Upplands fornminnesfårening och hembygdsfårbund
Styrelsens berättelse över förbundets verksamhet 1989

STYRELSE
Landshövding Hans Alsen , Uppsala , ordförande, (till
årsmötet 1992)
Professor Carl-Göran Andra:, Uppsala , vice ordförande, (till årsmötet 1991 )
Landsantikvarie Stig Rydh , sekreterare
Bankdirektör Rune Skogum, Uppsala, skattmästare,
(till årsmötet 1992)
Fru Barbro Andersson , Fjärdhundra, (till årsmötet
1992)
Docent Stig Björklund, Rasbokil , (till årsmötet 1990)
Arkivarie Walter Ehn , Uppsala, (till årsmötet 1991 )
Lantbrukare H enry Emanuelsson, Boglösa, (till årsmötet 1991 )
Kamrer Börje Karlsson, H ållnäs , (till årsmötet 1990)
Kamrer Anders Mossberg, Tierp, (till årsmötet 1992)
Lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra, (till årsmötet 1991 )
Hushållslärare Britt Winberg, Giresta , (till årsmötet
1990)
Ekon dr Hans Ö sterberg, Sundbyberg, (till årsmötet
1990)

Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden,
sekreteraren och skattmästaren.
Revisorer: bankkamrer Sven Lundkvist,
Uppsala, och kamrer Bert Roos , Uppsala,
med lantbrukare Carl-Birger Sveidqvist,
Uppsala, och bankdirektör Göran Sätterström, Enköping, som ersättare.

Ombud till Riksförbundet.for Hembygdsvårds riksstämma 1989: Barbro Andersson, Fjärdhundra, Nils Andersson, Enköping, Rolf Johansson, Örsundsbro, Ma Sundqvist, Knivsta,
och Nils Ålander, Knivsta, med Ingrid Eklund Örbyhus, och Åke Söderman, Bergshamra, som ersättare.
Valberedning: Nils Enar Eskhult (sammankallande) , Knivsta, Birger Wallen, Örbyhus, och Gun Wallström, Björklinge.
Stiftelsen Upplandsmuseets styrelse: Åke Söderman har varit förbundets representant i stiftelsens styrelse. Suppeleant, Henry Emanuelsson.
Uppsala kommuns naturvårdsråd: Upplands
fornminnesförening och hembygdsförbund
har meddelat naturvårdsrådet att förbundet
endast bör delta som adjungerat. Stig Rydh
är förbundets ordinarie representant med
Stig Björklund som suppleant.

ANSLUTNA HEMBYGDSFÖRENINGAR
48 , vilka tillsammans hade ca 9 400 enskilda
medlemmar.
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ENSKILDA MEDLEMMAR per 31.12.1989

2 104
Betalande
Ständiga
Hedersledamöter
Medaljörer

( 1988: 2 199)
1 938 (1988: 2 026)
103 (1988: 109)
17 ( 1988:
19)
46 ( 1988: 45)

EKONOMI

Intäkter:
Anslag till Kvekgården från
Enköpings kommun och
Uppsala läns landsting
Medlemsavgifter efter avdrag
för avgifter till Riksförbundet
för hembygdsvård
Försäljningsintäkter
Räntor och utdelningar
på eget kapital
Övrigt

11 000

183 000
49 000
241 000
9 000
493 000

Kostnader:
Årsboken
Kvekgården
Övriga verksamhets- och
förval tni ngskos tnader
Avsatt till tryckningskostnader
Årets överskott

160 000
84 000
158 000
75 000
16 000
493 000

Förbundets eget kapital är bokfört till
I 674 000 kronor och förvaltade fondmedel
till 5 707 000 kronor.
K vekgården är försäkrad för 821 000 kronor.
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ÅRSMÖTE mm

