
Stiftelsen U pplandsm useet under 1g6 '2 

MUSEISTIFTELSENS HUVUDMÄN 

Stiftelsen Upplandsmuseets huvudmän äro Uppsala läns landsting, Upp

sala stad, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesförening. 

MUSEISTIFTELSENS STYRELSE 

Museistiftelsens styrelse har haft följande sammansättning: 

Valda av Uppsala läns landsting: landstingsman A. E. Elmroth, Tierp, 

och riksdagsman Edvin Jacobsson, Tobo. Suppleanter: landstingsman S. 
Eriksson, Tierp, och godsägare Gunnar H(ibinette, Hjälstaby. 

Valda av Uppsala stad: fil. lie. Bo Bennich-Björkman och direktör Eric 

Wolrath. Suppleanter: stabskonsulent P. A. Landahl och fru Margit 

Ringensson. 

Valda av Stockholms läns landsting: riksdagsman Martin Söderquist, 

Solna. Suppleant: rektor Martin Karlsson, Knutby. 

Valda av Upplands fornminnesfurening: förste arkivarie Manne Eriks

son, Uppsala. Suppleant: notischef Ellis Edman, Uppsala. 

Självskriven ledamot , sekreterare och museiföreståndare: landsantikva
rie Nils Sundquist. 

Styrelsens ordförande är hr Elmroth och vice ordförande hr Wolrath. 
Arbetsutskott: ordföranden och sekreteraren samt lur Eric Wolrath 

och Manne Eriksson. 
Slwttmästare: bankdirektör G. Rosenborg, Uplands Enskilda Bank. 

R evisorer: utsedd av Uppsala stad: typograf Erik Ljungberg. Supp

leant: studiesekreterare Åke Noren. 

Utsedd av Uppsala läns landsting: bankdirektör K. G. Edström, Upp
sala . Suppleant: fru Margit Bescher, Enköping. 

ÅRSANSLAG 

För år 1962 har huvudmännen beviljat museistiftelsen ett anslag om kr. 
100 ooo: -, fördelat i enlig·het med de procenttal , som fastställts genom 



Å R S BOK EN UjJpland 1962 

principuttalande i ingressen till museistiftelsens stadgar, dvs. för Upp

sala stad 45 proc., för Uppsala läns landsting 40 proc., för Stockholms 
läns landsting 10 proc. och för Upplands fornminn esförening 5 proc. 

P E RSO NA L 

M useets fö reståndare är landsa ntikvarie Nils Sundquist, biträdande mu
seifö res tåndare antikvarie Anna-Märta Berg och museiamanuens Agneta 

Furumark. E n arvodes tjä nst fö r byggnadshistoriska undersökningar h ar 
inneha fts av fil. kand . Ola Elrn med biträde av fil. stud . Lars Gezelius. 

Vaktmästare är Robert T horsemar och bilje ttförsäljerskor fru arna Anna 
Sennerfeldt, Hilda Odencra nts och Aina Romson. U nder juli 1962 var 
fil. kanel. Birgit Cejie a nställd fö r at t bi träda med katalogisering och 
med demonstrationer samt vid bi bliotekets uppordn ande. U nder am a
nuens Furumarks tjänstledighet från 1 nov. 1962 och fram till 30 mars 
1963 uppehåller fil. stud. Märit Mårtensson museiamanuenstjä nsten. 

GÅVOR 

De gåvor, som under 1962 inkommit till Sti ftelse n U pplandsmuseet, 
uppgå till omkr. 150 nummer. Bland gåvorna märkes två medaljer av 
koppar resp . sil ver frå n U psa la T rädgårds Sällskaps utställning 1875, 
T rädgårdssällska pets för tj änsttecken, två stycken, till slottsträdgårds
mäs tare C. E. H olmström 1862 och 1880, en tennmedalj från Industri
utställninge n i Stockholm 1866, två rakknivar, den ena från 1833, en 
rakborste av si lver, tillverkad 1869, bordsbestick i nys ilver frå n res tau
rang Flustret i U ppsala, ett fi ckur, en cour irbricka av gulmetall samt 
en gryta, en bunke och en fl aska, alla i koppar. Vidare märks en 
speldosa av trä med skärningar på locket, e tt skrapnosspel av trä, en 
luftkompass i trälåda, som tillhört en fraktskuta, ett etui av trä för 
spelkort och marker, ett par vävlu nor av trä med rika skärni ngar från 
Roslags-Bro, ett etui av ben för trådrulle och nålhus med utskuret 
mönster run tom, nåldynor av skilda typ er, två fo tpall ar, två skålar i 
jugendstil, den ena av metall med glas insats och den andra av keramik, 
hårarbeten, bröllopskarameller samt n ågra affischer till spex, givna på 
U pplands na tion i U ppsala under 1880-tale t. 

