
LANDSANTIKV ARIENS I UPPSALA LÄN ÄMBETSBE
RÄTTELSE FÖR 1976 

Verksamhetsområde, personal 

Verksam hetsom råde: Uppsala län 

Fast anstä llda antikva rier med Upplands fornminnesforening som huvudman 

Landsantikvarie: Ola Elm 

Antiharie och landsan tikvariens stä ll företräd are: Anna-Märta Berg 
Övriga antiharier: La rs Gezelius 

K arin Wretin (hembygdskonsulterande verksamhet) -

Tj änstledig fr . o. m. 6 sept. l 976 med fil. kand . 

Gunnar Elfström som vikari e 

I och med d en sta tliga kulturminnesvårdens omorganisation 1 juli 1976, varvid 

beslutanderätten i ärenden enligt fornminnes lagen , byggnadsminneslagen , begrav
ningskungörelsen m. m. överfördes från riksantikvarieä mbetet ti ll länss tyrelsen , har 

en förändring skett bet r. handläggningen av de s. k. landsantikvarieä rend ena . Efter 

omorganisationen är inte heller landsantikvarien längre riksantikvarieämbete ts före

trädare i länet. Innan innehavaren av d en nya länsantikva rietjänsten på länsstyrel

sen , fil. kand. Stig Rydh, tillträdde sin befattning, uppehölls tjänsten fr. o. m. l juli 

t. o. m. 19 sep t. under olika perioder av Ola Ehn, Anna-Märta Berg och Lars 

Gezelius. 

Extra personal 

För arkeologiska undersökninga r och antikvarisk kontroll har Jan Melander, H elena 
Knutsson, Godmundur Olafsson , Ann Segerberg och Marga reta Venge anlitats. 
Ann Segerberg har också utfört en inventering av stenåldersboplatser i Nysät ra och 
Österunda socknar. 

För bebyggelseinventering inom Uppsala kommun har fil. kand. Maria Ma lmlöf 

och fil. kand. Inger Wilin va rit anstä llda ( 17.5-29.10 resp. 2.6-31.10 ). Fil. dr Carl 

J ohan Charpentier har, avlönad med AMS-medel förmedlade av länsstyrelsen , varit 

a nställd for bebyggelseinventering inom Östhammars kommun (28. l-30.6 ). Arkitekt 
Kerstin Hjulström har fortsatt bebyggelseinventering inom Älvkarleby kommun 

(april-oktober). 
Som praktikant, avlönad av länsarbe tsnämnden , ha r fil. kand. Maria Wallin 

utfört bebyggelseinventering i Uppsa la stad ( 16.2-9.4 ). Från riksantikvarieämbetets 
vapenfrideta lj har landsantikvarien som extra arbetskraft tilld elats Peter Lind 

fr. o. m. 8.4.76 samt Roger Alders trand fr. o. m. 5.1 0.76. 
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Arkeologiska undersökningar 

M ed anledning av arbeten for teleledning i Bredgränd en i C ppsala har und ersökning 

utförts. D elar av ruinen frå n d en förmodad e med eltida kungsgård en hä r berördes 

och ett antal begravningar konsta terad es. 

Vid schaktninga r för det bli \'a nd e fö rsa mlingshemm et, Prästgå rd en 4:3 , Bälingc 

sn , har res ter efter en förmodad smedj a påträffats , \·ilket föranlett en mindre under
sökning. 

Inom Gnista 2: 1, Danmarks sn, ha r \·id Fortia-Pharmacias nybygge delar a\· ett 

överodla t gravfält på trä ffa ts och und ersökts. Fynd ha r gjorts från td begra\·ningar, 

varav den ena mycket rik med \·apen , betsel beslag, kam , keramik m. m. Det ä r fråga 

om brandgravar från vikinga tid , e\'entu ellt från 900-ta let. 

M ed a nledning av planerat bostadsområde har en undersökning gjorts a\· bebyg

gelselämningar inom Tar\' 1: 1 och Tan· 3:2 , Kni \·sta sn . En hu sgrund och en kä llare 

berördes bl. a . Husgrund en utgjorde en res t a\· ett bos tadshu s a\' pa rstugutyp från 
1700-ta lct, f. ö. utsa tt på lantmä terikarta frå n 1759. 

T vå på trä ffade stockbå tar har und ersökts, d en ena \·id Sjöbosasjön inom Sjöbo 

1: I , Simtuna sn , d en andra vid Aspdalssjön inom Österbyggebv I :2, Bladå kers sn. 
Schaktningar för ledningsdragning mell an Alstasjön i :'>Jysätra sn och Örsundsbro, 

speciell t dragningen förbi det kända Örsunda\·adet, Gryta sn , har skett und er 

antikvarisk kontroll. 
I samband med justering av befintlig gru stäkt inom fas tigheten G amla Cppsala 

