
STIFTELSEN UPPLANDSMUSEET UNDER 1976 

Museistiftelsens huvudmän 

Stiftelsen Cpplandsmuscets hu vudmä n ä r Uppsala kommun, U ppsala läns lands

ting, Stockholms läns landsting och U pplands fo rnminnesförening. 

Museistiftelsens styrelse 

Yluseistiftelsens styrelse har haft följande sammansä ttning: 

Valda a\· Uppsa la kommun: organisationschef h ·a r Lindberg, U ppsala, och 
bitr. professor Per Ekm an, U ppsa la. Suppleanter: kontorist Ingrid Litsner, U ppsa la, 
och docent Stig Björklund , Rasbokil. 

Valda a\· Uppsala läns landsting: landstings råd et Ragnar Litzner, Uppsala , och 
fil. mag. Thomas K orsfeldt, U ppsa la . Supplea nter: fö rm an K a rl T örnq vist, Enkö

ping, och fru Lena J ohansson , F aringe. 

Valda a\· Stockholms läns la nd sting : godsägare Lennar t Stiernstedt, Knivs ta. 

Suppleant: tekniker Britt 1A rang, Akersberga . 
Valda a,· Upplands fornminnesförening: direktör Göran Knutsson, Uppsala . 

Suppleant: lantbrukare Åker Söderman, Bergshamra . 
Sjä lvskriven ledamot, sekreterare och museiföreståndare: landsantikvarie Ola 

Ehn , Uppsala . 
Styrelsens ordföra nd e ,·ar hr Ragnar Litzner och vice ordförande hr Per Ekman. 

Arbetsutskott: ordförande, vice ordföranden och sekreteraren samt hr Lennart 

Stiernstedt. 
Re\' isorer: utsedd a a, · Uppsala kommun , förestånda re Eric Ljungberg, Uppsala . 

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

Uppsala . 

Årsanslag 

U pplandsmuseets tota la anslag va r under å r 1976 1.1 95.600 kronor, därav engångs
anslag 25 .000 kronor. 

Anslagen från d e olika huvudmä nnen fördelar sig sålunda : 

Uppsa la kommun 
U ppsala kommun for Disagård en 

Uppsala läns landsting 
Uppsa la läns landsting for Disagården 

Stockholms läns land sting 
Upplands fornminnesforening 

520.600 kronor 
40.000 kronor 

464.100 kronor 

32 .900 kronor 

120.000 kronor 

18.000 kronor 
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Personal 

Museiföreståndare: 
landsantikvarie Ola Elm 

Museilektor/intendent: 

H elena H arnesk 

Museiintendent: 

K erstin Berg 

K amrer: 

Eivor Maier 

Rustmäs tare: 

Åke Gustafsson 

Kanslist vid Upplandsmuseets och Upplands fornminnesförenings gemensamma 
kansli: 

Margot Adolphson 

Receptionsföreståndare: 
Ingrid Starkerud 

K on torist: 

Gun H ägg 

Vaktmästare: 

K arl-Olof Lindström t. o. m. 6.2 

Lennart Lindblom fr. o. m. 1.6 

Ola Marklund 30.11 -3 1.12 

Museibiträden: 
Eivor Backman fr. o. m. 1.12 
K erstin Björklund 1.1 -30.11 
M arianne Fischer 
M ay Gisseldahl 

Emy Hjalmarsson fr. o. m. 23.3 
Irene Kungsman t. o. m . 30.11 
M a ria Ritzen 
Ingegerd Skanser t. o. m. 29.2 

Guider vid museet, timtjänstgöring : 
Katarina Ek-Nilsson 

K erstin H emmingsson 
Anna-Lena Karlsson 
H åkan Liby 

Eva Norenhag-Estberg 
Lena Norenhag 
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Städerskor: 

Gun Andersson fr . o. m. l 5. l l 

Gerd C arlsson 
M arj a Ström t. o. m . 29 .12 

F as tighetsskötare: 

Elis Ohlsson t. o. m . 3 l. 5 

Extra amanuenser : 

Anna-Lena K arlsson 6.5-17.9 

H åkan Liby 20.4-24 .9 och oktober- d ecem ber 

U lla O sca rsson j anuari- feb ruari 

Vaktmäs ta re på Disagården , tim tjänstgöring : 

Anna-Lena K arlsson 

Dessutom ha r U pplandsmuseet i progra mverksamheten på Disagå rden sysselsatt 

timanstä lld persona l. 

