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ÖFRE SLOTTSGATAN 
Sju helvetes gluggar är borta 
trots Nils Magnus Folckes 
dikt, 
försvunnet är lmperfektum 
och teatern raserades kvickt. 

En stad måste växa och 
ändras, 
bilismen ska ha sin tribut 
och det lönar sig inte att 
gnälla 
om hur där en gång såg ut. 

Det är fånigt att älska en 
gata 
där man bott i en annan 
värld, 
men jag gläds så länge den 
finns där 
för min dagliga pilgrimsfärd. 

Öfre Slotts visioner och verklighet. 
Ofre Slottsgatans Byalag syftar till beva
rande av den kulturhistoriska och sociala 
miljön främst inom S:t Olofsgatan-Kyrko
gårdsgatan-Skolgatan-Rundelsgränd samt 
till att där främja den sociala gemenska
pen. 

Så lyder första paragrafen i Byalagets 
stadgar från 1971. 

Efter andra världskriget började en 
rivningsvåg välla fram över vårt land. 
Medan man i det krigshärjade Europa med 
stora ekonomiska uppoffringar pietetsfullt 
försökte bygga upp vad som raserats och 
renovera vad som skadats, släppte vi här i 
det oskadda Sverige loss grävskoporna i 
städernas centra och fick dem att likna 
kontinentens krigsskådeplatser. 

Det första tecknet på en tillnyktring i 
rivningsraseriet här i Uppsala kom i en 
motion i stadsfullmäktige 1955 av herrar 
Lindberg och Carling som hemställde "att 
drätselkammaren ville låta utreda frågan 
om bevarandet av några ur den äldre 
stadsbebyggelsen intressanta hus, som vid 
sanering kommer att rivas". 

Det var en blygsam början som ändå 
visade att någonting var på gång. Dåva
rande tandsantikvarien Nils Sundquist fick 
motionen på remiss, och hans svar visar en 
känsla för miljöns betydelse, som Byalaget 
helt kan ansluta sig till. Där står bl.a. 
"Ofrånkomliga förutsättningar är att 
kvarteren kunna bebos och för den skull 
bli levande i stadsbilden". 

Boken Stadsbildens framtid som utkom 
1964 på initiativ av Uppsala stadsfullmäk
tige ökade förhoppningarna att det skulle 
bli möjligt att rädda något av den äldre 
bebyggelsen i det centrala Uppsala. 

Den 2 januari 1971 kom en riksdagsmo
tion, undertecknad av tio riksdagsledamö
ter från alla partier, om en skyddslag
stiftning för kulturhistoriskt värdefulla 
bebyggelser och miljöer. I motionen finns 
allt väsentligt medtaget som rör beva
randefrågorna. Motionärerna anser att "de 
kulturhistoriska och miljömässiga frågorna 
bör behandlas före den tekniska frågan om 
modernisering. Om så inte sker, ökas 
riskerna för en ytterligare miljöförstöring 
och vandalisering av betydelsefulla partier 
i våra samhällen". 

Detta hände några månader innan 
Byalaget bildades. Vi trodde att de hän
synslösa rivningarnas tid var över, och att 
70-talet skulle bli en besinningens tid, då
de rester som fanns kvar av äldre stadsbe-

byggelse skulle kunna räddas. För detta 
ville Byalaget arbeta, främst inom det 
område som ligger oss varmast om hjärtat, 
Ofre Slotts. 

Vi trodde också att vi hade Uppsalas 
politiker med oss. Uttalanden från ansva
riga byggnadskommunalråd och andra i 
kommunal ansvarsställning under hela ?O
talet tydde på det. Men de kommersiella 
krafterna var för starka och lagstiftningen 
och politikerna för svaga. För den mäktiga 
byggnadsfirman med miljardresurser fick 
samhällets representanter vika sig. 

En ohelig allians mellan kommunens 
representanter och den mäktiga byggnads
firman har gjort renoveringen av Ofre 
Slotts till en halvmesyr. Måtte det vara 
sista gången i Uppsala som de ideer, som 
omfattas av en majoritet i kommunen, inte 
kan hävdas av de kommunalt ansvariga. 

Jag är övertygad om att Byalaget har 
medverkat till att skapa en stark opinion i 
bevarande frågor i Uppsala. De politiska 
partier som helhjärtat och kraftfullt vill 
arbeta för att bevara vad som finns kvar av 
kulturellt värdefull miljö, kan räkna med 
ett starkt stöd av stora delar av stadens 
befolkning. 

Lars Forsberg 

Maj 1991 
Mina förhoppningar 1980 har lyckligtvis 
inte kommit på skam. Byalagets ansträng
ningar under 70-talet har inte varit förgä
ves. Rivningsvågen har avstannat i Upp
sala, och känslan för värdet av kontinuitet 
och bevarande vid stadsplanering har blivit 
mycket starkare. Jag är övertygad om att 
de värdefulla kulturmiljöer som finns kvar 
efter rivningarna på 50- till 70-talet 
kommer att bevaras eller åtminstone 
förändras med känsla och pietet. 

Vid Ofre Slottsgatan har under 80-talet 
alla hus blivit rustade och målade. Ett par 
nya har tillkommit som smälter ganska väl 
in i miljön. Genom Byalagets försorg har 
husen fått vackra metallskyltar som i 
korthet skildrar husens historia. Sedan 
kampen för gatan i stort sett är avslutad 
har Byalagets arbete ändrat karaktär. Vi är 
naturligtvis fortfarande mycket uppmärk
samma på vad som sker med miljön. Men 
vi har nu också tid att ägna oss åt andra 
aktiviteter som kan skapa samhörighet och 
trivsel bland medlemmarna. Det är roligt 
att många av de nyinflyttade i kvarteren 
funnit vägen till Byalaget. 

Lars Forsberg 



Kalmar Nations studentbostäder 

Öfre Slottsgatans Byalag 
1971-1991 en tillbakablick 
av Carl-Gustaf Thornström 

En promenad år 1991 längs Öfre Slotts
gatan i Uppsala mellan Skolgatan och S:t 
Olofsgatan låter en uppleva en närmast 
intakt 1880-talsmiljö. Naturligtvis har 
nutidens krav tvingat in en och annan 
anakronism. Men faktum kvarstår att 
mycket av den fysiska miljön har räddats 
åt eftervärlden. Den process som ledde 
fram till bevarandet av den unika miljön 
vid Öfre Slottsgatan är även den en histo
ria i sig. Redan i mitten av 1950-talet 
aktualiserades frågan i dåvarande Uppsala 
stadsfullmäktige. Det var dock först efter 
1960-talets snabba omvandling av stads
kärnorna i våra städer som något mer 
substansiellt började hända. 

Många uppsalabor minns nog diskussio
nerna kring förnyelsen av kvarteret S:t Per 
i stadens centrala delar. I och kring detta 
kvarter fanns ännu i mitten 1960-talet 
rester kvar av det medeltida gatunät där 
gatorna gick i fyrtiofem graders vinkel mot 
Fyrisån. Efter mycket köpslående med 
markägare och byggföretag revs hela 
kvarteret och det enda synliga spåret av ett 
annat Uppsala utgörs av dagens Celsius-
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hus på Svartbäcksgatan. När så striden om 
almarna i Kungsträdgården i Stockholm 
stod i maj 1971 inspirerades också hyres
gäster vid Öfre Slottsgatan i Uppsala att slå 
vakt om sin boendemiljö. 

Vid denna tid fanns redan en stadsplan 
(Leckes från 1936) för området vid Öfre 
Slottsgatan, men denna var belagd med 
rivnings- och nybyggnadsförbud. Teore
tiskt sett tillät 1936 års stadsplan uppfö
rande av sexvåningshus vid Skol- och S:t 
Olofsgatorna och fyravåningshus vid Öfre 
Slottsgatan. 1962 förelades ett nytt stads
planeförslag som begränsade byggnads
rätten till högst två våningar vid öfre 
Slottsgatan. Av olika skäl fördes detta 
förslag ej vidare för behandling i drätsel
kammaren. 

En majdag 1971 samlades så mer än 
etthundra hyresgäster och sympatisörer vid 
Öfre Slottsgatan till ett stormöte på Kal
mar Nation. Man beslutade att bilda ett 
byalag med syfte att verka för ett beva
rande av den sociala och kulturhistoriska 
miljön i området. De flesta fastigheter 
befann sig då i ett ganska nedgånget 



Carl-Gustaf Thornström, 
Byalagets grundare 

tillstånd. De sanitära bekvämligheterna var 
undermåliga och vissa delar av fastighe
terna var utdömda som bostäder av 
hälsovårdsnämnden. 

