
UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING 
OCH HEMBYGDSFÖRBUND 

Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet 1982 

Styrelse 
Landshövding Ingemar Mundebo, Uppsala, ordförande, (vald till årsmö
tet 1983) 
Överbibliotekarie Gert Hornwall, Uppsala, vice ordförande, (till årsmötet 
1985) 
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare, (självskriven) 
Bankdirektör Rune Skogum, Uppsala, skattmästare, (till årsmötet 1983) 
Fru Barbro Andersson, Fjärdhundra, (fyllnadsvald till årsmötet 1983 efter 
Greta Ericson) 
Docent Stig Björklund, Rasbokil (till årsmötet 1984) 
Arkivarie Wolter Ehn, Uppsala, (till årsmötet 1985) 
Lantbrukare Henry Emanuelsson, Boglösa, (till årsmötet 1985) 
1 :e inspektör Greta Ericson, Örsundsbro, (avled i maj 1982) 
Direktör Harald Linder, Uppsala, (till årsmötet 1983) 
Fil.mag. Thorild Lindgren, Örsundsbro, (till årsmötet 1984) 
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, (till årsmötet 1985) 
Fil. kand . Gun Wallström, Björklinge, (till årsmötet 1984) 
Fil. dr Hans Österberg, Sundbyberg, (till årsmötet 1984) 

Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren. 

Revisorer: kamrer Thore Kihlberg och lantbrukare Martin Ehrengren med direk
tör Harald Ekenhem och kamrer Erik Larsen som ersättare. 

Ombud till Riksförbundet for hembygdsvårds riksstämma 1982: fru Margit Alfredsson, 
lantbrukare Henry Emanuelsson, 1 :e inspektör Greta Ericson, folkskollärare Eb
be Selen och herr Birger Wallen . 

Årsmötets valberedning: folkskollärare Erik Wallström (sammankallande), lantbru
kare Olle Torsmark och ombudsman Hjalmar Wilund. 

Vårstämmans valberedning: folkskollärare Erik Wallström (sammankallande) , lant
brukare Olle Torsmark och ombudsman Hjalmar Wilund. 

Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: lantbrukare Åke Söderman har varit förbundets 
representant i stiftelsens styrelse. Suppleant fil. mag. Thorild Lindgren. 
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Uppsala kommuns naturvårdsråd: lantbruksdirektör Harald Linder har varit för
bundets representant i naturvårdsrådet. Suppleant landsantikvarie Ola Ehn. 

Medlemmar 
Anslutna hembygdsföreningar: 
36 

Enskilda medlemmar per 31.12.1982: 
2.418 

Betalande 
Ständiga 
Hedersledamöter 
Medaljörer 

Anslag 

2.231 
124 
20 
43 

För 1982 har Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund erhållit föl 
jande anslag och gåvor: 

från Uppsala läns landsting för underhåll av Kvekgården 5.000 kronor 
från Enköpings kommun för underhåll av Kvekgården 5.000 kronor 
från Lagunda hembygdsförening 5.000 kronor 
från Lagunda-Hagunda hushållningsgille 300 kronor 

Årsmöte m. m. 
Årsmötet 1982 ägde rum tisdagen den 26 oktober i Östgöta nations högtidssal i 
Uppsala under ordförandeskap av landshövding Mundebo. Stadgeenliga val för
rättades . Verksamhetsberättelsen för tiden 13 oktober- 31 december 1981 lades 
med godkännande till handlingarna och balansräkningen per den 31 december 
1981 fastställdes. Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet. Beträf
fande medlemsavgifterna för 1983 fastställdes att avgiften för hembygdsför
eningarna skulle vara oförändrat 50 kronor per utsett ombud samt avgiften för 
enskilda oförändrat 50 kronor. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade fil. dr Lars Löfstrand om de arkeolo
giska undersökningarna på Broborg 1982 samt talade Riksförbundet för hem
bygdsvårds nye kanslichef Mats Fack om planerna för Hembygdens År 1984. 

Vintertinget hölls på Upplandsmuseet söndagen den 7 februari 1982. 1981 års 
utdelning ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond gick till Frösåkers 
hem bygdsförening och Disa Gilles pris för 1981 till Vaksala hembygdsförening. 
Fil. kand. Ann Catherine Bonnier talade kring ämnet "Kyrkornas vittnesbörd om 
Uppland under medeltiden". 

