UPPLANDS FORNMINN ESFÖRENING
Styrelsens berättelse över foreningens verksamhet arbetsåret 1976-77
Styrelse
Landshövding Ragnar Edenman, U ppsala, ordförande
Ö ve rbibliotekari e G ert Hornwall , Uppsa la, vice ordförand e
Landsantikva rie Ola Ehn , Uppsa la, sekreterare
Bankdirektör Run e Skogum , U ppsala, ska ttm äs ta re
Direktör Harald Linder, Uppsala
Fil.mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro
Fru Greta Ericso n, Örsundsbro
Lantbrukare Åke Söderman , Bergshamra
Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala
Reda ktör H enning Österberg, Sundbyberg
Bankdirektör Axel Stenberg, Enköping
Landstingsrådet Bror R. Eriksson, Björklinge
Förordnad av länsstyrelsen i Uppsala län:
Landshövding Ragnar Edenma n
Utsedda av Uppsala läns landsting:
Professor Sten Hillert, Uppsala . Fr.o.m. I jan. 1977
bitr. skoldirektör Bengt Karlsson , Knivs ta .
Bitr. skoldirektör Bengt Karlsson, Knivsta, suppl ea nt.
Fr.o.m. I jan. 1977 professor Sten Hillert, Uppsa la.
Utsedda a v Stockholms läns landsting:
Skriftställ are Styrbjörn Nilsson, Åkersberga. Fr.o.m.
l jan. 1977 fru Brigit Bli.icher, Bergshamra.
Fru Barbro Jonsson , Norrtä lj e, suppl ea nt. Fr.o.m .
I jan. 1977 fru Iris J ohnsson, Norrtälj e.
Utsedda av Uppsala kommun:
Docent Stiv Jacobss on, Uppsa la
Docent Stig Björklund , Ras bokil
Författa re Pär Wistrand , Uppsala, supplea nt.
Bitr. professor Per Ekma n, Uppsala, suppl ea nt. Fr.o.m.
I jan. 1977 professor Sten Hill ert, Uppsala.
Förvaltningsutskott : la ndshövding Edenman , ordf. , öve rbibliotekarie H ornwall , professor Hillert, fil. mag. Lindgren sam t sekreteraren lan dsantikva ri e Ehn och ska ttmästaren bankdirektör Skogum.
Revisorer: kamrer Thore Kihlberg och lantbruka re Martin Ehrengren med herr
H ara ld Ekenhem och kamrer Erik Larsen som ersättare. Av länsstyrelsen utsedd
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Karta visande spridningen av Upplands fornminn esforenings med lemmar 1977. Punkterna
markerar postområden. Sammanställning gjord av Bertil Ericsson. Ritning Stig Sundberg.

revisor: f. riksbanksdirektör C . E. Leffier. Av Uppsa la kommun utsedd: lantbrukare
H enry Carlsson med lantbrukare Jan Erik Wallen som suppleant.

Länsmuseernas samarb etsråd (Landsantikvarieorganisationernas samarbetsråd) : fil. mag.
Lindgren och landsantikvarie Ehn har varit föreningens representanter i samarbetsrådet under 1976.
Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: lantbrukare Åke Söderman har varit fören ingens
representant i stiftelsens styrelse under 1976, suppleant fil. mag. Lindgren.
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Kultunninnesrådet far Stockholm län: d ocent J a kobsson har varit före ningens representant i kulturminn es rådet und er 1976. Suppleant la ndsan tiharie Ehn.

Personal
Landsantikvarie:
Ola Ehn
Antikvarie och landsantikvariens ställföreträdare:
Anna-Märta Berg
Ö vriga antikva rier:
Karin Wretin (hembygdskonsulterande verksamhet) - tj änstledig fr. o. m. 6 sept.
1976 med fil. kand. Gunnar Elfström som vikarie.
Kanslist vid Uppla nds fornminn esförenings och Stiftelsen U ppla ndsmuseets ge mensamma kansli:
Margot Adolphson .
Ex tra personal för a rkeologiska undersökningar och an tikvarisk kontroll:
J a n M elander, H elena Knutsson, Godmundur Olafsson, Ann Segerberg och Margareta Venge.
Övriga med a rbetare:
Bertil Ericsson
Birgitta Nerström
Evert Persson
H a ns Strand
Stig Sundberg
Sven Ö sterberg
Frå n riksantikvarieä mbetets vapenfridetalj har landsa ntikvarien so m extra a rbetskraft tilldelats Peter Lind fr. o. m. 8 a pril 1976 - februari 1977 samt Roger Alders trand fr . o. m . 5 oktober 1976.
U nder året har vissa bebyggelseinventeringar utförts av Maria M a mlöf, Inger
Wilin och K ers tin Hjuls tröm med med el a nslagna av Uppsala och Älvkarleby
kommuner . Carl J ohan C ha rpentier har utfört bebyggelseinventering inom Östhamm a rs kommun genom AMS-med el, förmed lade genom lä nssty relsen. Som praktikan t, avlönad av lä nsarbetsnä mnden, ha r Maria W a llin utfört bebyggelseinventering i Uppsala stad .
Tjänstemä nnens verksa mhet red ovisas per ka lend erår i särskild verksamhetsberättelse.

