Upplands fornminnesförening
Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1964-1965

IN MEMORIAM
Under det gångna verksamhetsåret har Upplands fornminnesfören ing
förlorat flera inom uppländsk fornminnes- och kulturminnesvårcl verksamma medlemmar. Landstingsman A. E. Elmroth, Tierp, tog i egenskap av Uppsala läns landstings representant aktivt del i det nuvarande
Upplandsmuseets tillkomst. När Stiftelsen Upplandsmuseet bildades 1959
blev han dess styrelses ordförande, vi lken post h an inn ehade till 1964 års
utgång. Riksdagsman Edvin Jacobsson, Tobo, deltog under lika lång tid
och lika Mingivet som landstingsman E lmroth i museistyrelsens arbete.
F. förvaltaren Herman Killander, tidigare Upplands fornminnesfören ings skattmästare, f. förste bibliotekarien Arvid Hjalmar Uggla, direktör Henrik Svanfeldt och f. förste bibliotekarien Samuel E. Bring, alla
varmt hängivna uppländsk kulturminnesvård, lämnar stort tomrum efter
sig. Upplands fornminnesförening känner stor saknad efter herr Algot
Weidenfeldt, som de senaste fe:n åren på ett förtjänstfullt sätt omhänderhaft fornminnesföreningens medlemsmatrikel och årsbo ken Upplands
distribuering. Fornminnesföreningen bevarar de bortgångna i tacksam
hågkomst.

STYRELSE
Fornminnesföreningens styrelse har arbetsåret 1964-1965 haft följande
sammansättn ing :
Landshövding Olov Rylander, Uppsala , ordförande
Professor Sven Hörstadius, Uppsala, vice ordförande
Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby
Direktör Göran Knutsson, Uppsala
Bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, ska ttmästare
Landsantikvarie Ni ls Sundquist, Uppsala, sekreterare
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Direktör Eric Wolrath, Uppsala
Notischef Ellis Edman, Uppsala
Amanuens ' i\lolter Elm, Uppsala
Inge njör Eric Åberg, Uppsala
R ektor N ils Göransson, Sollentuna
Stadsbiblio teka rie Thore Floderus, Enköping
Utsedda av U ppsala lä ns la ndstin g :
Landstingsman H arald Gustafso n, Ga mla Uppsa la
Lantbrukare Birge r Karlsso n, Härkeberga, supplea nt
Utsedda av Stockholms län s landsting:
Riksdagsman Martin Söderquist, Soln a
H err Eric Skånberg, Lidingö, suppl ea nt
U tsedda av U ppsala stad:
F. cl. förste a rkivari e Manne Eriksson och lektor Stiv J akobsson med
fru lnga-Ma ja AhlseT) och tjänsteman Sven Edman som suppl ea nter.

Förvaltningsutslwll : L a ndshövdin g Ryla nder, ordf., professor Hörstadiu s, f. d . förste ark iva ri e Eriksso n, direktö r Wolrath, la ndstingsman
Gustafson, r iksdags man Söderqu ist, skattmästaren och sekre tera re n.
R evisorer: Föreningens revisorer har varit ba nkka mrer Gösta Holdo
och la ntbrukare M. Ehrengren med dir. L.-0. Lindqvist och kamrer Tore
Kihlb erg som ersättare. Av Uppsa la stad utsedd revisor h ar va rit maskinist Rolf Kassa n med köpma n H erbert Ahlqvist som suppl ea nt.

PERSONAL
Ordin ar ie tjä nste män hos Upplands fornminnesförening h ar varit la ndsa ntikvarie Nils Sundqu ist och antikvarie A nn a-Märta Berg. En arvodesbefattning som extra amanuens har innehafts av fil. kand. L ars Gezelius.
Vid arkeologiska undersökningar höste n 1964 har i ett par fall anli tats
fil. stud. Per Kå ks. En h alvtidstjänst för omhänderhava nde av fornmin nesföreninge ns m edlemsma trikel och årsboke n Upplands distribuering
h ar innehafts av r ed aktör C. W . H alling.
Som arkivarb etare, avlönade med medel från Kun gl. Arbetsmarknads-
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styrelse n, har tj;.instgjort Anna-Lisa Ström, Aina Larsson, Gustaf Moberg,
Sven Österberg och Erik Abrahamsson .
Under tiden 29 mars-5 maj 1965 har amanuens Gezelius åtn jutit tjiinstledighet med fil. st ud . Karl-Johan Eklund som ersiittare.

