Upplands fornminnesförening
Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1961- 1962

I N M EM ORI AM
U nder d et gå ng na ve rksamhe tsåret h a r U ppla nds fo rnminn esförenin g
fö rlora t två inom uppl ä ndsk fo rnminn es- och kulturminn esvård aktad e
medlemmar, n ämlige n nämndema n Sa muel Sellin och kyrkvärd e n H erbert Samuelsso n. De n fö rre var ve rksam inom Tege lsmor a h embygd sfö renin g, d en sen are inom L agga fo rnminn esförenin g och båd a h ar
t illdela ts fo rnminn esföre ninge ns förtj ä nstmed alj fö r sina u ppska ttad e
insatser.
Förre medl emme n i U ppla nds fornminn esförenin gs styrelse riksdagsma n Ed vin T hun , E nköping, h ar under d et gå ngna åre t avlid it. Fornminnesföre nin ge n bevarar d e tre bortgå ngna i tacksam hågkomst.

STYRE L S E
Fornminnesföre nin ge ns styrelse ha r a rbetså re t 196 1-1 962 h aft fö lj a nde
samma nsättning:
L a ndshövdin g Olov R yla nder, U ppsala, ordföra nde
P rofessor Sve n H örstadius, U p psa la, vice o rdföra nd e
Friherrinn a n Be th de Gee r, U ppla nds-Väsby
Direktör Göra n Knutsso n, U ppsala
Ba nkdirektör G unn ar R osenbo rg, U ppsala, ska ttmäs tare
L a ndsantikvari e N ils Sundquist, U ppsala, sekreterare
Dire ktör E ri c Wolra th, U ppsala
No tisch ef Ellis Edm an , U ppsala
F . d . regerin gsråd et Ad olf Lundevall, Stockho lm
Inge nj ö r E ri c Åberg, U ppsala
R ek tor N ils Gö ra nsso n, Solle ntun a
Stadsbibliotekari e T h ore Flod erus, E nköping
U tsedd a av U p psala lä ns la ndsting :
La ndstings ma n H a ra ld Gusta fso n, Ga ml a U p psa la
La ntbruk are Birger Karlsso n, H ä rkeberga, sup p lea nt
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Utsedda av Stock holms läns landsting:
Riksdagsman Martin Söclerquist, Solna
Herr Eri c Skånberg, Lidingö, suppleant
Utsedda av Uppsala stad:
Förste arkivarie Manne Eri ksson och läroverksacl junkt Stiv J akobsson
med målarmästare Alfred Holm och fru Margit Ringensson som suppl eanter.
Förvallnin gsu lskoll: Landshövding Rylander, ordf., professor Hörstadius, förste arkivarie Eriksso n , direktör Wolrath , landsti ngsman Gusta(son, riksdagsma n Söclerq uist, skattmästaren och sekreterare n.
Revisorer: Föreningens revisorer ha varit f. cl. riksbanksclirektör G. A.
Barre, bankkamrer Gösta Holdo och riksba nksclirektör C. E. Leffler med
lan tbruk are Marti n Ehrengren, R asbo och direktör Lars-Olof Lindqvist,
Uppsala, som ersättare. Av Uppsa la stad utsedd revisor har varit svetsaren 0. Nordström med köpman Herbert Ahlqvist som suppleant.
PERSONAL
Ordinarie tjänstemän hos Upp lands fornminnesförening har va rit landsa ntikvarie Ni ls Sundquist och antikvarie Anna-l\färta Berg.
Som arkivarbetare, av lö nade med medel från Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen, har tjänstgjort Stina Norman , Anna-Lisa Ström, Algot Weidenfeldt, Erik Abrahamsson och Gustaf Moberg samt fr. o. m. 16 okt. 1961
Sven Österberg.
Tiden 23 feb ru ari- 30 aug·. 1962 har landsan tikvarien åtn jutit sj ukledighet med antikvarie Anna-Märta Berg som vikarie.