Dokumenterande verksamhet 

U pplandsmuseet har under 1976 a rbetat efter d e riktlinj er för den dokumenterande 

verksamheten som uta rbeta ts l 975 . Musee t strävar efter a tt genom föremål, ord och 

bild sys tema tiskt dokumentera viktiga och typiska företeelser inom museets verk

samhetsområd e. 
U nder året ha r a rbetet med dokumenta tion av a rbetarklassens förhållanden i 

U ppsala under l 900-talet fö rts vidare genom intervjuer bl. a. med en f. d. anställd 

vid Nymans verkstäd er och med en kvinna som berätta r om sin uppväxt på D ragar
brunnsgatan på l 9 l 0- och 20-ta let och om ungdomens engagemaP.g i a rbetarrörelsen 

på 30-talet. 
Museet har vidare samla t in ett antal fo tografier från olika U ppsala-industrier, 

bl. a. U ppsala-Ekeby. 

Arbetsmiljön på en mindre industri , K . G. M a rkströms Guldsmedsaktiebolag, har 
dokumentera ts i maj 1976 innan företage t lämnade sina lokaler Svartbäcksgatan 6, 
dä r man arbeta t sed an l 860. E tt antal ä ldre fotografier från M arkströms har lå nats 
in och fotografera ts av . 

U nder hösten har a rbetet inrikta ts på dokumentation av studentlive t i Uppsala 

under 1800- och 1900-talet. Det insamlad e m a terial et kommer att användas i en ny 

basutställning på museet, Studenterna i U ppsala, som öppnas under universitetets 
jubileumsår 1977. 

Det är första gången som museet genomför ett sådant större insamlings- och 

dokumenta tionsproj ekt. T anken är att en stor del av museets framtid a dokumente
rande verksamhet skall utformas på liknande sä tt som må linriktade undersöknings

proj ekt . Genom upprop till a llmä nheten i annonser och notiser i dagspressen har 

museet efterlyst fotografier och annat material om studenter och studentliv i Uppsala. 
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Tegclbruksarbetarc på Uppsala-Ekeby omkr. 1900. Från arbetanniljö och industri finns få 
fotografier bevarade, och de som finns är ofta uppställda gruppbilder. Men bilder som denna 
berättar ändå en del om arbetarnas förhållanden. Originalet tillhör Uppsala-Ekeby AB. 

Ett värdefullt fotoma teria l har på detta sätt insamlats. Ett hundra ta l ä ldre fotogra
fier ha r tillförts museets samlingar, liksom en serie studen tfotografier från tiden 

1965-71. Några föremål har också fon·ä rvats, bl. a. en studentmössa frå n 1890-talet 

och en del inventa rier från den ursprungliga inredningen i studentbostadshuset 
Gubbhyllan, Ö vre Slottsgatan 5, samt diverse arkivalier, bl. a . en studen tkassabok 
frå n 1860-talet. 

Studenternas liv och förhå llanden ha r ä,·en dokumentera ts genom .intervjuer m ed 

tidigare och nuvarande studenter i U ppsala . Nio personer, studenter från 1920- till 
1970-talen, har intervj ua ts. Intervj uerna ha r utförts av fil. kand. H åkan Liby och 

museets intenden t. 

En kurs i nyckelharpsbygge hösten 1975/vå ren 1976 har dokumentera ts och et t 
hundratal fotografier med text ha r tillfö rts museets a rkiv. 

Museet ha r lånat och kopierat ett antal a matörfilmer tagna på 1930- och 40-talen 

på gården Risinge, H ökhuvuds socken. Filmerna skildrar livet på gården, jordbruk, 
kräftfiske, j akt och sällskapsliv. K opieringen har bekosta ts med medel ur Upplands 

fo rnminnesförenings inköpsfond. 
Museet har som gåva mottagi t ett an ta l fo tografier av Uppsalafotogra fen Emil 

Finn och en samling glasnegativ tagna på 19 10-talet av fo tografen och vagnmaka ren 
Arvid Pettersson, Funbo socken . 