MEDLEMMAR
Anta let med lemmar i Upplands fornminnesförening uppgår till 3 4:)7,
diirav 158 ständiga. Under året har tillkommit 239 och avg;°ttt 114.

Å RSMÖTE, UTFLYKTER OCH VINTERTING
Arsmölel hölls söndagen 7 juni 1964 i Korsängsskolan i Enköping under
ordförandeskap av landshövdin g Rylander. Stadgeenliga va l företogs och
revisionsberiittelsen uppl ästes och godkändes. Till hedersledamot i Upplands fornminnesförening utsågs föreningens m å ngårige revisor f. riksbanksdirektör G. A. Barre, Uppsa la. Till medaljörer utsågs kontraktsprosten P. A. Björkman, Vänge, och herr Sven Sjöborg, Enköping. I samband med årsmötet ägde vårutflykten rum med b esö k vid Salnecke slott,
Angsö kyrka, slott och naturpark samt Västerås, cEir middag intogs p;°1
restaurang Klippan.
Höst utfly kten ägde rum söndagen 4 okt. 1964, varv id Hargs bruk och
herrgård, Gammelhus i Östhammar, Valö kyrka och Valö-Forsmarks
h embygdsgård studerades.
Vintertinget hölls söndagen 7 febr. på Upp lanclsmuseet. M usei lektor
J an Ling skulle ha medverkat vid tinget men h ade på grund av sjukdom måst lämna återbud . I hans ställe berättade folkskollärare Ingvar
Eriksson, Västland , om uppländsk folkm usik. Spelmännen Eric Sahlström, Tobo, och Leonard Larsson, Viksta , underhöll på nyckelharpa och
fiol med glada folklåtar och spelmanshistori er. Disa Gilles pris tilldelades
Sundbybergs hembygdsarkiv och utd elningen ur Landshövding Hilding
Kjellmans hembygdsfond tillföll redaktionen för Upplands fornminnesförenings tidskrift.

ÅRSANSLAG
För år 1965 har Upplands fornminnesförening erhållit i a nslag från
Uppsala stad kr. 31 ooo, från Uppsala läns landsting kr. 17 ooo och från
Stockholms Hins lands ting kr. 6 500. Uppsala stad har därtill anslagit
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hyresmed el för magasinslokaler för fornminnesföre ninge ns museisamlingar. Det statliga bidrage t till landsantikvarie- och antikvarielönerna
utgår med kr. 56 500.