I denna miljö levde vid denna tid ännu 
mycket av en 1920-talsatmosfär kvar. 
Kvartersbutikerna höll med pappersremsor 
och fönstervadd. Fotogenbussen gjorde 
besök en gång i månaden för att fylla upp 
faten till fotogenkaminerna som var 
särskilt frekventa i fastigheterna i kvarte
ren S:t Niklas och Hörnet. I dessa senare 
fastigheter var det också tämligen vanligt 
att den enda vattenledningen frös i novem
ber och såvida inte Wolraths rörmokare 
kunde tina rören fick man vara utan eget 
vatten till mars året därpå då vårvärmen 
lät nämnda vatten fritt spruta ur sönder
frusna ledningar. Dass på gården utgjorde 
normalstandard. Trots en påver materiell 
standard då, var områdets sociala sam
mansättning närmast ett Uppsala i minia
tyr. Här fanns andelar av akademiker, 
tjänstemän, arbetare och studenter som 
speglade Uppsalas sociala sammansättning 
i stort. Ur den synpunkten var området 
alltså knappast någon "belastad" boende
miljö. 

Bildandet av Ofre Slottsgatans Byalag 
innebar för områdets invånare säkert 
många ting. Man fick en gemensam röst i 
den kommunala debatten. En annan viktig 
konsekvens var att sammanhållningen 
hyresgäster emellan ökade. Strömstedts 
Tobakshandel på Ofre Slottsgatan blev 
knutpunkten för byalagets informations
spridning och upprop.Under det första året 
ordnade byalaget flera utställningar och 
debatter. Smalfilmsfotografen Sture Mars 
inledde tillsammans med några byalags
medlemmar dokumentation av områdets 
miljö. 1972 resulterade detta i en film om 
45 minuters speltid. Idag har Super-8 
filmen överförts till en videokopia. Vid 
julskyltningen 1972 startade byalaget Ofre 
Slottsgatans Dag, som sedan blivit en 
återkommande tradition med nu 20 år på 
nacken. 

Det skulle bära för långt att här i detalj 
redogöra för minnesbilder från arbetet 
med att rädda Ofre Slottsgatans miljö. 
Många var och är de människor som 
genom åren genom olika insatser bidragit 
till att få en i huvudsak måttfull och 
pietetsfull förnyelse av Ofre Slottsgats
miljön. Uppsala universitet hade redan 
1966 inlett renovering vid Ofre Slottsgatan 
13. En renovering som trots många goda
resultat byalaget då retroaktivt var kritiskt
emot. Betydligt bättre ansågs samme
markägares renovering i kvarteret Rosen
berg 1971 vara. När så Kalmar Nation
1972 startade en första yttre renovering av

fastigheterna i kvarteret S:t Niklas ansågs 
en stor och avgörande seger vunnen. Man 
bör här bemärka att Kalmar Nation ännu 
1969-70 gjorde ett sista förslag om att riva 
dåvarande Rackarnäbben m m  och bygga 
studenthotell i kvarteret. Att sedan denna 
1972-års yttre renovering kostade knappt 
250.000 kr, inklusive ett tiotal omsatta 
och ännu 1991 brukbara kakelugnar, 
länder kanske till någon ytterligare efter
tanke. 

En av byalagets många stridsfrågor 
rörde dåtidens bygglagstiftning och dennas 
tillämpning vid Ofre Slottsgatan. Låne
finansieringen vid renovering var och är 
knuten till uppfyllande av vissa standard
krav vad avser utrustning och material, 
minimimått osv. Till detta kom krav på 
bilparkering i direkt anslutning till fastig
heterna. Enligt byalagets uppfattning 
skulle sådant innebära att de små inne
gårdarna med lindar, syren och kåltäppor 
skulle ersättas med bilparkeringar. Mått
kraven innebar stora förändringar i hus
stommar/väggomflyttningar etc. För 
Kalmar Nations vidkommande tog det 10 
år att förhandla fram en kompromiss med 
myndigheter och banker. Det var således 
först 1982 som Rackarnäbben med flera 
fastigheter kunde slutrenoveras med 
bibehållande av sina smålägenheter och 
unika innegårdar med bevarade lövträd. 

1974 lades ytterligare en ny stadsplan 
fram för området. Denna antogs av kom
munfullmäktige i december 1975. Därmed 
sattes punkt för en mycket utdragen 
diskussion rörande Ofre Slottsgatans 
framtid. Under resten av 1970-talet och 
under 1980-talet slutfördes så renoveringar 
i resterande delar av Rosenberg, Pistolen 
och Hörnet. I vissa fall har tillskott skett i 
form av nybyggnation. Den mest iögonen
fallande förändringen har skett i kvarteret 
Hörnet där omfattande rivningar ansågs 
nödvändiga. När detta skedde i början av 
1980-talet förde byalaget en enträgen 
kamp för måttfullhet vid förnyelsen. Även 
här nådde byalaget framgångar. 

Under 20 år har Ofre Slottsgatans 
Byalag fungerat som ett forum för hyres
gäster och sympatisörer i kampen för ett 
sansat bevarande av den sociala och 
kulturhistoriska miljön i Ofre Fjärdingen. 
Det är nog ej fel att påstå att byalaget varit 
framgångsrikt. Både byggnadsnämnd och 
fastighetsägare har i bylaget haft en ofta 
initierad och kunnig diskussionspart och 
även om det hettat till ibland genom åren 
har få ifrågasatt de mål och medel byalaget 
stått för. 

När man efter 20 år ser tillbaka på den 
fas i Ofre Slottsgatans historia som inled
des i och med bildandet av byalaget slås 
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man av den kraft till förändring som ändå 
finns när människor går samman och 
kämpar för ett gemensamt mål. Med 
glädje och inte utan saknad ser jag tillbaka 
på de fina åren vid Ofre Slottsgatan och 
arbetet med byalaget. Jag saknar den 
oförtröttlige ledargestalten professor Arne 
Furumark, men också Sidellans Livs, 
Trippis, Urdins Cykel, Slottsbageriet, den 
danske smed, skärsliparen Knopf, golv
sliparen Bjerkås, uppfinnaren Sverker, 
konstnären Lundberg, rektor Forsberg, 
Kurt och Bertil på Brända tomten, Solan, 
arkitekterna Martin och Ville, Erik Åh
man, professorerna Brunius och Arpi, 
kamrer Modeer, kommunalråden Agius, 
Johansson, Alsen, Bergling i byggnads
nämnden, stadsarkitekt Lefvert, landsan
tikvarie Ola Ehn och alla de andra - ingen 
nämnd och ingen glömd - som utgjorde 
basen för den miljö ur vilken byalaget 
föddes och levt vidare genom åren. 
Tidsandan då var något annorlunda 
dagens. Således fanns tidigt planer på att 
bilda bostadsrättsföreningar, men dylika 
ansågs av en del i byalaget inte helt rums
rena - då. Men att lägenheter vid Ofre 
Slottsgatan skulle mer än hundrafaldiga 
sitt marknadsvärde längre fram, det var 
många av oss högst medvetna om redan 
vid byalagets start 1971. Dåtidens moral 
förhindrade oss dock från att spekulera i 
framtida möjligheter att bli miljonärer - en 
efterföljande generation Ofre Slottsboende 
till fromma och sannolikt också till glädje. 
Dagens Ofre Slottsgata hyser naturligtvis 
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en annan social sammansättning än den 
som var för handen i det tidiga 1970-talet. 
Renoveringarna har med eller utan rätt 
blivit dyra och hyrorna därefter. Kalmar 
Nations renovering av Rackarnäbben m.m. 
lyckades dock hålla efterföljande hyror 
relativt låga. I dessa fastigheter kan alltså 
än idag 1991 människor med låga inkom
ster fortfarande bo. I andra kvarter har 
mer drastiska sociala förändringar skett. 
Samtidigt bör man komma ihåg att ett 
bostadsområde har sin egen livscykel där 
sociala förändringar är en mer eller mindre 
naturlig process. Och eftersom Uppsala 
stad aldrig tog chansen att köpa in fastig
heter vid Ofre Slottsgatan lämnades 
mycket åt marknaden att lösa. 
Byalaget kan i dag se tillbaka på en fram
gångsrik 20-årig tillvaro till gagn för 
stadsmiljöns bevarande vid Ofre Fjärd
ingen i Uppsala. Även om ordet byalag 
idag för någon kanske kan tyckas klinga en 
aning otidsenligt är det min förhoppning 
att detsamma i bevarad skepnad eller som 
stadsdelsförening eller dylikt lever vidare 
också in på nästa sekel. 
Min gamla lägenhet i den Norenska 
fastigheten, Ofre Slottsgatan 15 lär en gång 
ha bebotts av professor Pontus Wikner. 
Om denne idag fått se ut från sitt fönster 
mot Domkyrkan och Skolgatan skulle han 
nog konstatera att mycket är sig likt. En 
anrik 1800-talsmiljö har bevarats åt 
eftervärden. Och en stor andel i det fina 
resultatet tillkommer Ofre Slottsgatans 
Byalag. 

