
Från Upplandsmuseets arbetsfält 1991 

Stiftelsen Upplandsmuseets verksam
hetsberättelse utges i särskild publika
tion. Här följer endast ett sammandrag 
av ärenden och händelser som hand
lagts eller inträffat under verksamhets
året 1991. 

Årsanslag, personal mm 

Inom Upplandsmuseet pågår ett admi
nistrativt utvecklingsarbete i syfte att 
åstadkomma en ökad resultatstyrning 
bl a genom en ökad delegering av ansvar 
till dem som har att planera och genom
föra verksamheten. Inom ramen för en 
funktionsindelad avdelningsorganisa
tion återfinn dokumentationsavdel
ning, utställningsavdelning, kultur
miljöavdelning, avdelning för regional 
informations- och undervisningsver
ksamhet samt kansliavdelning. 

Verksamhetens mål, inriktning och 
innehåll återfinns i ett av styrelsen fast
lagt program för de olika verksamhets
områdena. Beslut fattas enligt av styrel
sen fastställd arbets- och handläggnings
ordning. 

Upplandsmuseets totala ekonomiska 
omslutning för 1991 uppgick till om-

kring 10,6 milj kronor. Av dessa utgjor
de 9, 9 milj kronor anslag från museets 
huvudmän Uppsala kommun, Uppsala 
läns landsting och Upplands fornmin
nesförening och hembygdsförening 
samt bidrag från staten. 

Personalen utgjordes av omkring 4 7 
heltids- eller timanställda. Sex personer 
var delar av året sysselsatta med bered
skapsarbeten och som ungdomslag. Vi
dare hade fyra personer med vapenfri 
tjänsteplikt sin placering vid museet un
der delar av året. 

Dokumentationsavdelningen 

Järnhanteringen har varit en av Upp
lands huvudnäringar. Upplandsmuseet 
har, genom sitt forskningsprogram som 
antogs av museistyrelsen 1988, tagit på 
sig ett ansvar för forskning och doku
mentation gällande denna för Sverige 
och Uppland så viktiga näringsgren. En 
stor del av museets insatser har under 
året inriktats på Dannemora gruvor som 
varit en av Sveriges främsta järnmalms
gruvor och haft en avgörande betydelse 
för framväxten av järnbruken i Upp
land. 
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Under året har museets fotograf genomfört en omfattande fotografisk dokumentation av arbetet under jord i 
Dannemora gruvor. På bilden lrjter Tore Norbäck borrstål i sitt borraggregat. Foto Tommy Arvidson. 

Upplandsmuseet har tidigare varit 
verksamt i Dannemora med bl. a. foto
dokumentationer, intervjuer och före
målsinsamling. Under 1991 genomför
de museet en omfattande fotografisk 
dokumentation av gruvdriftens olika 
delar, framförallt under jord. Även in
tervjuer har gjorts och enstaka föremål 
har förvärvats . Dessutom har ett tiotal 
rivningshotade byggnader mätts upp 
och fotograferats . Ytterligare föremåls-
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förvärv kommer att genomföras efter 
nedläggningen av gruvdriften 1992, bl a 
ett antal stora maskiner. 

F öremålsinsamlingen och den övriga 
dokumentationen av Dannemora gru
vor skulle inte kunnat bli möjlig utan 
gruvledningens välvilliga intresse. Me
del ur Constance Anderssons dona
tionsfond bekostar inköp och transport 
av föremålen. 

Under året har arbetet med att göra 



I juni 1991 mottog museet som gåva 
332 st glasplåtar och negativ efter 
krut- och sporthandlaren Carl Lilje
fors i Uppsala. Samlingen ger en 
mycket värdefull skildring av Svart
bäcken kring sekelskiftet. 

Upplandsmuseets stora bildsamling till
gänglig fortsatt tack vare extra arbets
kraft. Ett stort antal negativ ur Uppsala
fotografen Axel Sagerholms negativ
samling har videofilmats och registre
rats. Därmed har en intressant samling 
bilder från 1930- 50-talen gjorts till
gänglig. Förre landsantikvarien Ola 
Ehns diabilder, som förvärvades under 
1990, har även duplicerats under året. 

Dessa duplikat är avsedda att användas i 
den dagliga verksamheten medan origi
nalen förvaras i museets klimatstyrda 
negativarkiv. Bilderna är ett resultat av 
en systematisk dokumentation av kul
turhistoriskt intressant bebyggelse i 
Uppland under lång tid. Bland övriga 
fotosamlingar som museet förvärvat un
der året kan ett antal fotoalbum och 
lösa originalfotografier efter Uppsala-
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Alabasterstatyett "Natten " med lampa hör till de 
många föremål som museets samlingar utökats med 
under året. Foto Bengt Backlund. 

bon Olga Stave nämnas med motiv från 
kyrkoherdebostället i Skokloster samt 
pensionatet Breidagård i Funbo. Totalt 
har Upplandsmuseets bildsamling ut
ökats med cirka 4 000 bilder. 