FO R NMINNESVÅ RD OCH KULTURMINNESVÅRD
fORNM INNESÄRENDEN

A rkeologiska undersökningar
Efter förordn ande av Riksantikvarieämbetet h ar under verksamhetsåret
följande forn lämningar undersökts:
I Hällby, stadsäga 1009, Hel. Trefaldighets församling, h ar två vikingatida brandgravar undersökts, varav den ena ge nom skärvor till ett lerkärl av Birka typ kan dateras till 800- 900-talen e. Kr. I övrigt bestod
fynden av ett runt bronsspänne, ett ringspänne av järn, en spiralfingerring av brons, två spjutspetsar och två knivar av järn, tre pärlor av glas
och glasfluss, ett 20-tal spelbrickor av ben, delar av ytterligare två lerkärl, järnnitar och spikar, brända b en, obrända djurben och tänder
samt en malsten. Den ena grave ns brandlager var nedlagt i en i b erget
nedhuggen skreva.
Å Enköpi ngs trädskola och fröhandels mark, stadsäga 1432, Enköping,
h ar två stenkretsar undersökts med fynd beståe nde av en doppsko av
brons till knivslida, en nit, spik och ten av järn, krukskärvor samt en
mindre kva ntitet brända ben. Anläggningarna torde h ärröra från folkvandringstiden.
I Almby 12- 4, Vänge sn, har und ersökts ett skärvstensröse med fynd av
bl. a. d elar till två lerkärl, en flintspets, en bit hyddklining av lera samt
tre brända ben. R öset torde härröra från bronsåldern.
I Eke 61, Slmllun ge sn , har rester av ett ge nom odling r aserat gravfält
undersökts. I ett omrört brandlager har krukskärvor, kol, brända ben, en
pilspets med tånge, bronsfragment, delar till svärdsklinga, nitar samt ett
bryne med bronsring påträffats. I ett orört brandlager p åträffades kol,
sot och brända ben och i övergången mellan d et omrörda och orörda
brandlagret ett svärdsfäste, botten till en urna, p ilsp ets med holk, fragm ent av ev. oval spännbuckla av brons, eldstål av östlig typ med sken a
av järn.
I Högsta 1G, Tegelkullen, Bälinge sn har en i samband m ed plöjning
p åträffad gravsättning undersökts. Inga andra fynd gjordes än en urna
med brända ben och tvättade ben, skärvsten och kol.
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Styrelseb erättelse
Rester av ett skärvstensröse har undersökts i Stads-Gånsta 43, Vårfruhyrha sn. Inga fynd p åtr~iffades.
En stockbå t samt delar till e n äldre, timrad brygga i Igelsjön, Ulriksdal 15, Skogstibble sn har uppmätts och fotograferats.

Granskning av och yttranden rörande förslag till
byggnadsplaner, vägar m . m.
Yttranden har avgivits till Riksantikvarie~imbet e t efter besiktning på
platsen för förslag till generalplaner och byggnadsplaner för följande
samhällen: R asbo, Storvreta, Gunsta i Funbo sn, Brunna i Vänge sn
samt Lillkyrka. Förslag till arbetsplaner för ombyggnad av väg 290
Gamla Uppsala-Uppsala, nybyggnad av väg 553 Bro-Kvarnnibble-Norräng i Håbo-Tibble sn samt breddning av vägar inom Te nsta och
Skuttunge socknar har granskats.
Besiktning av och yttranden om fornlämningar har utförts i och för
planerade tomtavstyckningar i Myssinge 2: 12, Eneby 51 och Vastarby 12 i
Tuna sn, Focks ta 1: 1 och 2 : 1 i Hagby sn, Skällsta 1 5 i Bro sn, Tyresta
13, Tibble 3: 2 och 2 : 1 i Litslena sn, Jönninge 1: 1 i Stavby sn sa mt
Vaskesta 35 och 21 i Vaksala sn. Skadegörelse på fo rnlämningar har efter
besiktning rapporterats till Riksan tikvarieämbetet vid Karby, Rasbo Sll,
Prästgårde n, Viksta sn, Märsön, Enköpings-Näs sn. I Berthåga, H eliga
Trefaldighe ts församling, har besiktning gjorts vid placering av det nya
krematorie ts klockstapel invid fornlämningsområd e, till Torslunda,
Tierps sn, vid placering av elbelysning vid skidbacke delvis berörande
gravfältsområde samt till Storvad, Gamla Uppsala, varest sna bbfilteranläggning pla nera ts inom stadsäga 1577.
BYGGNADSMINN ESÄRENDEN

Kyrkorestaureringar m. m.
Uppmätningar och fotograferin gar i samba nd med resta ureringsarbete n
h ar utförts i Funbo, R as bo, Tegelsmora och ö vergrans kyrkor. P å
Tensta kyrkas vind h ar de t timrade underlage t till en äldre takryttare
uppmä tts och fotograferats. Förslag till uppvärmning i H agby kyrka,
ändringsarbete n på läktar~ n i Stavby kyrka samt utvidgning av kyrkogårde n vid Skäfthammars yrka h ar granskats.

