
Johannes Bureus gård 
vid Rundelsgränd 

ANDERS FRANZEN 

\lid Rundelsgränd, mitt i Uppsala, ligger ett 

hus som på många sätt skiljer sig från sin om

givning. Det är ett litet, grånat trähus med 

enkelt och ålderdomligt utseende. Det har 

två låga våningar, det är långt och smalt och 

det vänder en lutande gavel mot gatan. Mest 

av allt ser det ut som ett gammalt hus på lan

det. 
Samtidigt är detta ett så ovanligt hus för 

Uppsa la att det betecknas som synnerligen 
märkligt. Det kulturhistoriska värdet är så 

högt, att det i december 1993 blev lagskyd

dat byggnadsminne. 
Vad är det då som gör huset så värdefullt? 

Det viktigaste skälet är åldern. Det är till sto
ra delar uppfört på 1620-40-talen, och det är 

därmed Uppsalas äldsta bevarade trähus. 
Det är samtidigt ett typiskt och ovanligt väl

bevarat exempel på de slags byggnader som 
dominerade stadsbilden i Uppsala för två

hundra år sedan, men som genom stads brän

der och rivningar är praktiskt taget utplåna

de. 

Ett annat viktigt skäl är de som ägt och 
bott i huset. Det tillhörde under närmare tre

hundra år professorer och andra befattnings

havare vid Uppsala universitet och det är, 

trots sitt anspråkslösa yttre, en typisk bostad 

för högre ämbetsmän under gångna sekler. 

Dess förste ägare var en man som spelade 

en framträdande roll i Sveriges historia om

kring sekelskiftet 1600. Han hette Johannes 
Bureus, och han fick tomten i donation av 

Gustav Il Adolf år 1630. Bureus var en mång
sidig humanist, och har bl a kallats för vår för

ste riksantikvarie. 

En viktig del av värdet ligger i husets inte
riör. Rumsindelningen och inredningen i bo

stadsvåningarna är mycket ålderdomlig. De 
flesta dörrar, foder etc är från senare delen av 

1700-talet, liksom alla fönster i övervåning
en. Källare och vind är av allt att döma av än
nu äldre datum. 

Också exteriören har stort värde, som ett 

bidrag till stadsbi ldens mångfald. Det lilla 

huset är ett ovanligt inslag i detta centralt be-
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Framsidan sedd från norr. Fönstren i iivervåningen är från andra hälften av 17 00-talet, medan de i bottenvå
ningen är från 1870-90-talen. Verandan tillkom mot slutet av 1800-talet. Foto: Anders Franzin. 

!ägna stadskvarter, som domineras av massi
va stenhus med tre och fyra våningar. Tack 
vare att Bureus gård är bevarad, så finns här 
idag en ovanligt rik provkarta på hus och 
byggnadsstilar från fyra sekler. 
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Husets ålder 

I stadsdelen Övre Fjärdingen finns flera trä
hus som är kända för sin höga ålder. Gården 
på hörnet vid Övre Slottsgatan 19 och Svart-



Vid stadsbranden 18-19 juni 1809 eldhärjades 65 gårdari övre Fjärdingen. Denna akvarell av i. G. H ärstedt 
är en innehållsrik dokumentation av förödelsen. Konstnärens utsiktspunkt är antagligen framfiir dåvarande 
Exercitiehuset, dvs strax nedanfb"r platsen jb"r universitetshusets stora trappa. Trähuset i kv Rosendal ses oskadat 
mitt i bilden, bakom ruinerna av hus på motsatta sidan av Rzmdelsgränd. Tv om trähuset reser sig resterna av 
professor Drissels nya bostad från 1792- 94, vid S:t Johannesgatan. Foto: Uppsala universitetsbibliotek. 

Detalj av J. G. H ärstedts akvareii. Byggnaderna är något schematiskt återgivna, men det framgår tydligt att trä
huset har rb"da timmerväggar med rbda knutar. Den synliga skorstenen är vitputsad. Taket har samma röda färg 
som väggarna, och det randiga mönstret skulle kunna tyda på att det är ett rödtjärat brädtak. Troligen är det 
dock en förenklad bild av ett tegeltak. Andra hus på tavlan avbildas med liknande tak eller med torvtak. 
Foto: Uppsala universitets bibliotek. 
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Vy från väster, i förgrunden Rundelsgränd, i bakgrunden trevåningshuset från 1912. 
Verandataket och väggen till höger om verandan vittnar om den tillbyggnad som revs 
1953. Foto Anders Franzen. 