I april deltog Upplandsmuseet med 
sitt bildregistreringssystem i "museida
tamässan" på Nordiska museet och i au
gusti visades ett antal av fotograf Tom-
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my Arvidsons bilder från Dannemora 
gruvor på mässan NU -91 i Aspenskolan 
i Tierp . Dessutom medverkade doku
mentationsavdelningen i länsmuseivec
kan i Almunge-Knutby kommundel, där 
bl a en video visades innehållande alla 
bilder som registrerats i museets bildda
tabas från socknarna i denna kommun
del. I december avslutades Nordiska 
museets utredning och revidering av det 
gemensamma klassifikationssystemet 
för svenska kulturhistoriska museer, 
Outline of Cultural Materials . Upp
landsmuseet deltog i utredningen med 
en ledamot i ledningsgruppen. 

Under året har ett omfattande arbete 
gjorts för att öka föremålssamlingarnas 
tillgänglighet. Ett stort antal föremål, 
som tidigare inte varit införda i den sys
tematiska OCM-klassificerade föremåls
katalogen, har katalogiserats, bl a muse
ets hantverkssamlingar. 

Med medel ur Constance Anderssons 
donationsfond har museet börjat kon
servera föremål ur samlingarna. Tack 
vare extra arbetskraft har en genom
gång av museets textilsamling påbörjats 
med tvättning och vård. 

U pplandsmuseets före målssamlingar 
har under året utökats med 113 före
mål. Bland gåvorna till museet märks: 
två väggpendyler från slutet av 1 700-
talet, två lampetter, en gustaviansk byrå, 
ett alrotsbord, en empireampel, ett må
lat allmogeskåp daterat 1 775 från norra 
Uppland, en disk från Restaurang Phoe
nix i Uppsala, en separator av märket 
Rex tillverkad av Upsala Separator AB i 



början av 1900-talet, två räknemaskiner 
och en dupliceringsmaskin från 1920-
talet använda av Uppsala Universitets 
förvaltning och en kollektion slangkläm
mor från ABA i Vattholma. 

Museet har med medel från Constan
ce Anderssons donationsfond inköpt ett 
fat med motiv från Örbyhus slott ur 
Rörstrands servis Svenska slott och ut
sikter från 1840-talet, och fyra näver
burkar tillverkade av spelmannen Hjort
Anders Olsson år 194 7. Ett antal möb
ler från 1930- och 40-talen har inköpts 
från Lundberg & Anderssons möbelaf
fär i Uppsala, bl a en sk EPA-fåtölj och 
ett biblioteksbord, samt två Östervåla
stolar, en i gustaviansk stil, en i Karl
J ohan-stil. 

Museets arkiv och bibliotek hålls öp
pet för allmänheten varje måndagsef
termiddag. Någon av antikvarierna 
finns då till hands för att hjälpa besökar
na med ärenden av olika slag. Institutio
ner, skolor, press, grupper och enskilda 
söker material för tex forskning, publi
cering, grupparbeten, projekt eller pri
vat bruk. Vanligen efterfrågas litteratur, 
fotografier eller andra arkivhandlingar. 
Under 1991 besöktes arkiv och bibliotek 
av 200 personer. En omfattande arkiv
och biblioteksservice ges dessutom kon
tinuerligt per telefon. 

Kulturmiljövården 

Kulturmiljövårdens arbete syftar till att 
bevara, vårda och levandegöra det upp
ländska kulturlandskapet. 

Till de mera ovanliga föremålsföruäruen hör denna 
holkyxa från äldre bronsålder upphittad i jumkils soc
ken. Den är gjuten i brons och omerad. Foto Bengt 
Backlund. 

Länsmuseet utgör en regional basin
stitution för kulturhistorisk dokumenta
tion samt fungerar som serviceorgan åt 
Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsen 
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och som rådgivare åt kommunerna, or
ganisationer och enskilda i kulturmiljö
frågor. 

