Upplands Fornminnesförening
Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret r960- r96r

IN MEMORIAM
Under året har den uppländska fornminnes- och kulturminnesvården
lidit en svår förlust genom agronom Wilhelm Mattssons i Väddö hastiga
bortgång. Den bortgångne var född på släktgården V. Eka i Estuna och
förb lev sin hembygd, Roslagen, trogen livet igenom. Efter studier vid
bl. a. Ultuna Iantbruksinstitut och Stockholms högskola blev han 1927
r ektor för Väddö folkhögskola, en tjänst som han innehade till år 1948.
Vilhelm Mattssons stora insatser inom hembygdsrörelsen äro väl kända.
Han var många år ordförande i Väddö hembygdsförening och var den
som främst stod bakom skapandet av föreningens förnämliga hembygdsgård i Kista. Aren 1941- 1953 tillhörde han styrelsen för Upplands fornminnesförening, vars förtjänstmedalj han som erkänsla för sina insatser
inom hembygdsvården tilldelades 1956. I Wilhelm Mattssons bok om
Väddö socken, som utkom sommaren 1960, kommer författarens intresse
för kulturminnesvård, forskning och hembygdskunskap på det bästa sätt
till uttryck.

STYRELSE
Fornminnesföreningens styrelse har arbe tsåret 196o-1961 haft följande
sammansättning:
Landshövding Olov Rylander, Uppsala, ordförande
Professor Sven Hörstadius, Uppsala, vice ordförande
Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby
Direktör Göran Knutsson, Uppsala
Bankdirektör Gunnar R osenborg, Uppsala, skattmästare
Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare
Direktör Eric Wolrath, Uppsala
Notischef Ell is Edman, Uppsala
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F. cl. regeringsrådet Adolf Lunclevall, Stockholm
Ingenjör Eric Åberg, Uppsala
Utsedda av Uppsala läns landsting:
Lanclstingsman Harald Gustafson, Gamla Uppsala
Lantbrukare Birger Karlsson, Härkeberga, suppleant
Utsedda av Stockholm läns landsting:
Riksdagsman Martin Söclerquist, Solna,
Herr Eric Skånberg, Lidingö, suppleant
Utsedda av Uppsala stad:
Förste arkivarie Manne Eriksson och stabskonsulent P. A. Landahl
med fil. lie. Göran Lindahl och m ålarmästare Alfred Holm som suppleanter.

Förvaltnin gsutskott: L andshövding Rylancler , ordf., professor H örstaclius, förste arkivarie Eriksson, direktör Wolrath, landstingsman Gustafson, riksdagsman Söclerquist, skattmästaren och sekreteraren.
R evisorer: Föreningens r evisorer ha varit f. cl. riksbanksdirektör G. A.
Barre och bankkamrer Gösta Holdo med riksbanksdirektör C. E. Leffl er
och lantbrukare Martin Ehrengren, Rasbo, som ersättare. Av Uppsala
stad utsedd r evisor har varit svetsaren 0. Nordström med köpm an H erbert Ahlqvist som suppleant.

PERSONAL
Ordinarie tjänstemän hos Upplands fornminn esförening har varit landsantikvarie Nils Sunclquist och antikvarie Anna-Märta Berg. Under tiden
1 maj- 31 d ecember 1960 har fil.kanel. Ola Ehn varit anställd som m ätningstekniker, vilken tjänst d elats lika m ed Upplanclsmuseet.
Som arkivarbetare, avlönade med medel från Kungl. Arbetsmarknaclsstyrelsen, har tjänstgjort Stina Norman, Anna-Lisa Ström, Algot W eiclenfelclt, Erik Abrahamsson och Gustaf Moberg samt t. o. m. 31 december
1960 Axel G. Sagerholm.
Tiden 2 januari-2 8 februari 1961 har lanclsantikvarien åtnjutit sjukledighet m ed antikvarie Anna-M ärta Berg som vikarie.
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MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i Upplands fornminnesförening uppgår till 3 550,
d ärav 164 ständiga och 630 familjemedlemmar. Under året har tillkommit 159 och avgå tt 127.