Inför en planerad utstä llning om Uppsala-fotografen Alfred Dahlgren ha r museet 
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Skördefolket på Bergsbrunna gård , Danmarks socken , 1900-ta lets början . Tillhör Ragnhild 
Wilund, Uppsa la. 

lå nat och fotograferat av ett antal intressanta fotografier tagna av Da hlgren under 

1900-talets första d ecennium , bl. a. av hans fami lj. 

Upplandsmuseets föremå lssamlingar har under år 1976 utökats med 45 gåvor 

bestående av sammanlagt 189 föremål. Tre fjärdedelar härrör från tiden efter 1920. 
Museet äger få föremål från d enna tid och årets förvärv utgör ett steg på vägen mot 

att fylla d enna lucka i samlingarna i enlighet med dokumentationsprogrammet. Ett 

trettiotal av föremålen härrör från 1970-talet. Bland gåvorna märks manskläder från 

gården Sandarne i Tierps socken, bl. a . en arbetsskjorta och andra vardagskläder 
använda i jordbruksarbetet på gården under 1920- och 30-talen, barnkläder från 

1920-talet, manskläder från 1940-talet och kvinnokläder från 1950-talet. Vidare har 
musee t mottagit en hemsysterdräkt som tillhört d en första hemsystern i Uppsala, 
Nanna Hagberg. Ti ll dräkten hör ett fy lligt material i form av fotografier , artiklar 
och an teckningar om hemsysterverksamheten , bl. a. en anteckningsbok där Nanna 

Hagberg antecknat besök hos fam ilj er i Uppsala på 1920-talet. 

Andra nyförvärv av särskil t intresse är en smältskopa använd av en "klok gubbe", 
Fj ell-Petter i Närtuna, vid blystöpning för att bota sjukdomar eller finna tjuvgods , 
samt ett läderfordra! med fiskredskap från 1884, en lådkamera från 1905, prover av 

bolstervar från Oland och en samling förpackningar från Pharmacia. 

Upplands fornminnesfören ing har inköpt och i U pplandsmuseet deponerat ett 
stånd ur signerat Erik Ernander Uppsala 178 1, inköpt på Kvalitetsauktion i Stock

holm. 
Upplandsmuseets skyltfönster i Genomfarten har under 1976 i ökad utsträckning 

utnyttjats för att in formera om museets verksamhet och efterlysa föremål och foto-
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grafier som museet önska r fon ·ä rYa. Detta ä r ett led i museets strä ,·an a tt bedri,·a en 
aktiv insamlingsverksamhet. U nder ,·å ren handlade skyltningen om a rbetskläder, 

som museet nästan helt sakna r i samlingarna och ,·ill försöka fo rvän ·a. 

U nder sommaren informerades genom fotografier och föremål om akti,·iteterna på 
Disagården och under hösten ha r skyltfönstren utnyttj ats fo r a tt efterlysa ma terial 
till U pplandsmuseets planerade utstä llning Studenterna i U ppsala. 

U pplandsmuseets resurser for d rd och konsen ·ering a\· samlingarna ä r mycket 

begränsade. Anslagen ha r tills nyligen helt tagits i anspråk for konsen ·ering a\ 
museets samling a\· uppländska ryor. Ar 1975 konsen ·eradcs ett allmogeskåp och 

under 1976 ha r ännu ett måla t 1700-talsskåp kunna t konsen eras. Museet äger fl era 
intressanta skåp som ä r i stort behO\· a \· konscn-ering och detta har nu kunnat 

påbörjas. Arbetet ha r utförts a\· konsen ator Peter T ångeberg, U ppsala . 

