Från Upplands fornminnesförening
och U pplandsmuseet

Upplands fornminnesförening, grundad 1869, har omkring 3 ooo
medlemmar. Årsavgiften är 15 kr., för vilken avgift elen inbundna
årsboken UPPLAND erhålles. För ständiga medlemmar är avgiften 200 kr.
Arsboken Uppland. Medlemskort utsändes mot postförskott till medlemmarna i början av varje år. Medlemskortet berättigar till fri entre
i Upplandsmuseet, Kvekgården och Disagården samt museerna på Nyköpings hus. Till var och en som löst sitt medlemskort utsändes årsboken Uppland som korsband. Äldre ej utgångna årgångar av årsboken,
som utgivits sedan 1940, kan förvärvas till nedsatt pris. Uppgifter härom
införes årligen i årsboken.
Upplands fornminnesförenings tidskrift utges alltjämt av fornminnesföreningen, ehuru den numera utkommer mera sällan. Tidskriften, som
började utges 1871, innehåller uppsatser av vetenskaplig art. Änn u tillgängliga tidskriftsårgångar kan rekvireras av medlemmar som så önskar.
Meddelande över ej utgångna årgångar och deras priser lämnas i årsboken.
Upplands fornminn esförenings Vinterting. Dag och program för Vintertinget meddelas endast genom annons i ortspressen. Vintertinget,
som vanligen hålles på Upplandsmuseet och i regel första söndagen
i februari, kan även utlysas som årsmöte. Vid Vintertinget förekommer
föredrag eller diskussion med inledningrn nförande över ett ämne av
intresse för den uppländska kultur- och hembygdsvården. Vid Vintertinge t utdelas å re ts belöningar, d en större ur Landshövding Hilding
Kjellmans hembygdsfond, för närvara nde 1 300 kr., samt den mindre,
Disa Gilles pris, för närvarande 150 kr.
Disa Gilles pris utdelas på förslag av Upplands fornminnesförenings
styrelse till någon hembygddörening inom Uppland, som för sitt arbete
är förtjänt av uppmuntran.
Ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygds/ond sker utdelningen
efter a nsökan, ställd till Upplands fornminnesföre nings styrelse. Kungörelse härom sker i ortspressen under november månad. Ansökan skall
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vara inlämnad till fornminnesföreningens sekreterare, landsantikvarien,
före l dec. varje år. För Kjellmanfonden gäller att den kan tilldelas
hembygdsföreningar och andra föreningar med ideellt program, dock
enbart inom Uppsala län.
Upplands fornrninnesförenings årsmöte och vårutflykt äger i regel
rum någon av de sista sön- eller helgdagarna i maj eller början av
juni. Vid årsmötet, som hålles på någon plats under utflykten, utdelas
fornminnesföreningens medalj till n ågon eller några inom den uppländska kulturminnesvården förtjänta, som styrelsen utsett. Arsmötesdagen avs1utas med gemensam middag. Tryckt program om årsmötet
och vårutflykten utsändes till alla medlemmar. Vårutflykten sker med
buss; dock kan deltagare med egna bilar medfölja mot särskild avgift.
Upp lands fornrninnesförenings höstutflykt äger rum i regel antingen
sista söndagen i september eller första söndagen i oktober. Denna utfärd sker endast med buss och egen matsäck medtages. Meddelande om
höstutflykten och kallelse till densamma sker endast genom annons
i ortspressen.
Upplands fornrninnesförening står i nära samarbete med Stiftelsen
upplandsrnuseet, som är huvudman för landskapets provinsmuseum,
Upplandsmuseet, S:t Eriks torg 10, Uppsala. I Fröslunda socken i närheten av örsundsbro, 2,5 mil s. v. om Uppsala, äger U pplancls fornminnesförening elen s. k. Lottas gård i Kvek, en bevarad småbonclegårcl
med grå timmerhus under h almtak av ålderdomlig karaktär från 1700talets slut. I Gamla Uppsala i närheten av kyrkan ligger Disagården,
som är museets friluftsmuseum för uppländsk allmogekultur.
Museerna hållas öppna under följande tider:
Upplandsrnuseet: vardagar under sommartid (1 maj - 30 sept.) kl.
11-16; under vinterhalvåret ( 1 okt. - 30 april) kl. 12-16; sön- och helgdagar kl. 13-17; onsdagar även kl. 19-21. Föreningar, institutioner,
personalgrupper eller andra sammanslutningar, som önskar bese Upplandsmuseet, kan anmäla detta till museet å tel. 11 78 16, helst några
dagar i förväg. Museet kan beses även å andra tider än under ordinarie
öppettider mot en hyra av 50 kr. samt tillägg för visning om sådan
önskas.
Disagården: under sommartid (15 maj - 30 sept.), vardagar kl. 11-17,
sön- och helgdagar kl. 13-17. Annan tid efter överenskommelse, tel.
32 81 07 eller 13 78 16.
Kvekgården : under sommartid alla dagar efter hänvändelse till vaktaren, som bor strax intill gården.