Öfre Slottsgatan 15 



Att vara ordförande i ett 
20-årigt Byalag.

Hur känns det för en genuin smålänning 
att vara ordförande i ett 20-årigt Ofre 
Slottsgatans Byalag? 

Det känns bra! 

Med viss hembygdspatriotisk självhäv
delse kan jag ju konstatera att även Bya
laget har en småländsk anknytning i och 
med att det bildades i hägnet av Kalmar 
nation. 

Mitt intresse för hembygds- och miljö
frågor väcktes redan tidigt under ung
domsåren nere i Småland, där jag medver
kade till bildandet av en hembygdsförening 
och aktivt deltog i dess verksamhet. 

När jag sedan på 40-talet hamnade i 
Uppsala, först på Ultuna och rätt snart i en 
villa i Sunnersta, kunde jag på nära håll 
följa Uppsalas tillväxt och utveckling. Med 
oro och ledsnad kunde jag då se, hur den 
utraderingsvåg bland gamla stadskärnor, 

som härjade runt om i landet, även drab
bade Uppsala. 

Det var därför med stor tillfredsställelse, 
som jag kunde läsa om tillkomsten av Ofre 
Slottsgatans Byalag och följa dess sega och 
målmedvetna kamp mot miljöraseringen, 
även om jag då knappast hade någon 
tanke på att jag själv med min familj skulle 
få glädjen att bosätta mig i denna exklu
siva miljö. 

Så blev det emellertid, och vid årsskiftet 
1977/78 flyttade vi in i kvarteret Kamphav 
med adressen Ofre Slottsgatan 14C. En av 
mina första åtgärder var att gå med i 
Byalaget. Som pendlare till Stockholm till 
ett jobb med mycket resor och mycket 
kvällstjänstgöring, blev det dock de första 
åren mest ett passivt stödjande medlems
skap. En god information kunde jag dock 
få genom Byalagets olika skrifter, och en 
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extra puff fick jag, när min dotter Maria 
som specialarbete på gymnasiet år 1982 
gjorde en beskrivning av "Öfre Slotts
gatans byggnadshistoria". 

Den närmare kontakten med Byalaget 
kom så 1985, då jag trappat ner mitt jobb 
i Stockholm, och då planerna på ett 
krönikespel till Uppsalas 700-årsjubileum 
började ta form och där jag då fick glädjen 
att medverka. 

Det blev ett mycket uppskattat initiativ 
från Byalaget, och det är utan tvekan så, 
att krönikespelet "Ur nattomhöljda tider" 
blev höjdpunkten på de kulturella sats
ningar, som Uppsala gjorde under jubi
leumsåret 1986. Detta bestyrks ju också av 
att krönikespelet nu synes ha blivit en fast 
tradition, där vi nu har börjat förbereda 
den sjätte årgången. Det är för mig en stor 
glädje och stimulans, att under några 
augustiveckor få verka i kretsen av ett 
stort antal gamla och nya entusiaster. 

Entusiasmen har också varit ett känne
tecken för dem, som under åren stått i 
ledningen för Byalaget, och som på ett 
otroligt altruistiskt sätt "dragit lasset". 
Många av dem som var med från början, 
fortsätter arbetet inom Byalaget med 
oförminskad glädje och glöd, och det är 
sannerligen ingen uppoffring, att under en 
tid få verka som ordförande i ett sådant 
gäng. 

Min önskan inför framtiden är nu, att 
de nya generationer, som växer upp eller 
flyttar in kring Öfre Slottsgatan, söker sig 
till Byalagets gemenskap och för vidare 
arvet från pionjärerna, så att vi får en god 
tillströmning från den generation, som nu 
är jämnårig med vårt 20-åriga Byalag. 
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Olle Johansson 

Morgon 
Först kommer folk till kafeet 

kaffe och ostsmörgås 
så kommer tidningsbudet 

Upsala Nya hit - Dagens Nyheter dit 
Så går eleverna till Katte 

raska steg, tveksamma steg 
Nu öppnar tobaksbutiken 
Birgitta hänger ut löpsedel 

en Dagens Nyheter - tack - en Blend och en Toy 
Arvidsson hastar från bilen 

låser upp, drar ifrån 
ler mot sin kund, kommenterar politiken. 

Britta, i Slottsbageriet, tar plåtarna ur ugnen, 
- wienerbröd, finska pinnar!

Då kommer brevbäraren, grå, visslar, 
och Monika öppnar Blomstergården ...,. ler mot dagen 

ut på gatan med eterneller, ljung, julrosor 
ljuvligt! 

L-G

Kaffekorgen 
med härliga smörgåsar, 

landgångar och 
tårtor av alla slag. 

•• 

Aven för avhämtning. 

Till sommaren kan Du 
hämta en picknick-korg. 

Ring för beställning så 
kör vi ut • 

Tel 13 22 45 
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Öfre Slottsgatan 
med historia

- en gata

Ofre Slottsgatan i Uppsala är ett begrepp 
som står för en värdefull kulturhistorisk 
miljö, som när byalaget bildades, 1971, 
var så gott som oförändrad sedan slutet av 
1800-talet. Det unika med den här miljön 
var och är helheten, inte bara punktvis 
bevarade byggnader. Det gäller de fem 
kvarteren: Rosenberg, Pistolen, St Niklas, 
Ladu, Hörnet. 

Liksom i de flesta svenska småstäder 
fanns här olika typer av stadsgårdar: 
handelsgårdar, hantverkargårdar, ämbets
mannagårdar och gårdar av småfolks
karaktär. Det var naturligt att en stad som 
Uppsala behövde ämbetsmannagårdar, här 
finns domkyrka, universitet och länssty
relse. 

Vid studiet av husförhörslängder från 
början och mitten av 1800-talet har vi 
funnit att många som bodde i de här 
kvarteren hade anknytning till universitet 
och kyrka. Här bodde professorer och 
akademiadjunkter, ringare och akademi
vaktdrängar, en konsistorievaktmästare 
och pedell, en tomväktare och en aka
demitimmerman, en nationsvaktmästare 
och en akademivaktmästare. Till stadens 
och länets tjänstemän som bodde i de här 
kvarteren hörde landsfiskal Brundin, 
kammarättsrådet Wistrand, stadsfiskal 
Ekström och kommissionslantmätare Eric 
Noren. Här finns också lykttändare och 
postiljoner, betesvaktare och brandvakter. 
Miljön visade också att så gott som 
varenda gårdsinnehavare var lantbrukare. 
Som Ola Ehn uttrycker det, "man måste i 
bilden ta med alla kor, hästar, svin, höns 
och andra djur som sågs, hördes och 
luktade såväl inne på gårdarna som ute på 
gatorna". Under senare delen av 1800-
talet var det handelsmän och hantverkare 
som gav karaktär åt gatan. 

Tomtindelningen har ålderdomliga 
drag, det har varit få förändringar sedan 
1702, då Lars Hoffstedt gjorde en karta 
över området. Stadsplaneregleringen på 
drottning Kristinas tid gav Uppsala den 
rutnätsplan som staden ännu har, raka 
gator och rektangulära kvarter. Branden 
1702 drabbade inte den här delen av 
Uppsala särskilt hårt, men branden 1809 
var förödande för våra kvarter. Den 18 
juni brann de små rödfärgade trähusen 
med sina torvtak och från bebyggelsen före 
branden finns kvar endast en del rester. De 
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välvda källarrummen under Ofre Slotts
gatan 9, hörnhuset i gård nr 11, fyra äldre 
trähus i nr 13, som brann 1966, och 
bostadshusen nr 17 och 19. De äldsta 
delarna av hörnhuset St Johannesgatan 23 
fanns också kvar från 1700-talet, samt den 
bostadslänga i gård nr 26 som revs 1980. 
Efter den svåra branden förbjöds torvtaken 
och man började använda tegeltak. 1874 
års byggnadsordning krävde att husen 
skulle reveteras. 

Ofre Slottsgatan 9 
Gården var först ämbetsmannagård. Den 
byggdes 1820 av landsfiskalen och krono
länsmannen Eric Brundin, därför kallas 
gården Brundisium. I husförhörslängden 
1831 finns änkan Catharina Christina 
Brundin i gården med 6 pigor och 8 barn. I 
husförhörslängden från 1849 finns hennes 
son Johan Emil Brundin där. Han är 
handlande och nu är gården en handels
gård. En handels- och hantverkargård har 
den varit alltsedan den tiden och det är den 
ännu. Den tjänade förr också som bond
kvarter. Bönderna som kom från landet 
kunde ställa in sina hästar på gården. Där 
fanns ett stall för hästar. De kunde också 
gå in i butiken och vila sig om de ville i en 
liten bodkammare. 