S: 15, Röbo, har kontrollundersökning företagits av en förmodad fo rnlämning, nr 215 

i Gamla Uppsala sn. Fornlämningen , som ej är medtagen på det tryckta exempl aret 
av ekonomiska kartan , ä r medtagen i riksantikva ri eä mbetets forn lämnings registe r 

som högliknande lä mningar, ev. utgörande upplagt ell er avbanat ma teria l från 

tidiga re angränsande grustäkt. Vid kontrollundersö kningen, som utförd es a\· 
fil. kand. H elena Knutsson 12- 14 oktober 1976 under land santiha ri ens ledning och 
på bekostnad av Uppsala kommuns fas tighetskontor, bekräftades att de 6 höglik
nande lämningarna utgj orde sentida upplagsmassor. Pro\·schakten följdes ner till 

steril mark och visade a tt d e påfö rda jordmassorna e j dold e några gra \·konstruktio
ner eller andra lämningar från forntiden. 

Vid anläggning av en skogsbilväg i Sa ringe, Tuna sn , ha r en icke tidigare regist re

rad förmodad fornlämning va rit föremå l för en kontrollund ersökning. Densamma 
utfördes 18 november 1976 av fil. stud. Gudmundur Olafsson und er landsantikva
riens ledning och på bekostnad av skogsvårdsstyrelsen. Vid avton·ning framkom en 

stenpackning, 3 m i dia m. och med 2-3 lager sten i mitten som glesnade ut mot 
sidorna. Den genom stenpackningen upptagna profilen visad e inga spår av kulturl a
ger. Under stenpackningen var ett ca 20 cm orört j ordlager. Den förmodade forn 
lämningen får tolkas som ett od lings- eller röjningsröse. 

F ornminnesärenden 
Nedanstående ärenden hart. o. m. 30 juni 1976 handlagts enligt bestämmelserna i 
lagen den 12 juni 1942 om fornminnen genom landsantikvarien och yttranden 
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1 samband med markplaneringsarbeten söder om Uppsala slott i augusti påträffades ena 
källarrummet till den gamla fogdegården, "Söder Våning" . Fotot är taget mot rummets västra 
gavel. Höjden från golv till valvhjässa är ca 5,5 m. I långväggarna välvda nischer. T. h. syns i 
valvet mynningen till en källarglugg. Foto Rolf Noden, Uppsala Bild. 

avgivits i regel efter besiktning på platsen till riksantikvarieämbetet och andra 
instanser, såsom länsstyrelsen, vägförvaltningen, fastighetsbildningsmyndigheten, 

byggnadsnämnder etc. I och med inrä tta ndet av en länsantikvarietjänst 1 juli 1976 

har beredning av ärenden enligt fornminneslagen i väsentliga stycken ändrats. 

H a ndläggning av ärenden av nedan angivna slag sker ofta direkt av d en beslutande 
myndigheten länss tyrelsen. Landsantikvarien lämnar i fortsättningen uppgifter om 

fornlämningar och utför på anmodan av länsstyrelsen besiktningar och utredningar i 
och for yttranden i från länsstyrelsen remitterade fornminnesärenden. 

Vägärenden: Väg 77, Brunnby trafikplats - Stockholms länsgräns vid Skusta , d elen 

Märsta-Skusta, Husby-Långhundra sn. Väg 556 Varpsundet-Ekbacken , delen bro 

över V arpsundet, H äggeby och Ö vergrans socknar. 

Grus- och matjordstäktsärenden: Grustäkter på fastigheterna Sand vik 1: 1, H äggeby sn, 

Gamla U ppsala 2 1:44 och S:l 5, Gamla Uppsala sn, Forsby 1:2, Simtuna sn , Söder
fors bruk 1: 1, Jörsön l: l och Väsby 6: l 4, Söderfors sn , Gökom l :6, Dannemora sn , 
samt Backbo 1: l och Täbo l : l , Björklinge sn. Matjord stäkter på fastigheterna Pinga 

1 :6, M orkarla sn, Storvreta 47: I , Lena sn , Sund 2:3, Ö sterlövsta sn, Snesslinge 15: I , 
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Börstils sn, Rönningen 6:43 och Odlingen 1 :26, Äh·ka rleby sn , T yres ta 4: 1, Litslena 

sn , Klev 1:2, Alunda sn , sa mt Runga rn 4 :75 och Bladåker 6:26 , Bladåkers sn. 

Avstyckningsärenden: Avstyckninga r från fa stighetern a Sämj esta 2:5 och Väs tersta 2:2, 

Rasbo sn , Södra Krycklinge 1:8 , Skuttunge sn, Forsby 2: 1, Simtuna sn, H ögby 9:1, 

Lagga sn , Danmark 1:3, Danmarks sn , Björk 3: 1, Väs teråkers sn, Orrbol 1: 1 och 

H elgeby 1 :3, Rasbokils sn , M esha ttebo 1 :2 , Viksta sn , Nibbelbacka 1: 1, O vergrans 

sn , Ärentuna 5: 1, Ärentuna sn, Brunna 1: 1 och Brunnsä tra, Dal by sn , O\·crnäs l: l 

och 1:26, U ppsala-Näs sn , Lilla V allby 1:1 och 2:1 , Husby-Långhundra sn, Eneby 

l :39, K alma r sn, Villberga 12: 1, Biskopskull a sn , sa mt Vad 4:47, Väs tl and s sn . 

