
UPPLANDSMUSEET 
Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 1942 

Museets samlingar ha under det gångna året varit evakue
rade till olika platser utom Uppsala (Vaksala, Gamla Uppsala, 
Bälinge, Funbo, Skokloster) med undantag för ett magasin i 
Biologiska museets källarvåning samt en lokal för tillfälliga 
utställningar, belägen innanför Gustavianums föreläsningssal; 
av samlingarna i den s. k. kupolsalen på Gustavianum kvar
stå ett par grupper av föremål, huvudsakligen avdelningen 
belysning. Ett mindre antal av museets föremål, belysande 
folktro och samfundsväsen, äro magasinerade tillsammans 
med universitetets kulturhistoriska samlingar från nyare tid 
i universitetshusets källarvåning. Museet disponerar f. n. icke 
någon lokal för katalogisering av nyförvärv, varför detta ar
bete måste utföras på de olika magasinen under den varma 
årstiden. 

Någon helt systematisk uppdelning av samlingarna på de 
olika utrymmena hade museet vid evakueringen icke någon 
möjlighet att utföra, och en dylik systematisk gruppering kan 
knappast komma till stånd förrän museet får tillgång till en 
i staden eller dess närhet belägen större magasinslokal. 

De nuvarande lokalförhållandena göra icke endast museet 
synnerligen svårskött utan hindra också i avsevärd grad mu
seets undersökningar i syfte att komplettera samlingarna, 
framför allt de viktiga delar, som belysa äldre arbetsliv. Dess
utom måste museet för närvarande med hänsyn till knapp
heten på förvaringsutrymmen i möjligaste mån undvika att 
förvärva mera skrymmande föremål. Ur alla dessa synpunk
ter är en lösning av museets magasinsfråga ett ytterst träng
ande behov. 

I avvaktan på en tillfredsställande lösning av museets lokal
fråga är det angeläget att de flera gånger omflyttade och nu 
på skilda platser förvarade museiföremålen erhålla en mera 
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detaljerad beskrivning i förvärvskatalogen. Ett dylikt arbete 
påbörjades redan före evakueringen, men dess fullföljande 
försvåras avsevärt under nu rådande olyckliga förhållanden. 
Förrän en dylik beskrivning med avteclming etc. av föremå
len kommer till stånd, är det icke möjligt att fullt systema
tiskt arbeta för samlingarnas förkovran. Om möjligt bör även 
uppläggas en lappkatalog, som gör det möjligt att ur topo
grafiska och andra synpunkter studera samlingarna. För ut
förandet av detta arbete saknar museet nödiga penningmedel. 
Föreståndaren har icke på samma sätt som vid andra museer 
i landskapet tillgång till arbetshjälp. Museistyrelsen vill där
för starkt understryka nödvändigheten av att museet erhåller 
möjligheter att åtminstone sommartiden anställa nödig ar
betshjälp. 

Arets nyförvärv utgöras av föremål belysande folktro, sjö
fart och fiske, åkerbruk, matlagning, olika hantverk, borger
lig inredning samt bilder från Uppland. Bland märkliga ny
förvärv märkas pinnkompass, sälnät, löjtinor, målat lergods
fat från 1703, selkrok från 1707, urverk av Uppsalaurmaka
ren Christoffer Hörner, sjöskumspipa med silverbeslag, till
verkad i Uppsala, mahognysoffa i Karl Johans-stil och olje
målning med motiv från Uppsalaslätten. 

Gåvor till samlingarna ha överlämnats av fil. d:r Greta Ar
widson, Uppsala, urmakare Rudolf Andersson, Östhammar, 
professor Jöran Sahlgren, Uppsala, fru Elisabet Lange, Upp
sala, plåtslagarmästare John Rosenson, Uppsala, och kommu
nalarbetare Hilmer Eriksson, Uppsala. 

Till dem som skänkt gåvor till samlingarna, upplåtit maga
sinslokaler under evakueringen eller på annat sätt underlät
tat museets arbete ber museistyrelsen att få uttala sitt 
varma tack. 

Uppsala den 28 maj 1943. 

RUTGER SERNANDER. 
Ordf. Nils Älenius . 

Sekr. 
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