I gården bodde på Brundins tid förutom 
fem drängar också bodbetjänter och en 
handelsbetjänt. 1849 fanns i gården också 
två bagare med familjer. Den ene hade två 
pigor, en dräng och en lärling och den 

Källor: 

Ola Ehn: Öfre Slottsgatan i 
Uppsala, Fronminnesföre
ningens årsbok, Uppland 1970 
Else-Marie Lundbergs 
3-betygsuppsats i etnologi,
1972
Forskningsresultat från
Byalagets egen studiecirkel: 
"Gräv där du står"

Fattighuset, Öfre Slottsgatan 
norrut. Brundisium till höger. 



Öfre Slottsgatan 11-9. Gatan 
hade många butiker. 

Lisbet Forsberg, artikel
författare. 

andre en piga, en dräng, en gesäll och två 
lärlingar. Det bodde mycket folk i de tre 
bostadshusen, där man så småningom 
inredde tre stycken butiker i bottenvå
ningen. 1877 uppfördes verkstadslängan 
till Lundgrens snickarverkstad. I början av 
1900-talet hade P.A. Ljungberg ram
snickeri där. 

Så småningom tillverkades tennis
racketar och bandyklubbor i snickar
verkstaden. I slutet av 40-talet öppnade 
Jansson och Svensson glasmästeri i uthus
längan. Spiltorna i stallet höggs bort och 
man kunde inrätta glassliperi där. Glas
mästeriet är fortfarande kvar och hant
verkargården har fått behålla sin karaktär. 

Under 1800-talets slut var det matserve
ring en trappa upp i huset mot Öfre 
Slottsgatan. Man kunde se ordet matserve
ring ovanför dörren innan huset målades 
om förra året. I det lilla huset, där cykel
verkstaden nu finns, inredde man en butik 
i slutet av 1800-talet. På 30-talet hade en 
skomakare sin verkstad där tills snickaren 
Dahlberg öppnade cykelverkstad på 40-
talet. Den driver nu B.W. Udden under den 
del av året, när det inte är för kallt. 

I hörnhuset inredde man under 1800-
talets senare del butiker. År 1894 hade A. 
Uppling en speceri- och viktualiehandel i 
lokalen. Han annonserade 1897 att han 
hade "Lager af Specerier, Garner samt 
Viktualier, Kaffe, Socker, Risgrun, Bruna 
bönor, Hafregryn, Korngrun, Mjöl alla 
slag, Gröpe, Russin, Sviskon, Cathrin
plommon samt alla andra Sydfrukter, 

Fotogen och Gasolja, Feta oljor, Sill och 
Strömming, Kalk, Stenkol, Slipstenar 
m.m.", dessutom lockade han med kvarter
för lantbor och många stallplatser.

År 1900 bytte affären ägare. Den kallas 
nu i en annons för Speceri- Vin & Delika
tessaffär. Ägaren heter Hj. Jansson och 
han har dessutom en Garn- Väfnads och 
Sybehörsaffär i butiken mot Järnbrogatan. 
Ytterligare två ägare drev handeln fram till 
1912 då Sigurd Ericsson övertog den. Han 
sålde specerivaror, men dessutom också 
vin och järnvägsbiljetter. Det berättas att 
studenterna ofta kom in och köpte en 
flaska champagne hos honom. Det berättas 
också att fru Ester Ericsson provkokade 
ärter och bönor för att kunna tala om för 
kunderna hur länge de behövde koka. 
Silltunnorna stod i rummet innanför 
förstugan och man hade två biträden i 
affären, en springpojke och en boddräng, 
som skulle bära varor från magasinet. 

1927 fick affären namnet Lindgren & 
Jansson. Båda hade arbetat som biträden 
åt Sigurd Ericsson. Det var vanligt att 
kunderna handlade på bok. Man hade 
månadskunder, många av dem bodde på 
Kåbo. I de fina villakvarteren skulle det 
inte finnas butiker. På kontoret innanför 
butiken fanns den enda värmekällan, en 
järnkamin som eldades med koks eller med 
trälådor. Det var varmt på kontoret, men 
kallt i butiken på vintern. Till höger 
innanför dörren var tekniska skåpet med 
tvål, tandkärm, putsmedel o.dyl. och under 
affärsdisken hade man en trälåda med 
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toppsocker. Man hade också såpa under 
disken och såpan mättes upp med en 
skopa. Lindgren & Janssons lutfisk var 
berömd över hela staden och varje år 
lutades 400-500 kg lutfisk. Fisken skulle 
kalkas och lutas och man hade den i 
såptunnor, som skulle bäras ut till pumpen 
på gården. Där skulle man byta vatten i 
tunnorna och det var många gånger 
mycket kallt. Ett år förfrös Jansson ar
marna, men han fortsatte ändå kommande 
år, eftersom folk frågade så mycket efter 
lutfisken. 

Våren 19 5 8 övertogs affären av Ingvar 
Kihlgren, som avvecklade verksamheten. 
Det sattes upp bokhyllor efter väggarna 
och studentbokhandeln flyttade in. I 
samma lokal har man sedan kunnat köpa 
nyttiga livsmedel i Aina Holms hälsokost
butik och sköta håret hos My Hair. 
Frisörerna hade ibland problem med sina 
elektriska apparater. De elektriska ledning
arna hade inte tillräcklingt stor kapacitet. 
Butikslokalen står nu tom utom strax före 
jul, när byalaget har fått vara där med 
loppmarknadsförråd och bokhandel på 
Ofre Slottsgatans dag. 

I affärslokalen mot St Olofsgatan hade 
fröken Åhlström i början av 1900-talet 
Kort- och Hvitvaruhandel och där såldes 
vita förkläden, som hembiträden behövde, 
färdigsydda byxor samt tråd, knappar och 
nålar. En kort tid sålde man tennisracketar 
där och sedan färdiglagad mat. År 1943 
inrättades en bokstuga där, som hade 
böcker till utlåning. Under senare år har 
lokalerna utnyttjats av Kyrkans ungdom, 
som hade bokcafe där, Martha och Maria. 
Nu har Kafe Fröja tagit över lokalerna och 
Ulandsboden har livlig verksamhet. 

I längan mot Ofre Slottsgatan fanns 
tidigare två butiker: Elin Nilssons cigarr
och tobaksbutik och en filial till Dubois 
Bageri & Konditori på Vaksalagatan. De 
hade brödbutik i lokalen fram till 1940-
talet, då Ingrid Sundman tog över med sin 
mjölk- och brödaffär. Mjölkaffären fanns 
kvar till 1960 och ovanför dörren satt en 
kringla målad i guldfärg. Mjölken som 
kunderna köpte i egna krukor östes upp ur 
50 liters mjölkflaskor som stod i en 
cementbassäng. I isskåpet förvarades smör 
och grädde och man kan tänka sig gran
narna komma med blommiga gräddsnipor 
och köpa en slick kaffegrädde. 

Efter 1960 har verksamheten i lokalen 
växlat. glasmästeriet har sålt ramar och 
speglar där, Galleri Löwendahl hade 
konstutställning där, HiFibutiken satte 
galler för fönstren och sålde radioappara
ter och videobandspelare och mycket 
annat. Så kom Hejbutiken, där Vidar 
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Jansson sålde skrivmaskiner och pappers
varor. Man kunde kopiera hos honom 
också, men efter honom kom bröderna 
Thorpe och startade sin reprobyrå. Under 
de senaste åren har husen renoverats och 
Handkraft har flyttat in. Åtta konsthant
verkare säljer vackra ting där av keramik, 
silver, porslin, textil och trä. De har också 
en liten utställningslokal. 

Albert Engström bodde som fil. stud. år 
1889 i den här gården, och det glada 
studentlivet tog, enligt uppgift, en stor del 
av hans tid i anspråk. I boken Mitt liv och 
leverne, 1907, har han skildrat en julafton 
i Uppsala. 

Öfre Slottsgatan 16 
Vid studiet av Herdins samlingar har 
studiecirkeln funnit att tomten på andra 
sidan gatan, gården som vi kallar Fattighu
set, år 1671 ägdes av Dirik Dirikson och 
att skräddaren Anders Kuse bodde där 
1702. 1712 köpte rådman Brodin gården, 
men 1772 fanns där en rådman Ström och 
1777 sålde hans änka, Anna Greta Ström 
gården till spannmålshandlaren Daniel 
Björkström för 305 riksdaler 26 skilling 
och 8 silvermynt. 1799 ägdes gården av 
sockerbagaren Lars Nyman och vi vet att 
vid branden 18 juni 1809 bodde socker
bagaränkan Nyman där. Ola Ehn har 
kunnat rekonstruera den kringbyggda 
gården med bostadshus, bodar, stall och 
fähus efter en brandförsäkringsvärdering 
från 1799. Husen var låga och hade 
torvtak. 