Byggnadslovsärenden: Byggnadslovsansökninga r inom fa stigheterna Stenlund a 1: 1, 

Ärentuna sn, Runehäll 1:1 och Björkbacken 2:1 , Kni\·s ta sn, Locksta 2:1 och Hus

by-Långhundra 6:20 , Husby-Lå nghundra sn , Sund 2:2, O sterlövs ta sn , As 2:2, 
H ä rnevi sn, Nyvla 2:2 , Sämj esta 1:14 och Strö ja 2:1. Rasbo sn . :VIesha ttebo 1:2. V ik
sta sn , Grys ta 1:1 , Veckholms sn , Krogs ta 1: 2, Vass und a sn . K a by 4:2. Simtuna sn. 

Söder-Edinge 3:4, Tuna sn , Husby I: 16 och M orstena I: 13, Lagga sn , Slässbo I: 11 5 

och Lilla Slässbo, J ä rlåsa sn , Orrbol l: I , Rasbokils sn , Alstomta 3: 1, Nysä tra sn , 

Bä rby 7:5, Danmarks sn , Lund 10:1 och Kibrunna 1:1 , Ra msta sn, T yresta 4 :1 , 
Litslena sn, samt Villsberga 12:1 , Biskopskull a sn. 

Ledningsdragningar: Landska bel Grillby-Ekolslund , Villberga sn och Bålsta-Ö ver

gran med grenkabel till Apalle, Ö vergrans sn. 800 kV ledning Forsmark- Lunda 

och Hamra-H agby. Kraftledningsdragninga r från Annedal till Sjölunda . Tierps sn. 

Bredåker- Bemersberg och Kunsta-Bredåker, Gaml a U ppsala sn , K olarmo

ra-Åmunskholmen , Bladå kers sn , sa mt vid Torslunda , Tierps sn , Mosta , Simtuna 

sn , Gimo, Skäfth ammars sn, och inom Älvkarleby kommun. T elekablar inom Hj äl
sta sn, vid Lilla Frebro, Tierps sn , sa mt inom fas tigheten Skediga 1: I och 2: I , 

Bälinge sn. Fj ä rrvä rmeledning inom Knivs ta sn, rha ttenledning Fresta-Åby, Sta \ -
by sn, och spillva ttenlcdning mellan V ittingc och M orgongå\·a . Besiktninga r har 
även gj orts vid K olj e I: 1, Ärcntuna sn, samt \·id Fiskekä llan, Älvka rl eby sn. 

Övriga Jornminnesärenden: Nyupptäckta fo rnl ä mninga r i Danmarks. D annemora och 

Films socknar ha r besiktiga ts och rapportera ts till riksantiha ricämbctet, likso m 
skadegörelse på fo rnlämninga r i Lena, Boglösa, Vå rfrukyrka och Breds sockna r. 

U ppgifter O P.1 fornlä mningar ha r lämn a ts i och fo r upprä ttand e av grundkartor for 

vissa områden inom Knivs ta, Simtuna , Tillinge , Villberga , Vassunda, Bä linge och 

Björklinge socknar. Yttranden har a\·givits i fråga om anläggning a \ golfbana på 

fastigheten Klappet 1: 1, Lä by sn, placering a \ ba rnstuga i Björklinge sn , radios ta
tioner vid Skärplinge, Österlövs ta sn och på fas tigheten Ö stanå 9:4, Äh·karleby sn, 
transforma torsta tioner i Alunda sn och \·id Bemersberg, Skuttunge sn. Synpunkter 
har lämna ts beträffande bopla tsområdet frå n yngre stenåldern inom stadsplanelagt 
område i Mjölkebo, Ö sterunda sn, utbyggnad a\ idrottsområde i Grill by sa mhä lle, 
Villberga sn, å terstä ll ande av skada på gravfält i V iggeby, Biskopskulla sn, sa mt 

undersökning och ev . borttagand e av fornl ä mninga r nä ra Va ttholma bruk, Lena sn. 

Byggnadsarbeten har föranl ett besiktninga r inom Gammelbyn 1 :60, Börstils sn , 
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Vid inventeringen aY äldre bebyggelse under Örbyhus gods dokumenterades bl. a. den av Nils 
Alenius till senmedcltida daterade boden i Skarp-Ekeby, Vendels sn. De sexkantiga knutarna 
och det på syllen uteliggandc golve t är tecken på bodens höga ålder. Foto Gunnar Elfström. 

sa mt Storvrcta 4 1: 1, Arcntuna sn. Dessu tom har besiktning skett inom Österby I: I , 

Lä by sn, och Rung 1: 1, T orstuna sn, på grund av odlingsarbeten samt inom Sävja 

6: 1, Danma rks sn , på grund av planerad väg. 

