
STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET UNDER 1977 

Museistiftelsens huvudmän 

Stiftelsen Upplandsmuseets huvudmän har under år 1977 varit Uppsala kommun, 

Uppsala läns landsting, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesföre
ning. 

Museistiftelsens styrelse 

Museistiftelsens styrelse har haft fö lj ande sammansättning: 
Valda av Uppsala kommun: organisationschef Ivar Lindberg, Uppsala, och pro

fessor Sten Hillert, Uppsala. Suppleanter: kontorist Ingrid Litsner, Uppsala, och 

docent Lars B. Höglund , Uppsala. 
Valda av Uppsala läns landsting: intendent Per Rylander, Uppsala, och fil. mag. 

Thomas Korsfeldt , Uppsala. Suppleanter: professor Anders J effner, Uppsala, och 
studieinstruktör Sif Eklund , Grill by. 

Valda av Stockholms läns landsting: godsägare Lennart Stiernstedt, Knivsta. 
Suppleant: Kristina Larsson, Hallstavik. 

Valda av Upplands fornminnesförening: lantbrukare Åke Söderman, Bergshamra. 
Suppleant: fil. mag. Thorild Lindgren , Örsundsbro. 

Självskriven ledamot, sekreterare och museiförestå ndare: landsantikvarie Ola 
Ehn, Uppsala. 

Styrelsens ord förande var hr I var Lindberg och vice ordförande hr T homas 

Korsfeldt. 
Arbetsutskott: ordförande, vice ordföranden och sekreteraren samt hr Lennart 

Stiernstedt. 
Revisorer: utsedda av Uppsala kommun: föres tåndare Eric Ljungberg, Uppsala. 

Suppleant: kontorist Gunnel Svensson, Uppsala. Utsedda av Uppsala läns lands
ting: hemmansägare Björn Noren, Tobo. Suppleant: mätningsman Eric Svensson, 
Uppsala. 

Årsanslag 

U pplandsmuseets tota la anslag var för å r 1977 I. 719.200 kronor. Anslagen fördelar 
sig sålu nda: 
Uppsala kommun 725 700 kronor 

(varav engångsanslag för hiss 121.000 kr) 
Uppsala kommun för Disagå rden 52 .500 kronor 
Uppsala läns lands ting 541.000 kronor 
(engångsanslag för hiss å 108.375 kr beviljat 
men ej utbetala t under 1977) 
Uppsala läns landsting för Disagården 62.000 kronor 

Stockholms läns landsting 88.000 kronor 
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Upplands fornminnesförening 

Statsbidrag för andra halvåret 1977 

(härav har 65.000 kr överförts till U pplands 
fornminnesförening) 

Personal 
Museichef: 

landsantikvarie Ola Ehn 

Museilektor/intendent: 
Helena H arnesk 

M useiin tenden t: 

18.000 kronor 

232.000 kronor 

K erstin Berg - tjänstledig fr. o. m. 7. 7 med fil. ka nd. Irene J ansson som vikarie. 

Amanuens: 

H åkan Liby fr . o. m . 1.10 

Kamrer: 

Eivor Maier 

Rustmästare: 

Åke Gustafsson, sjukledig, med Lenna rt Lindblom som vikarie 

K anslist: 

Margot Adolphson 

Receptionsförestå ndare: 

Ingrid Starkerud 

K ontorist: 
Gun H ägg 

Vaktmästare: 

Lennart Lind blom 
Ola Marklund vikarie 3.2.-3 1.8 

LeifHulden vikarie fr. o. m . 12.9 

Museibiträden: 

Eivor Backman 

Anna Bring fr. o. m. 5.2 

Marianne Fischer t. o. m. 31.10 

M ay Gisseldahl 
Emy Hjalmarsson 

Lena Lundqvist fr. o. m. 14. 1 l 

Maria Ritzen 

136 

• 



Guider vid museet, timtjänstgöring 

Katarina Ek-Nilsson 
Lena Kätts tröm 
Kerstin Hemmingsson 
Anna-Lena Karlsson 

Ingrid K erttu 

Ewa Wallner 

Städerskor: 

Gun Andersson 

Gerd Carlsson 

Extra amanuenser: 
Anna-Lena Karlsson 12.5-16.9 

Håka n Liby 18.4-30.9 

Vaktmästare på Disagården, timtjänstgöring: 
Anna-Lena Karlsson 

Dessutom har Upplandsmuseet i programverksamheten på Disagården sysselsatt 

timanställd personal. 