Medlemmar
2406
Betalande
Ständiga
H edersledamöter
M ed aljörer
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Årsmöte, vinterting och utflykter
Ärsmötel och vårutiflykten ägde rum söndagen d en 13 juni 1976. På Väddö folkhögskola
hölls årsmötet under ordförandeskap av landshövding Edenman. Val till styrelse
samt av ordförande, vice ordförande, revisorer, revisorssuppleanter och valberedning förrättades. Arkivarie Walter Ehn, Uppsala, lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, och redaktör Henning Österberg, Sundbyberg, omvaldes som styrelsemedlemmar för en treårsperiod. Fil. lie. Valdis Ordeus, Örsundsbro, som undanbett sig
å terval, ersattes med fru Greta Ericson, Björnome. Stadsbibliotekarie Thore Floderus, Enköping och direktör Göran Knutsson, Uppsala, vilka båda var valda till
årsmötet 1977, hade begärt att få avgå urs tyrelsen. För tiden fram till årsmötet 1977
nyvaldes direktör Harald Linder, Uppsala, och bankdirektör Axel Stenberg, Enköping. I övrigt blev det omval. Balansräkningen per den 3 1 d ecember fastställdes och
styrelsen och kassaförvaltaren lämnades full ansvarsfrihet. M edlemsavgiften 25 kronor och avgiften för ständig medlem 250 kronor föreslogs oförändrade. T ill hedersledamöter i fornminnesföreningen utsågs professor em. Gerd Eneqvist och direktör
Göran Knutsson, båda Uppsala. Fornminnesföreningens förtjänstmedalj tilldelades
fru Edit Gustafsson, Vittinge, förman Gösta Jöngren, Norrtälje, konservator Thore
Ljungberg, Österbybruk, och kantor Gösta Öhlund, Härkeberga.
Vid våru tflykten besöktes fornborgen Broborg i Husby-Långhundra socken, Kristineholms herrgård i Lohärads socken, hembygdsgården i Kista, Väddö socken,
Karls kyrkoruin i Söderbykarls socken samt Estuna kyrka. Dagen avslutades med
gemensam middag på Norrtälj e stadshotell.
HöstuiflJ>
kten ägde rum söndagen den 26 september 1976, varvid en skeppsristning i
Brunna, Hagby socken, Landsberga gård i Biskopskulla socken och det intilliggande
husgrundsområdet där väckelsepredikanten Erik J ansson föddes i början av 1800-talet, d en märkliga och nyupptäckta hällristningen i Bromsbo, Vårfrukyrka socken,
den nyrestaurerade Vårfrukyrkan i Enköping samt radbyn Utmyrby i Boglösa
socken besöktes.
Vintertinget hölls på Upplandsmuseet söndagen 6 februari 1977 under ordförandeskap av landshövding Edenman. Utdelningen ur Landshövding Hilding Kj ellmans
hembygdsfond gick till Museiföreningen Stockholm-Roslagens Järnvägar och Disa
Gilles pris till Lagunda hembygdsförening. Överlantmätare Thore H ygstedt, Uppsala, talade om och kring kartor i lantmäterienhetens arkiv under rubriken "Gamla
kartor berättar".

Årsanslag
För år 1976 har Upplands fornminnesförening erhållit följande anslag:
Från Uppsala kommun
187 200 kronor
Uppsala läns landsting
159 500
Stockholms läns landsting
7 000
Statligt bidrag
115 655
(till landsantikvarien och en
antikvaries lön)
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För underhåll av Kvekgården har Uppsala läns landsting lämnat ett anslag for
1976 på 5 000 kronor. Lagunda-Hagunda Hushållningsgille har lämnat ett bidrag
till K vekgården på 200 kronor.

Publikation
Föreningens å rsbok Uppland 1976 distribuerades till medlemmarna und er hösten
1976 . Ur innehållet kan nämnas: " Nyckelharpan som sam tidsföreteelse" av fil. mag.
Gunnar Ahlbäck, "En berättelse om bröd" av skriftställare Sigvard Cederroth,
"Från ett försvinnande ättesamhälle" av fo lkskollärare Ebbe Selen , "Viby- byn och
människorna " av fil. kand. Irene Jansson , " Kakelugns till verkning i Tierp" av museiintendent Kerstin Berg samt " Herman Flodkvist - kulturminn esvå rdare och
naturvå rdare" av fil. dr Ni ls Sundquist.

F ornminnesföreningens inköpskommi tte
lnköpskommitten, som und er å ret beståt t av hrr Stig Björklund , Bror R. Eriksson ,
Thorild Lindgren , R. Skogum och 0. Ehn, med Anna-Märta Berg som sekreterare,
har under året inköpt ett golvur, signerat Eric Ernander, Uppsala 178 1, en skrivbordsuppsats i mässing, ti llverkad i Grillby kring sekelskiftet, ett anta l kläd es plagg
illustrerande dagens ungdomsmode samt ä ldre arkivalier. Viss d el av anslaget har
använts for fotografering och dokumentation.

Kvekgården
Kvekgå rden eller Mor Lottas gård i Kvek frå n 1700-talets andra hälft i Fröslunda
socken i närheten av Orsundsbro har under å ret varit väl besö kt av skolklasser,
studiegrupper och allmänhet, sammanlagt 2000-3000 personer. Gården har visats
av Gre ta och Bertil Lid berg. Lagunda hemb ygdsforening har vid sina sammankomster fått utnyttja Kvekgården. Under året har röjningsarbeten utförts inom gårdsområdet och vissa lagningar skett på den intilliggand e va ktarstugan.

Bibliotek och arkiv
Föreningens bibliotek och arkiv i vå ningen 2 tr. i föreningens kanslilokaler S:t Eriks
gränd 6 är tillgängliga för allmänheten a lla måndagar, i övrigt efter tidsbeställning.
Både biblioteket och arkivet har under verksamhetsåret utökats d els genom inköp
och gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsforbund.

Uppsala i mars 1977

Ragnar Edenman
Ordförande
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Ola Ehn
Se kr ./landsan tikva rie