Följ ande personer har genom gårnr, lån eller inten j uuppgifter bid ragit till museets 

dokumenterande verksamhet: 

Dagny Alla rd, Uppsala 

Sigfrid Andersson, Stockholm 

Erik Berg, Stockholm 

H åkan Berg, Uppsala 
Elvira Carlsson, Uppsala 
Ragna Cato, Uppsala 
Lars Dahlgren, U ppsala 
Torsten Dufwa, Stockholm 
lnez Ehn, Uppsala 
Märta Ekefors, Uppsala 

Sven Eliasson, U ppsala 
Holger Engert, Uppsala 
Seved Englund, Atvidaberg 
lnez Engström, Rönninge 
Greta Eriksson, Uppsala 
Frances Finn-Hellbom, Stockholm 
Ingeborg Fält, Uppsala 
Signe Gabrielsson, U ppsala 
Sonja Gademan, Gimo 
Tord Gademan, Gimo 

Christer Gripert, U ppsala 

Mary Gustafsson, U ppsala 
Olof Gyllenhaal, Uppsala 
Fanny Hagström, Bromma 
K erstin Hallström, Uppsala 
Else H ammar, U ppsala 
Henrik Hammar, H anden 
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Brita H arnesk, C ppsala 
Gunilla H ederström, Gimo 
Gunnar H ellström, Sigtuna 

Folke Knutsson. Cppsala 

.v1a ts KörloC C ppsala 
Bror Linder, Uppsala 

Lenna rt Lindstedt, Lidingö 
Margareta Ljungström, U ppsala 
Astrid Lundberg, Bromma 
Else-Marie Lundberg, Uppsala 

Viola Lyttkens, Uppsala 
Eric Löfman, Uppsala 
Christina Martinsson, Uppsala 

Carl Olof Meurling, U mcå 
Eva Netzelius, Uppsala 
La rs Olsson, U ppsala 
Nils Gustaf O lsson, Uppsala 
Anna Lisa Pettersson, U ppsala 
J. A. Pettersson, H a rbonäs 
Pha rmacia AB, Uppsala 
U lla Quarles van Ufford, Stockholm 
Asta Rodehn, Stockaryd 

Stina Sahlberg, Uppsala 
Ingrid Sand berg, Uppsala 
Britt Svensson, Uppsala 
Christina T hafvelin, Västervik 
Margareta Tobe, Uppsala 



Uppsala-studen t omkr. 
19 10. Ett av de studentlivs
fotografi er som C pplands
museet samlat in. Originalet 
tillhör Christina :vt artins
son, Uppsala. 

U ppsala fab riks- o. H an tverksforening 

Volvo Penta, Uppsala 

Fredrik Wahlund , U ppsala 
Lars Wickström, U ppsa la 

Utställningar 

Bengt Wilund , U ppsala 

Ragnhild Wilund , U ppsala 
K arin \Vretin, Stockholm 

H elfrid Oberg, U ppsa la 

U tstä llningsverksa mhet har bedrivits d els av museet självt, dels av utomstående 
organisa tioner som i egen regi visa t utstä llningar på museet. T vå olika utställnings
program genomförd es a lltså parallellt. 

Antal besökare kan ej anges fo r resp. utställning eft ersom museets besöksstatistik 
omfattar alla personer som går in på museet och numera fl era verksamheter i regel 

pågår samtidigt. 

Svenskt folkliv 

T eckningar av folklivsforskaren Mandelgren frå n resor i Sverige mellan 1840 och 
1890. 
Produktion: Folklivsarkivet vid Lunds universitet. 
15. 1-29.2 
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Holland vårdar gamla städer 

bevara r byggnader och milj öer. 

"iotan från tre U ppsala
studenters krogbesök på 
1920-ta let: tre soupe, 
bränm·in. \·a tten. ,-in. kafk 
och munklikör. summa 
I 0 kronor. PriYa t ägo. 

Produktion: Rijksdienst voor de M onumentenzorg/ Diogenesinstitutionen. 

6. 3-2.5 

Kök i sekelskiftets Uppland 

Produktion: Studieförbund et Vuxenskolan. 
Arrangör: Studieförbund et Vuxenskolan/ U pplandsmu seet. 
U tstä llningen kompletterades med köksföremål ur mu see ts samlinga r. 
5.5-29.8 

Lakshmipura - by i Indien 

Produktion: Marga Darshi kontaktgrupp/ Ystads kulturnämnd. 