Dokumenterande verksamhet 

U pplandsmuseet har under 1977 arbetat efter de riktlinjer för den dokumenterande 
verksamheten som utarbetades 1975. 

I samband med färdigstä llandet av utställningen " Studenterna i Uppsala" fortsa t

te dokumentationen av studentliv i Uppsala . Till utställningen förvärvades även 
kläder från 1970-talets studenter. Museets samlingar har vidare genom gåvor tillförts 
en uppsättning kläder från en manlig och en kvinnlig 1960-talsstudent. 

Arets största insats beträffande dokumenterande verksamhet har varit den inven
tering av gammal slöjd, som på börjats i samarbete med Uppsala läns hemslöjdsföre
ning och med bidrag från Statens industriverk. Inventeringen har omfattat roslags

socknarna Börstil, Oregrund och Gräsö och utförts under drygt en må nad. Invente
ringens resulta t har vari t rikt och många intressanta föremål har registrerats. C:a 75 
hushåll har besökts och ungefär 1100 föremål har fotograferats och registrerats. I 
samband med inventeringen har museet som gåva mottagit en fäll rya, en hemvävd 
manströja samt ett antal hemvävda kuddvar. 

En dokumentation av 1~60- och 1970-talets arbetsliv vid Uppsala-Ekeby har 
på börja ts under 1977. Förutom intervjuer med den i dag anställda arbetskraften har 

c:a 400 fotografier tagits av fabrikens produktionsprocess. Bildma terialet har produ

cerats genom fotograf Tom Sandstedts försorg och inköpts av Upplands fornminnes
förening. 

Under 1977 har en relativt omfa ttande dokumentation av idrott och idrottsföre
ningar i Uppland kommit igång för a tt fortsätta under 1978. Dokumentationen 
bestå r i intervjuer, bild- och föremålsförvärv. 
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Dokumenta tionen av en snabbt försvinna nde samtid är en av museets viktigaste och samtidig t 
svåraste arbetsuppgifter. Under 1977 nedlades kakel tillverkningen vid U ppsala Ekeby-fabri
ken. Bilden visar avsyning av kakelpla ttor. Foto Tom Sandstedt 1977. 

Tuna lanthandel i Hjälsta sn har även blivit föremål for en mindre dokumenta

tion. Förutom interiörfotografering har en del butiksvaror frå n 1950-talet förvärvats 
samt ett urval av a ffärens arkivalier från samma period. 

Bland övriga föremål som tillförts samlingarna mä rks en U pplandsdräkt från 
1930- talet, en samling skolslöjd från Nannaskola n, ba rnunderkläder frå n 1940-talet, 
jaktgevär frå n 1930-talet samt skridskor frå n 1940- talet. 

Upplands fornminnesförening har inköpt och på Upplandsmuseet deponerat fö l

j ande föremål: 

Skrivställ med tillbehör tillverkat på Grill by mässingsfabrik i början av 1900-talet. 

Målning i bla ndad e tekniker föreställande vy över E nköping. T avlan förmodas 
vara målad av G. le Moine. 

Kallskål av tenn tillverkad 176 1 i U ppsala. 

Följande personer har genom gåvor, tes tamenten, lån, intervj uer eller liknande 

bidragit till Uppla ndsmuseets dokumen tera nde verksamhet: 

Olof Andersson , Ö regrund 

Sigfrid Andersson, Stockholm 

Stif Andersson, Fjärdhundra 
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Gunnar von Bahr, Knivsta 
Eva Bergman, Stockholm 

Margareta Bergvall , U ppsala 



Genom slöjdinventeringar tillförs museet 
värdefull kunskap både om ä ldre tiders nä
ringsliv och om dagens levnadsförhållanden 
på den uppländska landsbygden. Upptill fis
kekorg från Sund, Börstils sn. Nedtill hemma 
hos Gunnar Viklund, Rävsten, Gräsö sn. Fo
to I.Jansson 1977. 
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Birgitta Blomberg, Uppsala 

Edvard Brunnberg, Uppsala 

Bertil Carlberg, Uppsala 
Ragna Cato, Uppsala 
Nils Edling, Sollentuna 
Katarina Ek-Nilsson, Uppsala 