T ill de gåvor museet få tt under året hör textilier av skilda slag såsom 
linnedukar, niisdukar i vit batist med ka ntspets, trådgardiner, a ntima
kasser, schalar i spets, siden och silke, en märkduk från 18 16 samt en rad 
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olika klädesp ersedlar, i huvudsak från 1800-tale t. I en samling föremål 
med pärlbroderier ingå bl. a. en kudde, en lampduk, e tt n yckelfodral 

och ett par hä ngslen. Ett docksk åp, rikt inrett med små möbler och 

andra inventar ier, hör även till gåvorna liksom ett par halmdockor, 

vilka e nligt uppgift symbolisera viixtligheten. 
Museets samling av fiskeredskap frå n Roslage n har ytterligare utökats 

med e tt antal nummer under det gå ngna året. Museets a rkiv och biblio

tek har tillförts ett antal foton av iildre U ppsala-bor samt litteratur, i 

huvudsak från 1800-talet. 

DEPOSITIO NE R 

Hos Stiftelsen Upplandsmuseet har U ppla nds fornminn es[örening d epo

nerat d e und er 1962 ge nom inköp gjorda nyförviirven. Förem;°tl depone

rade under våren 1962 redovisas i fornminnesföreningens styrelsebe

riit te lse i denna årsbok. Bland de föremål , som fornminn esföreninge n 

d eponerat hos Stiftelsen Upplandsmuseet under hösten 1962, märks 
följande: en gräddsnipa av silver med bladformade fötter och med hän

kel i asymmetriskt ros- och bladornament, tillverkad 1777 av Uppsala

mästaren CARL FAHLBERG, verksam i Uppsala 1755-1793, e tt fi ckur av 

JoNAS '"'!BERG, Enköping, med silverboett, stämplad PS, Stockholm, 1781 , 
en smörask av porfyr, en strykjärnsfot av järn i n ygo tisk stil från 1800-

talets mitt, en vas frå n 1890-tale t i överfångsglas i brunt och grönt med 

e tsad och slipad dekor, signerad »Galle», en kaffepa nn a av koppar, till

verkad av elen kring sekelskiftet verksamme kopparslaga re n C. ]. Arf
ström, Uppsala, en ljusstöpningskärn a av koppar, en majolikaskål i ny
renässans, e n kristallskål p å fat och med gra verad dekor, tillverkad av 

EWALD HALD, Orrefors, 1927, en tobaks burk av kolmårdsmarmor, en bå l 
av kompaniporslin , dekorerad med akantusra nkor och Karl XII:s nöd
mynt, samt en samling väggbonader av linne med broderi er och tavlor 
med pressade celluloidornament; alla d essa bonader och tavlor iir för

sedda med tänkespråk. 

VERKSAMHETEN I MUSEET 

Under 1962 har en d el omändringar och n yuppstä llningar gjorts i 
museet. I Stadshallen har de t s. k. Consta nce Andersson-rummet omord
nats så att kon sthantverksavd e lninge n kommit att omfatta även detta 

rum. Diir har museets sil versa mling uppstiillts tillsam ma ns med särsk ilt 
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Från Upplandsmuseets utstä llning •Kypert och Korndräll • nov.-dec. 1962. 

värdefulla stilmöbler och prov på stofftapeter och handmålade pappers

tapeter från 1700-ta lets Uppsala. I museets Stadshall har en nyuppställ
ning gjorts, omfattande en monter med keramik, funnen vid de arkeo

logiska undersök ningarna i kvarteren Duva n, Lejonet och Näktergalen. 
I Entrehallen har i montern för nyförvärv fem utställningar anord

nats. Till julen 1962 restes liksom föregående år en julstång p å musei

gården enligt tradition från Västerlövsta socken. Som vanligt dukades 

ett julbord enlig t beskrivning från Sko socken. 