Å RSMÖ TE, UTFLYKTER OCH DIS A GILLE
A rsmötet hölls söndagen 29 maj 1960 på Väddö folkhögskola under
ordförandeskap av v. ordf. prof. S. Hörstad ius. Styrelsens förslag till höjning av årsavgiften från tio till tolv kronor godkändes. Förslage t till nya
stadgar, som godkänts vid föregående årsmö te, fastställdes och beslöts
underställas riksantikvarieämbetet i och för godkännande. Till h edersled amo t valdes professor Birger Nerman, Stockholm. Föreningens förtjänstmedalj tilldelades m ålarmäs tare Ernst Sarby, Uppsala, h emmansägare Paul Olsson, Skogbo, östervåla, och kyrkoherde K.-A. Grandin,
R oslags bro. I samband med årsmötet ägde vårutflykten rum med över
250 deltagare. Seglinge säteri i Almunge socken, Kista hembygdsgård
i Väcldö samt Roslagsbro kyrka besöktes.
Fornminnesföreningens höstutflykt ägde rum söndage n 2 oktober 1960
med b esök i landskape ts runstensrikaste bygd Vallentuna, R ö kyrka och
Näs 1700-talsherrgård i Rö socken. Höstutflykten, i vilken deltog ett
70-tal p ersoner, h ar liksom vårutflykten med årsmö te skildrats i årsboken Uppland 1960. Upplands fornminnesförenings Vin terting m ed
D isa Gille h ölls söndagen 5 februari 1961. Som diskussionsämne hade
valts ämnet • H emb ygdsundervisn ingen i skolorna• m ed inled ningsanföranden av landstingsma n Harald Gustafson, Gamla Uppsala, och folkskollär arn a Sven Wallström, Björklinge, och Hugo Fredriksson, Alunda.
Vid Disa Gille höll fröken Elisabet Dillner tale t till fo lklande n och
antikvarie Björn Ambrosiani, Stockholm, talade till färgbilder om ·Darsgärde och a nd ra fornbo rgar i Uppland». Disa Gilles pris tilldelades Norrsunda fornminnes- och h embygdsfören ing och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjellmans h embygd sfond till Älvkarleby h embygdsförening.
Å RS ANS LAG
För år 196 1 har Upplands fornminnesförening erhållit i anslag från
Uppsala stad kr. 18 100, fr ån Uppsala läns landsting kr. 14 ooo och från

Styrelseberättelse
Stockholms läns landsting kr. 6 500. Uppsala stad har därtill anslagit
hyresmedel för magasinslokaler för fornminnesföreningens museisamlingar. Det statliga bidraget till landsantikvarie- och antikvarielönerna
har utgått med kr. 24 025 .

