
Bli medlem
Medlemsavgiften är 250 kr/år. 

Fornis är en ideell förening och allt arbete i styrelsen 
sker helt oavlönat. Medlemsavgifterna går oavkortat 
till verksamheten, årsboken Uppland och vården av 
Kvekgården.  

Bli medlem genom  
att fylla i formuläret på: 

www.hembygd.se/uppland/enskildmedlem

Du kan också betala via Swish eller Plusgiro: 
Swish: 123 366 88 60 
Plusgiro: 2 56 65-1

Namn och kontaktuppgifter kan mailas till:  
kansli@hembygduppland.se

Läs mer om vår verksamhet på: 
www.hembygd.se/uppland

https://www.facebook.com/upplandsfornminnes-
foreningochhembygdsforbund

Kvekgården
Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund 
äger en av Sveriges bäst bevarade bondgårdar på 
ursprunglig plats, Kvekgården.

Gården utanför Örsundsbro i sydvästra Uppland 
har byggnader från sekelskiftet 1700/1800, alla i 
ursprungligt skick. Den är byggnadsminnesförklarad 
och sköts med stöd av Länsstyrelsen och 
Upplandsmuseet.  

Visningar och guidade turer anordnas tillsammans 
med Lagunda hembygdsförening. 

www.hembygd.se/uppland/kvekgarden 

FORNIS
Föreningen för dig  

som vill veta mer om 
Upplands kulturhistoria 

och kulturarv

Som medlem i Upplands Fornminnesförening 
och hembygdsförbund stöder du vården av 
det uppländska kulturarvet, forskningen om 
landskapets historia, och spridandet av kunskap 
om Upplands kulturhistoria.  

Läs mer om vår verksamhet på: 
www.hembygd.se/uppland



Verksamheten
Som enskild medlem erbjuds du följande:

• Föreläsningsserier med den senaste forskningen 
om Upplands historia

• Seminariet Uppland i Forskningen, som 
årligen samlar alla med intresse för uppländsk 
kulturhistoria. Här sammanstrålar hembygds- 
och släktforskare med akademiska forskare och 
tjänstemän från kulturinstitutionerna för att lyssna 
till föredrag om Upplands historia.

• Utflykt med årsstämma. Besök vid intressanta 
kulturhistoriska miljöer i landskapet. 

• Årsboken Uppland med artiklar om Upplands 
kulturhistoria. 

Vilka är vi?
Upplands Fornminnesförening och hembygdsförbund 
(”Fornis”) har verkat i Uppland sedan 1869. Vi har 
sedan grundandet varit en samlingsplats för alla med 
intresse för regional och lokal historia. Föreningen 
är stiftare av Upplandsmuseet och finansierar 
verksamheten där tillsammans med Region Uppsala. 

Fornis är en ideell förening och har idag två 
huvuduppdrag: 

• Att verka som regionalt hembygdsförbund där vi 
stöttar och hjälper länets 81 hembygdsföreningar 
med dess 13 500 medlemmar.

• Att främja kunskapen om Upplands kulturhistoria. 
Våra 470 enskilda medlemmar kan ta del av 
seminarier, föreläsningar och utflykter samt får 
årsboken Uppland, där den senaste forskningen 
om landskapet presenteras.

Årsboken Uppland
Årsboken Uppland har utkommit sedan 1940 och 
innehåller artiklar om Upplands kulturhistoria. Här 
kan du ta del av de senaste rönen om landskapets, 
kyrkornas, gårdarnas, byarnas, brukens och 
städernas historia, liksom om upplänningarnas liv i 
vardag och fest.  

Årsboken innehåller dessutom rapporter från länets 
alla hembygdsföreningar. 

Artiklar som publicerats genom åren kan läsas på: 
aarsbokenuppland.se