18.9-17.10 
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Fotografen och vagnma ka
ren Arvid Pettersson , Fun
bo. Självporträ tt omkr. 
1905 . Kameran som stå r på 
bordet ha r han sjä lv byggt. 
Gåva av Anna-Lisa Petters
son, Uppsala. 

När västerlandet trädde fram 

Bilder av Gun K essle från romanska kyrkor i Frankrike och Norge. 

Produktion: Elias Cornell , Gun K essle, j an Myrdal. 
Arrangör: Folket i Bild/ Kulturfront, Kursverksamheten , Upp!andsmuseet. 

24.10-28.11 

Uppsala-Lennayernväg 100 år 

Produktion: Museiföreningen Stockholm- Ros lagens j ärnvägar. 

Arrangör: Museiföreningen, Upplandsmuseet. 

4.12.76-9.1.77 

Nyckelharpan 

En av museet producerad vandringsutställning som efter avslutad turne visas i våra 

egna lokaler. 

Uppländska Julseder 

Utställning av halmfigurer, julbord samt julträd på musee ts gård. 

Vandrings utställning 

Utställningen " Husen på land et - värda a tt vårda. Om byggnadsvård i uppländsk 

bygd", som musee t producerad e till byggnadsvårdsåret, ha r gjorts om till vand -
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ringsutställning. U tställningen har i ett sa marbete mellan lä nets bildningsforbund 

och museet \·isats på följand e platser: Boglösa, H ä rkcberga, Läbr-ad , Tierp. Fors

mark, Enköping, Bå lsta och Ö sthammar. 
Mottagare a\ utställningen har \·arit studieforbund och hembygdsforeningar. 

Verksamhet med stadsvandringar 

Vandringarna sker till fots under ledning a\· museets guider och \·änder sig i första 

hand till uppsalabor som \·ill lä ra kä nna sin stad. Det finns tre turer att \·ä!ja 
emellan: Västra Fjädringen, Runt domkyrkan, uni\·ersitctet och Carolina samt 
Kring S\'artbäcken och Dragarbrunn. \ ' andringarna tar I - I ,."i timme och ordnas \·å r 

och höst. 

Studiedagar 

Upplandsmuseet har på beställning a\· skolfon·altningen i Cppsala kommun fortsatt 
verksamheten med unden·isning i li ppsalas historia. C nden·isningen \'änder sig till 

lä ra re och förläggs till deras studiedagar . 

Det nya U pplandsmuseet 

Hösten 1974 på börjades arbetet med ett program fo r ett successi\'t utbyte a \· alla 

befintliga permanenta utställningar i museibyggnaden samt med syftet a tt igångsät
ta nya kontinuerliga \'Crksamheter, i första hand for skolan. Programmet " D et nya 

Upplandsmuseet, forslag till handlingsprogram for \·erksamhct i museibyggnaden" 

godkändes \·id ett styrelsesammanträde 1976-10-04. Då beslöts också att program

met skulle skickas ut såsom en informa tion om museets framtida \·erksamhet och för 
inhämtande a\· e\'. synpunkter på innehå llet. 

Programmet ä r en \·idareut\·eckling a\· avsnittet pedagogisk \·erksamhet i museets 
programskrift från 1973. Det innebär i korthet att toh- nya basu tstä llningar byggs 

upp och tre aktiviti::tsrum skapas. Ett a ntal a\· dessa enheter planeras utformas som 

läromedel i skolundervisningen. Tanken är a tt skolutstä llningarna skall produceras 

av museet och skolan gemensamt både \·ad d et gäller finansiering och ped agogisk 

uppläggning. 
Programmet innehå ller också planer for standardförbättringar av byggnaden och 

vissa mindre ombyggnads- och repara tionsarbeten. 

