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Upplands Fornminnesförening
Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1962-1963

IN MEMORIAM
Under det gångna verksamhetsåret har Upplands fornminnesförening
förlorat tre av sina hedersledamöter, nämligen f . landshövding Sigfrid
Linner, som åren 1931-1944 var Upplands fornminnesförenings ordförande, fil. dr Herbert Rettig samt f. ombudsman Tycho Heden. Under
året har Roslagens sjöfartsminnesförenings sekreterare, agronom Gunnar
Bergman, avlidit. Fornminnesföreningen bevarar de bortgångna i tacksam hågkomst.
STYRELSE
Fornminnesföreningens styrelse har arbetsåret 1962-1963 haft följande
sammansättning:
Landshövding Olov R ylander, Uppsala, ordförande
Professor Sven Hörstad ius, Uppsala, vice ordförande
Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby
Direktör Göran Knutsson, Uppsala
Bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare
Landsantikvarie N ils Sundquist, Uppsala, sekreterare
Direktör Eric Wolrath, Uppsala
Notischef Ellis Edman, Uppsala
F. d . regeringsrådet Adolf Lunclevall, Stockholm
Ingeniör Eric Åberg, Uppsala
Rektor Nils Göransson, Sollentuna
Stadsbibliotekarie T hore Floderus, Enköping
Utsedda av Uppsala läns lanpsting :
Landstingsman Harald Gustafson, Gamla Uppsala
Lantbrukare Birger Karlsson, Härkeberga, suppleant
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U tsedda a v Stockholms l:i11s la ndsting:
Riksd agsman Ma rtin Söderquist, Solna
H err Eric Sk;'\ nberg, Lidingö, suppl ea nt
U tsedd a av U ppsala stad :
Förste arki va rie M anne E riksso n och Urove rksadjunkt Stiv J ako bsso n
med m tt!a r m:ista re Alfred H o lm och fru Ma rg it Ringenso n som supplea nter.
Förva ll n ingsulslw tt : L a ndshövding R yla nde r, o rd f., professor H örstadius, förste a rki va rie Eriksson , dire ktör W o lra th, la ndstingsman G ustafso n, r iksd agsma n Söcle rq uist, skattmästa ren och sekre terare n.
R eviso1·er: Före ningens r eviso rer h ar varit f. cl. riksba nksdirektör G.
A. Barre, ba nkka rnrer G ös ta H o ldo och riksba nksdi rektör C. E. L effl er
med la ntbruka re Ma rtin E hre ngre n, R asbo, och direktör L ars-Olo f Lindqvist, U ppsala, som ersiitta re. Av U ppsala stad u tsed d revisor h ar vari t
sve tsare 11 0. Nordström med köpma n Herber t A hlqv ist so m su pplea n t.

P E R SONA L
Ordina rie tj ä nstem ä n h os U ppla nds fo rnminnesföre ning h ar va rit la ndsa ntikva rie N ils Sundquist och a n tikva rie Ann a-M ärta Berg. För extra
arbete n vid byggnadshistoriska un dersökningar h a r under år i 963 a nlita ts fil. ka ndid a terna O la E lm o ch L ars Gezelius. Den med eltidsarkeologiska undersökningen av Uppsa la fra nciska nerkloster i kv. T orge t h ar
under tide n 1 m aj- 30 ju11i 1962 om hiinde rhafts av ka nd. G ezelius och
under tide n i juli-22 sept. a v fil. mag. Kj ell Lundholm. U nde rsökninge n h a r bekosta ts av Byggnadsfirm an Gottfrid Lindgre n A B.
Som a rki var beta re, av lö nade med med el frå n K ungl. Arbetsma rkn ad sstyrelse n, h a r tj iinstgjort Sti na Norma n, A nna-L isa Ström, Algo t Weicle nfeld t, Erik Abra hamsso n, G usta f !vfoberg o ch Sve n Österberg.
T ide n 1 juni- 3 1 aug. 1962 ha r landsa ntikvari e n ;1tnjuti t fortsa tt sj ukledighe t med antik vari e Anna-M:irta Berg som vikarie.
0

ME DL EMMA R
A ntalet medle m mar i Uppla nds forn min nesfö re ning u ppgår till 3 565,
d ärav 164 stiind iga och 663 fa milje med lemma r. U nd er åre t h ar till komm it 211 och a vgå tt 196.

