Stiftelsen U pplandsmuseet under 1969

MUSEISTIFTELSENS HUVUDMÄN
Stiftelsen Upplandsmuseets huvudmän är Uppsala läns landsting, Uppsala stad, Stockholms läns landsting och Upplands fornminnesförening.

MUSEISTIFTELSENS STYRELSE
Museistiftelsens styrelse har haft fö ljande sammansättning:
Valda av Uppsala läns landsting: landstingsman Samuel Eriksson,
Tierp, och docent Stig Björklund, Rasbo. Suppleanter: riksdagsman
Gunnar Hi.ibinette, Hjälstaby, och förman Carl Törnqvist, Enköping.
Valda av Uppsala stad: redaktör Enn Kokk, Uppsala, och laborator
Per Ekman, Uppsala. Suppleanter: kontorist Ingrid Litsner, Uppsala,
och herr Rune Stenbom, Uppsala.
Valda av Stockholms läns landsting: friherre Lennart Stiernstedt,
Knivsta. Suppleant: skolkamrer Bengt Karlsson, Knivsta.
Valda av Upplands fornminnesförening: docent Manne Eriksson,
Uppsala. Suppleant: redaktör Ellis Edman, Uppsala.
Självskriven ledamot, sekreterare och museiföreståndare: landsantikvarie Nils Sundquist t. o. m. januari, t. f. landsantikvarie Anna-Märta
Berg februari-mars och landsantikvarie Ola Ehn fr. o. m. april.
Styrelsens ordförande var hr Samuel Eriksrnn och vice ordförande
hr Manne Eriksson.
Arbetsutskott: ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren samt herr Per Ekman .
Skattmästare: f. bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsa la.
Revisorer: utsedda av Uppsala stad: typograf Erik Ljungberg, Uppsala. Suppleant: gymn.dir. Bertil Wallenquist, Uppsala . Utsedda av Uppsala läns landsting: bankdirektör K. G. Edström, Uppsala (fr. o. m. oktober 1969 efterträdd av bankdir. Erik Muren, Enköping). Suppleant:
fru Margit Bescher, Enköping.

ÅRSBOKEN

Uppland z970

197
ÅRSANSLAG

För år 1969 har huvudmännen beviljat · museistiftelsen anslag om
kr. 215 ooo, fördelat i enlighet med de procenttal, som fastställts genom
principuttalande i ingressen till museistiftelsens stadgar, dvs för Uppsala stad 45 % , för Uppsala läns landsting 40 % , för Stockholms läns
landsting 10 % och för Upplands fornminnesfören ing 5 % .

PERSONAL
Museiföreståndarskapet har under året växlat i och med att landsantikvarie Nils Sundquist den 31 januari avgick med pension. Under
tiden 1 februari-30 mars var antikvarie Anna-Märta Berg såsom t. f.
landsantikvarie museiföreståndare. Från 1 april är landsantikvarie Ola
Ehn, som d å tillträdde tjänsten som landsantikvarie, museets föreståndare. Museiintendent var Helena Harnesk. Biljettförsäljerskor var fruarna Anna Sennerfeldt och Elsa Hultman och vakter i museet var
fru Eivor Berthagen och herr Claes Widegren. Vakterna efterträddes
under sommaren av fru Anna-Greta Lindblom och fröken Göta Malm.
Kanslibiträde var fru Margot Adolphson och museivaktmästare herr
Åke Gu stafsson. 16 maj-30 juni och 1-22 augusti var fil. kand. Gunilla
Cedrenius anställd som extra amanuens och 4 juni-8 augusti och 22
september-29 oktober var fil. stud. Svanhild Ferngren anställd för inve nterings- och utställningsarbete.