Disagården 

Vissa förändringar av interiörerna på Disagården ha r gjorts under 1976 för a tt 
byggnad erna bättre skall tjäna sitt pedagogiska ändamål a tt \·isa hur de upplä ndska 

slättbönderna levde under naturahushållningens tid. 
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U ppsala-fo tografen Alfred Dahl gren fotog raferade gärna sin fam ilj och dokumenterade i bilder 
som denna sin tids vardagsmiijö. Foto A. Dahlgren 1901. Tillhör Lars Dahlgren, U ppsala . 

Ett utrymme har stä llts i ordning som tillfällig utstä llningslokal och där visades 
från och med midsommar utstä llningen Nyckelha rpan. 

Programverksamheten under sommaren ha r i år omfa tta t 10 söndagar. Program
men utgör ett led i Upplandsmuseets strävan att levandegöra Disagården genom att 

dit knyta verksamheter som ha r ett direkt samband m ed den uppländska a llmoge
miljö som Disagården åskådliggör. Söndagsprogrammen har a rrangera ts av Upp
landsmuseet och U ppsala Ungdomsring i samarbete. V id några tillfä llen har Kul
turnämnden i U ppsala kommun varit medarrangör. Fri luftsgudstjänsterna har 

ordnats av Ga mla Uppsala församling och Gamla U ppsala Missionsforsamling . 

13.6. 
Klippa får och spinna ull 

Fåret klipptes, ullen kardades och spanns på spinnrock och slända. Garnet växtfär
gades. All t detta visades också for ba rnen i pjäsen " Pelles nya kläder" . En bolster
varsväv solvades och en folkdansgrupp från Estland uppträdde. 
800 besökare. 

25.6 
Midsommarafton 
Lekar, fo lkdansuppvisning, folkmusik. 
7.000 besökare 
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26.6 

Midsommardagen 

Lekar, folkdansupp\·isnin g, fo lkm usik. Friluftsgudstjänst. 

1.500 hrsökare. 

4.7 

Kärna smör och ysta ost 

Under s jäldrnshållningens tid \·ar det en sjä h'kl ar sak a tl kärna smör och ysta ost 

hemma på gården. D et \·ar inte \·anligt a tt mjölken dracks fä rsk, den for\'andlades till 

smör och ost. Demonstra tion a \· hur man kä rnade smör och gjorde os t. Tillfälle a tt 

smaka. U ppländsk fo lkmusik. 
400 besökare. 

11.7 

Friluftsgudstjänst 
200 besökare. 

18. 7 

Manligt och kvinnligt i bondtsamhälltt 
Sysslorna på en bondgård \·ar strikt uppdelade mell an män och hinnor. Till 

exempel sköttes häs tarna i sta ll et a\· männen medan h ·innorna ans\ ·a radc for korna i 
fähuset. Några typiska manl iga och hinn liga sysslor \isades. utstä llning. 

S\'ensk-amerikansk folkdansgrupp. 

500 besöka re. 

1.8 
Gammaldans 

300 besökare 

8.8 
Friluftsgudstjänst 

250 besökare . 

15.8 
Folkdräkter och bygdedräkter i Cppland 

Tillverkning, dräkt\·isning och en liten utstä llning. 

300 besökare. 

22.8 
Gammaldans 

600 besöka re. 
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Vid julstöket på Walmstedtska gå rden kom 1744 uppsalabor för att uppleva julstä mning. I 
salen stod lutfi sken och gröten på bordet, granen va r klädd och övera llt brann levande ljus. 
Foto Gunnar Elfström. 

29.8 
Linberedning. Från kål- och kryddgård 

Bråkning, skäktning och spinning av lin . Några sätt a tt an vända grönsaker och 
kryddor i gången tid. Friluftsgudstj änst. 

500 besökare. 

Professorshemmet i Walmstedtska gården 

Skyltsöndagen d en 28 november anordn ade U pplandsmuseet " Ga mma ldags jul
stök" i Walmstedtska gården.Julbordet var dukat med lutfisk och gröt, julgranen var 
klädd och våningen julpyntad. Museets guider - klädda i sekelskifteskläd er -

klippte julgranska rameller och lackad e julklappar. På taffeln spelad es julmusik och 

några fli ckor sjöng julsånger. Innan de 1744 besökarna lä mnade p rofessorshemm et 

fi ck de smaka på snäckenka kor bakad e efter Caj sa Wargs recept. 
Antalet besökare i professorshemmet und er å ret se ned an. 
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Program verksamhet 

4.4 
Gluntarne 

Ejnar Haglund berättar och acckompanjerar med Harald Bohlin som magistern och 
M ichael Sahlin som glunten. 