Karljohan Eklund, Uppsala 
Greta Eriksson, Uppsala 

Lars Ferngren , Uppsala 
Anders Fredberger, Uppsala 

Elsa Fröberg, Sundbyberg 
Signe Gabrielsson, Uppsala 
Britta Gellrup, Västerås 
Jan Gosselman, Uppsala 
Elsa Gren , Uppsala 

Katarina Gunnarsson, Borås 
Fanny Hagström, Bromma 
Helena Harnesk, Uppsala 

Verner Helgesgård , Uppsala 
Gunnar Hellström, Sigtuna 
Ingegerd Hoffstedt , Uppsala 

Hildur Högberg, Uppsala 
Thedde J ens en, Uppsala 
Birgitta Järpdal, Örsundsbro 
Sven Larsson, Uppsala 
Carl-Olof Leufstadius, Öregrund 
Kerstin Lindberg, Göteborg 
Bror Linder, Uppsala 
Peter Lindh, Uppsala 

U ställningar 

Christina Lundqvist, Uppsala 

Gustav Lövgren, Örebro 

Ernst Malmberg, Uppsala 
Sten von Malmborg, Uppsala 
Karin Mannerfeldt, Sigtuna 
Christina Martinsson, Uppsala 
Anna Greta Mattsson, Börstil 

Lars Nilsson, Uppsala 

Stefan Nordin, Järfälla 
Elsa Norström, Uppsala 

Gösta Olsson, Uppsala 
Lars Olsson, Uppsala 
Erik Pettersson , Uppsala 
Margareta Philipsson , Uppsala 

Dagny Ramstedt, Uppsala 
Anne Marie Stolt, Lövstalöt 

Erik Sundström, Uppsala 
Evy Svensson, Uppsala 
Karin Söderberg, Uppsala 

Karl Söderberg, Uppsala 
Edvard Thuselius, Uppsala 
Uppsala Ekeby AB, Uppsala 

Bengt Wilund, Uppsala 

Helny Vala, Ektorp 
Leon Zetterström, Uppsala 
David Aman, Uppsala 
Helfrid Öberg, Uppsala 

Utställningsverksamhet har bedrivits dels av museet självt, dels av utomståend e 

organisationer som i egen regi visat utställningar på museet. Två olika utställnings
program genomfördes alltså parallellt. 

Antal besökare kan ej anges för resp. utställning eftersom museets besöksstatistik 

omfattar alla personer som går in på museet och numera flera verksamheter i regel 
pågår samtidigt. 

Husen i Uppsala innerstad 

Samtliga byggnaders ålder och frågan om den äldre bebyggelsens värde. Utställning 
av halvpermanent karaktär. 
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Betty Pettersson var den första kvinnan som studerade vid universitetet i Uppsala. Hon skrevs 
in 1872. Från basutställningen " Studenterna i Uppsala. Från Gluntarna till PUKAS" . Foto 
Sven Österberg. 
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Produktion och arrangör: U pplandsmuseet. 
Frånjanuari 1977. 

Alfred Dahlgren - sekelskiftets Uppsala-fotograf 

Produktion och arrangör: Upplandsmuseet. 
22.1-21.8 

Studenterna i Uppsala 

Från Gluntarna till PUKAS. Ny permanent utställning som öppnades detta år med 

anledning av universitetets 500-årsjubileum . Med öppnandet av utställningen togs 
första steget i förverkligandet av programmet " Det nya U pplandsmuseet" som bl. a. 
innebär att alla gamla basutställningar i museet successivt byts ut. 

Produktion och arrangör: U pplandsmuseet. 
Från 31.4 

Hembiträdet berättar 

Om liv och arbete i borgerliga fami lj er i början av 1900-talet. 
Produktion: Nordiska museet. 

Arrangör: U pplandsmuseet. 
7 .5-21.8 

Förbud mot handikapp 

Produktion: Organisationsgruppen för Förbud mot handikapp. 
Arrangör: HCK och DHR i Uppsala/Upplandsmuseet. 
31/8--13.9 

Människa. Urtid, utveckling,framtid 

Produktion: Naturhistoriska Riksmuseet. 
Arrangör: U pplandsm useet. 
24 .9-4. 12 