GÅVOR
U pplandsmuseets samlingar har under 1969 utökats med ca 1 1 o gåvor,
bl. a.
av arkivarie "\Volter Elm, Uppsala, en ploglagstavla från Krisslinge
gård, Funbo socken,
av expeditionsförman Carl Eriksson, Uppsala, en portfölj av läder
med korsstygnsbroderi som tillhört landshövding Robert von Kraemer,
av jägmästare Oscar Lindblad, Uppsala, en brudutstyrsel omfattande
brudklänning, brudskor, orangeblommor, brudbukett, brudkrona och
brudkrans av myrten. Brudutstyrseln användes av Anna Maria Östberg,
Uppsala, vid hennes giftermål 1885,
av herr Martin öberg, Johanneshov, en sidenschalett med Stockholms
hallstämpel från 1850,
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av direktör Folke Svanfeldt, Uppsala, en soppslev av silver,
av Carl Fahlberg, Uppsala 1770 samt en kruka av keramik,
p å Uppsala Ekeby,
av Upplandsmuseets Vänner, Uppsala, en sked av silver,
av Mats Eriksson, verksam i Uppsala 1575-1617,
av Uppsala stads skolstyrelse, ett standar som anskaffades
Gustafs folkskola i Uppsala 1898.

tillverkad
tillverkad
tillverkad
till Prins

DEPOSITIONER
Under 1969 har Upplands fornminnesförening hos Upplandsmuseet deponerat följande inköp: en guldring frå n 1300-talet, påtr:iffad vid
grävning i Boländerna i Uppsala, en sockertång av silver, gjord av
Erik Ernander i Uppsala 1796, två b:igare av silver, den ena tillverkad
1768 av Erik Hederberg i Östhammar, den andra tillverkad 1802 av
Carl Hellman i Enköping, en glasskål av Simon Gate, Orrefors, ett
lapptäcke av siden, ett nummer av UNT från elen 3 januari 1865.

UTST ALLNINGAR
OCH ANNAN UTÅTRIKTAD VERKSAMHET
Under 1969 har elva utställningar visats p å museet och en utställning
i annan loka l. Åtta av utställningarna gjordes i egen regi. Ibla nd har
två utställningar pågå tt samtidigt, varför de besökssiffror som då anges
för respektive utställning virnr intresset för dessa b:igge utst:i llningar
sammantagna.
7 dec. 1968-5 maj: »Med gr:ivskopa och spade i kv arteret S:t Per»,
en utställning om flera års arkeologiska utgr:iv ningar i kvarteret.
26 jan.- 9 mars: »Vasarnas slott i Uppsala», en byggnadshistorisk ,u tställning om Uppsala slott från 1500-talet och fram till branden 1702.
Utställningen invigdes av museistyrelsens ordförande lanclstingsman
Samuel Eriksson. Antal besökare var 5 208.
25 febr.: Under skolornas sportlovsvecka ordnade museet för första
gången en aktivitetsclag för skolbarn. De 200 barn som kunde tas emot
strömmade in redan kl. 12 för att delta i »Snoka rätt»-t:ivlingar, rita
linfästen eller vad de ville, se p å film och dricka saft.
12 mars-9 april: »An se n då ... en utställning om mfömiskans villkor>> som visades i samarbete mella n Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala
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fr än utställningen •\/asarnas slott i Uppsala•. Foto Sven Österberg, Upplandsm useet.

FN-förening och museet. Utställningen var gjord av en grupp teknologer
på Chalmers högskola. I samarbete med bildningsorga nisation er och
st ud entfören ingar i Uppsa la, Länsbildningsförbundet och Uppsala stads
kulturnämnd ordn ades i 3 föredrag, disku ssioner och and ra aktiviteter
med a nknytning till utställningens innehåll. Sju av programme n kunde
ordnas i museets lokaler:
13 mars: »Framtidsperspektiv p å miljövården » Männi skans utrymme
p å jorden. Inledare: prof. Alf G Johnels, Naturhist. Riksmusee t, Stockholm. Arrangör: Kursverksamheten.
i6 mars: Protestså nger. Gospel Singers under ledning av Aase Fridegård.
Två teatergrupper uppförde und e r Katarina Ehnmarks ledning valda
stycken ur Hans Altredssons och Tage Danielssons •Å vilken härlig
fred » (Elevteatern) samt ett Collage om r eklam (Katedralskola ns dramatikergrupp). Arra ngör: Medborgarskolan.
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Skollovsclag på UpplanclsJlluscet. Foto Upsa la Nya Tidning.