FORNMINNESVÅRD OCH KULTURMINNESVÅRD

Fornminn esärenden
Under året har av antikvarien följande arkeologiska undersökningar
företagits : I Rörby, Bälinge s:n, har ett antal eldgropar, påträffade vid
plöjning av åker, undersökts, varvid brända och obrända djurben, kol
och skörbränd sten kunde iakttagas, och i Edsbro s:n en fornlämningsliknande stensättning, dock utan att några fynd påträffades. Vid Säva i
Gryta s:n har rester av en brandgrop samt skelettfynd i sekundärt läge
undersökts i samband med omläggning av vägdelen Ramsta-Säva och i
Enkullen, Ramsta s:n, vid vägarbete ett antal stensättningar, varvid
brända ben, krukskärvor och en ornerad dubbelkam av ben från vikingatiden påträffats. I Lä by i Ven dels s :n har en skeppssättning och tre
runda stensättningar undersökts, varvid endast brända ben påträffades.
Byggnadsplaner har granskats och yttranden till riksantikvarieämbetet
avgivits, i regel efter besiktning på platsen, för följande områden:
Råby 41 • i Kalmar s:n, Sikhjälma i Hållnäs s:n, Mehedeby i Tierps kommun, Älvboda i Älvkarleby kommun, Gimo samhälle i Skäfthammars
s:n, Ekolsund i Husby-Sjutolfts s:n, Krägga 1: 1 m. fl. i övergTans s:n,
Mörsön i Asunda kommun, Nyby i Gamla Uppsala och Alsta i HåboTibble s:n.
Förslag till vägombyggnader har granskats på platsen och yttranden
avgivits till riksantikvarieämbetet i fråga om ombyggnad av väg 631,
delen Ulva-Ärna inom Uppsala stad, enskilda vägen vid Hallarby, Litslena s:n, samt ombyggnad av vägen genom Hallstaviks samhälle,
Häverö s:n.
Under året har besiktningsresor rörande fornlämningar dessutom företagits till Valsgärde gravfält, Gamla Uppsala, skadat genom motorcykelåkning, Gravfältet vid Håga, Helga Trefaldighets församling, i och för
förslag till ev. gränslinjebestämning, gravfält vid östa, Ärentuna s:n,
berört av tomtavstyckning, gravfält vid Snesslinge, Börstils s:n, utsatt för
nerskriipning, gravfält vid Travenberg, Tensta s:n, berört av tomtavstyckning, g-ravfält i Asby, Tensta s:n, skadat genom motorcykelåkning,
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fornlämningsområden vid Vendels kyrka i och för kyrkogårdens utvidgning, fyndplats för skålgropssten i Nyby i Gamla Uppsala, gravfält vid
Ryda kungsgård, Nysätra s:n, berört av grustäkt, fornlämning i Stabby,
Söderby-Karls s:n, gravfält i Nåntuna, Danmarks s:n, båda berörda av
tomtavstyckning, gravfält i Fullerö, Gamla Uppsala, i och för planerad
gTustäkt, samt gravfältsområden vid Bärby i Funbo s:n , i och för planerad bebyggelse.