Fastigheten förstördes vid branden och 
1832 uppfördes där ett nytt fattighus, ett 
präktigt stenhus, ritat av arkitekten 
C.G.C:son Blom, men misär och vanvård
rådde i "den orkeslösa ålderdomens och de
värnlösa barnens boning .. "skriver docent
Ribbing i en artikel 1844. Enligt husför
hörslängden 1849-53 bodde i fattighuset
en vaktmästarfamilj, Johan Petter Watt
man med hustru och nio barn, 42 fattig
hjon, de flesta änkor, och 13 barn. Många
av barnen har beteckningen, oäkta son,
oäkta dotter.

1857 flyttades fattighuset till Uppsala 
läns Invalids- Arbets- och Korrektions
husinrättning och byggnaden vid Ofre 
Slottsgatan fick stå som reserv för ev. 
kolerapatienter. 1861 ordnade Uppsala 
Fruntimmersförening en barnkrubba i 
huset, några klasser från Katedralskolan 
inrymdes där och "skarpskytterörelsen" 
bedrev aftonskola i huset. Från 1869 till 
1906 användes byggnaden som epidemi
sjukhus. Huset övertogs sedan av Heliga 
Trefaldighets församling, kyrkoherden 
bodde där och pastorsexpeditionen fanns i 



Johanssons specerihandel. 
Bild från sekelskiftet. 
A Dahlgren 

bottenvåningen. Huset stod tomt ett tag till 
byggnadsfirman Rolek tog över, rustade 
huset och inrättade bostäder. 

Öfre Slottsgatan 18 
I grannhuset, nr 18 fanns det populära 
Slottsbageriet i många år. Den äldsta delen 
av gården är från 1810, och där bodde då 
konsistorievaktmästaren och pedellen Eric 
Östergren. Under senare delen av 1800-
talet ägdes gården av olika skomakare som 
hade verkstad där. Under 1930-talet 
inreddes huset till affär och en frukt- och 
konfektyraffär öppnades av Gösta Vaxell 
som sedan lämnade över lokalen till Signe 
Hägerstrand. Hon drev konditori där, 
Slottskonditoriet. Det var populärt under 
krigstidens kafferansonering. Man ville 
gärna få sig en pratstund hos "tant Signe" 
och det berättas om svartklädda teologer 
som efter trivsamma samtal i bageriet 
lämnade nr 18 en smula mjöliga på den 
svarta rocken. 

1945 övertog Brita Frodell lokalen och 
drev sitt Slottsbageri under många år. 
Kunder kom från hela staden för att köpa 
hennes goda wienerbröd, drömmar och 
finska pinnar. Hon bakade allting i det lilla 
bageriet bakom butiken. På 70-talet fann 
hon att kafferepens tid var förbi, man 
behövde inte hennes kaffebröd och hon 
stängde Slottsbageriet. 

Under senare år har det bedrivits verk
samhet av olika slag i nr 18. Garnaffären 
Marängen sålde vackra textilier där, 
musikaffären Lolitas Records sålde mo
dern musik. Den affären upphörde hastigt 
och Barnboksantikvariatet flyttade in och 
sålde barnböcker under flera år. Det var 
trevligt att stanna till vid skyltfönstret då, 
och känna igen kära gamla klassiker. 
Antikvariatet flyttade till Drottninggatan 
och det skyltades sedan med musikinstru-

ment fram till hösten 1990. De senaste 
hyresgästerna ska ha kontor i lokalen. 

Öfre Slottsgatan 20-22 
Öfre Slottsgatan 20, Eklundska gården, 
var i början av 1800-talet en hantverkar
gård. Här bodde och arbetade en skoma
kare och en snickare. De hade lokaler för 
sitt hantverk, men säkert också både stall, 
ladugård, svinhus och hönshus. År 1867 
inträffade en brand i kvarteret Pistolen. 
Husen brann ner och ägaren till den här 
gården drabbades hårt. Bostadshuset mot 
Ofre Slottsgatan, som nu är rödfärgat, 
drabbades dock inte av branden. Det 
uppfördes år 1818. Tomten inköptes av 
handlanden Gustaf Wilhelm Andersson. 
Det var nu goda tider för en företagare. 
Nya ämbetsmän behövde bostäder och 
livsmedelsbutiker. Det stora hörnhuset 
uppfördes 1869 och redan från början 
inredde handelsman Andersson där en 
speceri- och diversehandel. Runt gården 
byggdes magasin, bodar, stall för åtta 
hästar med vagnslider. Så fick gatan ett 
bondkvarter som fungerade långt fram i 
vår tid. År 1888 hette specerihandlaren A. 
Johansson. Det finns ett par papperspåsar 
kvar från hans tid. De har texten: A. 
Johanssons Speceri, Garn, Mjöl & Vik
tualieaffär. 

Hösten 1870 hyrde August Strindberg 
som student ett av rummen i huvud
byggnadens frontespis mot Ofre Slotts
gatan. Sina erfarenheter från student
rummet vid Ofre Slottsgatan skriver han 
om i Från Fjärdingen och Svartbäcken, 
1877. I Tjänstekvinnans son kan man läsa 
att Uppsala "luktade bondkvarter". 

I början av 1900-talet innehades affären 
av Erik Pettersson. Efter honom kom Folke 
Lohrdin, som sålde specialte för 1:50 och 
gjorde reklam för sitt goda hushållskaffe, 
grov- eller finmalet. Näste ägare, Elias 
Jansson, hade stor försäljning av ost. 

1918 köptes butiken av gårdsägaren 
Joel Eklund. Gården är ännu delvis i 
släkten Eklunds ägo, men 1938 köpte John 
Arvidsson specieriaffären. Han hyrde 
lokalen med spilta. Det var då ännu god 
kundservice att tillhandahålla spilta åt 
hästen. Kurt Arvidsson, den siste speceri
handlaren i våra kvarter, arbetade i fa
derns affär. De var då tre i affären och 
hade fullt upp att göra. 1963 övertog han 
butiken, den gamla inredningen togs bort, 
pulpeten vid långväggen mot S:t Johan
nesgatan och träsoffan, som stod innanför 
dörren. Det var nu en !CA-ansluten 
snabbköpsaffär. Ofre Slottsgatsborna var 
glada åt sin kvartersbutik och sörjde när 
Kurt Arvidsson på grund av bristande 
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lönsamhet år 1984 stängde den sista 
livsmedelsbutiken i våra kvarter. 

Den gamla handelsgården tappade nu 
sin funktion och lokalen blev friskvårds
centrum, där stressade affärsmän och 
skadade idrottsmän kunde få vård. Under 
det sista året har lokalen övertagits av 
Universitetet och väntar nu med spänning 
på ny verksamhet. 

Om det äldsta huset, nr 20, mot Ofre 
Slottsgatan vet man att Peter Fjellstedt år 
1859 flyttade sin missionärsskola från 
Stockholm till Uppsala och flyttade in i det 
här huset. Året därpå började Fjellstedtska 
skolan sin verksamhet där med nio elever. 
1864 hade man 30 elever och flyttade över 
till huset på andra sidan gatan, delvis. 
Skolans husmor dog i lungsot 1863 och de 
fattiga eleverna fick skaffa sig mat själva, 
de frivilliga bidragen sinade och skolan 
hamnade i misär. 

Vid branden 1867 brann skolans 
huvudbyggnad och 1869 flyttade skolan 
från Ofre Slottsgatan. 

Två strykinrättningar har funnits på 
gården och flera olika skomakare har haft 
sin verksamhet där. C. Johansson hade en 
skylt ut mot gatan. Då fanns även ett 
skomakeri inne på gården. Under första 
delen av 1900-talet öppnades en tobaks
handel i huset mot Ofre Slottsgatan. Man 
tillhandahöll också en del sybehörsartiklar. 
Då Byalaget bildades 1971 hette ägaren till 
tobaksaffären Arne Strömstedt. Hans 
butik tjänade som central för meddelanden 
och information som gällde Byalaget. Den 
första byalagslokalen låg också i nr 20. 
1975 sålde Strömstedt sin butik till Ivan 
Olofsson och i början av 1980-talet hette 
butiken Margaretas Tobaksaffär. Under 
senare år drivs butiken som serviceinställd 
livsmedelsbutik, med öppethållande även 
kvällar och söndagar, först av Kahn och 
sedan något år av Sarkis Panossian. Ofre 
Slottsgatsborna är tacksamma över att ha 
en närbutik med livsmedel. 