Konst och mode 

Produktion: Nationalmuseum. 
Arrangör: Upplandsmuseet. 
10.12-22.l 1978 

S tadsvandringar 

U pplandsmuseets stadsva ndringar, som omfattat tre olika turer, har ägt rum två 
gånger i veckan under hösten och våren. Varj e tur har varat 1-1 1/2 tim. Vandring 
I , Västra Fjärdingen, har ägt rum sex gånger, 2 , runt domkyrkan , universite tet och 

Carolina nio gånger och 3, kring Svartbäcken och Dragarbrunn, sex gånger. Dess
utom anordnades under hösten två ex tra vandringar i stadsdelen Kå bo. 
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Studiedag fö r lärare på Upplandsmuseet på temat " Uppsala från medeltiden till år 1900" . 
Landsantikvarie Ola Ehn undervisade om 1800-talets Uppsala. Foto Helena Harnesk. 

Studiedagar 

U pplandsmuseet ha r på bes tällning av skolförvaltningen i Uppsala kommun fortsatt 

verksamheten med undervisning för lärare. T vå temata har tagits upp: " Den upp

ländska bonden" och " U ppsalas historia från medeltiden till å r 1900". 

Disagården 
Vissa repara tionsa rbeten har utfö rts under 1977 . Samtliga torvtak samt Borggårde

bodens ved ta k har lag ts om. Några byggnader har rödfärgats och gärdesgården har 

till stor del u tbytts mot ny. 

Skolan ha r utnytrj at Disagård en flitig t under skolvisningsperioden . U nder 1977 
guidades 97 kl asser. 

Sommarens programverksamhet omfattade 12 söndagar. Programmen ville kon
kret levandegöra d elar av d en uppländska bondekulturen . Söndags programmen har 

arra ngera ts av Upplandsmuseet och U ppsala U ngdomsring i samarbete. Vid några 
tillfällen har Kulturnämnden i U ppsala kommun varit medarrangör. Friluftsguds

rjä nsterna har ordnats av G amla U ppsala församling och Gamla U ppsala Missions
forsamling. 

5.6 
Får och ull. Stänga gärdesgård 

U ll kard ades, spanns och färgad es . Alla moment visades för barnen i pjäsen " Pelles 
nya kläder". Alla moment i gärdesgårdsstä ngning visades. 
500 besökare. 
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Gärdesgårdsstängning på Disagården. Arbetet u tfordes av Sven Karlsson och Valdemar Hess
ler med hjälp av museets vaktmästare Lennart Lind blom och Ola Marklund. Foto Håkan Liby. 

12.6 

Folklustspelet "Kvarn-Olle" 

framfördes av Uppsala U ngdomsrings teatergrupp. 
300 besökare. 

24 .6 

Midsommarafton 

Lekar, folkdansuppvisningar, folkmusik. 
7 .500 besökare. 

25.6 

Midsommardagen 

Lekar, folkdansuppvisningar, folkmusik. Friluftsgudstjänst. 
2.500 besökare. 

3.7 

Från mjölk till smör och ost 

Demonstration av hur man kärnade smör och gjorde ost. Tillfall e att smaka. Upp
ländsk folkmusik. 

400 besökare. 
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17.7 

Manligt och kvinnligt i bondesamhället 

Några typiska manliga och kvinnliga sysslor visades. Utställning. 
400 besökare. 

24.7 

Friluftsgudstjänst 

30 besökare. 

31.7 

Gammaldans 

500 besökare . 

7.8 

F rilvjtsguds tjänst 

150 besökare 

14.8 

Redskap och arbete 

Det finns många redskap på Disagå rden som aldrig visas i verksamheten. Dessa 

plockades fram och sattes in i sitt rätta sammanhang. 
400 besökare. 

21.8 

Gammaldans 

500 besökare 

4.9 

Bråka, skäkta, häckla. Malört och mangold. Halmslöjd 

Linberedning demonstrerades , liksom användning av kryddor och grönsaker i äldre 

tid. Halmtuppar tillverkades. 
Fri! uftsguds tjänst. 
700 besökare. 

Professorshemmet i Walmstedtska gården 

Första advent - söndagen 27 november - anordnande Upplandsmuseet for andra 

året i följd "Gammaldags julstök" i Walmstedtska gården. Under de fyra timmar 
evenemanget pågick räknades 1815 besökare in. Salsbordet var dukat med julgotter 
tillverkade efter gamla recept och julgranen stod klädd med prydnader i tidstypisk 
stil. Förutom julpyssel av olika slag bjöds besökarna på sång och på musik på den 
gamla taffeln. I köket avsmakades julkakor bakade enligt Kajsa Wargs recept. På 
gården utanför entren såldes varm glögg och pepparkakor till frusna besökare, som 
köade for att komma in . 
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En studiedag för blivande lågstadielärare har under året anordnats i Walmstedts
ka gården. 