Byggnadsärenden
I samband med ett flertal kyrkorestaureringar har landsantikvarien som
kulturhistorisk kontrollant gjort byggnadshistoriska och andra iakttagelser.
Vid Akerby kyrka har målningsfragment från 1400-talets senare del frilagts och fotograferats; vid Vaksala kyrka har i samband med takets omläggning äldre takkonstruktioner studerats samt iakttagelser gjorts på
transeptgavlarnas innerväggar. Vid Gottröra kyrka har efter den inre
putsens avlägsnande murverksiakttagelser registrerats. Vid Balingsta har
murverksfynd gjorts i samband med grundförstärkning av sakristian;
vid Hagby kyrka har 1800-talsinteriören ommålats. Förberedande arbeten
har utförts i och för restaurering vid Tegelsmora, Funbo, Almunge,
Alunda och Söderfors' kyrkor, liksom rörande frågan om Trefaldighetskyrkans i Uppsala omgivande med hägnad. Förberedelsearbeten har
tillika gjorts för byggnadsarkeologiska undersökningar med konservering
vid Husbyborgs kyrkoruin i Tierps socken.
I Uppsala har uppmätnings- och fotograferingsarbeten utförts vid
Gamla konsistoriehuset och Gamla konsistorium ecclesiasticum, båda vid
S:t Eriks torg, samt vid Oxenstiernska huset vid Riddartorget. Arbetena
har utförts under pågående restaureringsarbeten eller som förberedelse
för dylika. Konsultation har givits i samband med restaurering av Sjöö
slott i Holms socken, Strömsbergs herrgård i Tolfta socken samt vid
förberedelse av ombyggnad av rådhuset i Uppsala. Uppmätning och
fotografering har utförts vid Fors' vattenkvarn i Tierps socken, varvid
kunnat konstateras att kvarnanläggningen undergått en genomgripande
omändring under 1800-talets senare del; det har dock visat sig vara
möjligt att rekonstruera kvarnens utseende vid 1700-talets slut eller
1800-talets början. I Funbo socken har överläggningar gjorts med Funbo
hembygdsförening angående räddandet av den från det nya vägsystemet
frånskiljda stenvalvsbron över Funboån vid kyrkan.
Rådgivning har lämnats av tjänstmännen vid restaurering av den
gamla smedsbostaden från 1800-talets mitt i Älvkarleö bruk, gamla tings-
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huset från Ortalalund, som tidigare flyttats till Väddö folkhögskol a,
väderkvarne n från tide n omkring 1830 i Valle ntuna, arrtnda torsbostacle n
vid Danmarks prästgård, Vallbostrancls vårdhem i Bällsta, Valle ntuna ,
torpe t Lövhagen och Granhammars gamla skolhus i Järlåsa s:n, bryggstugan vid Skogs-Tibble prästgård, Söderbykarls muse um, som av Ko nung
Gustav VI Adolfs 70-årsfoncl för svensk kultur tilldelats e tt a nslag å
15 ooo kr., stugan vid Ekparke n i Österåkers s:n, Sommarängebocle n i
Viksta s:n samt Björklinge gamla prästgårclsbyggnacl, som skall iordningställas som församlingsgårcl.
I UjJjJsala har arkeologisk undersökning utförts p å Skandinaviska Ba nkens tomt i kvarteret Duva n vid Kungsängsgatan, där lämningar av
gammal träbebyggelse utefter elen medeltida Breclgränclen kunde iakttagas. D essutom p åträffades gatustensättningar p å olika djup, grundvalarna till e n medeltida bogårclsmur samt en mängd lösfynd, främst
keramik. I samband med r estaureringen av Konsistoriehuset h ar uppmätningar och fotograferingar gjorts av äldre murverk och målningar
samt ga tubeläggning, som framkommit vid byggnaclsarbetena. Byggnaclshistoriska undersökningar, · uppmätningar och fotograferingar har gjorts
av byggnader som stått inför rivning. Däribla nd bostadshusen - d e flesta
från 1800-talets senare hälft - utmed Dragarbrunnsgata n i kvarter et
Svanhilcl, hörngårclen Dragarbrunnsgatan-S:t Persgatan - frå n 1700-talets
slut och 1800-tale ts början - i kvarteret Sva n samt vissa gårclsbyggnader i kvarteren Frigg och R ådhuset. Det s. k. Ambrosiahuse t i kvarteret Ka niken har undersökts och fotograferats i samba nd m ed dess
r estaurering. U ppmätning och fo tografering har också gjorts av Lundh o lms kara m e ll fab rik v id Ban gårdsgata n samt av ä ldre sch a bl onmålningar

i Skytteanum.
I Enk öping har uppm ä tning, undersökning och fotografering gjorts av
1700-och 1800-talsbebyggelse i kvartere n Munken och Muraren i samba nd m ed dess rivning. Vid gräv ning av e n avloppsledning p å M unksunclsga ta n intill klostret p å träffades skele ttrester och bordl äggningen
från e n klinkbyggd b å t. Dessa fynd, som torde härröra frå n med eltide n ,
uppmättes, undersöktes och fotograferades. I E nköping har e n inve ntering av kulturhistoriskt märkliga byggnader utförts.
I Sigtuna h ar schaktningsarbe te n i kvartere n Humlegården och S:ta
Gertrud samt på S:t Persgatan följts.
Byggnaclshistoriska uppmätnings-, undersöknings- och fotograferingsarbe ten h ar vidare utförts vid T isslinge herrgård i östuna socken , Kullgränby i Är entuna socke n , Väsby väderkvarn i Vallentuna socken ,
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Sunnanå vattensåg H agby socken, Sjöö slott i Holms socken, Strömsbergs bruksherrgård i Tolfta socken, Mehedeby gästgivargård i Tierps
socken, och Kungsgården i Gamla Uppsala. Vid de ovan a nförda
Balingsta, Gottröra, Tegelsmora, Vaksala och Akerby kyrkor har uppmätningar och fotograferingar utförts i samband med restaureringsarbeten .
Rivningen av den gamla stenbron över örbäcken vid Ullbro i Tillinge
socken har följts.