f

Arenden inom Uppsala stad
I Uppsala domkyrka har fotograferingar i samband med byggnadshistoriska undersökningar inför restaureringe n fortsatts. Vid grundundersök-
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ninga r i domkyrkans vestibul h ar grunde n till e n lä ktare i nordvästra
hörn et samt ele n norra tornpelare ns funda me nt d elvis fril agts. Bla nd
p å träffad e begravningar befann sig rester av e n kista av trä frå n 1700talet samt under tornpelare ns fund a ment e n begr av ning äldre ä n domkyrka n. E tt fragment av skulp tera t kapitäl, sannolikt frå n domkyrka ns
korp arti har p å träffa ts vid scha ktni nga r inom kv. Ruda n nr 4. Kapitälet
ha r tillförts d omkyrkans stensamling.
R ester av grund- och källarmurar till e n tidigare ej lokaliserad m ed eltid a byggnad h ar p å träffa ts vid rörledningsarbete n ino m · kv. S:t Erik
nr g. R ester av e tt äldre källar valv i brandgata n mella n kv. Fågelsången
nr 1 och 3 h ar upp mä tts. Vid schaktn ingar fra mför Carolina R edivivas
tra ppa h ar r ester av källa rvalv och g rundmurar till den forna la nclsh övdingegårcle n u p pmätts och fo tograferats. Vid scha ktn ingar för U ppsala Sparba nks nybygge i kv. Svala n h ar ko nstruktioner för fas tmarksvinna nde undersökts samt en 3- 4 m cl jup scha ktvägg blivit föremål för
n ärmare studium, varvid fy nd frå n tidig med eltid och framåt kunna t
göras.
Byggn adshistoriska undersökningar i sam band med inred ningsarb eten
h ar före tagits i Domka pitelshuset, Gill bergska gården i kv. Holme n nr 1,
G ustavia num samt på U ltuna h errgård . I Gillbergska gården h ar e tt
mura t sch akt tillhörigt d e n n ordöstra källaren uppmätts och fo tografer a ts. I Gustavia nums över våning, norra sale n, h ar bl. a. e n nischartikuler ing av rudbeckia nsk typ ko nsta terats i södra vägge n.
Fotografering inför föres tåe nde r ivning samt under ri vni ngen h ar utförts av följande gårdar : Kv. S: t N iklas n r 4, 5 och 6, kv. Svalan nr 1, 8
och 10, kv. Sverre nr 2, kv. Fågelsången nr 3 och kv. M u n ke n nr 7.
Dessutom h ar på b egära n av Uppsala stads bostadsförmedling dess lokaler i kv. Bryggare n nr 17 uppmä tts. I Geijersgården , k v. Slo ttet nr 11 , h ar
e tt måla t golv fotograferats.
Arenclen inom Uppsala län i övrigt

Fotograferi ng och u ppmätni ng har gjorts inför r ivning inom kv. Bryggaren nr 1 i E nköping. I salen på Pesarby gård , Dannemora sn , h ar
målningar p å agnbruk blo tta ts i samband med restaurering av bostadshus frå n 1800-talets börj a n. Målningarn a, som äro sig nerade •H W S
1843., h ar fotograferats och b eskrivits. Fotografering h ar även u tförts av
m useala upp ställningar i Tegelsmora h embygdsgård samt av medeltida
lj uskronor av järn från Tegelsmora kyrka, nu i hembygdsgårde ns samlingar.