mars: »Framticlsperspektiv på miljövården» Miljövården och marktillgångarna. lnledare: prof. Sven Jansson, Lantbrukshögskolan, Uppsala. Arrangör: Kursverksamheten .
21 mans: Mark förstöring i Afrika. Doc. Anders Rapp, Naturgeografiska institutet, Uppsala, byrådir. Mårten Be ncltz, Skog~- och La11tbruksakademien, Stockholm, m. fl. Arra ngör: Nordiska Afrikainstitutet, Utrikespolitiska föreningen.
25 mars: Internationell miljövård - Sveriges förslag i FN - Dep.
sekr. Göran Bäckstrand, UD. Arrangör: Uppsala FN-före ning.
27 mars : »Framtidsperspektiv på miljövå rden ». Vart leder den nya
kemin . Inleda re: fil. lie. Sören J e ns~e n, Inst. för a nalytisk kemi, Stockholm. Arrangör: Kursverksamhete n.
1 apri l: En presentation av Chilclrens Nutrition U nit e tt SIDAprojekt inom hälsovård och forskning. Med fargfilm. Arrangör: Nordiska Afrikainstitutet, Upplandsmuseet, Uppsala FN-förening.
Utstiillninge n blev Upplandsmuseets hittills mest v:ilbesökta och sågs
av 10 5 17 personer.
15 mars- g april : »Överflödets testame nte», en fotoutst:i llning av Bo
20
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Från utställninge n "öve rflöde ts tes tame nte• . Foto Bo Hänn estra nd.

H ä nnestrand med bilder från Väs ta frika kontras terade mot bilder av
svenskt överflöd. Utställningen var en personlig konkreti sering av Än
sen då-problematiken och visades också parallellt med den utstä llningen.
Antal besök are var 9 892 personer.
9 maj-17 aug.: »Att färda s», som skildrade färda ndet och färdandets
upple velse r förr och nu med utgångspunkt från de olika färdmedle n.
I utstä llningen ingick förslag till kulturhistoriskt intressanta och sköna
utflyktsm ål i Uppla nd och förslag till cykelfärder på lugna vägar. Utstä llninge n gjordes av en grupp bliva nd e museimän under ledning frå n
Upplandsmuseet - detta för att st udenterna önskade få en utställningstekni sk erfarenhet. Utställningen sågs av 9 273 personer.
23 m aj-17 sept.: »Livet i kvarte re t S:t Per ». En fotoutställnin g av
i\Janne Lind med fotografier av m ä nni skor och miljöer i kva rtere t före
rivn ingen. Utställningen sågs av 6 562 personer.
8 juli-17 sept.: »U ppsalas inn erstad 1964-1969». En utställning i
litet format som vi sa de hur käns liga miljöer under de se nas te fem
åren för~inclra t s eller försvunnit i Upp rn las ce n tra la delar. UtsL~i llnin gen
sågs av 3 1 4 1 pe rsoner.
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Avdelningen • att färdas p å snö och is » i utställningen »Att Girdas ..
Foto Bo Hännestrand.

ÅRSBOKEN

UpjJ/a11d I 970

Frå.n utställningen •Stadens omvandling Sven Österberg, Upplandsmuseet.
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uppsalamiljö 1919-1969•. Foto