När det gäller planärenden har muse
et, efter besiktning och ibland diskus
sion på platsen, yttrat sig över ett tret
tiotal ärenden. Sammantaget kan sägas 
att färre tunga ärenden behandlats än 
året innan varför arbetsmängden, trots 
motsvarande antal ärenden, minskat nå
got. Bland viktigare planärenden kan 
nämnas detaljplanen för Gluntenområ
det och Polacks backen, kv Heimdal mm 
samt tävlingsförslag över samma områ
de (korsningarna Svartbäcksgatan/Lut
hagsleden/Kungsgatan med kringlig
gande kvarter), en första detaljplan på 
den nya "Alsikestaden" samt kvalitets
program för det fullständiga Alsikepro
jektet samt fördjupad översiktsplan 
över Skyttorp, allt inom Uppsala kom
mun samt detaljplaner över Gimogatan, 
Kölngatan och Klockbacken i Österby
bruk i Östhammars kommun. Vid be
dömningen av såväl planärenden som 
övriga ärendetyper, med undantag av 
kyrkorna, är dessvärre den regionala 
obalansen påtaglig. De närmaste kon
takterna finns med Uppsala kommun 
medan de är tämligen obetydliga med 
Enköpings kommun, övriga kommuner 
däremellan. 

Av direkta fornminnesärenden har 
museet utfört besiktningar med anled
ning av skador i Husby-Långhundra 
socken (fornborg) och Ärentuna socken 
liksom med anledning av grustäkt vid 
Torslunda i Torstuna socken samt ut-
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märkning inför avverkning i Alunda soc
ken. Tidigare ej registrerade fornläm
ningar har besiktigats i Films, Hagby 
och Villberga socknar. 

Vid ett antal schaktningar i samband 
med ledningsdragningar och byggnads
arbeten har länsmuseet svarat för an
tikvarisk kontroll såväl vid den egna Di
sagården som på kyrkogårdarna i Til
linge, Litslena, Husby-Långhundra och 
Boglösa. Vid den sk lillkyrkan på Upp
sala-Näs kyrkogård har i samband med 
yttre restaurering delar av stengrunden 
till en förmodad träkyrka frilagts på söd
ra sidan. Vid kontroll av schaktningar 
för dränering intill det sk fängelset vid 
Uppsala slott dokumenterades en tidi
gare okänd kraftig mur, öster om och 
parallellt med "fängelset". Muren har 
ingått i den ursprungliga fästningens ka
semattvåning. 

Under två veckor i juni pågick vid 
Biskops-Arnö en utgrävning anordnad 
av Riksförbundet för hembygdsvård i 
samarbete med riksantikvarieämbetet 
och med grävningsledning från Upp
landsmuseet. I undersökningen, som 
tänks fortsätta 1991, deltog även ama
törarkeologer inte bara från länet utan 
också från Estland. Arbetena ger ytterli
gare kunskap om den medeltida bi
skopsgården och öns tidigare bebyggel
se samt medfört nya frågeställningar. 

Länsmuseet har under året endast i 
mycket ringa utsträckning varit engage
rade i fornvård. Genom engagemang 
från kommunerna, framförallt Uppsala, 
och landstingets omsorgsförvaltning på 



Sommaren 1990 eldhärjades Theat
rumhuset vid Gamla torget i Uppsala 
svårt. Efter det att huset röjts ut vid
tog ett omfattande dokumentationsar
bete. Under den senaste golvnivån 
återfanns bl a murverk från senare 
delen av medeltiden, tegelgolv och 
putsytor med dekormålning från 
1600-talet. Foto Bengt Backlund. 

samma sätt som 1990 har ca 40 av länets 
fornlämningar kunnat få vård. För läns
museet innebär detta att engagemanget 
för fornvård och fornlämningarnas 
levandegörande inte kan upprätthållas 
på önskvärd nivå. 

Länsmuseet har varit av riksantikva
rieämbetet utsedd kontrollant vid inre 
restaurering i Harg, och av norra kors
armen vid Helga Trefaldighet i Uppsala 
och inre restaurering av Björklinge kyr
ka, yttre restaurering i Jumkil, diverse 
inre arbeten i Gamla Uppsala och Tolfta 
samt ombyggnad av orgeln i Nathana
elskyrkan i Tierp. Föregående års inre 
restaurering i Öregrund har slutförts 
inför stadens och kyrkans 500-årsjubile-

um. Även den sk lillkyrkan i Uppsala
Näs har genomgått yttre och inre res
taurering med museet som antikvarisk 
kontrollant, varvid också grunden till 
den förmodade träkyrkan delvis frilagts. 
Viss kontroll har även skett vid utbygg
nad av gravkapellet vid Yttergrans kyrka 
liksom vid arbeten för radonventilation 
i Uppsala domkyrka. 

Samråd, besiktningar och rådgivning 
har dessutom skett i ett flertal kyrko
ärenden. 

