UPPLANDS FDRNMINNESFÖRENING
OCH HEMBYGDSFÖRBUND

Styrelsens berättelse över fiirbundets verksamhet 1986
Styrelse
Landshövding Ingemar Mundebo , Uppsala , ordförande , (till årsmötet 1986)
Landshövding Hans Alsen , Uppsala , ordförande, (från årsmötet 1986 till årsmötet 1989)
Professor Carl-Göran Andr~, Uppsala , vice ordförande (till årsmötet 1988)
Landsantikvarie Ola Ehn, Uppsala, sekreterare, (självskriven)
Bankdirektör Rune Skogum, Uppsala , skattmästare , (till årsmötet 1989)
Fru Barbro Andersson , Fjärdhundra, (till årsmötet 1989)
Docent Stig Björklund, Rasbokil , (till årsmötet 1987)
Arkivarie Walter Ehn, Uppsala, (till årsmötet 1988)
Lantbrukare Henry Emanuelsson , Boglösa , (till årsmötet 1988)
Kamrer Börje Karlsson, Hållnäs, (till årsmötet 1987)
Kamrer Anders Mossberg, Tierp, (till årsmötet 1989)
Fru Kerstin Rekestad, Hjälsta, (till årsmötet 1987)
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, (till årsmötet 1988)
Fil.dr Hans Österberg, Sundbyberg, (till årsmötet 1987)

Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och skattmästaren.
Revisorer: lantbrukare Martin Ehrengren, Rasbo , och kamrer Sven Lundqvist, Uppsala, med kamrer Bert Roos, Uppsala, och arrendator Carl-Birger Sveidqvist, Vaksala,
som ersättare.
Ombud till Riksförbundet för hembygdsvårds riksstämma 1986: fru Inger Branteström, Tensta, fru Birgitta Brolin, Enköping, herr Erne Vahlund, Alunda, herr Thure Ögren,
Skärplinge, och herr Hans Österberg, Sundbyberg.
Årsmötets valberedning: lantbrukare Olle Torsmark (sammankallande), Torstuna, f. folk-

skollärare Ingvar H. Ericson, Uppsala, konstnär Nils Enar Eskhult, Husby-Långhundra.
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Vårstämmans valberedning: Olle Torsmark (sammankallande), Ingvar H. Ericson och
Nils Enar Eskhult.
Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: lantbrukare Åke Söderman har varit förbundets representant i stiftelsens styrelse. Suppleant lantbrukare Henry Emanuelsson.
Uppsala kommuns naturvårdsråd: docent Stig Björklund har varit förbundets representant
i naturvårdsrådet. Suppleant landsantikvarie Ola Ehn.

Medlemmar
Anslutna hembygdsföreningar: 42
Enskilda medlemmar per 31.12.1986:
Betalande
Ständiga
Hedersledamöter
Medaljörer

2.347
2.172
113
19
43

Anslag
För 1986 har Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund erhållit följande
anslag:
från Uppsala läns landsting för underhåll av Kvekgården
5.000 kronor
från Enköpings kommun för underhåll av Kvekgården
5.000 kronor