ÅRSMÖTE, UTFLYKTER OCH VINTERTING

Ärsmötet hölls söndagen 3 juni 1962 i Tierps yrkesskola under ordförandeskap av landshövding Olov R ylander. Stadgeenliga val företogs
och r evisionsberättelsen upplästes och godk ändes. Till föreningens med aljörer utsågs f. d . folkskollärare Nils J. Nilsson, Uppsala, och bokbindare Erik Holmberg, Stocksund. I samband med årsmötet ägd e vårutflykte n rum med 260 d eltaga re. Gravfältet vid Dragby i Skuttunge
socken, Tierps kyrka och Gammelgård , Strömsbergs bruk och Sikhjälma
fiskeläge besöktes. Middag intogs p å Älvkarl eby Turisthotell.
Hös/utflykten ägd e rum söndagen 30 september 1962 med besök i
Enköping, d är Vårfrukyrkan och ruin ern a av S. Ili anskyrk orna studerades, R evelsta-fatburarna i Altuna, socknens h embygdsgå rd och kyrka
samt • Ulleråkers slott• i Simtuna socken. I h östutfl ykten deltog n ära
70 p erson er.
Vintertinget h ölls sönd agen 3 februari 1963 p å U pplandsmuseet. Prof.
Sten Carlsson höll föredrag om Carl XIV Johan, varefter d en i museets
Stadshall p ågåe nde minnesutställningen Carl XIV Johan d emonstrer ades
av a ntikva ri e Anna-Märta Berg och amanuens Märit Mårtensson. Disa
Gilles pris utdelades till Täby h embygdsföre nin g och utdelninge n ur
L andshövdin g Hilding Kj ellmans h em bygdsfond tilldelad es Tierps hembygdsgille.
Å RS ANS L AG
För år 1963 h ar Upplands fornminnesförenin g erhållit i anslag från
Uppsala stad kron or 25 ooo, från Uppsala läns landsting kronor 17 ooo
och från Stockholms läns landsting kronor 6 500. Uppsala stad h ar d ärtill anslagit h yresmedel för magasinslokaler för fornminnesföreningens
museisamlingar. D et statliga bidraget till landsan tikvari e- och antikvari elönerna h ar utgå tt m ed kron or 30 ooo.
FORNMINNESVÅRD OCH KULTURMINN ES VÅRD

Fornminnesärenden
Under året h ar skelettgrav, påträffad vid lertäkt vid Vaksala Tegelbruk,
Brillinge, Vaksala sn, delvis und ersökts. Vidare h ar en stockb åt, funnen
vid H allsjön , Il ökhuvuds sn, undersökts, uppmätts och fotograferats.
Byggnaclsplan er och avstycknin gsäre ncle n h ar granskats och yttranden
till Riksantikvari eämbetet avgivits efter besiktning p å pl atsen för föl-
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jande områden: Vreta 12 och 1 3, Hiiggeby sn, Hagby 11, Rirnbo sn,
Jönninge l: 2, Stavb y sn, Karby 71, Vendels sn, Tiby 81, Börje sn,
Snugga 110, Björk/inge sn, Blacksta 38, ]urnkils sn, Alby 12-4, Viinge sn
samt Fjuckby 5: 12, /l°rentuna sn. Utomplansbestämmelser för Vendels
kommun har granskats och yttrande avgivits till Riksa ntikvarieämbetet.
Förslag· till väg·ombyggnader har granskats på platsen och yttrande
avgivits till ämbetet i fråga om ombyggnad av väg 519 Enköping-Veckholms kyrka, delen Rickeby, Boglösa sn, väg 282 Knutby-Edsbro,
Knutby sn, väg 1086 B!adåker-länsgränsen Veskinge, Bladåkers sn, väg
282 länsgränsen Löt-Almunge-Knutby-Edsbro, delen Länna-Almunge,
Almunge sn, samt väg E 4 Stockholm-Uppsala-Gävle, delen Kumla trafikplats-Läby m. fl. platser. Under året h ar besiktningsresor rörande
fornlämningar dessutom företagits till Ah! 12, Vårfrukyrka sn, där grustäkt intill gravfält planerats, Husby 21, Lena sn, där Lena grustag planerat vidgad grustäkt, till Vendels bygdegård, Vendels sn, för granskning av schakt för avloppsledning, till EnköfJing, där å mark tillhörig
Enköpings Trädskola och Fröhandel fornlämningar påträffats samt till
Skiiflharnmars sn, där runsten planerats att flyttas från Gimo herrgårdspark fram till Skiifthammars kyrka.