MEDLEMMAR
Antalet medlemmar i Upplands fornminnesförening uppgår till 3 583,
därav 166 ständiga och 645 familj emedlemmar. Under året har tillkommit 212 och avgått 179.
ÅRSMÖTE, UTFLYKTE R OCH VINTERTING
Arsmötet hölls söndagen 28 maj 1961 i Sala högre allm:i nn a läroverks
a ul a under ordförandeskap av vice ordf. professor Sven Hörstaclius. Till
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hedersledamot valdes f. d. riksantikvarien Bengt Thordeman, Stockholm.
Föreningens förtjänstrneda lj tilldelades rektor Ni ls Göransson, Sollentuna, byggmästare Einar Levander, Lagga, och folkskollärare A. N. Sanden, Älvkarleö. Till styrelsemedlemmar på ett år nyvaldes rektor Nils
Göransson, Sollentuna, och stadsbibliotekarie T h ore F loclerus, Enköping,
och till revisorssuppleant direktör Lars-Olof Lindqvist, Uppsala. Då
Disa Gilles under må nga år verksamma ålderman och husmor, f. cl. regeringsrådet och fru Adolf Lunclevall, avsade sig omval, liksom vak tebroclern major Gösta Lind, och ersättare för desamma ej funnos p å förslag,
beslöts efter diskussion att Upplands fornm innesförenings Vinterting
med Disa Gille för något år framåt skulle ändras så att kvällens gillem ålticl utginge och gillestämma med utdelning av Disa G illes pris och
anslaget ur Landshövding Hilding Kjellmans h embygdsfond, föredrag
m. m. förlades till förmiddagens vinterting. I samband med årsmötet
ägde vårutflykten rum med 230 deltagare. Västerlöfsta kyrka och h embygdsgård, R omfartuna kyrka samt Västerås domkyrka besöktes.
Fornminnesföreningens höstutflykt ägde rum söndagen 8 oktober 196 1
med besök i Västeråkers kyrka, Wiks slott, dragontorpet Klangens stuga
i Litslena, Ekolsunds slott samt trojeborgen R ösa Ring i Låssa socke n.
I h östutflykten deltog nära 90 personer.
Vintertinget h ölls söndagen 4 februari 1 962 med början p å U pplanclsmuseet, där fiskeutställningen »Från harka till trå!» besågs. Vintertinget
öppnades av fornminnesföreningens ordförande landshövding Olov Rylancler och fortsatte på Hantverksföreningen med föredrag av fo lkskollärare Nils J. Nilsson om »Fisket vid upplanclskusten. En återblick och
n ågra synpunkter p å utvecklinge n» . Disa G illes pris t illdelades Vallentuna hembygclsförening och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfoncl överlämnades till Södra Olancls H embygdsgille.

