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ARsBOKEN UPPLAND, som för varje år vmner allt fler läsare,
utkommer i år i ny typografisk utstyrsel och med ett nytt, bättre
band. Fornminnesföreningen hoppas att årsbokens nya dräkt skall
hälsas med glädje av de många läsarna.
Från den kulturminnesvårdande verksamheten i Uppland har
vi några nyheter att meddela.
1947 års museikommitte har till Uppsala stad och Uppsala läns
landsting avgivit sitt betänkande i museifrågan, varvid två alternativ för det planerade landskaps- och konstmuseets förläggning
inom Uppsala framlagts, nämligen dels kv. Munken med Olympen,
Grillska gården och Imperfektum, dels Saluhallsområdet med Akademikvarnen, nybyggnad på Saluhallens grund samt Walmstedtska
gården. Kommitten har förordat sistnämnda förslag och tänker
sig det egentliga museet förlagt till nybyggnaden, borgerliga rumsinteriörer i Walmstedtska gården och slutligen hantverks- och industrimuseum i Akademikvarnen.
Från hembygdsfronten ute i landskapet kunna flera glädjande
händelser anföras.
Börje-Akerby hembygdsförening har under året färdigställt den
från örnsättra i Jumkils socken härstammande och i Ryttarhagen
i Altuna, Börje socken, återuppförda hembygdsgården, vilken invigdes 20 juni 1954. Samlingarna, över 700 föremål, har katalogi5
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serats och ordnats i den för museiändamål inredda vindsvåningen
medan nedervåningen iordningställts som samlingslokal med stiltrogna rumsinteriörer.
Hållnäs hembygdsförening har katalogiserat och i en timrad lada
å föreningens tomt i närheten av kyrkan musealt ordnat sina synnerligen rika samlingar, om vilket står att läsa i särskild uppsats i
denna årsbok.
Länna hembygdsförening har restaurerat och inrett gamla mjölnarbostaden vid Bergshamra vattenkvarn till samlingslokal för
bygdens folk.
Sollentuna hembygdsförening har till hembygdsföreningens tomt
i Hersby flyttat och återuppfört en gammal smedja från Edsberg.
Rasbokils hembygdsförening arbetar vidare på att färdigställa
sin hembygdsgård i Kölinge och på Gammel Grenome i Stavby
socken har ytterligare några rum samt vaktmästarbostad iordningställts av Södra Olands hembygdsgille.
I Edsbro och Vidbo socknar har hembygdsutställningar varit
anordnade och sakkunnigt demonstrerats. I Sundbybergs hembygdsarkiv har därvarande hembygdsförening haft en uppmärksammad utställning av tennsoldater.
Nya hembygdsföreningar ha bildats i Bondkyrko församling i
Uppsala, Funbo, Järlåsa, Upplands-Väsby och övergran.
Upplands fornminnesförening sänder alla kulturminnesvårdande
krafter i stad och på land sin tacksamma hälsning.