På uppdrag av länsstyrelsen har mu
seet fungerat som antikvarisk kontrol
lant vid ett flertal ombyggnader av kul
turhistoriskt värdefulla byggnader där 
tilläggslån, förhöjt låneunderlag eller 
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Under hösten gjordes en kulturhistorisk bedömning av 
bebyggelsen i Dannemora gruvsamhälle. En av de 
byggnader som ingick i denna bedömning var den 
moderna gruvlaven med sovrings- och anrikningsver
ket från 1950-talet. Hela komplexet måste anses ha ett 
betydande kulturhistoriskt värde som det främsta mo
numentet över den moderna tidens gruvdrift. Foto 
Tommy Arvidson. 

byggnadsvårdsmedel utgått. Bland des
sa kan nämnas Ramstalund 5: 27 i Rams
ta, Östra Vad 3: 10 i Västland samt Skol
gatan 4- 6 i Söderfors som färdigställts 
under året. Renoveringen av bl a Börje 
prästgårds äldre byggnader fortskred 
under året. Andra byggnader av speci
ellt miljövärde som rustats på detta sätt 
är Salnecke slott, Brunnshuset i Danne
mora och äldre arbetarbostäder vid Ha
gavägen i Skutskär. Även i bruksmiljöer
na i Forsmark, Löfsta och Österbybruk 
har länsmuseet varit medverkande i ett 
antal projekt. 

Övriga byggnader där museet med-
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verkat som samrådspartner och kontrol
lant är Uppsala slott, Uppsala stations
hus, lärarhögskolan, Carolina Rediviva 
samt universitetshuset. 

Det största dokumentationsarbetet 
under året har gällt det sommaren 1990 
nedbrunna Theatrum Oeconomicum, 
så kallat efter den ekonomiska institu
tion som tog sin början där 1741. Un
dersökningarna som ännu inte är avslu
tade har efterhand kunnat konstatera 
att delar av källarvåningen, liksom några 
därpå lagda murar och tegelgolv har till
kommit under senare delen av medelti
den. Av de stora ombyggnaderna under 
andra halvan av 1600-talet kunde bl a 
mycket väl bevarade tegelgolv och de
kormålning på puts dokumenteras. 
Även spår efter förändringarna på 
1700- och 1800-talen har dokumente
rats. Under KulturNatten höll museet 
ett antal väl besökta visningar av läm
ningarna. Vidare har museet dokumen-

Fastigheten Östra- Vad 3: 10 i Västlands socken med 
välbevarad bebyggelse från 1800-talet hör till de objekt 
där upprustningen genomförts med museet som an
tikvarisk rådgivare. Foto Karin Blent. 



terat bebyggelsen vid Bondkyrka gamla 
klockarhus invid Carolinabacken i Upp
sala, där de äldre uthusen avses att rivas. 
Förutom dessa har flera mindre doku
mentationsinsatser gjorts i samband 
med ombyggnader o dyl. 

Bland det stora antal ärenden där 
museet varit remissinstans eller deltagit 
med samråd och rådgivning kan - utan 
speciell prioritering - nämnas Krusen
bergs herrgård, rivningen av Brunna 
stationshus och byggnadslov för tomtill
byggnad på en villa i Marielund, Funbo 
sn. 

Personal från kulturmiljöavdelningen 
har under året medverkat i utställnings
arbetet på museet, dels med byggnads
historiska avsnitt kring Theatrum Oeco
nomicum i museets sommarutställning 
dels med en utställning kring kv Gerd 
och Vaksala torgområdet inför beslutet 
och arkitekttävling om Musikens Hus. 
Utställningen byggdes under hösten om 
till en utställning kring resultatet av täv
lingen. 

Avdelningen för utställningar 
och undervisning 

Utställningsavdelningen svarar för mu
seets utåtriktade verksamhet med ut
ställningar, programverksamhet, under
visning, marknadsföring, öppethållande 
och försäljning i museireceptionen. 
Förutom den publika verksamheten i 
museibyggnaden ansvarar avdelningen 
för verksamheten på de tre museifilia-

I utställningen "Om fäderneslandets lycka .. . eller 
huset som brann, Anders Berch och nationalekonomin " 
v isades bl a modeller av jordbruksredskap, vilka ingår 
i den unika Berchska samlingen från 1700-talet. Foto 
Bengt Backlund. 

lerna Walmstedtska gården, Disagården 
och Kvekgården. 

Museet och museifilialerna besöktes 
under året av 85 538 personer. Av dessa 
var ca 57 000 besök förlagda till musei
byggnaden. Skolelever och förskole
grupper är en betydande besökskatego
ri. 637 grupper med totalt 12 962 elever 
har deltagit i skolverksamheten i museet 
och i museifilialerna. 

