett 

par stolphå l samt en stensa tt härd. Fynden bekräftar tidigare antagand en om a tt 

Torslunda-boplatsen hä rrör frå n mitten av yngre stenå lder, ca 2500-2000 f. Kr. 
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Vid den antikvariska kontrollen i maj 1975 av schaktningarna fo r va tten- och av loppsledning 
Tierps kyrkby-Tierps köping påträffades mittför Torslunda gå rd intressanta boplats lä mningar 
från yngre stenå lder, 2500-2000 f. Kr. f oto Ann Segerberg. 

Tibble, Björklinge socken. Sedan till landsantikva rien rapportera ts att kollager påträf~ 

fats vid schaktning for ledningsdragning ti ll Sandvikens bad vid Lå ngsjön har på 

Uppsala kommuns bekostnad en efterund ersö kning utförts. Inom en yta av ca 15 m2 

påträffades ett flerta l härdar eller so tgropar och mä ngder av eldsprängd sten . En fint 
a rbetad lansettformig flintpil spets, några små krukskärvor samt enstaka brända 

djurben hör även till fynden. I anslutning till nyssnä mnda undersökning iakttogs 
kollager vid vägkanten strax innan avtagsvägen ned mot Sandvikens bad . K ollagret 
hade framkommit vid breddning av vägen. Vid efterundersökningen, som bekosta

des av vägförva ltningen i Uppsala län , framkom två härdar . De båda boplatsområ

d ena är belägna i närheten av den kä nd a gropkera miska bopla tsen i Tibble. Av 

höjd en över havet att döma, ca 30 m, torde de under våren 1975 gjorda bopla tsfyn

den dock vara något yngre ä n tidigare påträffade bopla tsläm ningar. D e bör kunn a 
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d ateras till slutet av yngre stenålder eller bö1jan av bronså ld ern , ca 1800- 1300 f. Kr. 

Undersökningen har på uppdrag av landsa ntikvaricn utförts a \· fil.kand . Ann Seger
berg, Uppsala. 

F ornminnesärenden 

På g rund av den i Uppsala län rika förekomsten av fasta fornlämningar, skyddad e 

enlig t lagen d en 12 juni 1942 om fornminnen, ha r ett betydande antal ärenden 

g ranskats ur fornminnessynpunkt och yttranden , i regel efter besiktning på platsen , 

avgivits till riksantikvarieämbetet och andra instanser , såsom länss tyrelsen , vägför

valtningen , fastighetsbildningsmyndigheten, byggnadsnämnder etc. D essa ärenden 

har uppdela ts enlig t fciljande. 

Vägärenden: Väg 700 Björklinge-Vattholma, delen bro Ö\"Cr Vendelsån vid Järsta, 

Tensta sn , väg 555 Värs ta-Skokloster , d elen vid H äggeby kyrka , ombyggnad a\· väg 

717 , delen förbi Åkerby, Osterlövsta sn , skogsbilväg i Saringe, Tuna sn , enskild 

körväg fram till \·äg 1079 i Söderby, Knutby sn , sa mt tillfarter och bro vid Osta, 

Ärentuna sn. 

Grus- och matjordstäktsärenden: Grustäkter på fastigheterna Skade\·i 1: 1 och Eknäs 1: 1, 

H äggeby sn , Gränby 3:5, Björklinge sn , Gräsö I :20, Gräsö sn , Fjuckby I 0: I, Ä rcntu
na sn sam t Gamla Uppsala 2 1 :44. \1. a tjord stä ktn på fast igheterna B_jörham m ar I :3. 

Kunsta 1:2 m. fl .. Lma sn , S\· ind 7:1. H acksta sn. Rosrnda l 1:1. S trnby 1: 2 m. fl .. 

Husby-Lå nghundra sn , Södcrby 12: I sa mt Berge t. .-\lmunge Sil . Sand\·ika 4:8 . 
H args sn. Lyd inge 1: 7. Sta\·by sn. Ås hy I :21. Trns ta Sil. HäckligT 2:2. Tuna S il. 

H aglösa I: I , Films sn , H an· ik 4:8 , Gryttjom 2:3 , Danncmora sn , Stenringen I : I , 

Morkarla sn , Hässcl bol I: I , Rasbokil s"sn , D a lm yren 1 :2 , Tierps sn sa mt Exarby 4:3 
m. fl ., Vendels sn. 

Avstyckningsärmden: Gamla Uppsala 2 1 :52 och Gustebo, Gamla Uppsala sn, Lund 
I :2, Björklingc sn , Focks ta 7: I , U ppsa la- Näs sn , Års ta 11: 14 och 11: 194, Vaksa la sn , 
U llstämm a 2:2 , Litslena sn , Osby 3: I , Encby I :8 och :'\orrby I: 12 , Almunge sn , 

Vaxmyra 8: I och Stor\Tcta 47:277. Arentuna sn , Ostcr-Eclingc 4:30. 'J'una sn , 

Präs tgå rden I: I , I :3 , I :4, A l tom ta och Tra\·cnbcrg I: I , Tensta sn , Söclcrharg I: I och 

Löhammar I :2 , H args sn , Visteby 5:8 , 6: I , Ny\· la 2:2. Griin I :2:) och Viistnsta 2:2 , 
Ras bo sn, Sta rbo 2:33 , Boncl kyrko sn, Ekcby 2: I , Lena sn , i\Tåstuna 7: I , \länge sn, 

Bärby 2: I , Ra m sta sn, Brunn by 3:7 , Skuttungc sn , Tibble skola och Ing\ as ta 4:8 , 
Rasbokils sn , Ängby I: 13, Kni\ ·sta sn , As I: I och Snipan I: I , H iirnc\·i sn , samt 

Brunna 3: I , H agby sn. 