Till professorshemmet har som gåvor mottagits föremål från fru Dagny Hollierz, 

Uppsala, och från fru Vivika Befverfeldts dödsbo, Uppsala. 
Angående antalet besökare under å ret se nedan. 

Trycksaker 
Upplandsmuseet har tillsammans med Upplands fornminnesförening utgivit en 
sammanfattning av Uppsalas historia i bokform: "Uppsala från medeltiden till år 

1900. En kortfattad översikt" av Helena Harnesk och Ulla Oscarsson. 
Programaffischer med Upplandsmuseets utå triktade verksamhet för vå ren 1977 

och för hösten 1977. Affischerna distribuerades i vardera 1.500 exemplar. Formgiv
ning: Adrian Honcoop. 

Affischer har framställts för två utställningar. Formgivning: Adrian Honcoop. 

Utställningar för vilka andra organisationer och ins ti tu tio ner 
stått som arrangör 
U nder året har 15 s t uts tällningar visats. Arrangörer har varit skolor, föreningar och 

organisationer av olika slag. 

Programverksamhet på Upplandsmuseet för vilken utomståen
de stått som arrangör 

Program av rubricerade typ, öppna för allmänheten, har till ett antal av 34 st ordna ts 

på museet. Programmen har till övervägande del varit konserter, debatter och 
föredrag. 

Öppethållande m. m. 

Museet har 1.10-30.4 varit öppet vardagar kl. 12-16, lördagar kl. 11- 16, söndagar 
kl. 12- 17. Under tiden 1.5-30.9 öppet vardagar kl. 11- 16, söndagar kl. 11- 17. 
Disagården har varit öppen, dvs. området tillgängligt, 15.5--3 l.8 . Stugorna har 
endast kunnat öppnas vid amanuensernas visningar onsdag-fredag två ggr/dag, 
lördag och söndag sex ggr/dag. Walmstedtska gårdens museivåning har va rit öppen 
lördagar och söndagar kl. 13- 15. 

Besöksfrekvens 
Totalt antal besökare 
U pplandsmuseet 
Disagården, ungefärlig uppskattning 
Walmstedtska gårdens museivåning 
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Fördelning på olika besökarkategorier: 
Upplandsmuseet, enstaka besökare 

och Walmstedtska gårdens museivåning: 

grundskolor och gymnasieskolor, antal 

klasser 

, daghem, antal grupper 

, antal föreningar 
, sjukhus och vårdhem 
, Lärarhögskolan, antal grupper 
, övriga skolor, antal grupper 

, Uppsala universitet, antal grupper 
, studieförbund, antal grupper 

Disagården, personer som deltagit i amanuensernas vis
ningar 

, skolor, antal klasser 

Övrigt 

50.693 

444 

95 
43 

16 
18 

69 
6 

17 

779 
94 

Landsantikvarien/sekreteraren representerade museet vid Svenska museiföreningens 
museisektions årsmöte i Stockholm den 17 mars. Vid årsmötet utsågs landsantikva

rien till ledamot av museisektionens styrelse. 
Ordföranden och landsantikvarien deltog i Länsmuseernas samarbetsråds årsmö

te i Uppsala den 20 och 21 september. 
Landsantikvarien och intendenten Irene Jansson deltog i den av Nordiska museet i 

Stockholm anordnade konferensen kring sam tidsdokumentation vid kulturhistoriska 
museer (SAMDOK) den 24 och 25 oktober. 

Den under året utförda katalogiseringen av inventarierna i Bror Hjorts hus i 
U ppsala har skett under ledning av landsantikvarien, som också biträtt Bror 

Hjorth-stiftelsen med råd och anvisningar i restaurerings- och tillbyggnadsfrågor. 
Landsantikvarien har varit adjungerad till den av kommunfullmäktige i Uppsala 

tillsatta Konstkommitten för utredning angående lokaler för konstutställningar och 
andra med konst sammanhängande aktiviteter. 

Uppsala i april 1978 

Ivar Lindberg 
ordförande 

Ola Ehn 
sekreterare/ landsan ti kvarie 
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