88 · ANDERS FRANZ EN 



Vy från söder, i förgrunden Rundelsgränd. Den del av huset som ligger närmast lutar kraftigt mot gränden. Det 
beror på sättningar i marken, och på att denna del aldrig blivit ordentligt sammanbyggd med husets äldsta del. 
Foto: Anders Franzen. 

mangatan 1, den så kallade Rackarnäbben, är 
från sent 1600-tal eller tidigt 1700-tal, medan 
hörnhuset vid Övre Slotts gatan 11 och S:t Jo
hannesgatan byggdes omkring år 1700. 

Även huset med adress Rundelsgränd 3, 

på tomten Rosendal 2, har länge uppfattats 
som särskilt ålderdomligt. På gaveln mot går
den finns årtalet 1635 målat med stora siffror. 
Den exakta åldern kunde dock inte bestäm
mas förrän 1986. 
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Då gjorde forskare vid Lunds Universitet 
en dendrokronologisk undersökning av tim
ret i huset. De tog alltså prov på virket för att 
kunna räkna och mäta årsringarna, och på så 
sätt få fram byggnadens ålder. Denna metod 
är mycket exakt, vilket framgår av forskarnas 
protokoll. Där står tex att en stock i en mel
lanvägg på vinden avverkades vintern 
1619-20. Med hjälp av andra prover ringade 
de in byggnadsåret till någon gång mellan 
1620 och 1650. Två takstolar är från vintern 
1660-61, som tyder på att en reparation eller 
ombyggnad ägt rum vid den tidpunkten. Vi
dare bedömde forskarna att det var husets 
mittparti, i två våningar, som var äldst. 

På landsbygden finns det faktiskt en och 
annan timmerbyggnad från 1600-talet. I stä
derna, däremot, är 350 år en anmärkningsvärt 
hög ålder på ett trähus. Under 1900-talet har 
en allt högre exploatering av tomtmarken 
lett till omfattande rivningar, och under 
gångna sekler drabbades våra svenska städer 
ofta av förödande bränder. Uppsala drabba
des av stora eldsvådor åren 1543, 1572, 1702, 
1766 och 1809. Vid den sista branden i juni 
1809 ödelades 65 gårdar i Övre Fjärdingen. 
Även kvarteret Rosendal eldhärjades, men 
trähuset vid Rundelsgränd klarade sig oska
dat. Enligt en tradition berodde det på att en 
gammal fröken bad för huset, under hela den 
tid som branden pågick. I verkligheten be
rodde det säkerligen på att huset omgavs av 
en rymlig tomt med stora träd. 
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Byggnadshistoria 

År 1992 gjordes, på uppdrag av länsantikvari
en, en byggnadshistorisk undersökning av 
huset. Alla rum besiktigades, beskrevs och 
fotograferades, inklusive källare och vind. 
Moderna uppmätningsritningar och gamla 
tomtkartor granskades och jämfördes. 

Slutsatsen av undersökningen var att en 
första tillbyggnad till 1600-talshuset gjordes 
mot gården. Tillbyggnaden anpassades till 
det gamla huset, dels genom att väggarna 
timrades ihop, dels genom att golv och tak la
des på samma nivåer. Storlek och utformning 
hos dörrar och fönster, foder och eldstadsni
scher tyder på att utbyggnaden gjordes mel 
lan 1750 och 1800. I bottenvåningen finns 
dessutom lämningar av sockel och bröstpa
nel från samma tid. 

Tillbyggnaden mot gatan, däremot, har en 
stomme som är skild från ursprungshuset, 
med andra golvnivåer och annorlunda kon
struerat tak. Dessutom har den en egen käl
lare, som har haft en separat ingång. Denna 
del av huset är inte lika lätt att datera. Efter
som hela huset finns med på en målning från 
år 1809, kan tillbyggnaden antas vara från 
1700-talet. Troligen tjänade den till en bör
jan som visthusbod, magasin eller dylikt, för 
att senare kopplas ihop med bostadshuset. 
Det faktum att man inte gjorde sig besvär 
med att anpassa golvnivåer etc kan bero på 
att trähuset då inte längre var huvudbyggnad 
på tomten. År 1792-94 lät nämligen fastig
hetsägaren uppföra det betydligt större, och 
för sin tid moderna, hörn huset vid S:t Johan
nesgatan. 



Bot1envå11i11gms sal, i bakgrunden dörren ti/I kam
maren. Taket är klätt med breda, spontade bräder. De 
kan vara.från lmsets äldsta tid, men det är troligare 
att de tillkom under I 700-talet. Diirren är typiskt för 
rokokostilen, som biiljade sp1idas under 17 SO-talet. 
Kakelugnen är hundra år yngre, men den står i en 
11isth som säked igen murades reda11 på 17 00-talet. 
Foto: A11den Fra11zi11. 