Byggnadslovsärendcn: Grämt 2:2, D a lby sn , Ramsj ö 3: I , Björklingc sn , Griin I :23. I :24, 
Skcke 3: I och Siimjcs ta 2:5. Ras bo sn. \liilb\· I :2. G iresta sn. Hush\· 6:8. 

Kungs-Husby sn. Rå ngs ta I ::J och Ri sby 7:3. \ ' iksta s1i. K n·k 2:'.) och Torslu ncla 

3: 18 . Frös luncl a sn . Oluncla 3: 1 och H ögby 7:7. Lagga s1i. Skoby 26 :1 och Driilinge 
I :2. J\luncla sn. Danma rksby I :3. Danmarks Sil. Böss linge och Kli sta I :2. Bii rjL· s1i. 

T orsä tra 2:2. H agby sn. Dorka rby :1:3. T olf\a S il. Fjuckby '.):2 och Strnlullcla I: I. 
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Ärcn tuna sn , Vrå I :50, Kni,·s ta sn , Klockarebord 2: I , Väs tcrå kcrs sn, Gryta I :2 , 

2:5 och 3:2, Kulla sn, Vattholma 5:9, Lena sn , Löt 1 :21 , Almunge sn, Husby 19:9 , 

V endels sn , Pollista I :3 , Övergrans sn, Härkeberga kyrkby , H ä ll by 4:3, Litslena sn , 

Ellsta 3:6, Knutby sn, Bemersbcrg, Skuttunge sn , Alm by 1 :2-4 och Väs by I :6 , 

Vänge sn samtjorn 1 :4, Ekcby sn. 

l edningsdragningar: fj ä rrkabeln Stockholm- Göteborg III , del en Stockholm-Västerås, 

landskabcln Enköping-Backbrunna , delen Lå ngtora-Backbrunna med grcnkab la r 
till H ä rne,·i. Torstuna och Brunnsta, högspännings ledning Akerby-Granbackcn , 

Börj e sn , 70 kV kraftledning Brcdåkcr- Bemcrsbcrg, Gaml a U ppsal a , 20 kV kraft

ledning frå n H argshamn till Södcrharg, H a rgs sn , 20 kV kra ftl edning sydviis t om 
Stynsberg, Tierps sn, 10 kV kraftledning vid Älvgärdc, Ras bo sn , matarkabel 10 kV 

inom Storvrcta tätort , kra ftledning frå n Anneda l till Sjölund a, Tierps sn , samt 

Oyttning av 2 st. 20 kV kraftledninga r vid U ltuna-Va lsätra, Bondkyrko sn. 

Övrigafornminnesärenden: nyupptä ckta forn läm ninga r i Bä linge, Da nnemora , j ärlåsa, 

Lena , T ens ta och Vassund a sockna r har besiktiga ts och ra pportera ts till riksantikva
ri eä mbetet, liksom skadegörelse på forn lä mninga r i Bö1j c, Börstil , H acksta, Lena, 

Kni,·s ta , Knut by och Torstuna sockn ar. U ppgifter om forn lä mninga r har lämnats i 
och för upprä tta nd e a \· g rundkartor för vissa områden i Björklingc , J ä rl åsa och 
Knivsta socknar. Fl yttning a\· telefonstolpar im·id gravfält i Sncsslinge berg, Börs

tils sn , ha r övervakats och borttaga nd e av luftlcdning över g ravfä lt vid Kolj e, Ären

tuna sn. d iskutera ts på pl a tsen. Yttranden har a \·givits i fråga om Hallheds in

, ·allningsföretag. Funbo sn. fö reslaget förbud mot motortra fik in om df't grä nslinj e

bestiimda fornminnesområdet i Gam la U ppsa la. utökning av golfhan a , ·id H å mö. 
Liby sn . å terstä llning a\· Sand,·iksåsrn med dess fornborg. Häggeby sn , sa mt 

framtida , ·å rd a \· fornminnesområd ct , ·id H åga hiigen , Bondkyrko sn. Milstolpe 

\·id Alund a kyrka ha r dokumentera ts f0re fl yttning. Slut förda å tcrstä llningsa rbcten 
efter skador på gra d 1ög i G ni sta. Danm a rks sn. och gra\fa lt i Skuttunge sn har 

besiktigats . lnfor forestående marb·å rd sa rbt·tt· n a\· gnl\falt i Full erö backa r. 

Ga mla U ppsala sn. ha r en komplc ttnande ka rtcring utforts i samarbete med riks

a ntib·arieämbett'l. I sam band med kabeldragning intill f(irnl ä mning inom Vatt
holma bruk har a nt ib ·a ri sk kontroll skett. 