Öfre Slottsgatan 11 
Hörnhuset skonades vid 1809 års brand. 
Det torde ha uppförts i slutet av 1600-talet 
och professorn Benedictus Hedraeus 
planerade där ett privatobservatorium. På 
1700-talet bodde professorn i fysik 
Zacharias Nordmark här och gården hade 
karaktären av en förnäm ämbetsmanna
gård. Huvudbyggnaden låg med gaveln 
vänd mot Ofre Slottsgatan och inne på 
tomten fanns en länga med ekonomibygg
nader. Resten av tomten var en stor 
trädgård. Den karaktären behöll gården 
fram till 1850-talet, då två tvåvåningshus 
uppfördes vid Ofre slottsgatan. Under 
första delen av 1800-talet var snickaren 
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P.J. Hyckerström ägare till gården och 
hade också sitt snickeri där. Professor Erik 
August Schröder bodde i mitten av 1800-
talet i den här gården. Han gifte sig 1840 
med Hedvig Christina Stålhammar. 

Det nya huset med långsida mot Ofre 
Slottsgatan användes åren 1864-1869 av 
Fjellstedtska skolan. Salen på nedre botten 
användes som bönsal. I slutet av 1800-talet 
inreddes en liten butik i bottenvåningen. 
År 1894 fanns Rosenlunds kött- och 
fläskhandel i gården, det är osäkert i vilket 
hus den fanns. Tvåvåningshuset till höger 
om ingången till gården byggdes i slutet av 
1850-talet och där fanns fram till 1915 en 
Lamp- och Lysoljeaffär. Affären hade 
ingång från gatan och ägdes av fröken 
Augusta Haak. 

I det äldsta huset, hörnhuset drev 
krögare Wennlund krog på 1870-talet. Det 
passade bra för bönderna som kom till 
staden och ställde in sina hästar i bond
kvarteret på andra sidan gatan. Det blev så 
småningom ölkafe och i början av 1900-
talet hade skomakare Halmgren en skylt 
med ett par kängor utanför dörren. Fru 
Anna Edman, som bodde i gården inredde 
lokalen till köttaffär. Hon sålde också 
specerier och drev butiken till 1933 då fru 
Selma Holdo övertog butiken. Hon sålde 
färdiglagad mat där fram till 1965. Ofre 
Slottsgatsborna kunde ta med sig en tallrik 
till henne och få något gott till middag. 
Många minns hur folk gick där på gatan 
med sina tallrikar och ett papper över 
maten. 

Selma Holdo hade arbetat som kokerska 
på olika restauranger i Uppsala och nu 
lagade hon god husmanskost på sin vedspis 
i det lilla köket. På disken i butiken, 
närmast fönstret, stod fat med färdiglagad 

Il .. 

Hörnhuset Öfre Slottsgatan 11 
är gatans äldsta hus. 



mat, så den syntes utifrån gatan. Där fanns
strömmingsflundror och sikfilder, makrill
och inlagd sill, kottbullar, kåldolmar och
pannbiff, pölsa, sylta, kroppkakor och
potatisbullar, pannkakor, rotmos och
bruna bönor.

När man är 7939 behövde byta ut
spännpappen i taket i hörnhuset, fann
hantverkarna gamla målningar i taket. Där
yar en yngre målning, en plafondmålning i
starka färger, daterad till omkring 1750,
och under den en äldre målning, målad
direkt på bräderna i taket. Det är en
mrilning i den franske arkitekten Jean
Berains stil och den daterades till sekelskif-
tet 1700. Den äldre målningen tillh<irde
nog ett förnämt rum i en ämbetsmanna-
bostad, medan den yngre bör ha tillkom-
mit, då det drevs källarrörelse i huset.

Universitetet, som nu äger gården,
renoverade huset 1971-72 pietetsfullt och
noggrant. Medborgarskolan hyr nu affärs-
lokalen och där ges kurser i konsthantverk,
silversmide och bokbinderi bl.a.

Öfre Stottsgatan 13. Bitd frän
sekelskiftet.

I gathuset mot öfre Slottsgatan fanns
redan år 1902 en bröd- och mjölkaffär.
Lydia Kindahl sålde mjölk och bröd där
fram till är 1945. Hon var den enda inom
området som hade rättigheter att sälja
pilsner. I en stor plåtbassäng stod de stora
mjölkflaskorna, de kunde innehålla 50liter
mjölk, och utanför butiken hängde en
plåtskylt, på vilken det stod Bröd och
Miölk.

1945 övertod Edith Sedell butiken och
på S0-talet moderniserades butiken med
kyl- och frysanordningar. Sedan övriga
mataffärer efter gatan hade lagts ned,
speceriaffären i nian 1958, mjölk affaren i
nian 1950 och kOttaffären i elvan 1955,

ökade kundkretsen och fru Sedells butik
blev en välsorterad livsmedelsaffär. Den 31
maj 7969 stängdes affären.

Lokalen har sedan använts på många
olika sätt. Där har sålts barnkläder och
antikviteter. Monika Johansson öppnade
1975 sin blomsteraffdr, Blomgården, till
stor glädje for öfre Slomsborna. Hennes
specialitet yar att arrangera eterneller
konstnärligt och vackert. Hon deltog i
byalagsarbetet och tillverkade bl a fina
marknadskarameller till öfre Slottsgatans
d"g.

1980 fanns guldsmeden Rolf Isaksson i
lokalen, under något år användes lokalen
av Jemz budfirma. Gyllene Katen sålde'Waldorfdockor 

och tygblojor där, och en
tid hyrde Clive Cressy lokalen för sitt
bokförlag.

Nu skyltar Björn Ramtofts fastighets-
byrå i skyltfönsrret, som upplevt så skif-
tande verksamheter, med lockande bostä-
der, villor och lägenheter till hugade
spekulanter.

Ämbetsmannagårdens vidsträckta tomt
sträckte sig nära nog över halva kvarteret.
Så småningom bebyggdes den med fler
byggnader: ett bostadshus i tre våningar år
1900, ritat av A.V. Berlin, bostadshus i tre
våningar är 7928, ritat av stadsarkitekten
Gunnar Leche. Båda husen är vända mot
S:t Johannesgatan. På gården uppfördes
1850 en uthusliinga zv trä,1901 en
bostads- och uthuslänga av tegel.

Öfre Slottsgatan 13; kvarteret St Niklas
Gården var fram till mitten av 1800-talet
uppdelad i tre tomter. Vid S:t Johannes-
gatan låg ett envåningsträhus uppfort
under 1700-talet och mitt på tomten ett
trähus med två våningar, uppfört år 1800.
I norra hörnet av tomten låg en uthuslänga
i vinkel. Mot öfre Sloffsgatan fanns två
små bostadshus av trä. Enligt husförhörs-
langden från 1813 ägdes tomten mot öfre
Slottsgatan av Elias'lfidlund och i grården
bodde då också ringare Johan Sandberg
med sin husrru Ann Cathrin.

fu 1ASZ köpte skräddare Erik Ljung-
berg de tre tomterna och år 1863 uppför-
des det hus, som nu står med långsidan
mot Öfre Slottsgatan. Huset mor St
Johannesgatan byggdes 1868. Enligt
förteckning över ledamöter i kyrkoråd och
fattigvårdsstyrelse bodde domprosten
Tor6n år 1854 i öfre Slottsgatan 13. År
1882 har domprostinnan A. Tor6n samma
adress och det uppges am hon hyr hos
gårdsägare E. Ljungberg. Samma adress
har fru grevinnan C. Reuterskiöld och
bägge dessa damer är ledamöte r av fattig-
vårdsstyrelsen. Man yet att överklassdamer
i Uppsala den här tiden kunde ägna sig åt
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domkyrkans material- och spannmålsbod,
mot Svartmansgatan låg ett envånings
bostadshus och längre ner i backen en is-
och olkallare från 1862. Här uppfördes
1886, efter ritningar av stadsarkitekten
Ekholm ett bostadshus av sten i tre vå-
ningar. Här bodde skalden och konditorn
Erik Ofuandahl.I detta sammanhang
tillkom hela räckan av höghus mellan
Kyrkogårds gatan och Rundelsgränd.