Den sista tillbyggnaden gjordes på 1870-

80-tale n. Då byggdes de n tidstypiska ve ran
dan med lövsågade detaljer, så kallad snick

arglädje. N är den uppfördes fanns e n lådfor

mad ti llbyggnad på framsidan, närmast ga

tan. De t var antagligen en nedgång till källa

ren, och de n revs i början av 1950-talet. 

Inredningen 

Huset kan beskrivas som e n framkammar

stuga i två våningar. Farstun går tvärs igenom 

Kammaren en trappa upp, i den del av huset som 
fiir.rt byggdes till. Bjälktaket är urspm11gligt, dvs från 
17 00-talet. Till salen leder e11 ro/;okodiirr med för
skjutna fyllningar. Den fina sidan av dörren, med 
profilemde deta/jet; är vänd mot salen, medan den 
e11klare baksidan vetter mot kammaren. Kakelugnen 
är.från början av 1800-talet. Den har spanamt 
utsmyckade friser som är typiska för empiren. 
Foto: Anders Fra11zi11. 

huset, till vänster om farstun ligger sale n och 

bortom denna e n kammare. Till höger om 

farstu n ligger köke t. På övervåningen är 

planlösn ingen i princip densamma, me n 

köksspisen har där ersatts med e n kakelugn . 

I båda vån ingarna är sale n de t största, bäst 

proportione rade och bäst inredda rummet. 
Kamrarna är också tilltalande, liksom i viss 

mån farstun genom sin stora rumshöjd. Kö

ken och den övre farstun, däre mot, lider av 

nivåskillnader hos golv och tak, som beror på 

att de ingår i e n tillbyggnad. 

Den mest framträdande dele n av inred-
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Närbild av ettfiinsteri salen en trappa upp. De.flesta 
fönstren i iivervåningen är från 1750-90-talen. Profi
lerna p å spröjs, mittpost och karm är typiska för 
tiden, liksom de handsmidda fönsterhakarna med 
puckel. Flera av de ursprungliga, grönaktiga mun
blåsta glasrutorna är bevarade. Foto: Anders 
Franzen. 

ningen är antagligen dörrarna. De har samtli
ga tre olika stora speglar, som är karaktäris
tiskt för rokokostilen under senare delen av 
1700-talet. Gångjärn och lås är däremot av 
yngre datum. 

I övervåningen fångas blicken av fönstren. 
De smidda hakarna, de munblåsta rutorna 
och profilerna på karm, båge och spröjs är al
la typiska för rokokon. 

En annan viktig del av interiören en trap
pa upp är de mjukt formade fodren, som är 
samtida med dörrar och fönster. E tt av bräd-
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Salen en trappa upp har ett ålderdomligt bjälk tak. I 
hiirnet står en typisk empirekakelugn, dock är krönet 
några decennier yngre. Golvet är från I 900-talet, men 
framför kakelugnen ligger en ursprunglig kalkstens
häll. Foto: Anders Franzen. 

golven kan vara lika gammalt, medan sockel
paneler, däremot, är från 1800- 1850. I över
våningen återfinns även de två äldsta kakel
ugnarna, från 1800-talets början. 

Vinden har mycket låg fri höjd och saknar 
helt inredning. Den har använts som förråd. 
Kulturhistoriskt värde finns i den ålderdom
liga takkonstruktionen liksom i bjälklagsfyll
ningen. Den består nämligen till stor del av 
grästorv, jord och näver, som med all säker
het är rester av husets äldsta taktäckning. 

Källaren har tre valv, ett litet under farstun 



Källarvå11i11gen breder ut sig u11der tre av 111111111e11. 
Till det stijrsta valvet leder en välgiord dörr av svart
plåt och stål,försedd med ett handsmitt lås. 
Den är ett gediget arbete från 17 00-talet , eller rent av 
ämm tidigare. Foto: Anders Fn:111zf11. 

och ett större på varsin sida om detta. Två 

stora dörrar, av p låt respe ktive trä, är mycket 
ålderdomliga, dessutom har här återanvänts 
spegeldörrar från bostadsrum i detta hus e l
le r i grannhuset. Källare ns äldsta det är trol i
gen va lvet under salen, som är slaget i natur
sten. I he la källaren har jordgolvet o lika höjd 
och lutning, något som kan bero på hur tom
te n såg ut innan huset byggdes. 