Byggnadsiirenden
Under landsant ikvariens sj ukl ed ighet har antikvarien handlagt löpande
ärenden. Yttrande t ill Riksantikvarieämbete t har avgivits i fråga om det
kulturhistoriska värdet hos d et s. k. Rappska huset i kv. Hervor, Uppsala, varvid byggnadens värde som synnerligen god ex ponent för jugendarkitekturen i vårt land understrukits. Ett av Uppsala universitets Byggnadskontor upprättat förslag till ombyggnad av östra delen av Skytteanums vindsvåning har granskats och yttrande avgivits. Till Riksantikvarieämbetet har framförts förslag till registrering av Gamla Observatoriebyggnaden, Svartbäcksgatan 7, i kv. S:t Per i Uppsala som byggnadsminnesmärke.
Förslag till el-installation och reparationsarbeten i Vidbo kyrka har
granskats och genomgåtts på platsen och yttrande avgivits till Riksantikvarieämbetet. Rapport har översänts till Ämbetet om fynd av rikt
ornerade medeltida vindskidor, påträffade vid omläggning av spåntaket
i Lagga kyrka. Om V~igförvaltn in gens b eg~iran om utrivning av bron
över Jumkilsån, d e n s. k. Löpsbron , i Akerby sn, har yttrande avgivits.
På begäran av Riksantikvari eä mbete t har förteckning upprättats över
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fasta fornlämningar och byggnader av kulturhistoriskt värde i enskilda
kulturminnesvårdande organisationers eller institutioners ägo.
Under tiden 1 maj-31 augusti 1962 övervakade antikvarien den medeltidsarkeologiska undersökningen av Uppsalas franciskanklosters ruin i
kv. Torgets norra del, där ruinerna efter franciskankyrkans östra parti
frilades. I samband med rörläggningsarbeten å Riddartorget påträffades, intill Värmlands nations hus, ett sakristicellarium, hörande till S:t
Eriks forna kyrka, riven p å 1700-talet. Byggnadslämningarna uppmättes
och fotograferades . Byggnadshistoriska uppmätnings-, undersöknings- och
fotograferingsarbeten h ar verkställts vid en rad byggnader och gårdar,
som stått inför rivning, nämligen Littorinska gården i kv. Kaniken med
bebyggelse i huvudsak från 1700- och 1800-talen men även med rester
av en medeltida byggnad; den gamla bryggerigården i kv. Trädgården
med byggnader från 1700-talet och 1800-talets början; Ulanderska gården
i kv. Rådhuset, till största delen från 1850- och 60-talen men med rester
av det Sigfridssonska huset från omkring 1660 samt den gamla Sysslomansgården från 1700-talet i kv. Rudan ; vidare vid några mindre gårdar
och enstaka byggnader i kv. Bryggaren, Rosendal, Svalan, Svan och Vindhem. Fotografering har utförts i domkyrkan i samband med de undersökningar, som utförts på valv och väggar i vissa kapell inför den förestående restaureringen. I kvarteret Svan h ar fynd från kistbegravning,
troligen tillhörande S:t Pers kyrkogård, besiktigats.
I Enköping har besiktning utförts vid schaktningsarbeten intill klosterruinen på Munksundet samt uppmätning och fotografering av äldre
bebyggelse i kvarteret Kaplanen.
Byggnadshistoriska uppmätnings-, undersöknings- och fotograferingsarbeten har utförts vid Alunda kyrka i samband med dess yttre restaurering, vid Rickomberga skola och Sunnersta herrgård i Bondkyrko
socken, Storgården i Gamla Uppsala socken, Folkmora gård i Hökhuvuds socken samt vid Uppsala Näs prästgård.
Från 1 sept. 1962 till 30 april 1963 har landsantikvarien handlagt de
löpande ärendena. Kulturhistoriskt kontrollantskap har utförts vid den
yttre restaureringen av Skogstibble och Västlands kyrkor. Förberedelser
har utförts för restaurering av Funbo, Vaksala, Rasbo, Tegelsmora och
Söderfors kyrkor. Kulturhistorisk rådgivning har lämnats vid restaurering av Tingssalen från Ortala-lund vid Väddö folkhögskola samt vid
Dekanhuset och Oxenstiernska huset i Uppsala. R ådgivning h ar lämnats
vid iordningställande av den ovan nämnda nya seminarielokalen i Skytteanums vindsvåning, vid det s. k. Biskopshuset intill Bälinge kyrka samt
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vid det gamla timmermagasinet vid Knivsta kyrka. Sedan under elen nyutsedde domkyrkoarkitektens för Uppsa la domkyrka ledning und ersökningsarbete n av domkyrkans interiör påbörjats, har i samarbete med
Riksantikvarieämbetet ele n ovannämn d a kulturhistoriska r egistreringen
p åbörj ats.
I kuhurminn esvårds fr ågor har bl. a. ytt rande n avgivits till R:iksa ntik varieämbetet o m Uppsa la slotts framtida disposition och om fl ytt ning till
ny pla ts av minnesstenen över Kungl. Up plands Artilleriregemente.
Landsantikvarien h ar på uppdrag av drätselkammaren i Uppsala undersökt möjligheterna att få en sådan tomtreglering till stå nd inom kv.
Torget i Up psala at t det forna franciskanklostret skall kunn a friläggas
och konserveras såsom ruinpark. Fiir En kö pings stad har yttra nd e avg ivits TÖrancle det kulturhistoriska värdet hos elen s. k. Änkehusgårclen
vid Munksunclsgatan.