Under året har planering och förbe
redelser inför utbyggnaden av den 
stadshistoriska basutställningen Vårt 
Uppsala pågått. Denna andra etapp av 
utställningen, som kommer att behand
la tiden 1880- 1960 beräknas öppna 
hösten 1992. 

Tillfälliga utställningar arrangeras 
dels av museet, dels av utomstående för
eningar och grupper. Utställningsverk-
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Med kissandet av Birka-projektets fana invigde TV
producenten Bo G Eriksson utställningen "Birka i 
vikingarnas värld" vid årets KulturNatt i Uppsala. 
Foto Bengt Backlund. 
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samheten utgörs alltså av flera parallella 
program. 

En av de större egenproducerade ut
ställningarna under året var "Om fäder
neslandets lycka eller Huset som brann, 
Anders Berch och nationalekonomin". 
Utställningen tillkom med anledning av 
den katastrofala branden i 1600-tals
byggnaden Theatrum Oeconomicum 
och centralbadet i Uppsala sommaren 
1990. Med anledning av det stora in
tresset som väcktes för Theatrum-huset 
kändes det angeläget för museet att 
skildra byggnadens historia i en utställ
ning. I inledningen speglades den bygg
nadshistoriska utvecklingen från medel
tid fram till branden 1990. Därefter lyf
tes husets 1 700-talshistoria fram, som 
en särskilt intressant epok. 1741 blev 
Anders Berch vårt lands första profes
sor i nationalekonomi och strax efter 
sitt tillträde inrättade han en institution 
med undervisningssamlingen Theat
rum-Oeconomico-Mechanicum i denna 
byggnad. Delar av denna intressanta 
samling, som nu ägs av Nordiska Muse
et, visades i utställningen. 

Förutom denna utställning visades yt
terligare 10 utställningar i museets regi: 
"Det naturliga steget. Om vår miljö och 
framtid." "Upsala nya tidning. Datum
märkt färskvara i 100 år." "Det var en 
gång en liten stad ... " om kvarteret 
Gerd och Musikens hus. Vidare "Påsk
ägg ur museets samlingar", "1939-45 
... Men livet gick vidare", som skildrade 
vardagslivet Sverige under andra 
världskriget. "Birka vikingarnas 



Årets sportlovsprogram hade temat " Var med och gör 
en tidningssida' '. Grafikern Mildred J onsson från Up
sala Nya Tidning visade barnen hur montering av en 
tidningssida görs efter redigerarens lay-out. Foto 
Bengt Backlund. 

värld", "Havsörnen i Sverige", Upp
lands landskapsfågel. "Gamla mönster -
nya tröjor - All världens stickteknik." 
Och till sist "Jul i Upplandsmuseet" 
med julträd och julbord. Parallellt med 
dessa visades sjutton mindre utställning
ar vilka producerats helt av utomståen
de . Tio av dessa var fotoutställningar 
vilka gjorts av fotoföreningen Planket. 

Under året har en livlig programverk
samhet varit knuten till museet i form av 
föreläsningar, demonstrationer, kurser, 
musikunderhållning, specialvisningar 
mm. 

I anslutning till utställningen " Det 
naturliga steget" arrangerades en före
läsningsserie och två välbesökta miljö
dagar. Vid finalen på jubileumsutställ
ningen Upsala Nya Tidning. Datum
märkt färskvara i 100 år arrangerade 
UNT och Upplandsmuseet ett program 
kring tryckeriteknik. 

Arrangerandet av KulturNatten i 
Uppsala har blivit tradition. Upplands
museet var öppet 20.00-24.00 . Under 
dessa timmar besöktes museet av 4 800 
personer och 200 personer deltog i de 
specialvisningar av Theatrumhuset som 
museet samarrangerade med fastighets
kontoret i Uppsala kommun. Liksom 
tidigare år blev museets aktiviteter en av 
de mest välbesökta. Ett av huvudar
rangemangen var öppnandet av utställ
ningen " Birka i vikingarnas värld" pro
ducerad av Statens Historiska Museum. 
Som under tidigare KulturNätter serve
rades " attamat" på museigården. 

En omfattande programverksamhet 
för allmänheten och speciellt inbjudna 
har dessutom arrangerats av olika för
eningar och organisationer. 