I gamla hus ärvi11de11 ofta ett slags arkiv, som ger 
kunskap både om byggnadens historia och om hur 
människorna levde. Denna bild är tagen i husets 
äldsta del, ovanför salen. Trossbotte11.fyll11inge11 består 
bl a av grästorv oth bjtfr/mävn: Det var troligen den 
äldsta taktäckningen som återanvändes på detta sätt. 
Här ligger dessutom delar av kakelugnar som sedan 
länge är rivna, tapetbita1; fih1sterbåg01; gamla skor 
och kläder oth mycket, mycket mn; Foto: Anders 
Frtw zr!11. 

Utseendet 

Hela huset är byggt av liggtimmer, något 
som syns på de utskjutande knutlådorna som 
är typiska för äldre timme rhus. Fasaden är 
klädd med stående brädpane l, som är slät på 
långsidorna me n profi lerad på gavlarna. Ut
smyckning saknas praktiskt taget he lt, för
utom snickarglädjeverandan på framsidan. 
Huset vilar på e n låg socke l av oregelbunden 
natursten, och det kröns av ett sadeltak me d 
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När huset byggdes till mot gården lät man av någon 
anledning bli att koppla ihop väggtimmret i de två 
delarna. Den likande lutningen hos tillbyggnaden har 
därfiir inte påverkat den gamla huskroppen nämn
värt. På vinden finns ett smalt mellanrum, där vi 
kan se »glappet" mellan delarna. Till hiiger på bilden 
skymtar det rb'dfärgade gavelriistet på 1600-tals
huset. Foto: Anders Franzen. 

enkupiga tegelpannor. På det bakre takfallet 
står två höga skorstenar i tegel. 

Fönstren i övervåningen är små och spröj
sade, med kvadratiska mått. De har typisk 
1700-talskaraktär. I bottenvåningen, däre
mot, är de flesta fönster högre, med T-forma
de poster och ospröjsade bågar. De är från 
slutet av 1800-talet. Fodren är raka och släta. 

Entren, vid verandan, består av en pardörr 
med glasrutor och träspeglar. Över ytterdör
ren finns ett lågt överljusfönster. 
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F iinstren i ö'vervåningen är utvändigt fö'rstärkta med 
hiirnjärn. De flesta är från 17 00-talet, och har en 
tidstypisk näbb/orm. En annan dekorativ detalj är 
»kullarna" mellan spikhålen. Materialet är 1-1,5 
mm tjock järnplåt, som fiirtents fiir att skyddas mot 
rost. Gångjärnet utgiirs av en flik av plåten, som rul
lats ihop till ett riir. 

Exteriörens färgsättning 

Beträffande byggmaterial och färger har förre 
landsantikvarie Ola Ehn sammanställt ge
mensamma drag för bostäderna i Uppsala. 
Sålunda var det vanligaste takmaterialet om
kring år 1800 torv i kombination med näver. 
Praktiskt taget alla kända trähus hade fasa
der i rödfärgat timmer. På 1830-40-talet 
kläddes många hus med slät panel och måla
des med ljusa färger; gult, vitt eller grått. 

Huset på Rundelsgränd stämmer väl över
ens med dessa generaliseringar. På målning
en från 1809 syns tydligt att väggarna var av 
rödfärgat timmer. Den hyvlade, släta pane
len, som sattes upp senare under 1800-talet, 
var ursprungligen grå, med gråvita foder och 



mörkbruna fönster. Ytterdörren var målad 
med engelskt rött. När verandan tillkom var 
den till stora delar mustigt ockragul. 

Typisk ämbetsmannagård 

Landsantikvarie Ola Ehn beskrev i olika tex
ter den typiska ämbetsmannagården i Upp
sala, så som den tedde sig vid 1800-talets 
början. Den var belägen väster om ån, där 
ämbetsmän vid domkapitel och akademi do
minerade över handelsmän och hantverkare. 
Bostaden låg med gaveln mot gatan, till skill
nad från övriga borgargårdar. Den var en ren
odlad bostadsgård med små ekonomibygg
nader. Tomten var rymlig och husen omgavs 
av en parkliknande trädgård. De hade en 
mera anspråksfull prägel än de flesta samtida 
borgargårdar. 

Gården vid Rundelsgränd stämmer väl in 
på denna beskrivning. En skillnad är dock 
att en ny huvudbyggnad byggdes 1792-94, 
som på ett mera konventionellt sätt var pla
cerad längs gatan. Den stora parklika tomten 
förblev i stort sett oförändrad ända till 1912. 
Detta år byggdes ett stort, modernt hyreshus 
i trädgården, och trähuset hamnade bokstav
ligen i dess skugga. 