Fomvårdsobjekt: marb·å rd sa rbcten ha r fort sa tt inom nä rma re 50-ta lct fornminncsom

rådcn som ingå r i land santib·a riens förteckning ö\·cr fo rm·å rdsobj ckt i U ppsa la län. 
Arbetet , som omfatta t ga llring och röjning, ma rkstiid ning ,·å r och hös t, slå tter m. m . 

i enlighet med a\· riksantib·a rieämbctet upprä ttade , ·å rdprogra m, har utförts med 
AMS-mcdcl genom skogs,·å rdsstyrclscns fö rsorg och under land santib a ricns över

inseende. Vid \·a1je form·å rd sobjekt finn s textskylta r uppsa tta. Som nya objekt har 

fores lagits fornborgt·n. Kuttcrsbcrgel. Simtuna sn. t\·å större g rad ii lt i Happsta . 
. .\lunda Sil. och i Stor\Tcta. Lena sn. sa mt trcfa ldight·tsbllan , ·id Husby, s , ·i nn e
ga rns sn. Råd och am ·isninga r ha r lä mnats for ma rb·årdsa rbeten på fornl ä mnings
lokalcr inom U ppsa la och Enköpings kommuner, , ·ilka arbeten utföres a\· respekti\T 

ko mm uncrs fritid sfo rva ltninga r. 
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Planärenden 

Landsantikvarien och antikvarie Berg har genom underha ndssamråd med olika 

myndigheter på läns- och kommunplanet deltagit i handläggningen av ett flerta l 
planärenden a\· skilda slag. d ;ir så\·äl fornminnes- och byggnadsminnesintrcsscn som 

a llmänna kulturhistoriska mi l.iöintressen berörts. Yttranden ha r a\·gi\·its i fcil.iand e 
planärenden. 

Förslag till dispositionspla ner for Sävjaområdet, Danma rks sn, och Ekeby-Flog

sta, Bondkyrko sn, kommundelsplancr for Järlåsa tätort, J ä rlåsa sn , och Brunna 
tä tort, Vänge sn , stadsplaner for T a llbacksområdet inom Kni,·s ta tätort, Kni\·sta sn . 

södra delen a \· BergHcten, Enköping, samt for stora Salutorget, T ierps köping . 

Byggnadsplaner for Ed\·a lla samhälle, Ed\·a lla 4:4, Präs tgården 1 :7 m. fl. , H å ll näs 
8n , Skörby, K a lmar sn, Fullerö 23:3 och del a\· StorHcta 47:277. Ärcntuna sn. 

Lövs ta I :3 m. fl. , Almunge sn , Arby 3: I. Arcntuna s1i. Asby 30: I i Skyttorp. Tensta 

sn , Vattholma 5: 1 och Lenaberg 3:1 , Lena sn, :Vlarma 1:2 m. fl. Alunda sn. samt 
.Jörsön 3: I m. fl ., Söderfors sn. 

Byggnadsvårdsärenden 

Ky rkorestaureringar m.m.: Landsantikvarien ha r varit av riksantikvarieämbetet för

ordnad kulturhistorisk kontrollant vid d e yttre restaureringarna av Danmarks och 
Tierps kyrkor samt vid d e frå n föregående å r fortsa tta res taureringarna a\· Skogs

tibble och V endels kyrkor och Vå rfrukyrka n i Enköping . Viss kulturhistorisk kontroll 

har utövats vid den fortsa tta res ta ureringen a \· Uppsala domkyrka. Vidare ha r lands

antikvarien varit representerad vid färgsättning a\' T egelsmora kyrkas klockstapel 

och vid placering av åskledare på T refaldighetskyrkan i Uppsala . 

I samband med d e yttre renm·eringsa rbetena å tornet till Danmarks kyrka ha r en 

uppmätning utförts av fasad erna. I Tierps kyrka ha r fästpunkter fo r nya dragstag i 
väs'tligaste traven utsatts , och fotografering av dekoren har skett före a rbetenas 

på bö1jande. I samband med yttre renovering av kyrkan har sydportalen till de t 

numera försvunna vapenhuset loka lisera ts samt spå r av en eventuell port på norra 

sidan konsta tera ts. V id Vendels kyrka har fortsat t uppmä tning skett av fasaderna 

med blinderingar på södra stigluckan samt av en igensatt port i stiglucka ns inre, 
östra vägg. 

I samband med res taureringen av U ppsala domkyrka har riksantikvarieämbetet 

utfört dokumenta tion inom f. cl. silverkamma ren, f. cl. skrudkammaren, librariet, 
sakristian och utrymmet o\·anRir denna . Riksa ntik\·a riciimbctet ha r iin·n ut fö rt 

a rkeologiska undersökninga r under korgoln·t, kontrollerat schaktdragningar kring 

kyrkan for åskledare samt omläggning a\ \·ästra trappan upp till domkyrkopla tå n. 

På den senare pla tsen på träffades delar a \· en tidigare okänd medeltida tegel
byggnad. U nder dessa a rbeten inom och utom kyrkan har tre runstenar på träffa ts. 
En \·a r kluven av ledningsdragning frå n sekrlskiftet. H ä lften låg som fu nda ment 
ti ll \·äggpelaren mel lan Sturekoret och .Jagclonska kore t, medan den andra hah·an 
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låg lös i fyllningen under go h-el. Stcnrn. som ä r kiind sedan 1600-talrt , ä r huggrn 

a\· ristarcn lngulf. De båda andra stena rn a på träffad es under Vasakorrts yttre 

strä,·pclare på den sydöstra sidan. Ri sta re hä r ä r Likbjörn resp. Öpir. Samtliga tre 

stena r har numera rests på domkyrkoplatån mell an kyrkan och Skytteanum. 

Samtidigt fl yt tades hit ä\Tn de fyra runstenar som 1866 uttogs ur domkyrkans yttre 

grund och då restes på kyrkans norra sida . 

Landsantikvarien har svarat for uppmä tning och fotografering a, · d en s. k. Eriks

stenen i Gam la U ppsa la kyrkas långhus med anledning av stenens förestående 
fl yttning. 

