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Styrelsens berättelse för år 1939 

Museets samlingar ha under år 1939 ökat med omkring 
2,500 föremål, fotografier m. m. Museet har bedrivit omfat
tande undersökningar i syfte att fylla vissa luckor i föremåls
beståndet och arkivmaterialet. 

Nyförvärven belysande byggnads- och inredningskonst 
upptaga bl. a. timmerkonstruktioner och dekorativa detaljer 
från byggnader i Uppsala och på landsbygden, beslag, därav 
ett antal synnerligen vackra förtenta järnbeslag med driven 
ornamentik, dörrar, kakelugnar, målade inredningar från 
1700-talets senare hälft, m. m. Årets förvärv av målade ta
peter från Uppsala stå såväl tekniskt som konstnärligt syn
nerligen högt. Från landsbygden har bl. a. förvärvats en 
gjutjärnshäll till en ugn med framställning av S:t Göran och 
draken, stammande från en herrgård i Gryta socken. 

Bland inredningsföremålen märkas kistor, skåp, dragkista, 
stolar, fällskiva samt broderad matta. 

Ett stort antal husgerådsföremål ha förvärvats, bl. a . rya, 
gustaviansk karott av oglaserat lergods med rik dekor, bränn
vins- och teschatull, tevärmare av koppar, matknivar av 
1600-talstyp samt silverskedar från 1700-talets senare hälft 
och 1800-talets början, gjorda i Uppsala och Enköping. 

Arbetslivet representeras av kör- och handredskap samt 
redskap och verktyg för slakt, biskötsel, färgeri, skomakeri 
111. m. Hantverket på landsbygden belyses av bl. a. golvur 
av tidig 1700-talstyp av Anders Adlerholm i Harbo samt rä
kenskaper från ett färgeri i Vendel. 

En intressant samling läkarverktyg i läderfodral har till
förts samlingarna. 
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Gåvor till samlingarna ha överlämnats av herr Gunnar 
Hansson, konserYator John österlund, möbelhandlare Axel 
Lindqvist, fru Agnes Schagerström, fröken Bertha Åberg, 
handlande G. E. \Viberg, fru Eva Löfgren, doktor och fru 
Josef Lindberg, målare Anshelm Jonsson, byggmästare Al
bin Ruhngård samt Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnads
förening, alla i Uppsala, samt handlande Carl E riksson, öster
våla, fröken Anna Cederström, Kungshamn, fo lkskollärare 
Isac Lagerqvist, Skärplinge och ka sör Axel Thurdin, Söder
hamn. 

Till alla dem, som skänkt gåvor till samlingarna och alla 
som genom välvilligt intresse understött och underlättat mu
seets verksamhet, ber museistyrelsen att få uttala ett varmt 
tack. 

Antalet av både erbj udna gåvor och utbjudna föremå l har 
under det gångna å ret varit osedvanligt stort. Den under 
hösten planerade evak ueringen av vissa delar av samlingarna 
har dock nödgat museet att iakttaga stor försiktighet beträf
fande nyförvärven. I många fall har museet av ekonomiska 
sk äl varit nödgat avstå från förvärv av för samlingarna syn
nerligen viktiga föremål. 

Uppsala i maj 1940. 
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