
UPLANDSMUSEET 
Styrelsens berättelse J ör verksamhetsåret 1941 

Under hela det gångna året ha museets samlingar varit 
skingrade till olika evakueringsplatser med undantag för en 
mindre utställning och ett mindre magasin i Uppsala. Museet 
har givetvis under dessa förhållanden varit synnerligen svår
skött, och arbeten för komplettering av samlingarna ha i vissa 
fall måst omläggas. I möjligaste mån har museet måst undvika 
att förvärva mera skrymmande föremål. Nyförvärven äro färre 
än eljest, men i gengäld utomordentligt värdefulla. Museet 
h ar bl. a. förvärvat stolar i barock, ett par vackra gustavianska 
bord, stolar i empire gjorda i Uppsala, en oljemålning med 
motiv från Uppsala på 1860-talet m . m. Genom byte med En
köpings museum har museet förvärvat en vacker, i Uppsala 
gjord förläggarsked av sällsynt typ. Rektor Ernst J. Sjöberg 
i Enköping har överlämnat ett arbetsbord med redskap för 
perukmakeri, som tillhört hans mor fru Caroline Sjöberg i 
Uppsala. Doktor Martin Wrete har skänkt museet en kavel för 
knytning av sälnät. 

Museet har bedrivit undersökningar av bostadsskick och 
arbetsliv både i Uppsala och på landsbygden. Förste arkivarien 
d:r W. Enblom har ekonomiskt underlättat en undersökning 
av äldre bostadsskick i Funbo socken, varvid upptäcktes bl. a. 
resterna av Upplands äldsta kända timmersal. För resultatet 
av undersökningar rörande livet på färdvägarna lämnades en 
kort redogörelse i Upsala Nya Tidnings julnummer 1941. 

Till dem som skänkt gåvor till samlingarna eller på annat 
sätt underlättat museets arbete ber museet att få uttala sin 
varma tacksamhet. 

Uppsala i maj 1942. 

För Museistyrelsen 

RUTGER SERNANDER. 
Ordf. 

Nils Ålenius. 
Sekr. 
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FRÅN HEMBYGDSARBETET 

De inkomna meddelandena från de uppländska hembygds
föreningarna ge vid handen, att föreningarna fattat sin 
uppgift på rätt sätt under denna skickelsedigra tid. Gläd

jande starkt är intresset för samarbete föreningarna emellan, 
manifesterat bl. a. genom bildandet av Stockholmsortens hem
bygdskrets, som framförallt har till uppgift att verka för utbyte 
av studieledare m. m. föreningarna emellan och att i förväg 
hålla varandra underrättade om utfärder, fester m. m. Som 
bl. a. rapporterna från Tegelsmora och Länna ge vid handen är 
också intresset för ungdomsarbetet i stigande: Länna har så
lunda anordnat ungdomsaftnar två gånger i månaden under 
den gångna vintern - en helt förebildlig verksamhet i sin art. 
Många av föreningarna ha under året särskilt uppmärksammat 
folkskolans hundraårsjubileum, särskilt Hållnäs, vars hem
bygdsfest denna sommar var av storstilat slag. 

En svår olycka har drabbat Roslagens sjöfartsminnesför
ening i Väddö, då huvudbyggnaden vid Caplansbacken ned
brann i februari detta år, varvid stora och betydelsefulla delar 
av föreningens med stor möda och omsorg sammanbragta sam
lingar blevo lågornas rov. Föreningen har emellertid inte låtit 
sig nedslås av motgången: den har i stället beslutat ta nya 
krafttag och planerar nu en museibyggnad av sten för de mest 
oersättliga delarna av samlingarna. Denna olycka bör emeller
tid utgöra en allvarlig varning till föreningar, som äga för byg
dens kulturhistoria betydelsefulla samlingar, att antingen sörja 
för att viktigare föremål förvaras på brandsäker plats eller 
också ordna det så att noggranna fotografiska avbildningar 
med beskrivningar av oersättliga föremål förvaras i ett brand
säkert arkiv. 
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