Kvarteret Hörnet, Öfre Slottsg atrn 24,
numera S:t Johannesg tan 23
Hörnhusets äldsta del, mot Öfre Slotts-
gatan dr från 1700-talet. Före och efter
branden 1809 stod där två rödfärgade
timmerhus. Gården ägdes av professorn i
botanik Adam Afzelius. Vid hans död
1837 såldes gården till snickaren Jonas
Rosenson, men enligt husförhörslängden
frän 1849 bodde änkan Anna Sophia
Afzelius kvar i gården. Hon hade sex barn
och tjänstefolk. Jonas Rosenson lätbygga
samman de två husen. De blev också högre
och längan mot Öfre Slottsgatan fick det
utseende den har nu. Mot S:t Johannes-
gatan byggdes en kort vinkellänga och där
inreddes en butik, som anses vara den
första affärslokalen vid Öfre Slottsgatan.
Husen var rödfärgade med vita knutar och
bottenvåningens fönster hade fönster-
luckor. Enligt husförhörslängden bodde
handlaren Johan Petter Rosenson i gården
och man kan förmoda att han hade hand
om butiken. Han hade ingen hustru och
inga barn, men två handelslärlingar bodde
hos honom. Det framgår också att han

kunde läsa viil. I gården bodde också efter
ombyggrraden astronomen och professorn i
fysik Anders Jonas Ångström. Han är bl a
känd för sina skrifter om kometerna,
Halleys komet 1.862, och hans optiska
undersökningar grundlade hans stora
vetenskapliga anseende. Han har också
beskrivit norrskenets spektrum. En ång-
strömenhet är längdenheten för våg-
liingdsbeståimning som han införde. I
gården fanns efter ombyggnaden också en

slaktare med familj och tjänstefolk.
Intill butikslängan byggdes på 1850-

talet ett tvåvåningshus med frontespis och
intill detta fanns ett envånings trähus, som
ombyggdes 1840. Inne på gården fanns
uthuslänga av trä med vedbodar och
magasin och en magasinsbyggnad av sten.
Tidigare fanns också stall, fdhus och
svinhus på gården. 7927 byggdes inne på
gården det Lindsjöska huset, ett trevånings
bostadshus av sten, ritat av Simon Lindsjö.

Husen reveterades 1867 och på 1950-
talet inköptes kvarteret av Byggrradsfirman
Anders Diös. Då rivning av kvarteret
hotade var Byalaget ivrigt engagerat i
debatten om ett bevarande av den gamla
miljön. En kompromiss blev resultatet och
gatuhusen renoverades. Envåningshuset
vid S:t Johannesgatan försvann dock och
ersettes av eff nytt i samma storlek. Alla
gårdshusen revs, även det Lindsjöska
huset, och ersattes av radhus. Liksom
tidigare finns ett kaf6 i längan mot S:t

Johannesgatan. Öfre Slotts kaf6er, Kaffe-
korgen, S:t Johannesgatan23, och Uroxen
i Johannesgatsbacken, har en stor, ganska
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Namnet ändrades, då Katedralskolans
byggnad hade uppförts 1869. Det kan här
också n?imnas att Öfre Slottsgatan är 1671
hette Stora Slottsgatan, på 1700-talet
förenklat till Slottsgatan. På 1858 års karta
står den nuvarande namnformen, samtidigt
som Nedre Slottsgatan fick sitt namn. Den
hette niimligen tidigare Konungshöggatan.

Gatunamnen i Öfre Slottsområdet hänger

annars nära samman med Domkyrkans tre
skyddshelgon S:t Erik, S:t Lars och S:t

Olof. Johannesgatan och kvarteret S:t

Niklas har fått namn i analogi med de

övriga efter aposteln Johannes och hel-
gonet Nicolaus i Mindre Asien på 300-
talet (Källa: Mats \Tahlberg, Gator och
gränder i går och i dag; utgiven av Uppsala
kommuns namnberedning jubileumsåret
1986).

Ö fre Slottsg atan by alag gen omför de

1978 en bostadssocial utredning. Resulta-
tet av den finns numera arkiverad på

Stadsarkivet. Den ger information om alla
personer som det året bodde i husen vid
gatan, även ålder och yrke. Av utredningen
tramgär att akademiker, tjänstemän och
studenter alltmer tar över i området,
hantverkare och handelsidkare blir färre.
Renoveringen av de gamla husen och
nybyggnad av bl a radhusen i kvarteret
Hörnet har ytterligare förändrat bilden av

befolkningss ammansättningen här uppe.
Men Byalagets målsättning om social
gemenskap är ännu möjlig.

"Knopfens gård", öre
Slottsgatan 28

I

I

Lisbet Forsberg

(jRO)(EN
CAFE UROXEN CIt'TERING AB

S:t Johannesgatan 18 753 72 Uppsala
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Krönika till Byalugets 20-års-
iubileum den L7 mai L991.

Dagmar Furumark, artikel-
brtaftare.

Så har det då blivit dags att skriva Öfre
Slottsgatans Byalags 20-årskrönika.

Dessa år har för Byalaget varit fyllda
med slit och besvikelser men mest av
glädje, gemenskap och framgångar i vårt
arbete att bevara Öfre Slottsområdet.

Der var så håir det började:

k tgzt
I början av 60-talet köpte Kalmar Nation
in fastigheterna Ö. slottsg. 15,17 och 19
för att riva husen och bygga studentbostä-
der. Inför detta hot sammankallade
studenterna på Kalmar Nation med dess

2:dre ordförande Carl-Gustaf Thornström
i spetsen befolkningen runt Ö. Slotts till ett
möte för bevarande av området. Entusias-
men och engagemanget var stort på alla
fronter, i synnerhet som rivnings. och
nybyggnadsförbudet frän 19 56, gällande
hela Öfre Slottsområdet, snart skulle
hävas. Man var nu rädd för att ett urskill-
ningslöst rivningsraseri skulle följa, ett
sådant som man redan sett exempel på
mitt i stadskärnan.

Ett par unga arkitekter frän Stockholm,
Martin Skånberg och Ville Herlin som på
byggnadsnämndens räkning inyenterat
området - de fem kvarteren S:t Nicfas,
Rosenberg, Pistolen, Hörnet och Ladu och
på sitt program hade generatiy renovering
istället för den dyra slit- och släng-
metoden, var också med på mötet. Med
deras hjälp blev vi informerade om att en
kamp stod framför oss och att vi måste
bilda en förening för att bli starka. Och så

var Öfre Slottsgatans Byalag bildat den 17
maj 797L1En förening som bland sina
medlemmar hade starkt konservativa och
starkt vänsterradikala!

Redan första året hinner Byalaget med
att välja interimstyrelse (där C.G. Thorn-
ström blir ordförande), bilda grupper för
bevarande av den sociala och kulturella
miljön, skicka ut frågoformulär om vad
invånarna önskar sig av området, ordna
midsommarfest, ha utställning, visa film
om Öfre Slotts och sist men inte minst
ordna en debatt på Konstvetenskapliga
institutionen med våra experter och
ledande politiker i Uppsala. Vi bandade
hela debatten och skrev ut den på maskin.
Bra att ha för framtiden, resonerade
Byalaget, med tanke på de löften politi-

kerna avgav, exempelvis som några sa:

"Bara vi sutte vid makten skulle allt
ändras...".

k tgzz
Vi anhåller hos kommunen om att Öfre
Slottsområdet ska bli experimentområde,
vi får en mindre lokal i Ö. Slottsg. 20, vi
har utställning på Upplandsmusdet och vi
ger ut 1:sta Byabladet. Man börjar reno-
vera Kalmar Nations byggnader på Öfre
Slotts och det sker med generativa metoder
med hjiilp av kalmariter, främst av C.G.
Thornström.

Vi anordnar den 1:sta Öfre Slottsgatans
Dag som är en strålande succ6. Vi säljer för
glatta livet de underbaraste saker som folk
gett oss, men också sådant som man aldrig
kunde drömma om att bli av med, vi grillar
korv och skopar upp glögg, säljer kaffe och
hembakt och mycket mera. Det är en fröjd
utan like och kassakistan blir fylld och det
behövs, ty Byalaget har fått egen lokal, tre
stora rum med kakelugnar och riktigt kök!
Adressen dr 1 tr. upp i S:t Johannesgatan
25, granne med det imponerande Malt-
bolaget! Mitt i vintern målar vi med
kasserad fiirg som vi fått, den är giftig, vi
nästan svimmar av alla gaserna. Men fint
blir det och folk strömmar in med möbler
och husgeråd. Konstnärerna runt omkring
skänker konst till våra väggar. Vi får det
stiligt till invigrringen med 60 personer
sittande till bords,

Ville Herlin och Martin Skånberg visar
sin utredning av Ö. Slotts på Upplands-
mus6et. De föreslår an kommunen köper
in husen samt bildar ett kommunalt
upprustningsbolag.

k tgzt
I rnars invigs vår nya lokal och i april
anordnar Byalaget en debatt i Upplands-
mus6et, där yille och Martins utredning
om Öfre slotts behandlas. Utredningen går
i princip ut på samma förfaringssätt betr.
restaurering som Kalmar Nations, d.v.s.
generativ restaurering.