ö vrig kulturminnesvårdande verksamhet
Lanclsantikvarien har medverkat i förberedelsearbeten för kyrkojubileet
i Uppsala 1964 samt deltagit i kulturminnesvårclskommittens i Uppsala
inventering av elen ä ldre bebyggelsen i Up psala samt dess kulturhistoriska kl assificering.
Följande föredrag oc h demonstrat ioner må framhållas: Vid H. M.
Konunge ns besök i En köp ing 15 sept. 1962 h a r lan clsa ntik va ri en demonstrerat E nköp i;1gs kulturminnesmärken , bland dem Vårfrukyrkan,
S:t Il i a ns kyrkas ruin samt fra nciskanklostrets ruin. Visning av Uppsa la
franciskanklosters ruin för Uppsa la R otaryklubb 12 / 9 1962, föredrag
vid Gränomekursen över iimn et »Hem bygdsarbetet och kulturminn esvårclen» 21 / 10 1962, rundva ndrin g i det äldre Uppsa la med fö re nin ge n
Vårda Uppsala 23 / 1o 1962, föredrag vid U pplancls-Väsbys h em bygelsförenings årsmöte 16 / 11 1962, demonstration av pl atsen för elen forna
S:t Eriks kyrka i U ppsala 1 / 12 1962, före drag vid Upplands nations
300-åri ga inspektors jubile um 9 / 2 1963, föredrag inför Uppsala R o taryklubb om »Joha n 111 i Uppsa la» 23 / 1 1963, demo nstrat ion av Uppsala
domkyrka för föreningen Vårda Uppsala 12 / 2 1963, föredrag inför Mercurii-sällskap et om det äldre Uppsala 14 / 2 1963 samt in för Folkpartiet i
Upplandsmuseet 25 / 2 1963, demonstration av Uppla nclsmu seet inför
Drottningholmsteatern s Vänner 3 J3 1963, föredrag om franciskanerna i
Uppsala inför Svenska Fornminnesföreningen i Stockholm 1/ 3 1963,
föredrag om D eka nlrnset i Up psala och d ess miljö inför föreningen
Vårda Uppsala 14 / 3 1963, föredrag inför Uppsala arbeta rekomm uns
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kurs om äldre och nyare bebyggelse i Uppsala 22 / 3 1963 samt demonstration av Upplandsmuseets specialutställning »Från småstad till storstad» inför Folkpartiets Fjärdingsgrupp 6/5 1963, föredrag inför kyrkogårdsnämnden i Uppsala om 1800-talets Uppsala 2 J4 1963, föredrag om
Uppsala stads historia samt rundvandring i det äldre Uppsala med
kursen »Uppsala guide» 22 / 4-2 3 / 4 196 3, demonstration av Uppsala
domkyrka och dess miljö inför arkitektelever från Chalmers tekniska
högskola i Göteborg 4 maj 1963.
Landsantikvarien har såsom styrelsesuppleant deltagit i kulturminnesrådets för Stockholms län arbete samt såsom styrelseledamot i Turisttrafikförbundets för Uppsala stad och län samt Bildningsförbundets för
Uppsala län verksamhet.
Följande uppsatser har författats: »Upplänningarna under Wirgo»,
i Upplands Nations Årsskrift 196!; »Fyra kyrkor under höggotiken i
Uppsala>, i Upsala Nya Tidnings julnummer 1962; »Upplandsmuseet
i Uppsala» , i tidningen Upplänningen, nr 4, 1962.