I Skandinaviska bankens n yöppnade lokaler ordnades under december 

1962 en utställning med fynd från d e arkeologiska undersökningar, 
som verkställdes på bankens tomt i kvarteret Duvan sommaren och 

hösten 1960. 

Tillfälliga utställningar 

Den i Entrehallen a nordn ad e utställninge n »Från harlw till trål» , som 

öp pnades 22 nov. 196 1, pågick fram till 4 febr. 1962. Utställn ingen be

söktes av 2 930 personer. 
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U nder tiden 25 maj till 11 juni 1962 a nordn ade Riksförbundet Svensk 
Fotogra fi fotou ts tällninge n R IFO 62 i E ntrehall en. U tstiillninge n, som 

omfat tad e p risbelö nta bilder i såväl farg som svart-v itt, besöktes av 

1 3 60 perso 11 er. 
»Kypert och lw rn driill », en u ts tällning i samar bete med Uppsala läns 

H emslöjclsförening, öppn ad es 2 nov. 1962 fö r at t p ågå till 2 jan . 1963. 
U tställningen omfattad e äldre och yngre uppliindska vävn ader, såsom 

sänge ns textili er, duktyger och kliinningstyger . Samma nställninge n var 
gjord av antikva ri en A nn a-Märta Berg och ama nu ensen Miiri t Mårtens

son sa mt hemslöjclsförestå ndarinna n Birgitta Hasselst röm, hemslöjds

ko nsulen te n Barbro Sunclqvist och tex tilko nst n:irinnan Britta R end al 
frå n hemslöjclsföreningen. 

T re mindre u ts tä llningar arra ngerades i T akh allen under 1962 . På 
våren u ts tälldes d iir teckningar av skriicldarmästaren Eri c österluncl , 

verksa m under 1800-talets senare decennier och 1900- tale ts första å r. 

U ncler so mmarmånadern a visades en sa mling m jöclhorn från 1800-talet 

och p rov på elen med dessa dryckeskärl fö rknippad e drakstilen. I börj an 

av hösten anordn ad es e t t bildmontage, som prese n terade .Jiirnbro n 
U ppsala och d ess tillkomst 1846 sam t inners tadens tra fik problem. 

FÖ R E DR AG 

U nder 1962 har följ ande kulturhistoriska fö redrag hållits för allmiin

heten: 

1 o och 17 jan. fo lkskoll ärare N i Is J. N ilsso n : » Fr<°m kustf iske till 

havsfiske. N<°1gra drag ur fi ske ts utveckling vid Uppla nds-kusten .» 
23 ja n. fo lkskollärare J ohn West in: »Vin terfiske vid f\1Iöja.» 
21 fe br. med. d r E lisabe t Dillner: »Kloka gumma n L isa i Finhult och 

hen nes vård bu ncln a träd.» 

14 mars civilinge njör E in ar Karsvik : »U ppsa la Simsällskap 1796-1 962.» 
28 mars fil. kanel . Anders Åman: »Arki tekte n H elga Ze ttervaJJ. ,, 

17 apr il fil. stud . La rs Gezel ius: ».Jord fynd från schakt ninga rn a i 
kva rteret Duva n vid Smedsgränd. » 

3 okt. fil. lie. Ru th Ho lrnbiick och byggnaclscher E rn st Acll er: ».Prn
bro n i U ppsala.» 

B ES ÖK SF R E KVENS 

U ppla nd srnuseet har under 1962 besökts av 11 11 6 personer, vilka fö r
dela sig så lunda : enstaka betal ande 6 922 , gru p pbesö k 1 021, skolkl asser 

2 425, fri en tre 748. 
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Biljettintäkter 

Utgifter för vakthållning o. biljettförsäljning 

Netto 
Inkomst p å försäljning av vykort, kaffeservering m. m. 

ARKIV OCH BIBLIOTEK 

7 459: 75 
5 893: 29 

1 566: 46 
82 1: 89 

Enligt avtalet mellan Upplands fornminnesföreni ng och Stiftelsen Upp
landsmuseet har Upplanclsmuseet oinskränkt tillgång till fornminnes
föreningens antikvariskt-topografiska arkiv och bibliotek. Stiftelsen 
Upplandsmusee t har förvärvat viss speciallitteratur under 1962, nämli

gen 35 volymer till ett sammanlagt pris av kr. 643: -. 
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