PUBLIK ATIONS- OCH FÖREDRAGSVERKSAMHET M. M .
Föreningens årsbok UPPLAND 1960, under red aktion av Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg, utkom i slutet av februari
och distribuerad es till medlemmarna under mars. Ur innehållet må
anföras: • Knivsta kyrkas porta!. av Nils Sundquisl ; •Erik Johansson
Vasa och Lorens Pasch d. y.• av Allan Ellenius; •Ett kalkkläde från
Ålands kyrka med invecklade dateringsproblem• av Anne-Marie Franzen; ·Bidrag till det borgerliga Vaxholms äldre historia• av E. Alfred
Jansson; • Upprichtigt fålck boor här .. . • En roslagsskildring från
1670-talet av S. E. Vingedal samt •Några nyförvärv till Upplandsmuseet,
Silver, Tenn, Fajans• av Anna-Märta B erg och Agneta Lindgren.
Landsantikvarien har under året dessutom publicerat uppsatsen
•Mikaelskapellet och Uppsala domkyrka • i U. N . T :s julnummer 1960.
Följande föredrag h ar h ållits av land santikvarien: •Hembygdsrörelsen ,
d ess syfte och d ess kris., vid Knutby-Bladåkers fornminnes- och hembygdsförbunds sommarfest vid Knutby gammelgård 31 juli 1960; •Uppsala genom seklerna•, vid Socialvårdstjänstemännens kongress i Uppsala
12 aug. 1960; •Uppsala hälsobrunn 1767-1889., vid återöppnandet av
det restaurerade Brunnshuset 17 sept. 1960, •Upplandsmuseet-, vid Uppsala läns bildningsförbunds årsmöte 9 okt. 1960 samt samma ämne vid
Landsbygdens stud ieförbunds besök i museet 16 okt. 1960; •Ur Akerby
kyrkas historia-, vid kyrkans återöppnande 30 okt. 1960; •Hur Mikaelskapellet kom till», vid Mikaelskyrkans återöppnande 5 nov. 1960; •Uppsala och Gamla Uppsala-, vid Liberal press samkväm å Odinsborg 14 nov.
1960; • Historiska hus i Uppsala-, å Uppsala ålderdoms- och pensionärshem 15 nov. 1960; •Kulturminnesvården i det moderna samhället-, i samband med utställningen Vårda Uppland på Upplands nation 24 nov.
1960; · Drag ur Knivsta kyrkas byggnadshistoria-, vid Knivsta kyrkas
l l - 6JI54052
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återöppnande 19 febr. 1961; •Anläggningarna vid Kvarnfallet. Några
drag ur uppsalaindustriens äldsta historia., i Upplandsmuseets föreläsningsserie 2I mars I96I samt »På krogar och studentvärdshus i det äldre
Uppsala», inför Uppsala södra Rotaryklubb I4 april I961.
Landsantikvarien har deltagit i Skandinaviska museimannaförbundets
kongress i Finland med bl. a. studiebesök i Åbo, Nådendal, Tavastehus
och Helsingfors 5-I2 sept. I96o.
Antikvarien har under verksamhetsåret hållit föredrag om •Friargåvor
och friarseder i Uppland• för Fredrika-Bremerförbundet 26 april I96o;
•Halskläden och schaletter av siden• vid Upplands nations damsupe
2 nov. 1960; •Jul och julseder hos uppländsk allmoge» vid Yrkeskvinnors
klubbs julfest 7 dec. 1960 samt •Uppsala och Uppland i Upplandsmuseet» för Skogs-Tibble föreläsningsförening 14 febr. I961.
Antikvarien har deltagit i Svenska museimannaföreningens möte i
Västerås I I-I2 juni I96o med bl. a. studiebesök vid fornminnesområdet
vid Badelunda, vid Ängsö kyrka och slott samt vid Tidö slott.