Vårstämman och vårutflykten 1982 ägde rum söndagen den 16 maj. I försam
lingsgården i Östhammar hölls vårstämman under landshövding Mundebos 
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ordförandeskap. Stadgeenliga val förrättades. F. länsantikvarien i Stockholms 
län Alf Nordström hälsades som föreningens hedersledamot. Förtjänstmedaljen 
överlämnades till f. komminister Hans Hansson och lantbrukare Elis Sjöblom. 
Under vårutflykten besöktes Skebobruk, Edebo kyrka, Gammelgården i Öst
hammar, parken i Forsmarks bruk samt gravfält och boplats i Barknåre och Ling
nåre i Hållnäs socken. 

Höstutflykten ägde rum söndagen den 26 september. Under denna besöktes 
Fittja och Yttergrans kyrkor, Granhammars slott, Kungsängens hembygdsgård 
och fornlämningsområdet Rösa ring i Låssa socken . 

Publikationer 
Förbundets årsbok "Uppland 1982" distribuerades till medlemmarna i novem
ber 1982. Ur innehållet kan nämnas minnesord över Upplands fornminnesför
enings tidigare sekreterare f. landsantikvarien fil. dr Nils Sundquist, "Mitt Upp
land" av Carl-Erik afGeijerstam, "De gustavianska gårdarna" av Thomas Aureli
us, "Steninge" av Gösta Selling, "Älvkvarnskult i sydvästra Uppland" av Ingrid 
Henning och "Skolhus för Prins Gustafs folkskola i Uppsala" av Ingrid Seger. 

Den av förbundet i samarbete med Upplandsmuseet nystartade Småskriftse
rien utkom med sitt första nummer i december. Den har titeln "Folkmusik i Upp
land" och är författad av Håkan Liby. 

Förbundets under 1981 nystartade medlemsblad "Meddelanden" utkom med 
fyra nummer under året. 

F ornminnesföreningens inköpskommitte 
Inköpskommitten har utgjorts av ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren 
och sekreteraren. Under arbetsåret har inköpts framför allt fotografiskt materi
al. Föremålen har donerats till Stiftelsen Upplandsmuseet. 

Kvekgården 
Kvekgården i Fröslunda socken har under 1982 varit väl besökt av skolklasser, 
studiegrupper och allmänhet. Under sommaren 1982 alla dagar utom måndagar 
har fil. kand. Olle Örngård svarat för visningar på dagtid. Övriga dagar under 
sommarhalvåret och på kvällstid har gården visats av Bertil Lidberg. Lagunda 
hembygdsförening har vid sina sammankomster fått utnyttja K vekgården. I gen
gäld har hembygdsföreningens medlemmar hjälpt till med lövräfsning och di
verse smärre underhållsarbeten. Under året har viss översyn av halm- och vassta
ken skett. 

Under året påbörjades en nykatalogisering av alla inventarier i Kvekgårdens 
byggnader. 
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Långhundraledsprojektet 
Det i Stockholms län sedan några år pågående Långhundraledsprojektet fick un
der 1982 sin fortsättning inom Uppsala län . En första diskussion ägde rum vid 
fornborgen Broborg i Husby-Långhundra socken lördagen den 8 maj. Till den
na sammankomst var inbjudna representanter för projektet samt hembygdsför
eningarna i Husby- Långhundra, Knivsta och Lagga. Projektledaren Karl Erik 
Mörk presenterade de hittills utförda insatserna inom Stockholms län . 

Med stöd av ekonomiskt bidrag från Upplands fornminnesförening och hem
bygdsförbund samt med personella insatser från bl. a. Husby-Långhundra hem
bygdsförening utfördes under sommaren vissa undersökningar inom fornbor
gen Broborg. 

Kurser 
Under våren ordnades den andra kursen i handskriftsläsning för hembygdsför
eningarna i länet. Under hösten ordnades en studiedag för hembygdsförening
arna på Upplandsmuseet med temat "Hantering av fotografiskt material" . 

Uppsala i oktober 1983 

Ingemar M undebo 

Ordförande 
Ola Ehn 
Sekreterare 
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