Fornvårdsobjekt : Marhårdsarbeten ha r fortsatt inom drygt 50-ta let fornminnesområ
den som ingår i landsantikva riens förteckning över fo rnvårdsobjekt i Uppsa la län. 

Arbetet, som omfattat gallring och röjning, ma rkstädning vår och hös t, slåtte r m. m . 

i enlighet med a\· riksantikva rieä mbetet upprättade vårdprogram , har utförts med 
AMS-med el genom skogs\'årdss tyrelsens försorg och under landsantikvariens över
in seende. Genom Ö\·crcnskommelsc med markägarna vårdas några fornminnesplat
ser genom betning. Arbetskostnad erna fo r uppsä ttning av stängsel och i vissa fall 

ä,·en materia lkos tnader ha r dä rvid täckts av AMS-medel. Vid varje fornvårdsobjekt 
ha r skylta r med upplysande text uppsatts och vid fl era ha r pa rkeringspla tser 
ordnats . Som nya objekt ha r upptagits gravfälten vid Rung, T orstuna sn , Torsviby, 

T orsvi sn , och Lejsta, Rasbo sn. Råd och anvisningar har lämnats for markvårdsar
beten på forn lämningslokaler inom U ppsala och Enköpings kommuner, vilka a rbe

ten utföres av respektive kom muners fritidsforvaltningar. 

Planärenden 

Landsantikvarien och antikvarie Berg har genom underhanssamråd med olika myn
digheter på läns- och kommunpl anet d eltagit i handläggningen av ett fl ertal plan-
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ä renden av skilda slag, där såYäl fornm innes- och bvggnadsminnesintressen som all
männa kulturhistoriska miljöintressen berörts. Yttranden har avgivits i fö ljande 

planärenden. 
Förslag till kommunöversikt for Enköpings kommun. Förslag till stadspla ner for 

södra delen av Bergvreten, Enköping, Bolandsparken, Uppsala , Malma gård och 
Flogstaparken, Bondkyrko sn, Forsby,·ägen . eta pp 1, Särstaområdet och Västra 

Ängby, Knivs ta sn . Byggnadsplaner for Vänerborgs,·ägen i Bålsta. Yttergrans sn. 

Arby 4:4 och 4:7, Lena sn , Bälinge centrum, Bälinge sn , samt del a,· Lä nna bruk. 

Almunge sn. Preliminärt förs lag ti ll stadsplan fo r Kungsängsleden, Bondkyrko sn . 

Byggnadsvårdsärenden 

Ky rkorestaureringar m. m.: Landsantib·arien har varit av riksantikvarieämbetet för

ordnad kulturhistorisk kontrollant ,·id den yttre restaureringen av Enköpings :--iäs 
kyrka samt vid d en inre restaureringen av Vänge kyrka . Viss kulturhistorisk kontroll 

har utövats vid den under året avslutade resta ureringen a\· Uppsala domkyrka. ,·ars 

återöppnande ägde rum den 6 juni. 

Yttranden, oftast föregångna av besiktningar och samråd på platsen med berörda 

parter, har avgivits till riksantikvarieämbetet ang. takomläggning på Breds kyrka, 

förs lag till ny kororgel i Börstils kyrka, förslag till yttre restaurering av Enköpings 

Näs kyrka, förs lag till inre restaurering av Gamla Uppsala kyrka, förslag ti ll ny orgel 
i Lagga kyrka , förslag till fasadbelysning vid Långtora kyrka, förs lag till inre restau
rering av Skutskärs kyrka, förslag till tillbyggnad av ekonomilänga vid Tierps kyrka, 

förslag till res taurering av " Lillkyrkan" på Uppsala Näs kyrkogård, förs lag ti ll ny 
inredning av "Nykyrkan" i Vendels kyrka och förs lag till ombyggnad av kyrko

gårdsmur vid Västeråkers kyrka . Till länsstyrelsen i Uppsala har yttrande avgi,· its 

över förslag till utvidgning av U ppsala Näs kyrkogård . 
Ett flerta l underhandssamråd har skett rörande ytterligare planerad e eller före

tagna å tgärder på och i olika kyrkor samt på kyrkogårdar. Till d e obj ekt som dessa 
samråd har gäll t hör bl. a . Alunda, Börstils, Giresta, Husby- Lå nghundra, Knutby 
och Tierps kyrkor samt H ä rnevi, Uppsala, Va ksala och Västlands kyrkogårdar. 

