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Styrelsens berättelse j ör verksamhetsåret 1940 

De planer, som museet hösten 1939 uppgjorde för evaku
ering av sina i Uppsala förvarade samlingar, måste vid början 
av 1940 helt omarbetas, och svårigheterna att erhålla tillfreds
ställande magasineringslokaler voro nu avsevärt större. Först 
i april månad kunde evakueringen genomföras. Inom loppet 
av två veckor bortfördes större delen av samlingarna till olika 
platser. De evakuerade samlingarna omfatta dels sällsynta 
föremål, dels på olika vindsutrymmen förvarade eller utställda 
samlingar. Tack vare välvilligt tillmötesgående av ett antal 
enskilda personer kunde museet erhålla tillfredsställande pro
visoriska lokaler på skilda ställen i landskapet. Årets kost
nader för evakueringen belöpte sig på omkring 900 kr. 

Evakueringen har icke endast varit ekonomiskt betungande 
utan också på olika sätt starkt beskurit museets arbetsmöjlig
heter. Sålunda har museet på grund av brist på lättare till
gängliga magasinslokaler måst vidtaga förändringar i sitt ar
betsprogram. I möjligaste mån har museet måst undvika 
förvärv av skrymmande föremål. Nyförvärven äro därför un
der året färre än eljest, men i gengäld synnerligen värde
fulla, och undersökningarna ha tillfört arkivet ett betydande 
material. 

Museet har under året påbörjat en brett lagd undersökning 
av den äldre uppländska lergodstillverkningen, som museet 
hoppas kunna fullfölja under de närmaste åren. En under
sökning rörande allmogens mathållning och matlagning i äldre 
tider har även påbörjats och i en uppsats i Upsala Nya Tid
nings julnummer 1940 lämnade intendenten redogörelse för 
under året inkommet material. 
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Bland årets nyförvärv till samlingarna märkes mjölståndare 
av ek, oxok, linberedningsredskap, däribland museets största 
linrepa, skomakarestol, sadelmakarstol, lås, därav ett 1600-
talslås, silversked från Uppsala, stort tennfat från 1600-talet, 
brännvinsplunta av koppar, syltform av koppar gjord i Upp
sala, sengustaviansk byrå, vacker ljussaxbricka av brons, flera 
föremål av lergods och glas, däribland graverad pokal, fickur 
av guld, signerat S. P. Löfberg, Uppsala, och tillverkat på be
ställning för rådman Claes Tillman i Uppsala, ljusstakar av 
porfyr, dockskåp från 1800-talets senare hälft m. m. 

Till fornminnesföreningens årsmöte i maj anordnades på 
Gustavianum en utställning av valda nyförvärv, som flera 
gånger demonstrerats av intendenten för allmänheten samt 
för föreningar och studiegrupper. 

De nedtagna husen från östra Agatan 15 ha under året 
transporterats bort från badhusparken och förts till den till
tänkta byggnadsplatsen väster om ån. 

Gåvor till samlingarna ha lämnats av doktorinnan Torborg 
Trafvenfeldt, ingenjör S. Abdon, fröken Ulla Martinelle och 
hr N. Hultman, alla i Uppsala. Bidrag till inköp av föremål 
ha lämnats av kanslirådet Henrik Nissen, Stockholm (150: -), 
ingenjör Eric Åberg, Uppsala. (150: - ) och baron Carl Beck
Friis, Harg (300: -) . 

Till alla dem som skänkt gåvor i föremål eller penningar 
eller på annat sätt understött och underlättat museets arbete 
ber museistyrelsen att få uttala sitt varma tack. 

Uppsala i maj 1941. 

För Museistyrelsen 

RUTGER SERNANDER. 
Ordf. 

Nils Alenius. 
Sekr. 
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