Yttranden , oftas t föregångna av besiktninga r och sa mråd på platsen med berörda 

parter, ha r avgivits till riksantikva rieä mbetet över förs lag ti ll inre res ta urering av 

\länge kyrka, förslag ti ll res ta urering av må lninga rna i Ekeby kyrka , förslag till ny 

orgel i Lagga kyrka , förs lag till ny yt terdörr på Yttcrgrans kyrka , förslag till installa
tion av toalet t i Skuttunge kyrka och förslag till ä ndring av värmesystemet i Öre

grunds kyrka sa mt i ärenden rörande förändringar i kyrkogårdsmurarna vid Husby 
Lå nghundra , K a lma r, Kungs-Husby och Vallby kyrkor. Yttra nde till ämbetet ha r 

också avgivits beträffande markbytcsavtal mellan Älvkarleby församling och Älvkar

leby kommun rörande mark for ut\· idgning av Skutskärs kyrkogård . 

Ti ll länsstyrelsen i U ppsala ha r yttrand en avgivits över ansökninga r om bidrag ti ll 

projektering av restaurering av Enköpings-Näs , Vcndcls och \länge kyrkor sam t till 

rrojektering av nytt forsam lingshem vid Bä linge kyrka. Till berörda kyrkoråd har 
yttranden avgivits angående nya räcken på Breds kyrka, anläggande av urnlund på 
kyrkogå rden i Da nncmora och res ta urering av orgeln i Kungs-Husby kyrka . 

Ett fl erta l und erhandssa mråd har skett rörande ytterliga re pl anerade å tgä rder på 

och i olika kyrkor sa mt på kyrkogå rd ar. Till d e ob jekt so m d essa samråd ha r gä llt , 

hör bl. a . Börstils, H agby, Hj ä lsta och Skutskärs kyrkor. 

Byggnadsvårdsärenden inom Uppsala stad: Landsan tikvarien har lämna t råd och anvis

ninga r vid res taureringa rna av fastigheten Östra Åga ta n 65 i kv. Gudrun, gå rdsfl y

geln vid Skyttea num i kv. Bomen, f. d. a natomiska institutionen m. fl. byggnad er i 

kv. Munken och gamla lägerhyddan inom S l :s kasernområde. I samband med 
arbetena på Skytteanums gårdsfl ygel har dokumenta tion av de ursprungliga timmer
fasaderna under putsen utförts sa mt äldre putsavfärgningar regist rera ts. 

Inför rivning har dokumenterande fotografering utförts inom kv. Sigurd nr 5-6. 

Här har dessutom på träffa ts ritninga r och räkenskaper frå n inom fastigheten verk

samma firmor, brädgård och tvättinrä ttning. Dessa har tillvara tagits. Räkenskaper

na har överlämnats till stadsarkive t i Uppsala. Under fortsatt dokumentation inom 
kv. Atle nr 19 ha r påträffats två tapeter från 1700-ta lets slut i huvudbyggnadens 

vindsrum , varav dela r tillvara tagits. Dokumenta tion av vissa äldre tapeter har även 

skett vid renovering av trapphus inom Grillska gården , kv. Munken nr 8. Inför 

rivningar inom Eriksdalsområdet har gatumiljöerna inom stadsdelen fotograferats. 

M ed anledning av förestående nybebyggelse inom kv. Rådhuset nr 4 och kv. Atle 

nr 19, 9 och 23 ha r riksantikvarieämbetet utfört byggnadsarkeologiska undersök
ningar. 
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In fö r planerade rcs ta urcringså tgä rdcr ha r råd och anvisninga r lämna ts beträffan

de Akademiska sjukhusets ga mla huvudbyggnad , fa stigheten h. Hj orten nr 8 och 

Upplands nation i kv. Studenten. 
Landsa ntikvarien ha r d eltagit i överl äggninga r med kommun ala och andra myn

digheter angående det framtid a utn yttj a ndet av dels S 1 :s kasern- och öntingsområ

dcn , dels AKS-områdct (f.d. A 5:s kasernområde) . 

I sa mråd med land sa ntikva rien ha r vederbörande myndighet uppsa tt skylta r på 
d e 21 byggnadsminnesmärken som finn s i staden. 

Yt tra nden har avgivits till riksantik\·a rieä mbetct över !Orslag till res taurering a \· 

respektive universitctshuset, universitetsbiblio teket Ca rolin a Redi \· ivas utstä llnings
sal, gårdsfl ygeln till Skyttea num i h . Domen och Ö stgö ta na tions högtid ssal sa mt 

över förslag till ny ekonomibyggnad och vaktmiis ta rebos tad \·id Linncträdgå rden i 

kv. Örted alen. Yttranden till ä mbe tet har också avgi\·its beträffa nd e exploa tering 

och utgrävning av fas tigheter i kva rteren Atlc , Kransen och Ö rnen. 
Vid are har yttra nde avgi\·its till byggnadss tyrclsen över fö rslage t till res ta urering 

a\· univeristetshusct samt till länsa rbe tsnä mnden angående ansökan om AMS-medel 

for uppru stning a\· F jcll stedtska stud enth emm en i h a rtcren Rosenberg och Anäb

ben. 

Byggnadsvårdsärenden inom Uppsala län i övrigt: I Ö sterhy herrgå rd , F il ms sn, ha r de 

inre res ta ureringsarbetena fo rtsa tt. Landsantik \'a ricn ha r hä r \'a rit a\' riksa ntik\ a

ricä mbetet fö ro rdnad kulturhistori sk kontrollant liksom \·id den yt tre res ta ureringen 

a\' gå rdsfl ygla rna \· id Brunnsholms sä teri i Enköpings-Näs sn. 1 sa mband med 

schaktning und er goh- i G rönsöö slo tt , Kungs-Husby sn , ha r \· iss dokumen ta tion 
gjorts. Landsantik\·a ricn har delt agit i \ ·a l a\· fä rgsä ttning \·id yttre t-enmT ring a\· 

fl ygelbyggnaden till \Viks slo tt , Ba lings ta sn . 

