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i958 har för Upplands fornminnesförening självförklarligt präglats av iordningställandet av det uppländska provinsoch stadsmuseet i Uppsala. I oktober i958 kunde fornminnesföreningen fl ytta in i nyinredda expeditionslokaler i den gamla
Akademikvarnen, där föreningen sedan dess har sitt kansli med
adress S:t Eriks torg 10. Arbetet med museiföremålens konservering, omregistrering m. m. har fortsatt under året, varefter urval
gjorts och montering i väggfasta montrar skett. Då inredningen i
de öppna museihallarna i största möjliga mån avses bygga på fristående montage, har noggranna beräkningar gjorts för att finna
en ur både praktisk och estetisk synpunkt ändamålsenlig lösning.
Så snart inredningsdetaljerna levererats, påbörjas monteringen ute
i hallarna. Framemot försommaren 1959 är det vår förhoppning
att museet skall kunna öppnas.
Restaurerings- och organisationskommitten för U pplandsmuseet
har i skrivelse 27 dec. 1958 till sina huvudmän, Uppsala läns landsting, Uppsala stad, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesförening, översänt berättelse med ekonomisk redogörelse
för ombyggnadsarbetet vid Akademikvarnen samt tillika förslag
till stadgar för Stiftelsen Upplandsmuseet. Så snart stadgarna, uppgjorda i samråd med Riksantikvarieämbetet, antagits av samtliga
huvudmän samt dessas representanter i museistyrelsen utsetts,
övertar den nya museistyrelsen museets ledning.
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I övrigt har kulturminnesvården och hembygdsarbetet inom
Uppland visat samma livaktighet som tidigare. Flera av hembygdsföreningarna har utökat byggnadsbeståndet vid sina hembygdsgårdar. Så har Börje-Akerby hembygdsförening till sin hembygdsgård i Ryttarhagen vid Altuna i Börje flyttat en rustkammarbod
från Ströja by i samma socken. Edsbro hembygdsförening har vid
sin gård vid Asavallen återuppfört ett portlider; Hållnäs hembygdsförening har återuppfört dels en mangårdsbyggnad från
Hjälmunge, den s. k . Hellströmsgården, och dels en i 700-talsbod
från Pålsbo; Vittinge hembygdsförening har utökat sitt byggnadsbestånd med en knuttimrad spannmålsbod från Nickbo och ValöForsmarks hembygdsförening har låtit återuppföra en parstuga,
den s. k. Norrtorpsgården, som är tänkt att inredas som museum.
Bondkyrko hembygdsförening har under året invigt den gamla
prästgården i Staby. I Riala, Sundbyberg och Upplands-Väsby har
kulturhistoriska utställningar anordnats. Södra Olands Hembygdsgille har under året hållit sitt hembygdsting, det sjunde i ordningen, med mottot »Oland visar» och besökt av i3 ooo personer.
Med tillfredsställelse noteras, slutligen, att hembygdsföreningarna mer och mer slår vakt kring och bevakar den egna bygdens
natur- och kulturminnesmärken genom att uttala sig om förslag
till byggnadsplaner, · vägomläggningar, brobyggen m. m. Så har
fallet varit beträffande Samfundet Djursholms forntid och framtid, Stockholmstraktens hembygdskrets och Lovö hembygdsförening.
Upplands fornminnesförening sänder alla verksamma krafter
inom den uppländska hembygds- och kulturminnesvården sin
tacksamma hälsning.