18 sept. - 15 okt.: »Kniippäska, särk och skåp.» Utställningen bestod
av föremål ur länets hembygdsföreningars samlingar och av fotografier
som visade byggnader och miljöer som räddats av föreningarna. Bland
de 7 399 personer som såg utställningen var ett flertal hembygdsföreningar.
22 sept. - 19 okt.: »Morgondagens Uppsala, generalplanekomm itten
visar förslag till generalplan 69». Utställningen som visades med fri
entre sågs av 9 470 personer.
30 okt. - 6 jan.: »Stade ns omvandling, Uppsalam iljö 1919-1969». Utställningen gjordes i samarbete med Uppsala Byggmästarefören ing som
bekostade dels u tstä llningen, dels de tre debattkvällar som ordnades:
5 nov.: »Gammal bebyggelse i ett modernt samhälle• . Medverkande:
ark. Göran Bergquist, Stockholm, antikvarie Ake Nisbeth, Riksa n tikvarieämbetet, Stockholm, ark itekt Bengt Ah lqvist, Stockholm. Di ~ kus s ion s
ledare: kommu na lrådet H ans Alsen, Uppsala.
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12 no v.: »Konstn~irlig utformning av stadsmiljön ». Medverkande: ark.
Holger Blom, Stockholm, konstnär Olof Hellström, Uppsa la. Diskussionsledare : stadsfullmäkt iges ordf. Blenda Ljungberg, Uppsala.
19 nov.: »Den framtida idealstaden». Medverkand e: tekn. dir. arkitekt
0. Eriksson, Kungl. Byggnadsstyrelsen, Stockholm, fil. dr Thomas
Paulsson, Stockholm. Diskussionsledare : landshövding Ragnar Edenma n,
Uppsala.
Utställningen mm visades med fri entre sågs av 9o1 4 personer.
6 dec. - 6 ja n .: »Skokloster, en fältherres miljö» , ett bildspel med
ta l och musik om Carl Gustaf v\lra ngels Skokloster. Producent: Statens
försöksv erksamh e t med Rikstmtiillningar. Utstiillningen som visades med
fri entre sågs av 4 432 p ersoner.
14 dec.: Julmarknad i musee ts entrehall med försäljning av uppJ;indska julbröd »Såkakor» , hemslöjdsalster, kon sthantverk m. m. }ulmarkn aden be,öktes av r r70 personer.
Under tiden 10 febr. - 1o mars ordnade museet utställningen ,, Jugend» kring jugendstilen, delvis med uppsalamaterial. Utställningen
ordnades i U plandsbankens 6 skyltfönster på Skolga tan.
Utstiilln ingen »Himmel och helvete i uppländska kyrkmålningar» har
under åre t skickats ut som va ndringsutsti.illning och visats p å tre museer.
På Tomasdagen restes p å mu seets gå rd e n julstå ng enligt tradition
frå n Västerlöfsta socken. Ti ll jule n dukades också, ~ om tradition är
på musee t, e tt julbord e nligt beskri vning frå n Sko socken från r8ootalets mit t.
Under åre t har e n »kaffehörna» ordnats på musee t, där besökarna
sjiilva kan servera sig kaffe, te och kakor till sjiilvkostnadspris.

BESöKSFREKVENS
Upplandsmuseet har und er 1969 besökts av 48 006 personer, vi lka fördelar sig sålunda: enstaka betalande 10 309, gruppbesök 2 006 (79 grupper) , skolklasse r 13 2 15 (596 klasse r) , fri e ntre och vernissage 22 476.
Biljettintäkter och visningsarvoden kr 21 793: 90
Utgifter för b iljettförsiiljning, visnin ga r, vakthållning kr r7 119: 62
Netto kr 4 674: 28
Inkomst på försä ljning av kata loger, vykort, kaffe se rvering m. m.
kr I 322: 94
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ARKIV OCH BIBLIOTEK
Enligt avtal med U pplancls fornminnesförening och Stiftelsen U pplanclsmuseet har Upplanclsmuseet oinskränkt tillgång till fornminnesfören ingens an tikvariskt-topografiska arkiv och bibliotek. Stiftelsen Upplanclsmuseet har under 1969 förvärvat viss speciallitteratur för kr 125: 10.
Uppsala

11
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1970.

SAMUEL ERIKSSON
ORDF.

Ola E lm
SE KR.