Huvuddelen av museets barn- och 
ungdomsverksamhet bedrivs inom ra
men för en organiserad skolverksamhet 
med visningar och pedagogiska skol
program. Under året har det skett en 
ökning av klassbesöken. Förutom den 

111 



Ett nytt programinslag på Disagården var den odlartävling som arrangerades i samverkan med Upsala Nya Tidning. 
Här ses en av jurymedlemmarna, örtagårdsmästare Gunnar Pettersson från Linneträdgården i samspråk med 
intresserade odlare när tävlingsbidragen började strömma in. Foto Rolf Hamilton, UNT-bild. 

undervisning som bedrivits i basutställ
ningarna "Vårt Uppsala" och "Naturen 
i Uppland under två miljarder år" så har 
de tillfälliga utställningarna "Det natur
liga steget", "Upsala Nya Tidning ... " 
och "Birka i vikingarnas värld" rönt 
stort intresse bland grundskole- och 
gymnasieklasserna. I de sk läsårshäftena 
presenterades museets samlade skol
verksamhet. 

Inom ramen för Upplandsmuseets 
kursverksamhet har museet vid tre till-
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fällen genomfört kursen "Uppsalas hi
storia" som vänder sig till anställda i 
Uppsala kommun. Vidare har museet 
ansvarat för en delkurs i det sk sommar
universitetet som bedriver komplette
ringsfortbildning för lärare i kommu
nen och länet. I samband med utställ
ningen "Gamla mönster - nya tröjor -
All världens stickteknik" arrangerades 
tre veckoslutskurser i stickning. 

Ett viktigt inslag i museets verksamhet 
och i servicen till museibesökarna är 



den försäljning som är knuten till recep
tionen i museibyggnaden. Här erbjuds 
ett rikt sortiment av kulturhistorisk litte
ratur, affischer, vykort, grammofonski
vor, souvenirer och bruksting med an
knytning till Uppland. "Basutbudet" i 
försäljningen breddas ofta i anslutning 
till aktuella utställningar och program. 
Omsättningen ökar stadigt, vilket visar 
besökarnas intresse för försäljningen. 

Walmstedtska gårdens professorsvå
ning från 1800-talets slut besöktes av 
6 169 personer totalt. Det sedvanliga 
programmet "Julstök i Walmstedtska 
gården" arrangerades även i år första 
söndagen i advent. 

På Disagården har under denna sä
song akuta och omfattande underhålls
åtgärder genomförts. I april månad ut
byttes äldre vattenledningar utanför Di
sagårdens område. Det förändrade vat
tentrycket medförde att Disagårdens 
mycket gamla vattenledningssystem inte 
beräknades hålla. Därför grävdes nya 
vattenledningar även inom Disagårdens 
område, bl a till kontoret i Skuttunge
stugan och till kaffelängan. Under sen
sommaren och hösten drabbades 
smedjan, Tensta-boden och Norrby
stallet av omfattande hussvampan
grepp. Byggnaderna sanerades i bla 
golvbjälklag och golvplank fick rivas ur 
och brännas. I övrigt har byggnaderna 
underhållits på vanligt sätt. 

Skolverksamheten på Disagården be
drivs under korta perioder i slutet av 
vårterminen och i början av höstter
minen. I år har sammanlagt 46 skolklas-

Under temat " Vardagssysslor under självhushåll
ningens tid " genomfördes ett nytt skolprogram på 
Kvekgården f ör elever från Lagundaskolan. Bilden 
v isar hur eleverna bl a fick prova på att bära vatten 
med ok. Foto Håkan Liby. 

ser och barngrupper omfattande ca 900 
elever och lärare deltagit i visningarna. I 
de dagliga reguljära visningarna har 870 
personer deltagit och dessutom har 11 
beställda gruppvisningar genomförts. 
Totalt har Disagården besökts av ca 
19 400 personer. 

Programverksamhet har genomförts 
vid 18 tillfällen med 9930 besökare. 
Upplandsmuseet har arrangerat de kul
turhistoriska programmen och Uppsala 
ungdomsring svarade för det traditio
nella midsommarfirandet och för pro
gram med folkmusik och dans. Ett nytt 
inslag i programverksamheten har varit 
den odlartävling som samarrangerades 
av Upplandsmuseet och Upsala Nya 
Tidning. Övriga medverkande har varit 
Uppsala läns distrikt av föreningen 
Nordsvenska hästen, Gamla Uppsala 
Hembygdsförening, Gamla Uppsala 
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Jonas Hedlund svarar för distributionen och det tekniska arbetet kring den regionala utställningsverksamheten. 
Utställningen "Hemslöjd i rörelse" sätts upp i Älvkarleby folkbibliotek i Skutskär. Foto Håkan Liby. 

församling, Gamla Uppsala missionsför
samling och Uppsala 4 H . 

Friluftsmuseet Kvekgården besöktes 
under sommaren av 2 892 personer. De 
flesta deltog i någon form av visning. 
Det har varit en ökning av samtliga be
sökskategorier. Inom ramen för 
skolverksamheten visades 11 klasser 
med sammanlagt 230 elever. En ökning 
från tidigare år, vilka bl a tillskrives ett 
nytt skolprogram som genomfördes un
der vårterminen. 