ÅRSANSLAG
För år 1962 har Upplands fornminnesfören ing erhållit i anslag från
Uppsala stad kr. 20 ooo, frå n Uppsala läns la ndsting kr. 14 ooo och från
Stockholms läns landsting kr. 6 500. Uppsala stad har därtill anslagit
hyresmeclel för magasinslokaler för fornminnesfören ingens museisamlingar . Det statliga bidrag·et till lanclsantikvarie- och a ntikvarielönerna
har utgått med kr. 25 ooo.
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FORN MI NN E SVÅ RD OC H K U LT U RMI NNE SVÅ RD
Fornmin nesiirenden
U nder å re t h ar av a ntik va rie n följ a nd e ark eologiska und ersökninga r
fö re tagits: I H allstaviks samh iille, H äverö s:n , har e n förm odad fornlämning undersökts. Inga fynd gjordes. E tt jordt iickt röse med e n större
grop i mitte n h ar und ersö kts i Ah!, Vå rfru lq rlw s :n. , var vid e ndast brä nd a
ben p å träffades. I Väddika, Hökh uvuds s:n., h a r e n stenforma ti o n undersö kts, varvid inga fynd gjo rdes. Vid un de rsö knin g av fyra ste nsä ttningar
i Svedj es ta, V. R yds s:n , p å träffades bl. a. fragme nt till kammar av be n,
djurhu vudform ad fibul a eller sp ä nn e, 2 st. dräktn ålar och rin gsölj a av
brons samt besl ag och nita r av jä rn. Fynd en d a tera r g rava rn a till fo lkva ndrings tide n, n ä rm are bes tä mt 600-ta le t e. Kr.
Bygg nadspla ner h ar gra nska ts oc h yt tra nd en till riksa ntik va ri eä mbetet
avgivits, i regel eft er besiktning p å pl a tse n, för fö lj a nde o mråde n:
L övstalöt i Bä/inge s:n, Gunsta sta ti o nssamhälle i Funb o s:n , Vre ta 1 :2
och 1:3 i Hiigge by s:n, T ibble l " m . fl. i Björk /in ge s: n, Sva nberga i
Es tuna s:n samt Grillby samhiille i Vi llb erga s:n.
Fö rslag till vägombyggnad er h a r gra nska ts p <°L p la tse n och yttra nd e avgivits till ri ksa ntikvari eäm be te t i fr åga o m o mbygg nad av viig 652,
G a ml a U ppsala-D a nma rks kyrka, delen Brillinge- Arsta, väg 290, U ppsala-Le na kyrka, delen G aml a Uppsala bra ndsta tio n-Husby, Uppsala
stad , a nslutningsväg till Va ksala kyrk a, väg 5 19, d elen vid Boglösa m . fl.
pla tser samt viige n Söderfo rs-H argsha mn, dele n Gubbo (väg 13)-TierpVallby.
U nder <°Lre t h a r besiktningsresor rö rande fo rnl ä mnin ga r dess utom för etagits till Stg nr 1009, H iillby, cUi r astrogeode tiskt o bser va torium pla ner a ts, Stg nr 1836, Röbo, va res t silos bygg nad för eslagits, T räs ta, H äverö
s: n, d är so mm a rstu gor uppförts p å gravfält, Väs ta nå, Älvka rl eby s:n ,
gravfält utsa tt för nedskrä pning, fo rnl ä mnin gso mråde t i G a ml a U ppsal a,
där skad or uppstå tt vid utn yttj a nde av körväg söder om kungs högarn a,
Gillberga 51, Ed ebo s:n, med fo rnl ä mnin gspla tser berörd a av pla nerad
be bygge lse, J o nsgru va n i Bärs tils s: n, d är sänd a rsta ti o n för televisio n
öregrund-östh a mma r pl a nera ts, G a mmelbyn 3: 1 , Östh a mm ar, gravfält
in vid o mråd en avsedd a a tt a nvä nd as fö r egna hemsbebyggelse, Stg 3793,
Fullerö 2:11 , m . fl. område n avsedd a för grustä kt, Ernevi i Funbo s:n
och Vi ggby i D alby s: n, besiktning· av run ste nsfynd, Bo lsta, Va ksala s: n,
ko ntro ll av u p pstädnin g av gr a vfält, F jäll 31, 62, 4" och 9", Väclcl ö s: n ,
i Loh ärad s s:n , område n, där g rustäkt pl anera ts, Edsä tra 22• i H å llnäs s: n,
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besiktning av fyndplats för spiinnbuckla från vikingatiden, Häggeby, Skuttunge s:n, fornHimning berörd av la ntmäteriavstyckning, området norr och
nordväst om brandstationen i Gamla Uppsala, varest nedläggning av
telefonkabel planerats, Asby, Tensta s:n, kontroll av uppstädning av
gravfält, Danmarksby 7:2 och Ecleby 3:2 i Danmarks socken och Skällerö 2:27 i Funbo s:n, forn lämningsområden berörda av rensningsföretag
av Sävjaån och Funboån , Sunclby il, Funbo s:n , fornlämningsområcle
berört av la ntmiiteriavstyc kning, Brottby i össeby-Garn s:n, Kasberget i
Viiclclö s:n, samt Norrtiilje, varest sändarstationer för racliolänklinje
Stockholm-Norrtä lje-Finland planerats, Stavby 81 och 21 i Stavby s:n,
planerad grusökt invid forn lämningsområclen, Stg 3816 Fullerö, varest
g rustiikt planera ts, Brunna, Lena s:n, varest grustäkt invid forn lämningar
pl a nerats samt R å by, Fasterna s:n, avstyc kning för sommarstugebebyggelse invid gravfält, samt Aby, Funbo s:n , där nybyggnader planerats i
n ~i rh e ten av forn lä mningsområcle n.
B yggnadsiirenden:

Landsantikvarien h a r varit kulturhistorisk kontrollant bl. a. i samband
med kyrkores taure ringar. Därvid har bygg nadshistoriska och a ndra iakttagelser gjorts vid ele n fortsatta restaureringen av Gottröra och Balingsta
kyrkor. I Sparrsätra kyrka har, i samband med förstärkningsarbeten vid
sakristian , vissa murkonstruktioner undersökts, uppmätts och fotografer a ts. Vid Vendels och Tensta kyrkor har ytterfasadern a studerats i och
för rengöring från lavar och a nn a n väx tlighet. D e n byggnaclsarkeologiska und ersökningen av Husbyborgs kyrkoruin i Tierp h ar p å börjats.
Ruine ns yt tre murliv har fril agts, varvid man erh ållit e n klar yttre begränsning på ele n rektangu lära kyrkplanen . Konsultation er och yttrand e n h ar givits beträffande förändring av inredning i Björklinge kyrka,
res ta urering av bä nkinreclning i Lagga kyrka, yttre restaurering av
Alunda kyrka, utvidg nin g av kyrkogårde n vid Ekeby kyrka, belysningsanordning vid Karls kyrkoruin i Söderbykarl, pl ace ring av rnaskinhall vid
Estuna kyrka, försäljning av tomt å prästgården i Väddö, tomtförändring p å prästgård e n i Tegelsmora, res taurering av präs tgå rdarna i Riala
och Skuttunge, urrivning av broar vid Joha nnisfors i Forsmark och vid
Strömsbergs bruk i Tolfta, Hjelmska soldattorpet i Knektbacke n i Stockholms-Näs samt beträffande ge n eralplanefö rslag för Norrtälje.
Bygg naclshistoriska undersöknin gs-, uppmätnings- och fotograferingsa rbe te n h ar, inför resp. byggnads ri vning, utförts av ett bostadshus av
sten frå n 1800-talets början i Joha nnisfors i Forsmark, av manbyggnad
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från 1700-talct p å Danmarks ga mla prästgård och a v Broby gamla h crrgårdsbyggnad i Funbo. Innan d e t nya ytterta ket av koppa r lades p å
Salsta slott i L ena fotografer ad es det ursprung liga ta ke t av järnplåt.
Krogsta väderkvarn i Vidbo har genomfotograferats. Gravhälla r från
1600-talet p å Vendels kyrkogård har avrita ts och fotograferats. E n ko mpletterande inventering av d e äldre huse n i Norrtiilje har utrörts fiire
landsantikvariens yttrande över stade ns ge neralplan.
I Uppsala har ele n fortsa tta inre r estaureringen av Ga mla ko nsistoriehuset vid S:t Eriks torg följts. I samband med resta ureringe n av Gamla
konsistorium ecclesiasticum vid S:t Eriks torg och Oxenstiernska huset
vid Riddartorg·e t h ar byggnadshistoriska und ersökn ings-, uppmiitningsoch fotograferingsar beten utförts, främst av de tegelfasader, igensätt·
ningar och ankarslutar frå n 1600-ta let, som framkom under senare tid ers putslager. Källaren i Oxe nstiernska huset har uppm;itts och fotografera ts innan delar av densamma ige nfyllcles. I byggnad ens övre vå ninga r
h ar äldre in redningsd e ta ljer, ige nsättningar m. m . uppmätts och fotograferats. R esta ureringen av jordvå ningarn a i U ppsala slotts söd ra fl ygel
och n orra torn har följts. I a nslutning till d essa slottsarbeten har bygg·
nadsarkeologisk undersökning gjo rts av grund murverk söder om och i
a nslutning till Sturevalvet. Vid sch aktningar för rörledninga r öster om
södra slottstornet har grundmurverk frå n tidigare befintliga sidobyggnader p å träffats, uppmätts o ch fotograferats. Samtidigt har fynd av stuckatur frå n d et tidigare södra slottstornet gjorts. Konsultationer h ar g ivits
inför restaurering av D eka nhuset vid Odinslund och byggnad av trä vid
det s. k. Bleke t ned an för slottet. Byggnadsarkeologisk undersök ning h ar
utförts i n orra dele n av kvarteret Duva n , d ä r fynd av bl. a. mede ltida
lösföremål av trä och läder gjorts. Schaktningar inför n ybyggenska p i
kvarteren Lejo net, Pilen och Sva nhilcl har följts, varvid dock inga fynd
av äldre d atum noterats. U ppmät ninga r och fotograferingar har gjorts
av rivningshus, frå n 1700- och 1800-tale n, i kvartere n Duvan, R osend al,
S:t Lars, Svala n och Torget.
I Enkijping har scha ktningsarbeten intill k lostertom te n p<l M unksun d et fö ljts och uppmätn ing och fotografe ring utförts vid rivning a v iildre
bebygge lse i kvarteren Brygga re n, Munken och Skr:iddare n.