Byggnadsvårdsärenden inom Uppsala stad: La ndsantikvarien ha r svarat for kulturhisto

risk kontroll vid restaureringen av universitetshuset och inre renovering av Histori
cum samt vid anläggning av parkeringspla ts söder om slottet. I universitetshuset har 

bl. a. senare övermålad ursprunglig färgsät tning i d e olika lärosalarna dokumente

rats. 
Vid anläggande av parkeringsplatsen vid slottet påträffades ett källarrum till d en 

s. k. Söder Vå ning, en byggnad som rivits efter 1702 å rs brand. Rummet är fu llstän

digt bevarat . Det är ca 15 m långt och 8 m brett. Valvhöjden över golv är ca 5,5 m . 
Valvet täcks av 4 m rivningsmassor upp till markytan. K ä llaren är byggd i vendiskt 
förband och bör ha tillkommit före 1572 års brand. Emot en källartrappa har 
rummet haft en dörr, vilken emellertid på 1600-talet murats igen och ersatts med ett 

trångt hål upptaget i valvets hjässa . Därefter ha r d et använts som fängelse och är 
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I Akerby bruks herrgård har i den östra fl ygelns vindskammare en väggmålning i gri sa ille på 
agnbruk på träffa ts. Må lningen kan ha tillkommit mot slutet av 1700-talet. Den täcker samtliga 
väggar och består av landskapsscener. Foto La rs Gezelius. 

identiskt med " håhltornet" i ett inven tarium frå n 1700, dit a rres tanterna firad es ned 
med elst en " trissa" och en " wind" . Ett andra kä lla rvalv i samma hus, loka lisera t 

med hj ä lp av de s. k. Rudbeckska ritningarna frå n slutet av 1600-talet, visade sig vid 

provborrning också finn as bevara t. 
Landsantikvarien har deltagit i samråd angående inredning av visningssalen i 

universitetsbiblioteket Carolina Rediviva, yttre ommålning av Linneanums i Bota

niska trädgården fasad er och ommå lning av Brunnspaviljongen vid Eklundshov 

samt beträffande vissa skydds- och und erhå llså tgärder i prefekthuset i Linneträd
gården. 

Yttranden har avgivits till riksantikvarieä mbetet eller annan sta tlig myndighet 

angående underhållsa rbeten vid Geij ersgården , förslag till renovering av Histori
cum , fö rslag till ombyggnad av Regnellia num , fö rslag till nybyggnad i kvarteret Disa 

och förslag till ombyggnad av Ärkebiskopens sta ll , kv. Prosten , samt angående 
a rkeologiska undersökningar i kvarteren Leopa rden , Trädgården, Sigurd och Ör
nen. 

Till ved erbörande kommuna la organ har yttranden avgivits över försl ag till reno

vering och ombyggnad av fas tigheten kv. Kra nsen nr 3 samt angående bevarande av 
Slottskä llans bebyggelse resp. fas tigheten kv. Alfhem nr 3. Yttrande har också 

avgivits till kommunalrådsberedningen över fö rslag till utredning om bevarande av 

ä ldre bebyggelse inom vissa kvarter längs Svartbäcksgatan . 
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Den norra a,· de båda ka l
kugna rna , ·id Stenby i Lena 
sn. Foto La rs G czeli us. 

Inför planerade res tau rerings- eller andra å tgärder ha r råd och am·isningar lä m

nats beträffande ett fl ertal fas tigheter inom staden, bl. a . h. H örnet nr 6. Rickom

berga 14:2 och U pplands nation. 
Vid kulturnämndens i Uppsala kommun behand ling a \· , ·issa ri,·nings- och be,·a

randeärcnden ha r landsantiharien d eltagit. 
Inför rivning har dokumenta tion genom fotogra fering och uppmätning skett a \· det 

s . k. Lodenska huset inom h. Rådhuset nr 6 samt gå rden h-. Kra nsen nr 3. 

Dessutom ha r dokumentation hun1dsakligen genom fo tografering skett a,· byggna

d er inom kv. Rådhuset nr 4 och 9, inom k,·_ Kransen nr 11, inom h ·. Urd samt a\· 
Missionskapellet i h. Kim. Det senare med a nledning a\ förestående ombyggnad till 

grekisk-ortodox kyrka . 

Byggnadsvårdsärenden inom Uppsala län i övrigt: Landsantih·arien har ,-arit a\· riksantik

varieämbetet utsedd kulturhistorisk kontrollant , -id den fortsa tta inre restaureringen 
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Ågren & K arells lokaler i kvarteret Råd huset , ·id hörnet s ,·a rtbäcksga ta n-S: t Persgatan fi ck sin 
butiksfasad a, · s\·art glas med ka rtuscher i guld 19 10. Vid rivningen 1976 tillvaratogs en sektion 
a, · fasaden a,· Upplandsmuseet. Foto Lars Gczelius. 

a , · Ö sterby herrgård, Films sn , Yissa rcnoveringsarbeten på huvudbyggnad en på 

Landsberga gård , Biskopsku lla sn, yttre restaurering a\· huvud byggnad en på Lå ng

tora gård , Långtora sn, res taure ringen a, · klockstapeln i Akerby bruk, Östcrlövsta 
sn, och , ·iss ombyggnad inom Ö rbyhus slo tt, Vendels sn . 