114 

Regional informations- och 
undervisningsverksamhet 

Avdelningen svarar för att museets tota
la verksamhet synliggörs i hela länet 
samt kommer de länsinvånare till del 
som inte knyter kontakt med museets 
övriga avdelningar eller har tillfälle att 
ta del av verksamheten i museibyggna
den i Uppsala. 

Verksamheten har huvudsakligen en 
uppsökande inriktning men en stor del 
av avdelningens produktioner och tjäns-



ter initieras av beställare, som tex kom
muner, föreningar och andra länsinsti
tutioner. 

Under 1991 har flera delmål uppnåtts 
i riktning mot det övergripande mål som 
museets regionala informations- och 
undervisningsverksamhet siktar. Hit 
hör en länsomfattande turne med en 
stor egenproducerad utställning kring 
ett regionalt tema, produktion av en ny 
vandringsutställning i litet format , in
tensifierad kontakt med hembygdsrörel
sen, ökad satsning på regionala musei
lektioner för skolbarn i länet samt en 
innehållsrik länsmuseivecka i Almunge
Knutby kommundel. 

Verksamhetens grundförutsättning 
är ett väl fungerande kontaktnät som 
knyter samman kultursatsningar på cen
tral, regional och lokal nivå. Verksam
hetsåret 1991 präglas av särskilt nära 
samverkan med Östhammars kommuns 
kulturkontor, Almunge-Knutby kom
mundelsförvaltning och kommundelens 
hembygdsföreningar samt länshem
slöjdskonsulenterna. 

Till de större projekt som dominerat 
den regionala verksamheten under 
1991 hör Skoprojektet, ett handlings
program för informativa och pedagogis
ka insatser på Skohalvön. Projektled
ningsansvaret åvilade den regionala av
delningen med Länsstyrelsen som upp
dragsgivare. 

Jubileumsutställningen Hemslöjd i 
rörelse visades runt om i länet under 
större delen av året. 

I projektet C Framåt diskuterades vid 

I utställningen "Återspegling - några gömda Öre
grunds-minnen" v isades bl a förstoringar av bilder 
f rån sekelskiftets Öregrund, tagna av fotofirman 
Skötsner-Edhlund. Foto Tommy Arvidson. 

några tillfällen lämpliga former för att 
aktivt stärka känslan för länets och den 
egna bygdens identitet samt inspirera 
till att göra landsbygden attraktiv. 

Med anledning av Öregrunds 500-
årsjubileum 1991, fick Upplandsmuseet 
i uppdrag av Östhammars kommun att 
producera en utställning för visning i 
Öregrunds bibliotek. Utställningen 
Återspegling - några gömda Öre
grundsminnen bestod till stor del av 
föremål som normalt finns på stora in
stitutioner och statliga museer. 

Utställningen Återspegling är ett bra 
exempel på länsmuseets roll som för
medlare och samordnare mellan centra
la kulturinstitutioner och lokala kultur
satsningar i litet format men av stor be
tydelse. 

Under hösten arrangerade Upplands
museet sin fjärde länsmuseivecka, den
na gång i Almunge-Knutby kommundel. 
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Årets länsmuseivecka arrangerades i år i Almunge-Knutby kommundel. I en ambulerande buss kunde besökarna 
finna arkivmaterial och litteratur, se miniutställningar samt träffa museets personal. Foto Tommy Arvidson. 

Programmet planerades och genomför
des i nära samarbete med kommundels
förvaltningen och de tre hembygdsför
eningarna Almunge hembygdsgille, 
Sockenstugans vänner i Funbo och 
Knutby-Faringe-Bladåkers hembygds
förbund. För att nå kommundelsinvå
narna på ett effektivt sätt prövades den
na gång en turnerande Musei-buss som 
innehöll arkiv, bibliotek, jourhavande 
antikvarie samt miniutställningar. Mu
sei-bussen ställdes upp i Almunge, Blad-
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åker-Faringe, Gunsta, Knutby, Länna
holm och Funbo under veckan. I anslut
ning till Musei-bussen fanns också läns
hemslöjdskonsulenternas buss, i vilken 
de visade en utställning och presentera
de sin verksamhet. Under veckan fick 
också alla barn i åk 3 besök av Upp
landsmuseets museilärare som levan
degjorde kommundelens historia med 
hjälp av några föremål. Ett kulturrally 
lockade kommuninvånarna att åka runt 
och besöka kulturmiijöer under helgen. 