P U BLIKAT IO N
U nder å ret h ar före ninge ns å rsbok UPPLAND 196 1, under red ak tio n av
Nils Sundquist, Manne Eriksson o ch Anna-Märta Berg, utgivits. Ur inne-
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hå llet må anWras: •Långhundraleden• av Bjiirn Ainbrosiani med fotografier av Sören H allgren; •Trifolium och spetstrifol ium i några kyrkor
i Uppland• av Nils Surulquist; •Prins Gustafs folkskola i Uppsala 18311959• av Ola Ehn; •Ett bidrag till släkten Svinefots historia• av Magnus
Collmar; »En byordning frå n Börstils socken av 1784• av K arin A linder
samt .Några nyförvä rv till Upplandsmuseet• av A nna-Märta Berg, Agn eta Furumark och Nils]. Nilsson .

FORNMINNESFÖREN I NGE

S INKÖPSKOMMITTE

Inköpskommitten, som under åre t bestått av hrr Manne Eriksson, G. Rosenborg, E. Wolrath, E . Aberg och N. Sundquist samt med antikvarie
Anna-Märta Berg som sekreterare, har inköpt ett antal föremå l, bland
vi lka följande märkas:

Silver: Gustavia nsk kaffeka nna, tillverkad 1794 av uppsalamästaren
OLOF YTTRAEUS.

Porslin : Två d esserttallrika r tillverkad e vid Gustafsberg p å 1830-tale t
och uppläggningsfat frå n 1880-talet i R örstra nds Victoria-mö nster.
L ergods: Tobaksburk av glaserat lergods med reliefdekor, tillverkad
vid Höganäs p å 1830-40-talet och mugg av glaserat lergods, tillverkad
p å 1800-talets andra hälft vid Tillinge fabrik, Kalmar Hin.
Glas: Pokalglas med e tsad dekor med Adolf Fredriks monogram under
kunglig kron a, a ntaglige n tillverkat vid Kungsholms glasbruk under
1700-tale ts andra hälft, två sp e tsglas med Gustaf III:s krönta monogram
samt högt brä nnvinsglas frå n 1870-80-tale n med ingjute n spiraldekor i
benet.
Möbler: Alrotsfanerat ka binettsskå p i senbarock av svensk tillverkning.
T ex tilier: R ya vävd i Funbo på 1800-tale ts mitt.
Mässing: Stryk jä rn med rund nos av 1600-talstyp och 1jusstake i senbarock.

KVEKGÅRDEN
Kvekgården, fornminn esföreninge ns friluftsmuseum för allmogekultur
i Fröslunda socken frå n 1700-talets andra hälft, med ma ngård och
fägård, beståe nde av omålade timmerl ä ngor med h almtak, h ar varit
tillgänglig för allmä nheten och visats efter tillsägelse av fru L arsson .
Under året h a r h alm tak omlagts och gärdesgårdar och stängsel översetts.
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BIBLIOTEK OCH ARKIV
U pplands fornminnesförenings bibliote k och arkiv har under året utökats
dels genom gåvor, d els ge no m byten med andra fornminnesföreningar
och h emb ygclsförbuncl. Till föreningens ark iv och bibliote k h a r bl. a.
överlämnats 529 glas negativ med uppsalavye r fr å n tid e n 1901-04, tagna
av fotografen A. Dahlgre n, kataloger, viigleclningar m. m. om A B. St.
Eriks Lervarufabriker i Uppsala, litteratur om Uppsala fabriks- oc h hantve rksföre nin g och Uppsala Spårvägs AB fr å n tid e n 1906-16 sa mt fotografi er av ödegården Sibbo i Films sn.