Råd under pågående eller inför pla nerad e resta ureringar eller ombyggnad er aY 

ä ldre byggnader har lä mna ts i ett stort antal fa ll , antingen per brev, per telefon eller 
, ·id besiktning på pla tsen. Bland aktuella objekt kan nä mnas gamla huvudbyggna
d en ,·id Stabby prästgård , Bondkyrka sn , Börj e prästgård, gamla gästgivarcgå rden i 
Andcrsby, Dannemora sn , huvudbyggnaden , ·id Hjä lsta, Enköpings Näs sn , huvud

byggnaden ,·id G ryta gård, Gryta sn, huvudbyggnad en ,·id Noor, Knivsta sn, 
bostadsbebyggclsc i Yattholma bruk, Lena sn , huvudbyggnad i Lejsta by, Rasbo sn , 

gam la sergeantbostä llet , ·id Väs tersta , Rasbo sn, Gimo herrgård, Skäftha mmars sn , 

hurndbyggnadcn , ·id S tora Lundby, Tillinge sn , ä ldre bebyggelse vid Fyrislunds 
gård (Pha rmacia ), Vaksala sn, ha mnmagasin i Ö regrund, bostadsbebyggelse i Leuf
sta bruk, Ö sterlö, ·sta sn. 

Landsantik\·arien ha r deltagit i sammanträden med olika myndigheter och andra 
berörda angående bc,·arande av d en s. k. S tenhugsgata n i Gimo bruk, Skä ftham

mars sn, bevarande a \· Husmodersskolan i Skutskär, Älvka rleby sn, bevarande av 
fl ygel , ·id Ärentuna prästgård , och a nläggande av nya d ammbord i Forsma rks bruk 
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l'v!issionskapcllet i k\·aneret Kim vid Sysslomansgatan i Uppsala före ombyggnaden till g re
kisk-ortodox domkyrka . Bilden visar a ltarväggen med dekorerad nisch . Fresken uppbyggd 
kring korset samt de fyra evangelistsymbolerna. Foto Sven Österberg. 

samt angående rivning av masugnen i Ö sterbybruk, Films sn. och ri\·ning a\· viss 

uthusbebyggelse vid Salsta, Lena sn. Vidare ha r landsantiharien d eltagit vid sam
ma nträden med Lagunda hembygdsforening och representanter for Enköpings 
kommun angående dels upprättande a\· bcvaringsplan for Örsundsbro samhälle, 
dels angående vårdå tgärder inom gamla Landsberga by, Biskopskulla sn. 

Yttranden till riksantikvarieämbetet ha r avgi\·its angående ev. bidrag eller s. k. 
tilläggslån till restaurering av huvudbyggnaden vid Kruscnbcrgs gård, Alsike sn , 

huvudbyggnad en vid Långtora gård, Lå ngtora sn, norra flygeln \·id Ö sterby herr

gård, Films sn, och d en s. k. Stenhusgatan i Gimo bruk, Skäfthammars sn. T ill 
ämbetet har också avgivi ts yttrande Ö\·er förslag till drdå tgärd er i Strömsbergs 
bruk, Tolfta sn, förs lag ti ll nybyggnad inom kv. Mura ren, Enköping, och förslag till 

forsöksaggregat for vindkraft vid K alkugnen , Älvkarleby sn. 
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Vaksala tegelbruk i Brillinge, anlagt i början av 1950-talet, har dokumenterats med anledning 
aY planerad ri,·ning. Foto Lars Gezelius. 

Yttrande ti ll ved erbörande kommunala organ har avgivits angående bl. a . renove

ring och ombyggnad av ä ldre hus i Forsmarks bruk, Forsmarks sn , bevarande av 
ä ldre gårdar och hus i Örsundsbro, Fröslunda och Gryta snr, ombyggnad av flygel 
, ·id Noor, Kni,·s ta sn , och bevarande av Ströja skola, Rasbo sn. 

Vidare har yttranden avgivits över förslag till vägbelysning vid Ca rl XIII:s bro, 

Älvkarleby sn , och förs lag till kraftl edning vid J örsön, Söderfors sn. 
Besiktningar, föranledda av planerad e å tgärder av olika slag, har gjorts bl. a. vid 

Vika, Films sn , H ärvesta, Fröslunda sn , Tisby, Simtuna sn, Ryssbo, Vårfrukyrka sn , 
och Risön, O sterlö,·sta sn. 

Fotografering i samba nd med ombyggnad har företagits inom bl. a . östra flygeln 
vid Akerby bruks herrgård , Österlövs ta sn , Norrby 1 :3, V aksa la sn , och Trevlinge 
1 :6, Rasbo sn. I Akerby bruk hade en väggmålning från troligen slutet av 1700-ta let 

på trä ffats i södra vindskamma ren . D en var utförd i grisaille på agnbruk och förestäl
lande landskapsscener. 

Inför föres tående rivning eller ombyggnad har fo tografering skett av Röbo tegel
bruk, Gamla U ppsala sn , och V aksala tegelbruk, Brillinge. Vaksala sn. Dokumenta

tion genom fotografering och vissa mä tningar ha r på bö1ja ts inom äldsta sjukhus

byggnaden , den s. k. EP 3, inom U lleråkers sjukhus. I den ursprungliga byggnaden 

från 1836 ingår källaren till ett spannmå lsmagasin frå n 1784, vilket tillhörde Gustav 

Ill:s kronobrä nneri på pla tsen . Sjukhusbyggnaden utvidgad es senare i två omgång
ar med tillägg av flyglar på ömse sidor 1841 resp . 1865. 