Vandringsutställningen Husförhör 
producerades under året far att upp
märksamma folkbokfaringsreformen 
som genomfördes vid halvårsskiftet. 
Foto Bengt Backlund. 

Vidare arrangerades också ett antal pro
gram. 

Med anledning av kommunernas 
övertagande av ansvaret för omsorg och 
vård av äldre, samt nya former för Kul
tur i vården, inbjöd Kommunförbundet 
i Uppsala till konferens 14/ 2. 

Avdelningen medverkade med anfö-

rande om hur små utställningar kring 
kulturhistoriska ämnen kan inspirera till 
samtal och aktiviteter. Den nyproduce
rade utställningen Husförhör visades. 
Med anledning av reformen arrangera
de några kommuner kurser kring kul
turfrågor för personal inom äldreom
sorgen. Upplandsmuseet medverkade 
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med föreläsningar i Håbo 13 / 2 och Ti
erp 18/ 4 . 

Allt oftare får avdelningen uppdrag i 
form av att ordna eller medverka vid 
studiedagar och kurser. I januari arran
gerade museet en studiedag kring kul
turmiljöfrågor och samverkansformer 
kommun - länsstyrelse - länsmuseum 
för kulturnämnden, byggnadsnämnden 
och kulturchefen i Älvkarleby kommun. 
Vidare i mars en föreläsning om kultur
landskapet och kulturmiljövården i 
Uppsala län, i den utbildningsserie för 
naturguider som arrangeras av Upp
landsstiftelsen. I september anordnades 
en studiedag för barnomsorgspersonal i 
Knutby, kring temat Hembygdsgården 
som resurs i verksamheten samt i okto
ber en föreläsning om kulturlandskapet 
i Skogsvårdsstyrelsens personalcirkel 
Kultur i arbetslivet. 

Vid tre tillfällen under året har avdel
ningen bedrivit undervisningsverksam
het för skolelever i länet. Under länsmu
seiveckan i Almunge-Knutby kommun
del besöktes alla barn i åk 3 och 5 av 
museilärare. I december arrangerade 
Hem och Skola-föreningen på Central
skolan i Tierp två intensiva Kulturdagar 
där Upplandsmuseet och Länshem
slöjdskonsulenterna ansvarade för en 
lektion kring Tierps historia, näringar, 
traditioner och slöjd. 

I samma månad besökte låg- och mel
lanstadieklasserna i Öregrund utställ
ningen Återspegling på biblioteket, för 
undervisning i form av museilektioner. 

På uppdrag av Riksantikvarieämbetet 
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påbörjade avdelningen under andra 
halvåret en omfattande utredning om 
hur ett informationscentrum kring upp
ländsk järnhantering kan skapas och 
drivas i Ånghammaren, Österbybruk. 

Museet har under verksamhetsåret 
1991 intensifierat kontakterna med 
hembygdsrörelsen väsentligt. Utgångs
punkten blev föredraget Samverkan på 
nya villkor, vid Upplands fornminnes
förenings och hembygdsförbunds Vin
terting 3 / 2 . Regionala avdelningen sva
rar för kontaktmannafunktionen och bi
står hembygdsrörelsen med konsulte
rande tjänster av skiftande slag. I verk
samhetsspecifika frågor bistår museets 
övriga avdelningar. 

I övrigt medverkade museet vid läns
linsspånadsdagen i Österbybruk 25/ 5. 
Vidare vid mässan NU-91 i Tierp samt 
Celsiusmässan 6- 8/ 12. 

Två montrar med föremål och foto
grafier från Ärentuna socken, iordning
ställdes till invigningen av det nya bib
lioteket i Storvreta 23/ 11 1991. 

Vandringsutställningen Husförhör, 
uppbyggd kring en figurscen av Hans 
Lustig samt artikeln Själavård, husför
hör och folkbokföring i årsboken Upp
land 1991 , var Upplandsmuseets sätt att 
uppmärksamma folkbokföringsrefor
men som genomfördes 1/ 7 . Under tre 
sekler hade kyrkan ansvaret för folkbok
föringen vilket i hög grad präglat folk
kulturen, traditioner, seder och bruk. 

Upplandsmuseets små vandringsut
ställningar, för närvarande 9 st, turne
rar kontinuerligt i länet och visas främst 



på vårdinstitutioner och bibliotek. Upp
landsmuseets regionala utställningar 
har under 1991 gjort totalt 96 nedslag 
på olika platser i länet. Länsbiblioteket, 
Landstingets kulturförvaltning och 
Upplandsmuseet har svarat för turne-

läggning och Upplandsmuseet har om
besörjt distributionen. Förutom egna 
produktioner distribuerar museet också 
Konstmuseets och Länsbibliotekets ut
ställningar. 
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