La ndsa ntik\'a rien ha r lä mn a t råd och am ·isninga r i sa m ba nd med omfä rgning a \· 
ex teriörerna till Eggcbyholms gå rd , Os tun a sn, inspckto rsbostack n , -id Bcnn cbols 
bruk , Bladå kers sn , och \' issa byggnad er \·id bruksgata n i LeufSta bruk, Ös tcrl ö\·s ta 
sn . Vid Benn cbol s bruk ha r ;) \' en sa mråd skett beträ ffa nde inredning och \· iss inre 
om byggnad a\ · en a rlJL' tarehos tad . Dt·t ta ha r fo ra nlc tt dok um cntcring <1\. :ildre int e

riör l:i rgcr och and r<t de talje r ino m byggnaden. \ ' ida rc ha r r:1d och a tt\ isning;1r 
lämna ts sa mt ut fö rlig d okumenta tion skett i sa mba nd med den frå n fö regåe nde å r 

fortsat ta omfa ttande sa neringen och res ta ureringen a\· den ä ldre bos tad sbebyggelsen 

inom Vattholma bruk , Ll'na sn. 

Råd under pågående eller inför pl anerade restaureringa r a\· ä ldre byggnader har 

lämna ts i ett mycket sto rt anta l fa ll , a ntingen per bre\· , per te lefo n ell er \·id besikt
ning på pla tsen . Bland aktuell a objek t kan nä mn as '>i oo rs herrgå rd . Kni \·s ta sn , 

fl ygelbyggnad \· id Tax hu\' ud , T illingc sn , Lå ngtora gård . Långtora sn, H acksta 
gå rd , Enköpings-Näs sn, Va lsiitra gå rd , Bondkyrko sn, Kl ockarboda , G räsö sn , ös tra 

magasinet m. fl. objekt i G imo b ruk , Skäfih amma rs sn , smedj a n \'id H a mma rskogs 

gå rd , Dalby sn , ga ml a \·ä rdshu sc t \· id Örbyhu s slott , Vl'ndcls sn, templ d och 

stenbryggan i Södcrfors brukspa rk , Söderfo rs sn, Ram sta lunds gå rd. Ra msta sn , 
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Under 1975 genomfördes en res ta urering och moderni sering av ga mla huvudbyggnaden på 
K va ll sta sä teri O stuna socken. Byggnaden, som från börj an va r ett rödfärga t timmerhus, fi ck 
sin nu va ra nd e gesta lt i mitten av 1700-ta let , sannolikt eft er ritninga r av a rkitekten Carl Wijn
blad ( 1705-1768 ). Omkr. 1745 bosa tte sig \Vi.inblad på fäd ernegården K va llsta , som han 
senare övertog efter s tyvmoderns död I 759. Byggnad en överenss tämmer till stora delar med en 
av v\'in blads känd a mönsterritninga r. Foto Lars Gczclius 1975 . 

bostadsbebyggelse i Ö sterbybruk, Fi lms sn, H ä ll by gård , Ö sterund a sn , Vigle gå rd, 
Ärentuna sn. 

I samband med ombyggnad av gamla huvudbyggnaden på K vallsta gård , Ö stuna 
sn , ha r en omfattande dokumenta tion i ritningar och foton skett av byggnaden. 

Denna ä r ett verk av 1700-ta lsa rkitekten Ca rl Wijnblad frå n å rhundradets mitt. H an 

va r själv bosa tt på gå rden. 
Wijnbl ad har fö rse tt en ä ldre rödfärgad timmerbyggnad med ett yttre tegelskal 

med fasa dputs. Fasad ern a ha r få tt en utformning typi sk for a rkitekten , men även 
rumsindelni ngen å terfinn s i ha ns mönstcrritninga r. Ombyggnaden innebä r a tt vissa 

byggnadshi stori ska d eta lj er och konstrukti va drag komm er a tt avlägsnas , varför en 

minutiös dokum enta tion varit nödvä ndig. 
Inför planerad rivning av den s. k. maskingru vlaven vid Dannemora gruvor har 

konta kt tagits med Stora K oppa rbergs Bergs lags AB, som å tagit sig utföra fotografe
ring och uppmätning a\· laven. 

In fö r ri vning a\· \'Vickm a ns ka kelfa brik , h. Smedjan, i Ti erp har tidiga re utförda 

uppmä tningar och fo togra feringa r komplettera ts med ytterligare ma teria l. Fotogra

fering ha r även utfö rts a\· Va msta missionshus i V alö sn, lad längorna vid den gamla 
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K va rteret Tra ktören i Enköping. fasaden mot Stortorge t. lnfor uppförandet a, · ett nytt stort 
affärs- och kontorshus intill Stadsho tellet reYs fl era ä ldre gå rdar. Bebyggelsen hade uppförts 
strax efter den stora stadsbranden 1799 eller srnare under 1800-talet. Vid torget låg dock 
en s tenhus från tiden före branden och så lunda ori enterat enligt d en medeltida oregelbu ndna 
stadspla nen , som efter brand en crsau cs med den nU\·arandc rutnä tsp lancn. Den a ktuel la bygg
naden hade genomgå tt en omfattande ombyggnad i slutet 3 \ ' 1800-talct. f oto Lars Gezcl ius 
1975. 

bygata n i Utmyrby i Boglösa sn och Högsta gäs tgi,·argå rd i Bälinge sn. I Utmyrby 

ha r sa mtidigt yttrand e a\·givits beträ ffande en a \· ladorn a, som är i beho,· a \· 
restaurering. 