Förbered ande diskussioner har forts vid Föreningen Nordens folkhögskola på 
Biskops- Arnö, Ö vergrans sn, med representanter för skolan och riksantikvarieämbe-
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tet om förvaring av stenfynd från utgrärningar och utstä llning a\· utgrävningsfynd i 

ans lutning till d e medeltida lokal erna. 

Inventeringar 

U nder å ret ha r under landsantiha ri ens ledning utförts kulturhi storiska bebyggelse

inveteringar inom Uppsala, Alvkarlcby och Ö sthammars kommuner. Inom Uppsala 
kommun har de delar a\· B.i örklinge, Skattungc och Arcntuna socknar som upptagits 

som kulturhistoriska riksobj ekt i den fysiska rikspl aneringen im-enterats. Inom Cpp

sala stad har d e d elar a\· stadskä rnan , som inte bl e\· föremål for inventering 1962- 64, 
inventera ts samtidigt som en revidering a\· 1960-ta lcts im·entering, redo\·isad i 

" Stadsbildens framtid", på börj a ts. I samråd med stadsarkitektkontoret har en 

snabbinventering a\· Kni\·s ta sta tionssamhäll e utförts. 

I Ö sthammars kommun har de båd a städerna Öregrund och Ö sthammar im·ente
ra ts. 

I Ah-karleby kommun ha r bebyggclseim·entering utförts inom frä mst Fa ll enområ

det, Ö sta nå n, Västanån och d elar a\· Skutskärs samhä ll e. 

De s. k. Åloppeboplatscrn a frå n yngre stenå ld er \·id Bromsbo och Ryssjön i 

Nysä tra och Ö sterund a snr har varit förem å l for en specialim·entering med syfte a tt 
nä rmare kartlägga fö rekomsten och utsträckningen a \· de olika boplatslä mninga rna . 

Fysisk riksplanering 

Landsantiha ricn och antiharie Berg har fra m till I .iuli \·a rit adjungerade i den a\· 

lä nss tyrelsen i U ppsa la län till sa tta a rbetsgruppen for den fysiska rikspl aneringen. I 

detta a rbete har land sa ntik\·a rien s\·a ra t for kontakterna med U ppsala, Tierps och 

Ö sthamm ars kommuner medan antik\·arie Berg s\·ara t for kontakterna med Enkö
ping, H åbo och Ah-karleby komm uner. 

Dendrokronologi 

Riksantiha rieä mbcte t och Skogshögskolan ha r påbö1j a t ett proj ekt fo r a tt fas tstä ll a 
d endrokronologiska serier for d a tering a\· trä medelst å rsringar. Pro\·tagning ha r 

skett i sama rbete med landsantihari en \·id bl. a . Disagå rden i Gamla l.ippsala sa mt 

i Lodenska huset i h. Rådhuse t, U ppsa la. Operatör \·id pronagningen ä r fil. dr 
La rs Lö\·strand. 

Hembygdsföreningar och hembygdsgårdar 

Under verksamhetså ret har info rm a tion och rådgi\·ning lämna ts, främst genom 
antib·arie Wretin och efter 6 se pt . genom antiharie Elfström , till ett fl ertal hem

bygdsforeninga r. 
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Från hembygdsa rbetet. Under å r 1976 ha r res tau reringen av Frösätrastugan , som ägs av 
Husby-Långhundra hembygdsförening, fo rtsa tt. Stugan, som ä r en på ursprunglig pla ts beva
rad parstuga från 1700-ta let, har rusta ts framförallt invändigt. I dörren till stugan står 
fö reningens ordförande lantbrukaren \fils Eskhult. Foto Karin Wretin. 

Rådgivning rörande före ningarnas byggnader, föremå lssa mlinga r och verksamhet 

har givits till hembygdsföreningarna i Dannemora, Lagunda , Tegelsmora , Vendel , 
Viksta , Vänge och Ö sterlövs ta samt till H åbo härads hem bygdsförening . I samband 

med res taureringsa rbeten ha r råd och anvisninga r lä mna ts till Knivsta hembygdsgil

le angåend e KYa rngå rdcn och ti ll Husby-Långhundra hembygdsförening angående 
Frösä trastugan. I H ållnäs hembygdsförening startades under hösten en arbetsgrupp 

som har till uppgift a tt ka talogisera föreningens samlingar. Antikvarie Elfström har 
del tagit i två a\· gruppens sammankomste r. 

Tillsammans med Vendels hembygdsförening har und er sammanl agt fyra d agar 

en inventering av värdefulla arrendegårdar och torp und er Örbyhus gods genom
förts. Inventeringen har uppföljts genom en utvä rd ering av ma teria let där vikten av 
a tt bevara vissa ä ldre miljöer sä rskilt betona ts. 