Arr.: Norrlä ndska Uppsalagruppen och U pplandsmuseet. 

26.10 
När västerlandet trädde fram 
Elias Cornell berättar om utställningen med samma namn och om vår syn på 

medeltiden. 
Arr.: Folket i Bild/ Kulturfront, Kursvcrksamheten och U pplandsmusect. 

3.11 
Så nyss så länge sen 

Bilder från 40- och 50-talen. 
Föredrag och bilder av Hilding Mickelsson. 
Arr.: Norrländska Uppsalagruppen och Upplandsmuseet. 

16.11 
Vem byggde våra kyrkor på 1100-talet? 

Föredrag av Rudolf Zeitler. 
Arr.: Folket i Bild/ Kulturfront, Kursvcrksamheten och Upplandsmuseet. 

2 1. l l 

Påvedöme, kejsarmakt och kättare i 1100-talets sydeuropa 
Föredrag av Knut Carlkvist 
Arr.: Folket i Bild/ Kulturfront, Kursverksamheten och Upplandsmuseet. 

19. 12 
Julmusik med Joculatores Upsalienses 

Arr.: Folket i Bild/ Kulturfront, Kursverksamheten och Upplandsmuseet. 

Trycksaker 

Programaffischer med Upplandsmuseets utåtriktade verksamhet för våren 1976 och för 

hösten 1976. Affischerna distribuerades i vardera l.500 exemplar. Formgivning: 
Adrian Honcoop. 

Affischer har framställts för museets stadsvandringar och för utställningen Lakshmi
pura - by i Indien. Formgivning: Adrian Honcoop. 

194 



Utställningar för vilka andra organisationer och institutioner 
stått som arrangör 

5. 1-2!.l 

Förutsättningar farjämställdlz et 

Arr.: Studiecirklar i könsroller, Utrikespoli tiska fören ingen i Uppsala. 

26. 1- 15.2 

Balza 'i 

Arr.: Uppsala Baha'i -samfund. 

16.2-27 .2 

Föreningen Heimdal 1891-1976 

J ubileumsu tställning 

Arr.: Föreningen H eimdal. 

2!. 2-7.3 
Livets vardagligaste under 

Arr. : Amningshjälpen, Föreningen för fö räldra- och förlossningsförberedelse, Röda 

korset, Barnavårdskursen. 

8.3-28.3 

Uppsala i centrum. En bildberättelse om gamla och nya miljöer i Uppsala centrum. 
Arr.: ABF 

29.3-1 l.4 
Öpir - en presentation av uppländska runristare 

Arr.: Marie-Louise Aarfl ot, Mogensjensenius 

9.5-15.5 
Om sommaren sköna. 
Ett grupparbete i lera. 

Arr.: Akademiska sjukhusets socioterapi . 

17.5-24.5 
Textilutställning av elevarbeten 
Arr.: Linneskolans terminskurs i vävning. 

25.5-30.8 
AB Kruthornen 16 år 
Arr.: AB Kruthornen , Västmanland-Dala nation. 
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4 .6- 14 .6 
Kost och motion 

Arr.: H ä lsofrä mj andet, U ppsa la. 

16.6-29.6 

u·niversitetet i Chile.fore och efter kufJPm 

Arr.: C ppsala C hil ckommittc . 

17.9-27.9 

Kulturen i Chile 
Arr.: Cppsa la C hilckommitte. 

16 .1 0--28. 11 

Disa -· ett gammalt och nytt 0jJjJsala-krarter 
Arr.: Guld- och sih-ersmid e. Kungl. V etcn ska pssucie te ten . Lu therhjäl pcn , :vi:a tcll 

och Co Arkitektkonto r, Riksantiha rieiim betet, s ,·cnska kyrka ns mi ss ion , T ro lltvg, 

lJ ppla ndsmu seet, C ppsala Sparba nk. 