PUBLIKATION
Under året har föreningens årsbok UPPLAND 1962, under redaktion
av Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg, utgivits. Ur
innehållet anföres: »Uppsala domkyrkas yttre resning under höggotiken»
av Nils Sundquist ; »Ångbåtstrafiken Sigtuna-Stockholm» av Gunnar
H ellström; »Fiskebebyggelse och fiske vid Upplandskusten» av Nils ].
Nilsson; »Ingstarbobonden och brudkronan i österlövsta» av Gunnar
Alnebring; samt »Fiskarspråket vid Upplandskusten» av Aron Hallenberg. Under året har under redaktion av Nils Sundquist häfte 48: 2-3
av Upplands fornminnesförenings tidskrift utkommit med innehåll:
»Singö, En roslagssockens krönika» av fil. dr E. Alfred Jansson.

FORNMINNESFÖRENINGENS INKÖPSKOMMITTE
Kommitten har genom sin sekreterare antikvarie Anna-Märta Berg, som
samrått med Upplandsmuseets amanuens Agneta Furumark, inköpt bl. a.
följande föremål :
Silver: Gräddsnipa, rokoko, tillverkad 1777 av uppsalamästaren Carl
Fahlberg.
Porslin: Bålar, en av kompaniporslin, dekorerad med akantusrankor
och Karl XII:s nödmynt, 1750-60-tal, en av flintporslin med tryckdekor
10 - 63 u 32
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i blått, Rörstrand, 1800-talets början, och en med Minervamönster,
Gustafs berg, 1860-90-tal samt uppläggningsfat med tryckdekor i lila,
Gustafsberg.
L ergods : Blomkruka, gulglaserad, Höganäs, 1830-50-tal.
Stengods: Vas, Jugend, 1900-talets början .
Glas: Skål med slipad och etsad empiredekor , svensk tillverkning, omkring 1820, vas i överfångsglas, signerad Galle, 1890-tal samt kristallskål
på fat och med graverad dekor, signerad Edvard Hald, Orrefors, 1927.
Vidare h ar inköpts ett klockställ för fickur, rokoko, av förgyllt trä,
1750-tal, fickur tillverkat av Jonas Wiberg, Enköping, med silverboett
stämplad PS, Stockholm 1781 , smörask med lock av älvdals porfyr, tobaks burk av kolmårdsmarmor samt ett tiotal väggbonad er och tavlor
med religiösa tänkespråk från 1800-talets sl ut-1 900-talets börj an .

KVEKGÅRDEN
Kvekgårde n, fornminnesföreningens friluftsmuseum för allmogekultur i
Fröslunda socken, från 1700-talets andra hälft, med mangård och fägård,
bestående av om ålade timmerlä ngor med h almtak, har varit tillgänglig
för allmänheten och visats efter tillsägelse av fru Larsson. Under året
h ar gärdesgårdar och stängsel översetts.