VERKSAMHET NÄ R A K NUTEN TILL FÖRENINGEN

Disastif telsen, iigare av Disagå rcle n, friluftsmu see t för uppHinclsk byggnads- och a llmoge kultur, i Gamla U ppsala, har fortsatt sin verksamhet
genom sitt verkstiillanclc orga n Disanämncle n. I Disan ii m nden ingår
ledamöter, valda av U ppla nds n at ion, Upplands fornminnesförening,
Uppsala fabriks- och hantverksföre ning, Uppsala läns hemslöjclsföre nin g,
Uppsala lii ns husmocl ersförbuncl , Upp sa la stad och Jordbrukareu ngclo ms
förbund.
D isa nämndens verkställa n de utsko tt har, förutom av ele n av Upplands nat ion utsedda ordförande n professo r Tord Skoog, bestå tt av fru
Ka rin Bratt, vice ordf., la ndsa ntik va rie Nils Sundq uist, se kre tera re, och
vald av n iimncle n L cl. regeringsrådet Adolf Lundevall, skattmästare.
Till und erhåll av Disagården för år 1961 h ar Di sast ifte lse n fr å n Uppsala stad erhå llit kr. 3 ooo.
D isagården har und er säso nge n 1 ma j-30 sept. 1961 hållits öppen vard aga r kl. 11 -17, sö n- och helgdagar kl. 13- 17. Som va ktrnästarep ar h ar
tj iinstgjort herr och fru Sven Andersson. Antalet besö kare h a r varit
1 831. Skolklasser från Bollniis, Åkers be rga, D a nm arks sn, E nköp ing,
Hj iilsta och Satta .Järvi likso m U ppsala vävs kola, Almtunaskol a n , Vaksala småskola, Kun gsii ngss kol a n och Täljstensskolan i Uppsa la h ar besökt Disagård e n. Skolklasser frå n Up psala und er lärares ledning få r besöka gå rde n utan avgift. Vidare har Sjiilevads n orra husmodersfö rening,
Djurgårdens vä nn er, Bälinge husmod ersfören ing sam t österrikiska gäs ter
till LHS besökt gå rd en. I likhe t med föregående år h ar Svenska Ungclomsringe ns uppsala avclelning fått disponera gårde n för clansaftnar mot
e n provision p å inträdesbilj e ttern a.
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Under juli m;rnad har Disag;°1rdcn d emo nstrerats på söndagarna av
fil. stud. Monica Sjögren.
0

Stiftelsen Geijersgårclen

Vid Geijersgården har und er arbetsåret vissa und erh ållsarbeten utförts.
Stiftelsens ordförande har varit landshövding Olov R ylancl er och skattrnästare civileko nom E je Mer kel.
I959 års Ekeby-lwmmitte

Kommitten har fortsatt sitt utred ningsuppd rag om förslag till bevarandet
av Ekeby by i Vänge socke n. Efter diskussion och samråd med Stiftsnämndens sekreterare har kommitten 7 apr il 1961 till Vänge hembygdsföre ning riktat en förfrågan huruvida h embygdsfören ingen ge nom arrende
ville övertaga vissa byggnader i byn. Efter förhandlingar med Stiftsnämnden har ett 14 juni 1961 av Stifsnämnden daterat och 29 juni 1961
av Vänge hembygdsförening godkä nt arrendeavtal upprättats för en tid
av 10 år. Ekebykom mitten, som änn u ej avvecklats, över väger att, på
rekommendation av Riksant ikvarieämbe tet, a nh ålla om a nslag i och för
framställning av en modell över Ekeby by.
Kulturminneskommitten för UjJpsala

Stadsfullmäktige h a r hösten 1961 tillsatt en kulturminn eskommitte med
uppdrag att inve ntera den äldre kvartersbebyggelsen i Uppsala och att
med kulturhistoriska och estetiska värderingar vara rådgivande organ åt
byggnadsmyndigheten. Ordförande i kommitten är professor N.-G. Sandblad. övriga ledamöter äro landsa ntikvarie N ils Sundquist, stadsarkitekt
P. 0. Le Evert, f. stads byggmästare B. W. Åkerman . Ad junge rade ledamöter äro vice stadsarkitekt B. Ericsson, fil. kanel. Ande rs Åman och
fil. kanel. Ola Eh n, sekreterare.
Uppsala 14 maj 1962.
OLOV RYLANDER
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