13 .1 2-3 .1 

Slottskällan 
Arr.: '.\T BV U ppsala . 

10.12-3 .1 

julen nu - då - sen 
Arr.: Semina rie t Cci r hu slig utbildning . 

Programverksamhet på Upplandsmuseet for vilken utomståen
de stått som arrangör 

Progra m av rubricerad e typ , öppna fö r a llmä nheten , ha r till ett a nta l a \ · 18 s t ordna ts 

på museet. A,- d essa ha r fj o rton , -a rit konserter, et t fö redrag . t\·å informa tionsmö ten 

sa mt enjulma rknad a rra nge rad a \· U ppsala U ngd om sring . 

Öppethållande m. m. 

Museet ha r 1.1 0--30.4 va rit öppet \'a rd agar kl. 12- 16, lö rdagar kl. 11 - 16, söndaga r 

kl. 12- 17. U nder tid en l.5-30.9 öppet , ·ard aga r kl. 11 - 16, söndagar kl. 11 - 17. 

Di sagå rd en ha r \' a rit öppen , d\·s. områ d et tillgä nglig t, 15.5-3 l.8 . S tugorna ha r 

endas t kunna t öppnas vid a ma nuensern as ,· isninga r onsdag-fred ag tre ggr/ d ag, 

lördag och söndag sex ggr/ dag. W almstedtska gårdens musei,·åning ha r varit öppen 

lördagar och söndaga r kl. 13-15. 
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FAKfARUM 
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. . 

ARBE.TARMI UÖ I UPPSALA 
CA 1870-19'20 

. 
v..,,.,- .. .ÅSTAA J( 

'" . 

Det nya Upplandsmuseet. Förslag till hand lingsprogram for verksamhet i museibyggnaden. 
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Besöksfrekvens 

Totalt antal besökare 

U pplandsmuseet 

76.027 
49 .460 
20.000 Disagården , ungefärlig uppskattning 

Walmstedtska gårdens museivåning 

Fördelning på olika besökarkategorier: 

6.567 

Upplandsmuseet, enstaka besökare 42.947 

och Walmstedtska gårdens musei\·åning 

grundskolor och gvmnasieskolor 
antal klasser 243 

, daghem, antal grupper 24 
, antal föreningar 30 

, sjukhus och , ·årdhcm 30 
, Lä rarhögskolan, antal grupper 6 

, övriga skolor, antal grupper 49 
, Uppsala uni\·ersitet, a ntal grupper 9 

, studieforbund, antal grupper 3 

Disagården , personer som deltagi t i amanuensernas , ·isningar 829 

, skolor, antal klasser 120 

Övrigt 

Museistyrelsen ha r under året gjort ett studiebesök på Gäde museum. 

Ordföranden och sekreteraren representerade museet , ·id s,·enska museiförening

ens museisektions konstituerande möte i Stockholm den 25 no,·ember. 
Sekreteraren d eltog i Länsmuseernas samarbetsorganisations möte i K almar d en 

27 och 28 september. 
Musei lektor H elena H a rnesk har besökt Zoologiska museet i Köpenhamn for att 

studera museets metod for uppbyggande a \· naturhistoriska basutstä llningar. H on 

ha r vidare d eltagit i 9:e museipedagogiska konferensen i Bäckaskog 25- 28 augusti . 

Intendent K erstin Berg har deltagit i en arbetsgrupp som tillsattes , ·id Nordiska 

museets konferens på J ulita 1973 for a tt diskutera foremå lsinsamlingen \·id museer
na. Hon har också deltagit i Europeiska friluftsmuseiforbundets symposium i Stock
holm 6-11 september samt i Nordiska museets konferens Etnologisk dokumentation i 

samband med foremålsforvärv samt foremålsinsamling , ·id miljödokumentation 
(EDOK) i Södertälje 15-17 no,-ember. 

Uppsa la i ma rs 1977 

Ragnar Lint::.ner 

ordförande 
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sekreterare/ museichef 