Årsmöte m.m.
Årsmötet 1986 ägde rum tisdagen den 14 oktober i Uppsala Fabriks- och Hantverksförenings festvåning i Uppsala under ordförandeskap av landshövding Mundebo. Stadgeenliga val förrättades. Verksamhetsberättelsen för tiden 1 januari-31 december 1985
lades med godkännande till handlingarna och balansräkningen per den 31 december
1985 fastställdes. Styrelsen och kassaförvaltaren beviljades ansvarsfrihet. Beträffande
medlemsavgifterna för 1987 fastställdes att avgiften för hembygdsföreningarna skulle
vara oförändrad 50 kronor per utsett ombud samt att avgiften för enskilda likaledes
skulle vara oförändrad 60 kronor.
Vid årsmötet talade 1 :e antikvarie Kjell-Håkan Arnell och antikvarie Ulrich Lange,
U pplandsmuseet, om arbetet med kulturminnesvårdsprogram för de olika kommunerna och om hembygsföreningarnas roll i detta arbete.
Vintertinget hölls i Uppsala Fabriks- och Hantverksförenings fesvåning i Uppsala söndagen den 2 februari 1986. 1985 års utdelning ur Landshövding Hilding Kjellmans
hembygdsfond gick till Dannemora och Villberga hembygdsföreningar, medan Disa
Gilles pris för 1985 gick till Björklinge hembygdsförening. Professor Carl-Göran
Andra:: höll därefter föredrag med titeln "Svitjod och det svenska rikets uppkomst".
Vårstämman och vårutflykten 1986 ägde rum söndagen den 1 juni. I Boglösa bygdegård
hölls vårstämman under professor Carl-Göran Andra::s ordförandeskap. Stadgeenliga
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val förrättades. Förtjänstmedaljen överlämnades till journalist Waldemar Ludvigsson,
Östervåla. Enligt styrelsens beslut hade förbundets föregående vice ordförande f. överbibliotekarie Gert Hornwall utsetts till hedersledamot. Denne hyllades av årsmötets
ordförande. Under vårutflykten besöktes Signhildsberg, Håtuna socken , Rölundahögarna, Häggeby socken, Boglösa hällristningsmuseum, Svinnegarns kyrka och Svinnegarns källa samt Brunnshalms säteri , Enköpings-Näs socken, och Enköpings museum.
Hiistutflykten ägde rum söndagen den 28 september. Under denna besöktes Hökhuvuds senmedeltida kyrka, runstenen med figurristningar söder om Hargs bruk, Österlövsta hembygdsgård i Skärplinge och avslutningsvis Lövstabruk med den nyöppnade
herrgården, biblioteket , parken , kyrkan och bruksarbetarbostäderna.

Kultur i skolan
Hembygdsförbundet har lämnat ekonomiskt bidrag till olika projekt med hembygdsanknytning inom "Kultur i skolan". Berörda skolor har varit Fridegårdsskolan i Håbo, Örbyhus centralskola i Vendel, Gåvsta skola i Rasbo och Rotskärsskolan i Älvkarleby.

Uppsala 700 år
I samarbete med Upplandsmuseet anordnades en föreläsningsserie på Upplandsmuseet kring Uppsalas historia.

Länsmuseivecka i Tierps kommun
Vid vissa program under Upplandsmuseets länsmuseivecka i Tierps kommun i november var hembygdsförbundet medarrangör, bland annat vid ett familjerally till
hembygdsgårdar i kommunen och vid diskussions- och föredragsaftnar i Vendel och
Söderfors.

Publikationer
Distributionen av förbundets årsbok "Uppland 1985/86" har av olika anledningar blivit starkt försenad.
Förbundets medlemsblad "Meddelanden " utkom som vanligt med fyra nummer
under året.

Fornminnesföreningens inköpskommitte
Inköpskommitten har utgjorts av ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och
sekreteraren . De äldre föremål som inköts under året har donerats till Stiftelsen Upplandsmuseet.
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Kvekgården
Den löpande verksamheten vid Kvekgården i Fröslunda socken har handhafts av Upplandsmuseet. Gården har under 1986 varit väl besökt av skolklasser, studiegrupper och
allmänhet. Under sommaren, alla dagar utom måndagar, har fil.kandjohnny Anders son svarat för visningar på dagtid. Övriga dagar under sommarhalvåret och på kvällstid har gården som vanligt visats av Bertil Lidberg i Kvek. Lagunda hembygdsförening har vid sina sammankomster fått utnyttja Kvekgården. I gengäld har hembygdsföreningens medlemmar hj älpt till med lövräfsn ing och diverse smärre underhållsarbeten.
Uppsala i mars 1987
Hans Alsen
Ordförande
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Ola Ehn
sekreterare