I Enköping har uppmä tning och fotog rafering skett av bebyggelsen inom h. 
Traktören nr I vid Stora to rge t inför föreståend e rivning . Inom samma tomt ha r 

riksantikvari eämbetet därefter utfört en byggnadsarkeologisk undersökning . M ed 
anl ed ning a \· kommande nybyggnation inom angrä nsande tomt, b-. Traktören nr 2, 

ha r la ndsantib·a rirn deltagit i förhand lingar om fo rtsat ta utgrä vningar. 

Uppmätning och fotog ra ferin g har skett av byggnadsdcta ljcr från utgrävninga r 

vid Biskops-Arnö, Ö vergra ns sn , 197 1. Vid Killinge 2:3, H å tuna sn , har en äldre 

va ttenledning av trä på träffats och dokum entera ts. Fotografe ring har även utförts av 
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Den äldre träbebyggelsen i h a n erct Atle , ·id K ungsä ngsgatan i Uppsa la re\-S efter en bra nd 
1975. Bebyggelsen utg jord e de sista ha ndels- och hantvc rksgå rda rna frå n 1700- och 1800-ta len 
vid denna ga ta . Byggnaden lä ngs t till vänster upp fo rdcs 1782 och hade från börj an, liksom de 
fl es ta Ö\Tiga husen, röd fa rgade timmerfasad er. Foto Lars Gezcli us 1975. 

den del av ga mla vägen förbi Gryta kyrka som numera ligger i å kerma rk. I Skyttorp i 
T ensta sn ha r en äldre dammbyggnad vid Igelsjön besiktigats. 

Yttranden ha r efter vederbörlig besiktning på platsen avgivits till riksantikva ri e

ä mbetet angåend e res ta urering av gårdsflygla rn a vid Brunnsholms sä teri , Enkö

pings-Näs sn, och res ta urering av templet i bruksparken i Söderfors, samt angående 

bidrag till res ta urering av Akerby herrgård , Väs tlands sn. Vida re har yttra nden 

ingå tt till ä mbetet angående kulturhistoriskt vä rdefull bebyggelse vid Dannemora 

gru vor, Dannemora och Films snr, samt angående förslag till tex ter vid riksskylt
ningsobjekt. Yttranden ha r avgivits till Sta tens Va ttenfall över förslag till ombygg

nad av <lammanläggningar vid Forsmarks bruk samt till lä nsstyrelsen i Uppsala över 

fö rslag till om- och nybyggnad av bå thus i Sikhjälma och Fågelsundet och a ngående 

fö rsäljning av fas t egendom i Benn ebols bruk , Bladåkers sn. 

Yttranden har avgivits till kommunal eller annan myndighet i fö lj and e ä rend en: 

dokumenta tion av äldre bebyggelse och kulturl ager i kv. Traktören, Enköping, 
kulturhi storisk vä rdering av uthusbyggnaden , f. d . a rres tlokalerna, vid gaml a Tings

huset (sena re Örsundsbro H otell ) , Frös lund a sn , res ta urering av ä ldre lada i U t

myrby by, Boglösa sn , fö rslag till ombyggnad av Börj e präs tgård , förslag till om-
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K , ·a rtcret Atle nr 19, Kungsängsga tan 26, U ppsala. I sam band med ri,·ningcn på träffades i ett 
a, · , ·indsrummen i hurndbyggnaden från 1782 en ha ndmå lad , fä ltindelad ta pet , sannolikt frå n 
huse ts första byggnadstid. Foto Lars Gezdius 1975 . 

byggnad av K va llsta gå rd , Ö stuna sn , sa mt kulturhis torisk värd ering av torpet 
Johansbo vid Sävj a , Da nmarks sn , gamla kyrkskolan , Ö stuna sn , den gamla U ppsa

la-Enköpings, ·ägen, d elen , ·id Lä by mt>d ga ml a stem ·akbron och Gusta\· Vasa -mo

numcntct. Läby sn. och bebyggel sen \·id Va ll skoga gå rd . T olft a sn. 
Yttranden ha r avgivits eller sa mråd har skett beträffa nde a \·s tyckninga r inom det 

ga mla brukningscentra t i U ddnäs I: I , Almunge sn , Bennebols bruk , Bladåkers sn , 

och Tobo bruk , T egelsmora sn. 
Landsantik\·a ri t> n ha r deltagit 'id handl äggningen inom lä nstyrel scn a\· ett sto rt 

anta l di spmsä rcnden. gä ll ande främ st planerade å tgä rder inom områden med 

skyddsförordn anden j ä mlikt 86 § Byggnad slagen eller 19 § Na turd rd slagen eller 
både och . 

Inventeringar 

U nder vå ren och somma ren utförd es under la ndsantik\·aricns ledning kulturhisto

riska bebyggelseinventeringa r inom d e fys iska riksobj ektcn H ågadalcn (från Granc

berg inom Bondkyrka sn och upp till \lä nge kyrka ), K arlsholms bruk , Väs tl ands sn, 

Leufs ta bruk , Ö sterlö\·s ta sn , S trömsbergs bruk , T olfta sn, och Söderfo rs bruk , 
Söderfo rs sn. Vida re im"Cntcrades på sa mm a sä tt i\kkarlcö bruk och Gå rd skä rs 

sa mhä lle. Älvkarl eby sn. T ill im'Cnteringa rn a hade sä rskild a anslag lämna ts från 
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U nder Europeiska byggnadsdrdsåret 1975 re\·~ det mes t representa ti va exemplet i U ppsala 
på funktiona li smens arkit ektur, nämligen Cent ra ldispensä ren Yid Akademiska sjukhuset. Bygg
naden uppfö rd es 1936 enligt ritninga r a\· Gusta \· Bi rch-Lindgren. Foto Lars Gezelius 1975. 

respekti ve kommun. Syftet med in venteringarna ha r i första hand va rit a t t lämna 
underlag for det pågående kommunövcrsiktsarbetet. 