FORNMINNESFÖRENINGENS INKÖPSKOMMITTE
lnköpskommitten, som under året bestått av hrr Manne Eriksson, G. Ro·
senborg, E. Wolrath, E. Åberg och N. Sundquist samt med antikvarie
Ann-Märta Berg som sekreterare, har gjort följande förvärv:
Uppsalasilver: Sockertång, I793· av ERIK LEMON, matgaffel, I8I4, av
N. AHLANDER, 2 st. tesilar, I828 och I838, snusdosa, I842 , av A. F. HELL·
MAN, strösockersked, I855, av SVEN PETTER DAHLGREN, soppslev, I874,
av E. G. MARKSTRÖM.
östhammarsilver: Matsked, I832, av JoHAN FERDINAND GRÖNQVIST.
Salasilver: Matsked av s. k. råttsvanstyp, I720·talet av E. GRANROT.
Stockholmssilver: Tårtspade med graverad dekor, I760, av JAKOB
DANIELSSON LAMPA och snusdosa, I798, av s. RYBERG.
Tennföremål: Fat, I759 · av JoHAN HAGMAN, Uppsala, nattstake, I785,
dryckeskanna, I804, och ljusstake, I8o6, av JoHAN ERIK ScHULT, Uppsala,
nattstake, 1785, av NIKLAS FoRSS, Västerås, brännvinsskål, I 850, av NILS
ABRAHAM SANTESSON, Stockholm, och 2 st. mått, 1864, av LARS LÖFGREN.
Uppsala.
Fajans: Fat m ed det s. k. nordstjärnemönstret, signerat Stockholm
(Rörstrand) I 758 och tallrik med polykrom dekor i muffelfärger, signerad Marieberg I 766.
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Porslin: Tallrikar tillverkade vid Gustafsberg, en från r830-talet och
en från r870-talet, Rörstrandstallrik från r840-talet samt en provkollektion av tallrikar med påklistrade fabriksetiketter med typbeteckning,
Rörstrand omkring rgoo.
Lergods: 2 st. tobaksburkar av gulbrunt oglaserat gods från r8oo-talets
mitt, tillverkade vid Norrtälje lergods- och kakelfabrik.
T extilier: Damastduk, holländsk, från r694 och en damastservett från
r6oo-talet, förmodligen också från Holland samt ett flertal handvävda
bolstervar.
Dessutom har inköpts ett flertal föremål av koppar, mässing och gjutjärn.
KVEKGÅRDEN
Kvekgården, fornminnesföreningens friluftsmuseum i Fröslunda socken,
med mangård och fägård, bestående av omålade timmerlängor med halmtak, härrör från r 700-talets andra hälft. G ården med dess inredningar,
möbler och allehanda föremål visar småböndernas eller gråböndernas
levnadsförhållanden i gammal tid. Gården är tillgänglig för allmänheten
och visas efter tillsägelse av fru Larsson. Under året har halmtak omlagts och gärdesgårdar och stängsel översetts.

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Upplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året väsentligt utökats dels genom gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och h embygdsförbund. Till föreningens arkiv och
bibliotek har gåvor överlämnats av fru Hildegard de Bourg och tulltjänsteman A. Wennström, Uppsala, samt av Örebro Läns Hembygdsförbund och AB Gustaf Blads Bokhandel, Falun, genom Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund, Falun.
Biblioteket har utökats genom inköp av för föreningens verksamhet
nödvändiga böcker, uppslagsverk m. m.

