
 

 
Årsboken Uppland 

 
År 1940 gavs den första årsboken Uppland ut av Upplands fornminnesförening. Det är den enda 
årligen återkommande publicerade skriften om vår region och 2020 års upplaga är nummer 79 i 
ordningen.  
Vi är stolta över att ha kunnat upprätthålla traditionen med fortsatt utgivning under snart 80 år. 
Boken finansieras primärt av våra enskilda medlemmar, vars antal stadigt minskat genom åren. 
Årsboken Upplands framtid är med andra ord osäker. 
 
Årets årsbok är en blandning av amatör- och professionella forskares artiklar om saker som berör det 
regionala kulturarvet.  
 
Vi publicerar också artiklar från tidigare årsböcker digitalt på www.aarsbokenuppland.se, med en 
eftersläpning på fem år. Där finns mycket intressant att läsa för den som vill veta mer om Upplands 
historia och kulturarv! 
 
 

För att säkra kommande års utgivningar behöver vi ditt stöd! 
 

Enklaste sättet är att bli enskild medlem. För en avgift på 250 kr årligen får du då inte bara årsboken 
hemskickad lagom till jul och vårt digitala nyhetsbrev, du får också möjlighet att delta i utflykter, 
visningar eller föreläsningar med professionella guider och föredragshållare mm. Anmäl dig på vår 
hemsida www.hembygd.se/uppland. Du kan också anmäla dig via e-post till 
kansli@hembygduppland.se eller genom att ringa vårt kansli på telefonnr 018-16 91 00. 
 
Vill du betala medlemsavgiften direkt, utan att vänta på fakturan, är det plusgiro 2 56 65-1 som 
gäller. Glöm då inte att ange namn och kontaktuppgifter vid inbetalningen. Det år du betalar in 
avgiften räknas som det år ditt medlemskap startar, om inget annat har överenskommits. 
 
Det går också att ge bort ett medlemskap till någon annan! Läs mer om hur man gör på hemsidan. 
 
 
Hembygdsrörelsens grundsyn: Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan 
det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är 
öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet 
skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för 
hembygden. Här möts alla generationer. 
 

 
www.hembygd.se/uppland 

 
https://www.facebook.com/upplandsfornminnesforeningochhembygdsforbund/  
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