I samråd med landsantikva rien ha r två inventeringar påbörjats inom delar av 

Uppsa la stad . Den ena, som utförs av antikvarie Marita J onsson , avser bebyggelse i 

kvarteren Kransen och Rådhu set och den a ndra, som utförs av en grupp 3-betygs
stud erandc vid institutionen for konstve tenska p vid Uppsala universitet, avser villa
bebyggelsen inom Kå bo-området. 

I anslutning ti ll d en utredning om U ppsa las city, som utförts a\· Uppsa la kom

muns pl aneringskontor, ha r landsantiha ricn på en ka rta preliminä rt redovisa t 
kulturhi stori skt \ä rd efull a byggnader och milj öe r i Uppsa las stadskä rna. 

Skyddsförordnanden 

La ndsantikvaricn har d eltagit vid lä nss tyrelsens handläggning av ett anta l ä renden 

som gä llt förslag till skydd sforordnad cn jämlikt 86 § Byggnadslagcn och 19 § 
(motsv.) Na turvå rd slagen. 

Vid lä nss tyrelsens pla nenhet ha r ut fö rts en inventering av ett 70- ta l kyrkom iljöer i 

och fo r upprä tta nd e av förslag till skydd sforordn anden j ämlikt Byggnadslagen och 
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Frå n hcmbygdsa rbctcl. På K,·a rngården i Kni,·s ta socken, hembygdsgård for Kni,·s ta hcm
bygdsgill e, å teruppfördes under 1975 ett ponlidcr frå n Lcdängcn. Foto Ka rin \\' rctin 1976. 

Naturvårdslagcn. I invcntcringsarbetct ha r deltagit , förutom arkitekt K erstin Hj'..11-

ström och ingenjör Mats Wiberg frå n planenheten , antikvarie Wrecin som represen
tant för landsantikvarien. 

Fysisk riksplanering 

Landsantikvaricn och ant ikvarie Berg ha r under å ret varit adjunge rade i den av 
länsstyrelsen i Uppsala tillsatta arbetsgruppen för den fys iska riksplaneringen. Arbe
tet har under å ret främst bes tå tt i att lä mna kommun erna råd och am ·isninga r i det 

pågående kommunövcrsiktsarbetet. I d etta a rbete har land santik\·arien sva ra t för 
kontakterna med Uppsala , Tierps och Ö sthammars kommuner, medan antikva rie 

Berg svarat for kontakterna med Enköpings , H å bo och Al vkarleby kommuner. 

Hembygdsföreningar och hembygdsgårdar 

Under verksamhetsåret ha r råd och anvisningar lämn a ts genom antikva rie 'vVretin 
till ett fl erta l av hcmbygdsforeninga rna i länet i olika frågor rö rande t. ex. förening
arnas verksamlw t, finansiering, underhå ll a,· hus och föremå l, utstä llninga r m. m. 

Följande ä renden kan nämn as : 

Björklingc hcmbygdsforcning har fått förslag till forsäkr ingsvärd en på föreningens 

byggnader (fo r bra ndförsä kring) sa mt på föremå ls bes tåndet (for bra nd- och stöldfor
säkring). Rasbo hembygdsgille har fått råd och anvisningar angående clektrifiering 
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V. 

UPPSALA LÄN 

· .:.. \-,A • .:.. 

' ' : • : Socken med 1-2 fårrdrtf'llngar 

!-----; 

' ' 1 e 1 Socken l77cd 3-5 fdrrdrf"n1nq"r 

' ' t-----l 

l • : So~n med 6-9 f'Crrdrrntf'IQQT 

' ' 
: .- - -: Socken med 10- och cårdver f6rrårrn,f'lgar 
I ' L ___ J 

LandNWPS'qrdn.r 

lån.sgrån,f 

Komrnvngrdns 

K a rta Ö\Tr Uppsala län visande tjänstemiinncns vid Upplands fornm inncsfo rcning anta l 
förrättn ingar ute i länet under 1975 , fördelade på sockna rna. Förrättn inga rna inom Uppsa la 
stadsområde har ej redo,·isa ts. Ritning Stig Sundberg. 