Styre lseberiitl else
ö vrig kultunninnesvårdande verksamh et
Lanclsantikvarien har såsom styrelsesuppleant deltag it i Kulturminnesrådets för Stockholms län arbete samt såsom styrelseledamot i Turisttrafikförbunclet för Uppsala stad och län och Biklningsförbundets för
Uppsala läns verksamhet. Likaså har lanclsantikvarie n i ege nskap av
styrelsemedlem i Kyrkojubileum>kommitten i Uppsala, Husbyborgskommitten i Tierp, klosterföreningen i Enköping samt såsom leda mot av
naturvårdsrådet i Uppsala län deltagit i resp. kommitteers arbete. I e n
kommitte för und ersöka nde om möjligheterna a tt skapa ett Bruno
Liljeforsmuse um i Uppsala h ar la ndsantikvarie n av stadsfullmäktige i
Uppsal a utsetts som medlem.
Lanclsa ntikvarie n har und er arbetsåret författat, förutom elen n ed a n
nämnda, uppsatsen •Uppsaladomens tre kyrkorum•, Upsala Nya Tidnings Jul 1964.
L a ndsantikvari e n har - förutom vid de många kyrkores taureringarna
- tj~instgjort som kulturhistorisk kontrollant vid den yttre r es taureringen av Årb y slott i Rasbokil och vid Tensta prästgård samt vid
Domprostgården i Uppsala. I Enköping har p å landsantikvariens initiativ bildats en kommitte för arra ngerandet av en •Enköpingsdag-. hösten
1965, på vars program huvudpunkterna äro återöppnandet genom en
kyrklig ceremoni av de båda kyrkor, S. Ilians kyrka och fr a nciskankyrkan, som under de senaste dece nni erna frilagts, konserverats och iordningställts som friluftsgudstjänstrum.
Landsantikvarien har under verksamhetsåret bl. a. hållit följande föredrag och demonstrationer: visning av utställninge n »Ur de åtta seklernas
krönika• för Uppsala domkyrkas p ersonal 16.6 och för Uppsala Rotaryklubb 24.6; visning av Uppsala domkyrka för Föreningen Vårda Uppsala
5.12; föredrag med ljusbild er om francisk a nklostre t i Uppsala vid Byggnaclsfirman Anders Diös AB julfes t å Östgöta na tion 9. 1.1965 samt föredrag om »Den ga ml a sysslomansgården• vid Uppsala domkyrkas taklags fest för nybygge t i kv. Rud a n 4.3.65. På inbjudan av Uppsala p e nsioniirer och ABF h ar landsantikva rien hållit föredrag om •Uppsala
genom seklerna• å Upplandsmuseet samt lett rundvandringar i Uppsalas
centrala delar 12.2, 8-9.3, 22-23.3, 29 .3, 7.4, 22.4 och 26+65.
Landsa ntikvarie n har våren 1965 av Humanistiska fakulteten vid Uppsala universitet kallats till filosofie h edersdoktor främst på grundval av
sina a ntikvariskt-topografiska und ersökninga r o m Up psala stads utveckling und er meclelticlen och vasatiden.
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PUBLIKATION
Under året har föreningens årsbok UPPLAND 1964, under redaktion av
Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg, utgivits. Ur innehållet må anföras: •Runstenen i övergrans kyrka• av Sven B. F.
Jansson; •Gotiska kyrkor på norra Mälarstranden med sammansatta
korfönster, 2, Klosterkyrkorna• av Nils Sundquist; »Brudkrona och brudkronesed, En stud ie med särskild hänsyn till Uppsala ärkestift• av
H elena Mi chon-Bordes; »Målade skåp och kistor i Uppland under 1700talet• av Ola Elm; ·En stolklädsel i knuten flossa i Upplandsmuseet
från 1700-talets mitt• av Inger Estham samt • Några nyförvärv till Upplandsmuseet• av Anna-Märta B erg och H elena Michon-Bordes.

FORNMINNESFÖRENINGENS INKÖPSKOMMITTE
Inköpskommitten, som under året bestått av hrr Manne Eriksson, G. Rosenborg, E. Wolrath , E. Åberg och N. Sundquist, med antikvarie AnnaMärta Berg som sekreterare, har inköpt bl. a. följande föremål: tunnbindaren Frits Jonssons verktygssamling omfattande 225 nummer.
Fr. Jonsson, som är Uppsalas siste tunnbindare, var verksam från 1916
och in p å 1960-talet. Vidare en chiffonje, spegel med spegelbord samt
en soffa i Karl-Johanstil, kristall, porslin m. m. från f. förste bibliotekarie Arvid Hj. Ugglas sterbhus, möbler från främst 1800-talets senare del,
kristall och glas samt broderier i pärlor och korsstygn från fru Agda
Roths sterbhus, ett par karmstolar i fornnordisk stil, i slitrya från Morkarla sn, vidare diverse möbler och andra heminventarier från sekelskiftet.

KVEKGÅRDEN
Kvekgården, fornm innesföreningens friluftsmuseum för allmogekultur i
Fröslunda socken från i 700-talets andra hälft, med mangård och fägård
av omålade timmerlängor med halmtak, har varit tillgänglig för all mänheten och visats efter tillsägelse av vaktaren fru Larsson.