Av ägarlängden framgår att gården bebod
des av professorer ända fram till sekelskiftet 
1900. Även andra tomter i kvarteret ägdes 
under årens lopp av ämbetsmän vid universi
tetet.Tex kan man av 1671 års stadskarta ut
läsa att professor Fornelius ägde en gård vid 
S:t Larsgatan, och på 1720-talet ägde profes
sor Palmroth hus vid S:t Johannesgatan. Och 

ännu på 1920-talet kunde man bland de bo
ende i kvarteret finna universitetets rektor 
Ludvig Stavenow. 

Andra professorsbostäder som bevarats är 
de stora och mera imponerande komplexen 
Geijersgården och Ihregården, med adress 
Övre Slottsgatan 2 respektive 4. Vid Geijers
gården finns både trädgård och uthus kvar. 
Dessa miljöer är emellertid yngre än »Bu
reusgården». Båda uppfördes under senare 
delen av 1700-talet, och de byggdes dessut
om om bl a vid början av 1800-talet. En an
nan synnerligen välbevarad - men betydligt 
yngre - professorsbostad är Walmstedtska 
gården vid Saluhallen. Den uppfördes under 
senare delen av 1850-talet. 

Ägarlängd och viktiga årtal 
i tomtens historia 

1620-50 Husets mittparti byggs någon gång 
denna period. 

1630 Johan Bure, senare Johannes Bu
reus. Bibliotecarius vid universite
tet, forn- och språkforskare mm, får 
tomten som donation av Gustav Il 
Adolf. 

Omkr 1640 Katarina Bureus, med make Johan 
Hendriksson, dotter respektive lär
junge till Bureus, får tomten i gåva. 

1645 Johan Laurbegius, magister, professor 
i orientaliska språk, köper tomten. 

1661 Jordanus Edenius, teologie profes
sor, köper tomten senast detta år. 

1666 Magdalena Camvenia, änka efter 
professor Edenius, ärver tomten. 

1673 Petrus Aurivillius, professor i filoso
fi, köper tomten. 

1677 Petrus Aurivillius sterbhus. 
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1701 

1736 

1750- 1800 

1766 
1767 

Daniel Djurberg, teologie professor, 
köper tomten. 
Margareta The!, änka efter Djur
berg, ärver tomten. 
Huset byggs till mot gården, och får 
en ny inredning och nya fönster. 
Margareta Thels sterbhus. 
Charlotta Djurberg, med make Jo-
han Drissel, Djurbergs dotter re
spektive häradshövding, köper 
tomten. 

1775 Charlotta Djurberg, änka efter Dris
sel, får tomten genom testamente. 

1788 Johan Daniel Drissel, son till C. 
Djurberg och J. Drissel, juris adj., 
senare professor i svensk och ro
mersk rätt, köper tomten. 

1792 Professor Drissel låter bygga ett 
nytt hus, i sten, i hörnet mot S:t Jo
hannesgatan. 

1790-1809 Troligen görs tillbyggnaden mot 
gränden någon gång under denna 
tid. 

1809 Huset skonas vid stadsbranden i Ju
ni. 

1823 Margareta Susanna Stark, änka efter 
J. D . Drissel, ärver tomten. 

1839 Johan Daniel Drissel, och Anna 
Charlotta Drissel, barn till J. D . 
Drissel, ärver tomten. Anna Char
lotta är gift med juris adj. Carl Olof 
Dellden, senare professor i stads
rätt. 

1859 J. D. Drissel dy och professor Dell
dens arvingar ärver tomten. 

1860 J. D. Drissel dy köper övriga delar 
av tomten. 

1863 Fyra döttrar till Anna Katarina Fors
man ärver tomten, som Drissel d y 
donerat till deras mor. 

1869 Frans Anton Gustav Bergman, me
dicine doktor, senare professor, kö
per tomten. 

1860- 1880 Verandan byggs under denna tid. 
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1907 

1912 

1929 

Abel och David Bergman, söner till 
F. A. G. Bergman, köper tomten. 
F astighetsaktiebolaget Rosendal, 
bildat av A. och D. Bergman, köper 
tomten. I trädgården byggs ett stort 
flerfamiljshus i tre våningar, med fa
sader av tegel. 
Martin Edlund, direktör för koncer
nen Uppsala Valskvarn, med bl a 
Uppsala Ättiksfabrik och Uppsala 
Sidenväverier, tar över fastighets bo
laget. 

1953 Tillbyggnaden vid verandan rivs. 
1955 Tomten går i arv till Edlunds barn, 

Astrid, Margit, Folke och Thore. 
1956 Södermanlands-Nerikes nation kö-

per tomten. 
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