av fotogenla mpor för sä krare och mindre riskfylld anvä ndning i hembygdsgå rden. 
Under våren besöktes gammclgården i Ö stha mmar tillsammans med representanter 
för Frösåkers härads hembygdsförcning. Verksamheten i stort sam t d e planerade 
evenemangen inför fören ingens 50-å rsjubileum 1975 diskuterades. H åbo härads 
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hembygdsforcning har få tt informa tion och praktisk hjä lp med katalogisering, mä rk

ning och uppstiillning av samlingarna i Fridegå rdsmuscet i Ö\-crgran. Samlingarna 

består dels av möbler, prydnadsforcmål m.m. , som tillhört författaren J an Fridegård , 
dels av äldre al lmogeforcmål utan anknytning till denne. Vängc hcmbygdsförcning 

har erhå llit samma typ a\· hjälp med sina friremålssamlingar, som fon·aras och till en 
del fön·\·isas a llmiinhctrn i olika byggnader i 1-:kdiy by. Till TC'g('lsmora hC'mbygds

forrning har råd lämna ts lwtriiffand(' miirkning. nvkata logisning. \·ård och ga ll ring 

a\· de rikha ltiga samlingarna i hcmbygdsgå rdrn. :\ rlwtct utfordcs m rn praktikant. 
fil.kand. Gudrun Eriksson. ml·d vilk('n kontinu('rlig kontakt hiil ls grnom bcsiik på 

platsen och per telefon. Tillsammans med representanter för Kni\·s ta hembygdsgille 

har inredningen av K va rngå rden, hembygdsgillets nya hembygdsgård , d etaljplane
rats. U nder hösten 1975 återuppfördes på K \·arngårdens tomt ett portlider från 

Kölä ngen . Portlidret har placerats på den plats där enligt äld re kartmateria l en 

liknande byggnad tidigare varit uppförd. 
Informationsblad fö r hembygdsforeninga rna har under \-Crksamhetsårct utgi\·its i 

ett nummer. Detta ägnades helt Europeiska byggnadsvå rdsåret 1975. För innehå llet 
svarade fil.kand. Elisabeth Sandberg, som under första bah-å ret 1975 arbetade \·id 
U pplands fornminncsförcning/ Upplandsmusc(' t med a kti\·i tctrr kring byggnads
d rdså r('t. 

En ny avdelning for hembygdsgårdar och hembygdsforeningar i Uppsala liin och 

hembygdsrörelsen a llmä nt har tillkommit i Uppla nds fornmin nesforenings a rkiv. 
Detta innehåller ä renden i form a \· skrivelser, kartor m.m. samt fotografier och 

tidningsklipp. 
U pplands fornminnesforenings topografiska arki\' ä r ordnat sockem ·is. Eftersom 

flera hembygdsforeningar ha r ett verksamhetsområde som ej mots\·ara r socknen har 
tidigare ofta sdrighetcr uppstå tt \·id sökning a\· materia l om olika hcmbygdsforc

ningar. Skrivelser, fotografin och tidningsklipp om \'arjr forening har nu särskil ts ur 

det topografiska arki\·r t och p lacera ts i boksta\·sordni ng i kapslar på annan plats i 

a rki\'lokalcn . 
Samarbetet med Riksforbund('t for hcmbygdsdrd (tid. Samfundet fo r hcmbygds

d rd) har stärkts och ul\·idgats. U nder \Tcka 26 (23 _juni-27 _juni ) hölls sålcd('s i 

Riksförbundets regi en kurs ka llad H embygdsgården och dess samlingar på H amp
näs folkhögskola i Sjä levad for hembygdsvårdare och andra intresserade frå n hela 

landet. Kursen hade i sin helhet planerats a\· K a rin \Vretin, som också fungerade 

som kursledare. Teori och praktik \·an·ades med utflykter till hembygdsgårdar i 

trakten. Ca 25 personer deltog. Resulta tet \·ar positi\·t, och kursen kommer sannolikt 
a tt upprepas under 1976 på annan plats i S\·erige. 

Europeiska byggnadsvårdså ret 1975 

Landsantikvarien ingick i den under 1974 a\· landshö\·dingen tillsatta länskommitten 

fo r Europeiska byggnadsvårdsåret 1975 sa mt i dess arbetsutskot t. Landsantiharien 

fungerade också som kon taktman mel lan lä nskom mitten och nationalkommitten. 
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Und er å ret deltog landsantiha ricn i deba tter och med föredrag kring byggnads

vård vid ett stort antal sa mmankomster av skilda slag . Dessa va r anordnade såväl av 

kommuna la nä mnder som av politiska och ideella organisationer. 

Särskilda yttranden 

Landsantikva ricn har avgivit yttrande till utbildningsdepa rtementet angående den 

regionala kulturminnesvå rdcns och mu seiväsendets orga nisa tion i Uppsa la län, till 

lä nss tyrelsen Ö\·cr Lä nspl ancring 1974, forslag till länsprogram for Uppsala lä n samt 
till Nordiska museet Ö\·er fors lag till sa mtidsdokumcntation genom foremå lsinsam

ling Yid kulturhistoriska museer. 

Kurser m.m. 

Landsantib·a rien och Ö\Tiga antib·ari cr ha r deltagit i d e landsantiharicmöten som 

anordnats av riksantib·aricämbctct. 

La ndsantib·a rien med\"l· rkacle i kulturn ii mncl cns i Uppsa la kommun kurs i no

\Tmbcr på \\' iks fo lkhögskola kring bl. a . hyggnaclsvårclsfrågor. 

Övriga uppgifter 

Uppsala stads historitkommitte 

La ndsantikva ri cn ha r va rit sekre tera re i historiekommittcn. 

Bruna Liljeforsstijielsen 

Land santib·a rien har under å ret \·a rit led amot i st iftelsens styrelse. 

Särskild kommitte far t,'keby bJ' 

Landsantib·a ri cn ä r sed an 1973 ledamot av el en kommittc som av Stiftsnämnden i 

U ppsa la ti ll sa ts for att behandl a frågor rörande Ekeby by i Vänge sn . 

Projektet medeltidsstadm 

Lanclsantikva ri en ingå r sedan 1974 i den a\· riksantib·a ri cä mbctct till sa tta referens
gruppen for projektet den svenska meclcltid ss tad en. 

Ola Elm Anna-Märta Berg 
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