BIBLIOTEK OCH A RKIV
Upplands forn minnesförenings bibliotek och arkiv har under året utökats dels ge nom gåvor, dels g·enom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsförbund. T ill förenin ge ns arkiv och bibliotek h ar
bl. a. överlämnats litteratur om Spånga folkskolor 1798-1 942, »T eaterns
historia » av H erman A. Ring 1898 och »Marskalk Bern adotte• av H ans
Klaeber, 19 13, samt ett a ntal fotografier av Uppsala gamla teater, tagn a
av fo tograf Sundgren, av tobakshandlanden och teaterdirektören Carl
Peschel-Barowiak från 1880-90-talen samt av skogskolning i Uppland
1940-45.

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖREN I NGEN
Disastiftelsen, ägare av Disagården, friluftsmuseet för uppländsk byggn ads- och allmogekultur, i G amla Uppsala, h ar fortsatt sin verksamhet
genom sitt verkställande organ Disanämnden. I D isanämnden ingår
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ledamöter, valda av Upplands nation, Upplands fornminn esförening,
Uppsala fabriks- och hantverksförening, Uppsala läns hemslöjdsförening,
Uppsala läns husmodersförbund, Uppsala stad och Jordbrukareungdomens förbund.
Disanämndens verkställande utskott har, förutom av den av Upplands
n a tion utsedda ordföranden professor Tord Skoog, bestått av fru Karin
Bratt, vice ordf., landsantikvarie Nils Sundquist, sekreterare, och vald
av nämnden f. d. regeringsrådet Adolf Lundevall, skattmästare.
Till underhåll av Disagården för år 1962 har Disastiftelsen från Uppsala stad erhållit kronor 3 ooo.
Disagården har under säsongen i maj- 30 sept. i962 h ållits öppen
vardagar kl. 11-17, sön- och h elgdagar kl. i3-17. Som vaktmästarepar
h ar tjänstgjort h err och fru Bern hard Fasth. Antalet besökare h ar varit
i 950. Skolklasser från Strängnäs, Solna, Sandö, och Agelby, H elsingfors,
liksom Domarringens skola, folkskoleseminariet, Bergaskolan, Kungsängsskolan, Rosendals skola, Kommun ala flickskolan, Bra ntingsskolan ,
Granbergsskolan i Uppsala och Vaksala folkskola h ar besökt Disagården.
Skolklasser från Uppsala under lärares ledning får besöka gården utan
avgift. Vidare h ar Bälinge h embygdsförening, Uppsala Esperantoförening och studiegrupper från Tyskland och Österrike besökt gård en.
I likhet med föregående år har Svenska Ungdomsringens uppsalaavdelning fått disponer a gården för dansaftnar mot en provision p å inträdesbiljetterna.
Under juli månad h ar Disagårde n demonstrerats p å söndagarna av
fil. kand. Birgit Cejie.

Stiftelsen Geijersgården
Vid Geijersgården h ar under arbetsåret vissa underhållsarbeten utförts.
Stiftelsens ordförande h ar varit landshövding Olov Rylander och skattmästare assistent Lars Pousette.

Kulturminneskommitten för Uppsala
Kulturminneskommitten h ar fortsatt sitt arbete med inven tering av den
äldre kvartersbebyggelsen i Uppsala. Kommitten h ar lidit en mycket
stor förlust i och med ordföranden professor N.-G. Sandblads bortgång
i april i963 och f. stadsbyggmästaren B. ,i\T. Akermans i mars 1963.
Ledamöter i kommitten är landsantikvarie Nils Sundquist, stadsarkitekt
P. 0. Lefvert med vice stadsarkitekt B. Ericsson som ersättare under hr
Lefverts vistelse i Nepal samt som stadsbyggmästare B. vV. Åkermans
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ersättare stadsbyggmästare Bengt Nordlund. Adjungerade ledamöter är
fil. kanel. Anders Aman och fil. kand. Ola Elrn, sekreterare. Under
la nclsantikvariens sjukledighet deltog t. f. landsantikvarien Anna-Märta
Berg i kommittens arbete. Efter prof. N.-G. Sandblad, har till kommittens ordf. utsetts landsantikvarie N. Sundquist.
Uppsala 8 maj 1963.
OLOVJRYLANDER
ORDF.

Nils Sundquist
SEKR.