BIBLIOTEK OCH ARKIV
Upplands fornminnesförenings bibliotek och arkiv har under året utökats dels genom gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsförbund. Arkivet har utökats med äldre fotografier av stort topografiskt värde.

Styrelseb erätte lse

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖREN INGE N
Stiftelsen U jJplandsmuseet

Stiftelsen Uppla ndsmusect står i nära samarbete med Upplands fornminnesföre ning. T ill särskild berättelse över Stiftelse n Upplandsmuseets
verksamhet hänvisas.
Disastift c lsen

Disastiftelse n, ägare av Disagården, friluftsmuseet för uppländsk byggnads- och allmogekultur i Gamla Uppsala, h ar fortsatt sin verksamhet
ge nom sitt verkställande orga n Disa nämnd e n. I Disanärnnden ingår ledam öter, valda av Upp la nds nation , Upplands fornminn esförening, Uppsala fabriks- och hantverksföre ning, Uppsala Uns hemslöjclsförening,
Uppsala läns husmoclersförbu ncl, U ppsala stad och Jord brukareungclomens förbund . Niimnclens verkställande utskott ha r, fö ruto m av elen av
Upplands nation utsedda ordföra nden prof. Tord Skoog, bes tått av
fru Karin Bratt, vice ordf., la ndsa ntikvarie N ils Sunclquist, sekreterare,
och vald av nämnden dire ktör Torsten J a ncke, skattmästare.
Till underhåll av Disagårcle n för år i965 har Disastiftelsen frå n Uppsala stad erhå llit kr. 3 ooo.
Disagården h ar und er säsonge n i maj-30 sept. i964 hållits öppen vardagar kl. i 1- 17, sö n- och helgd aga r kl. i 3-17. Som va ktare har tj ä nstgjort h err Gösta Kj ellen, Uppsala. Antalet besökare h ar varit i 365. E tt
fl ertal skolklasser från Uppsa la - und er lärares ledning får uppsalaskolorna besöka Disagårde n utan avgift - samt studiegrupper frå n bl. a.
Tyskland och Fra nkrike har besökt Disagårde n. 7 okt. i 964 b esöktes och
d emonstrerades D isagården för Seminarie t för no rdisk fo lkli vsforskning
o m 22 p ersoner. I likhet med föregåe nde år ha r Svenska U ngdomsringe ns
uppsa laavdelning fått dispo nera gård e n för d ansaft nar mot e n p rovision p å inträdesb iljetterna.
U nder juli m å nad har D isagården d emonstrerats för allmänheten p å
söndaga rna av fil. stud . Åsa \ l\ferner.
Stiftdsen Geijersgården

Vid Geijersgårcle n har under a rbe ts;°tre t vissa und erhållsarbete n utförts.
Stiftelsens ordförande har varit landshövding Olov R yla nder och skattmästare byrådire ktör Lars Pousette.
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Naturvårdsrådet för Uppsala län

Naturvårdsrådet har under 1964 fortsatt sitt arbete med att meddela
länsstyrelsen rådgivning i de alltmer växande naturvårdsfrågorna, särskilt
grustäktsärenden. Upplands fornminnesförening och Riksantikvarieämbetet representeras i naturvårdsrådet av landsantikvarien.
Kulturminneslwmmitten för Uppsala

Sedan kommitten slutfört sitt uppdrag har dess betänkande, som daterats 13 dec. 1963 och som givits namnet •Stadsbildens framtid - om
konstnärligt och historiskt värdefull bebyggelse i Uppsala», i april 1965
utgivits av trycket.
Kommitten har bestått av landsantikvarie Nils Sundquist, ordf., t. f.
stadsarkitekt Börje Ericsson, stadsbyggmästare Bengt Nordlund samt fil.
lie. Anders Åman och fil. kanel. Ola Ehn, den sistnämnde sekreterare.
Uppsala 3 maj 1965.

OLOV R YLANDER
ORDF.

Nils Sundquist
SEKR.