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖRENINGENS
Disastiftelsen, ägare av Disagården i Gamla Uppsala, har fortsatt sin verksamhet genom sitt verkställande organ Disanämnden, som haft följande
sammansättning:
för Uf1plands nation: professor Tord Skoog och landsantikvarie Nils
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Sundquist med fil. ka nel. Inga L öwdin och fil. ka nel. Erik Ehn som
suppleanter, ·
för U p plands f ornminn esf örening: direktör Eric Wolra th och fru
Karin Bra tt med a ntikvarie A nna-Märta Berg och fru Ann a Loven som
supplea nter ,
för Uppsa la fab riks- och hantverksf örening: fabrikör E inar N orlund
med inge nj ör A nders Diös som suppleant,
för UjJjJsala län s hemslöjdsf örening: fru Es~er Hult med frö ke n L a ijla
Wallin som suppleant,
för UfJjJsala län s husrnodersf örbund: fru Aina Carlsso n med fru Sig ne
Swiird som suppleant,
för UpjJsa la stad : la ndstingsm a n Harald G usta fson med h ovpredika nt
Allan Sva ntesson som supp leant,
för ]ord brukareungdom en s f örbund: landstingsma n Gunnar Hi.ibinette
m ed jordbruksko nsulent H arald Linder som supplea nt samt
vald av n ämnde n: f. cl. r egeringsr åd et Ad olf Lundevall.
Verkställa nde u tskotte t har , föru tom av d e n av U p p la nds n a tio n utsedde ordföranden herr Skoog, b estått av vice ordföranden fru Bratt,
sekre terare n h err Sunclq uist och ska ttmästaren h err L undevall.
U nder säsongen 1 m aj-30 sept. 1960 h ar Disagården h ållits öppen
vardagar kl. 11-17, sön- och h elgd agar kl. 13-17. Som vaktmästa rep ar
har under åre t tj ä nstgjo rt h err och fru Sven A ndersson. Antalet besöka nde h ar varit 1 19 1. Skolklasser från Österbybruk, Vaksala, HusbyLång hundra och Vä nge liksom frå n Sunnersta folkskola, Luthagsskola n ,
Gr anskola n , Nannaskola n , Salahageskolan , Domarringens skola, Brantingsskola n m. fl. skolor i Uppsala h ar besökt D isagården. (Skolklasser
frå n Uppsala under lärares ledning h ar få tt besöka gårde n utan avg ift.)
Vidare h ar Grillby och E kebyholms Husmodersföreningar , Jumkils och
U ppla nds-Väsbys hembygclsföre ningar, Vädclö H u sh ållningssällskap, R öda
Korset i O densala, Sveriges förenade studentkårer, Sönclagsskolan i
F unbo, Uppsala lä ns h emslöjclsförening och folkdan sare frå n Österrike
besök t gårde n . I likhet med föregåe nde år h ar Svenska U ngd ornsringens
uppsalaavd elni ng fått d isponera gårde n för d a nsaftnar mo t e n provisio n
på inträdesbiljetterna.
St ift elsen G eijersgården

Vid Geijersgården h ar un der arbetsåret vissa underh ållsarbete n u tförts.
Stiftelsens o rdföran de h ar varit la ndshövding O lov R yla nder och ska ttmästare civilekonom E je Merkel.

ÅRSBOKEN

Uppland 1961

I959 års Ekeby-lwmmitte
Kommittens utredningsarbete har fortsatt, varvid det alternativet diskuterats tills byns bevarande att Vänge hembygdsförening eller ev. en för
ändamålet särskilt bildad stiftelse erhöll dispositiqnsrätten till byggnaderna, vilka i någon form skulle göras disponibla för ideella sammanslutningar, såsom den uppländska scoutrörelsen eller, i annat fall, uthyras till privatpersoner som sommarbostäder. D etta förfaringssätt, som
först i övlig ordning måste godkännas av byns huvudman Stiftsnämnden
i Uppsala, behövde icke hindra att vissa av ekonomibyggnaderna, som
för ändamålet voro särskilt lämpade, användes som förvaringsplats för
insamlade, ur bruk komna lantbruksmaskiner och andra föremål, belysande jordbrukets yngre historia. Kommitten har tillika beslutat att hos
Kungl. Maj:t begära ett anslag i och för framställning av Ekeby by i
modell, en åtgärd som rekommenderats av Riksantikvarieämbetet.
Uppsala 28 maj 1961.
OLOV RYLANDER
ORDF.

Nils Sundquist
SEKR.