Årsmötet 1989 ägde rum lördagen den 14
oktober i Brunnspaviljongen, Eklundshov,
under ordförandeskap av landshövding
Hans Alsen. Stadgeenliga val förrättades.
Verksamhetsberättelsen för tiden I januari
- 31 december 1988 lades med godkännande till handlingarna och balansräkningen
per den 31 december 1988 fastställdes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Beträffande
medlemsavgifterna för 1990 fastställdes att
avgiften för hembygdsföreningar skulle vara
75 kronor per utsett ombud samt att avgiften för enskilda skulle vara 90 kronor.
Vintertinget hölls i Uppsala Fabriks- och
Hantverksförcnings festvåning i Uppsala
söndagen den 5 februari 1989. 1988 års utdelning ur landshövding Hilding Kjellmans
hembygdsfond gick till Valö-Forsmarks och
Lagunda hembygdsföreningar samt Föreningen Släktforskare i Uppland, Di sa Gilles
pris för 1988 gick till Danmarks hembygdsförening och Lövsta bygderåd.
Vårstämman och vårutflykten 1989 ägde rum
lördagen den 27 maj . Vårstämman hölls i
Lillkyrka församlingsgård. Förhandlingarna leddes av förbundets vice ordförande
Carl Göran Andrae. Stadgeenliga val förrättades
Förtjänstmedaljen överlämnades
till
Gunda Nordvall, Uppsala, Gösta Gustavsson, Biskopskulla och H enning Loggert,
Österåker. Till medaljör hade också öutsetts
Ernst Färnkvist, Torstuna, som inte hade
möjlighet att delta i stämman, utan fick ta
emot sin medalj vid vintertinget 1990. under
utflykten, som samlade ca 140 deltagare, be-

söktes Fånö slott, Hacksta by, Löts kyrka,
Torsvi gård och Branholmssunds gård i
Trögden. Vårstämman avslutades med
middag på Enköpings stadshotell.
Höstutjlykten ägde rum söndagen den 17
september. Programmet var knutet till
bergshantering och järnframställning i Dannemora och Films socknar. Under utflykten
besöktes Dannemora gruvområde, Söderskogens gruvby, Films kyrka och Filmers
kulle - ruinerna efter en medeltida gårdsanläggning. Programmet avslutades med ett
besök i Vallonsmedjan i Österbybruk, där
ett nyinrättat ljud- och ljusspel med dockor
visades.

PUBLIKATIONER
Förbundets årsbok " Uppland 1988" distribuerades till medlemmarna under våren.
Årsboken är utformad som en minnesskrift
över landsantikvarie Ola Ehn. Årsbokens
författare är alla nära medarbetare till Ola
Ehn . Meddelanden från förbundet har utkommit med 4 nummer som sänts till medlemmarna.

KAMPANJEN HELA SVERIGE
SKA LEVA!
Upplands fornminnes förening och hembygdsförbund och Upplandsmuseet har tagit mycket aktiv del av kampanjen Hela Sverige ska leva. I föregående års verksamhetsberättelse redovisas olika aktiviteter, utställningar och skrifter som förbundet, enskilda hembygdsföreningar och museet varit
engagerade i. I Uppsala län avslutades
kampanjen med en särskild manifestation ,

Ekeby-dagen, i Upplands-Ekeby söndagen
den 27 augusti med gudstjänst, sång- och
musikframträdanden, utställningar, slöjdoch hantverksdemonstrationer mm.

FORNMINNESFÖRENINGENS
INKÖPSKOMMITTE
Inköpskommittfo har utgjorts av ordföranden , vice ordföranden, skattmästaren och
sekreteraren. De bidrag till samlingarna
som införskaffats under året har överlämnats till Stiftelsen U pplandsmuseet.

KVEKGÅRDEN
Den löpande verksamheten vid Kvekgården
i Fröslunda socken har handhafts av Upplandsmuseet. Gården har under 1989 varit
väl besökt av skolklasser, studiegrupper och
allmänhet. Under sommaren, alla dagar
utom måndagar, har fil kan Elisabeth Nilsson, svarat för visningar på dagtid . Lagunda
hembygdsförening har vid sina sammankomster fått utnyttja Kvekgården. I gengäld
har
hembygdsföreningens
medlemmar
hjälpt till med lövräfsning och diverse smärre underhållsarbeten.

UPPLANDSMUSEET OCH
HEMBYGDSRÖRELSEN
Upplandsmuseets kansli är också kansli för
Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Ansvarig för kontakterna och
länets hembygdsföreningar är antikvarie
Håkan Liby. Regelbunden kontakt har hållits med ett flertal av länets hembygdsföreningar, dels genom personliga besök hos föreningarna, dels per brev eller telefon . Mu127

seet bistår med konsulterande verksamhet
av olika slag, råd om vård och underhåll av
byggnader, utveckling av studieverksamhet,
hjälp med utställningar m m.

ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP
FÖR UPPLANDSMUSEET
Uppsala kommun och Uppsala läns landstings utredning om huvudmannaskap och
finansiering av kulturinstitutionerna i Uppsala län, däribland Upplandsmuseet, har
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under 1989 inte lett till något slutligt förslag.
Utredningsarbetet kommer att fortsätta under år 1990. Förbundet kommer att delta i
det fortsatta utredningsarbetet.
Uppsala i j un 1990
Hans Alsen
ordförande
Stig Rydh
sekreterare