Föredrag har hållits av antikvarie Elfström vid sammankomster med Fors
mark-Valö, H ållnäs och T egelsmora hembygdsföreningar. I samband med dessa 

sammankomster har också föreningarnas verksa mhet diskuterats. 
Antikvarie Wretin planerade och ledde under vå ren en utflykt till några hembygds

gårdar i länet för studerande i ämnet musei teknik vid U ppsala universitet. Antikva

rie Wretin har också planerat och lett en kurs om vård , ka talogisering och mä rkning 

av hembygdsföreningarnas föremålssam lingar. Kursen , som höll s i Riksförbund ets 
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fo r H embygdsdrd regi. sa ml ade ett trettiota l deltaga re och hölls i Ransä ter. 

Den 13 no,·ember hölls en in fo rma tionsdag for länets hcmbygdsforeningar. , ·an· id 

intendenten vid U ppl and smusee t K ers tin Berg ta lad e Ö\"Cr ä mn et " Att sa mla upp
ländskt - om hembygd sforeninga rnas insa mlings,·erksa mhet' '. Efter föredraget pre

senterad e tre representanter fo r olika hembygdsforeninga r respekti\·e före ningars 

, ·erksam het, om hur de "sam lade upplä ndskt ' ' . Det , .ar fo lkskollä raren Erik \\'all

st röm som berä ttade om Bä linge hembygdsforening. , ·ägforman Birger 1A a llen som 
berättade om Vendcls hembygdsforening och lä raren C hrister Persson som berätta
de om Skärplinge hembygdsforcning. Sammankomsten a \·s lutad es med en li ,·lig 

d ebat t. 

U nd er ve rksamhctsråc t ha r ett Informationsblad for hembygdsföreninga rna ut
kommit, detta behandlade o\·a nnä mnd a informa tionsdag. 

Särskilda yttranden 

Yttranden har a\·gi,· its Ö\"C r " U tredning rörand e möjl igheterna att inrä tta ett fo lkrö

rclsca rki,· i Uppsa la län" sa mt Ön'.r " Fa rliga \Tak", be tänkand e a\· utredningen 

angående å tgärder mot ö\·ergirna fartyg (SOC 1975:81 ). 

Kurser m. m. 

Land santikva rien och Ö\Tiga antikvari er ha r d eltagit i d e landsa ntikva ricmö ten som 
anordna ts a,· riksantib·a rieämbctet. 

Landsa ntikva rien och antikvari e Wretin d eltog i Riksförbund ets för hembygds
,·ård forbundsmöte i Stockholm d en 13 februari. 

Antikvarie Gezelius d eltog i Nordiska mu seets konferens Etnologisk dokumenta

tion i sa mband med forcmålsfön·ärv samt foremålsinsamling ,·id mi ljödokumenta
tion (EDOK) i Södertälje 15-17 nm·ember. 

U nd er våren och förso mmaren har land santib·arien och antib·arie v\·retin delta

git i förberedelserna inför Riksförbund ets for hembygdsdrd sommarmöte 6-9 au 
gusti. Landsantikva rien med verkade också ,·id sj ä lva mötet. 

Landsantikva rien ha r med verka t vid fl era , a\· u toms tående organisa tioner anord
nade kurser kring bevarand efrågo r. 

Övriga uppgifter 

Uppsala stads lzistoriekommitte 

Landsantikvarien har varit sekreterare i histo ri ckommitten. 

Bruna Liljeforsstiftelsen 

Landsantikva rien har under året varit led amot i stiftelsens styrelse. 
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UPPSALA LÄN 

Socken med 1-2 fÖrrårl'ni"ngor 

Socken med 3-5" h5rrdn-n,.ngor 

Socktm mttl 6- 9 !Orrårmingor 

.focken mttl f0-oc'1 t:tårOver f6rr0ffn. 

Land,r>cap.;9rån.r 

Lån.r9rdn.r 

Komm1.u19rOn.r 

Karta över Uppsala län visande tjänstemännens vid Upplands fornminnesförening an tal 
förrättningar ute i lä net 1976, fördelade på sockna rna. Förrättningarna inom U ppsala stadsom
råd e har ej redovisats. Ritning Stig Sundberg. 

Särskild kommitte för Ekeby by 

Landsantikvarien ä r sed an 1973 ledamot av den kommitte som av Stiftsnämnden 

Uppsala tillsatts for a tt behandla frågor rörande Ekeby by i Vänge sn. 
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Prqjektet medeltidsstaden 

Landsantikvarien ingår sedan 1974 i den a\· riksantiharieämbetet ti llsa tta referens

gruppen for projektet den S\·enska mcd eltidss tadcn. 

Tidskriften Kulturminnesvård 

Landsantih a rien ingår sedan nr 2/ 1976 i redaktionskommitten for den a \· riksan

tiharicämbctet utgi\·na tidskriften Kulturminncs\·å rd. 

Ola Ehn Anna- .~färta Berg 
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