Byalaget bildar en grupp som arbetar på

en lösning av "Brundisiums", Öfre Slotts-
gatan 9, restaurering, fukitekt Ove Hide-
mark deltar och granskar. Restaurerings-
förslaget öyerlämnas i november till
Stadsbyggmästaren. Brundisium är till salu
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som bott i öre
Slofis-kysrteren

Benedictus Christiernl Hedraor.rs
1649-56 Öfre Slorb 11 C
Byggde observatorium g sin tomt

Adam Alzoliur
1812J7 Öfre Slotb 24

Linn6s lårljunge, professor

Aupst Strindberg
1870 Öfre Slotts 22, Förfathre,
har skildrat Öfre Slotrsmiljön

Pontus Wikner
1800-talet Öfre Slorc 15
Filosof och lörfattare

Gustal Frriding
1882 Öfre Slotts 13
Skald

Albed Engstöm
1889-90 Öfre Slotb I
Konslnår och brfattare

Bo Bergman
1890{alet S:t Olobgatan 2
Författare

Martln Larm
18901alel S:t Olobgalan 2
Professor, litleralurhistoriker

Siglrld Shreriz
1901 Öfro Slotts 13

Förfatlare

Karln Boye
Sl Olobgatan 2

Förfathre

Arnc Tbelbr
1920-tal€t Sr olobgatan 2
Professor i biokemi, Nobelpistagare

Erik Ovandahl (1 849-1949)
1940-talet Skolgahn 11

Sockeöagare, skald

framgår tydligt att akademiker, tjänstemän
och studenter tar över allt mer i området,
hantverkare och handelsidkare blir allt
farce.

Är tgZg
Vi inbjuder till informationsafton med
anledning av det som inträffat i kv. Hörnet
och vår lokal fylls till sista plats av indig-
nerade hyresgäster i området och suppor-
ters från olika delar av Uppsala. Vår
arkitekt Jon Jonsson har utarbetat ett
förslag till bevarande av Maltbolagets
huvudbyggnad. Enligt detta kunde man
inrymma flera våningsplan i byggnaden.
Aven Bo Sundberg, arkitekt från Linkö-
ping, som själv renoverat gamla bostads-
områden (utan att riva), kommer med
liknande förslag. En tredje säger att "med
stigande inflation kommer det att bli en fin
atfar att renovera". Förslagen jämte
skrivelser om bevarande av Maltbolaget
går till kommun, Länsstyrelse och andra
berörda parter.

Detta hjälper föga. Vad beror det på?
Varför kan man i Stockholm renovera sina
gamla industribyggnader och använda dem
med framgång till bostäder men inte hiir i
Uppsala? Byalaget säger sig an mor
"Marknadskrafterna arbetar man förgä-
ves, och att man befinner sig 'i provin-
senttt.

Den 5 april får Diös rivningslov för
Maltbolagets byggnader. Svenska före-
ningen för Byggnadsvård besöker ö. Slotts
i samband med sin konferens i Uppsala
och man uttrycker sin förvåning över att
man vill riva en byggrrad som Maltbolaget
och ersätta det med radhus.

Vi skriver nu i vår nöd till Byggnads-
nämnden som sista utväg och hemställer
enl. byggnadsstadgans S 35 A om generellt
rivningsforbud för de av Diös ägda delarna
i kv. Hörnet samt om forklaring av dessa
tomter som "bevaringsområde".

Nu blir det reportage i UNT och man
kallar Diös handlande för "katastrof" och
"ren business". Diös äger ju 18 hus i kv.
Hörnet och enligt planritningen år 12 av
dessa berörda av rivningshotet.

Men - Diös får ytterligare rivningslov.
Lindsjöska huset i tre våningar som ej är
f<irfallet och har små billiga lägenheter
lampliga för studenter ska ersättas med
radhus. Dessutom ska ö. Slottsgatan 26
"plockas ner", som man säger, "för fram-
fart"! Vilken framfart, kan man undra.
Man tänker ju, fast man inre säger det
högt, riva caf6huset, S:t Johannes gatan 23,
där måtte det väl finnas plats för "framfarr
till byggnadsplatsen"?

fu rgso
Flyttfest i S:t Johannesgatan 25. Nu är vi
hemlösa. Inventarierna iir räknade och
magasinerade och Uppsala Fotografiska
Sällskap fotograferar lokalerna, innnan de
är tömda på sitt innehåll.

I april anordnar vi temadag på Upp-
landsmus6et: "Levande stad-förnyelse och
bevarad kulturmiljö". Panel med kommu-
nalpolitiker. Gäst: Börje Blom6, arkitekt
och konsthistoriker, bl.a. en av författarna
till boken 'LÅT STÅ, om bevarande av
stadsmiljön".

Vi skriver till Byggnadsnämnden med
påpekande av am srörsta försiktighet måste
iakttas, när det gäller gatuhusen ö. Slotts-
gatan 26 och 28 för vilka rivningstillstånd
icke finns. Diös säger sig vilja "plocka ner
26:an" och sätta upp den igen, något som
Byalaget ställer sig mycket skeptiskt till.
Och var finns experterna som ska utföra
detta?

Caf6huset S:t Johannesgatan 23 "tas
ner" i samråd med landsantikvarie Ola
Ehn.

Maltbolaget rivs, så ock Lindsjöska
huset.

Mitt under sonunaren, när alla tagit
ledigt händer det:

Diös börjar "plocka ner" 25:an. snart
ter man till grävskopan, man river fast
man inget tillstånd har, allt marerial tas
genast bort! Tydligen tror man sig vara
ensam vid den olagliga rivningen, därför
att byalaget är på semester, men där
bedrog man sig! I Skolgatan 11 i sitt
vindsfönster ser Yngve Svalander allt som
försiggår (hans svidande teckning med herr
Talmans likaledes svidande verser) och på
annan plats har vi UPPSALA BILD som
dokumenterar skeendet.

Nu blir det grry i pressen! De stora
tidningarna har genast reportrar på plat-
sen. Det blir indignerade reportage i
Tidningen VI, UNT, Expressen, Aftonbla-
det och Dagens Nyheter. DN skriver i sin
ledare om skandalen och har som slut-
kläm: "I Uppsala finns ännu Domkyrkan
och Slottet kvar, rapporteras det!"

Diös försvarar sig med att man har 800
man att sysselsätta!! - Byggnadsfirman
begär rivningstillstånd i efterhand för att
förekomma efterräkningar. 4:de lokala
rådet begär hos kommunstyrelsen att de
olag)iga rivningarna i kv. Hörnet görs till
föremål f<ir rättslig prövning. Byalaget
anhåller hos Byggnadsnämnden, art
rivningslov icke beviljas i efterhand (så att
Diös förfaringssätt med 26:an inte lockar
till efterföljd "Lex Diös") samt art den
byggnad som uppförs istället för den rivna
blir en exakt kopia av denna. Men Diös får
ingen påfölid och "repliken" blir inte som
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Det stätliga Maltbotaget inne på
gärden i kvarteret Hörnet. Det
lanns planer pä ombyggnad titt
bostadslägenheter.

Ang. "Jontes Hus". Stiftelsen UBBO
(Studentkåren) äger sruga och mark.
Univeristetet finansierar upprustning och
inredning. Allt blir så mycket dyrare än
vad anbuden först gav vid handen men
Byalaget får bo hyresfritt de närmaste åren
på grund av väraupprustningsinsatser.

Vi har under årens lopp donerat en del
pengar till Norrbyska Srudenthemmet,
som dr i stort behov av upprustning men
har knappt om medel. Och det vaniiga
Norrbyska har på sätt och vis blivit in
tillflyktsort för oss, där har vi våra sror-
möten och vårfesten. Denna vår samlas vi
först på gården ö. Slottsgatan 13, sen
njuter vi av Göran Holms musik i den fina
atmosfdren hos Lisbet och Lasse Forsberg.

Nu srartar vi Temakvällar. Geijers-
gården är nyrenoverad och vi "inviger"
den med Geijersafron: Sång av Margareta
Jonth, musik Carl-Rune Larsson. Uppläs-
ning ur Malla Silfuerstolpet -.-o"ii. "uLisbet Forsberg.

Å"r rqg:

Käl larval ven un de r maltbol ag et.
Det kunde blivit en lämptig tokal
för kvanerets löreningsliv och
kalöliv.

fu rss+
Torgny Segerstedt håller föredrag om
Svenska Akademien.

Invigning av "Jontes Stuga" (Omdöpt
till "Stuga", "Hus" är för pampigt, tycker
Byalaget). Litet Bellmansprogram med Erik
Mattias Yrgård.

Temakväll med Denis St6en. Familjen
Jonth spelar och sjunger.

Pelle Svanslösdag. Medverkande Erna
Knutsson (Maja Gräddnos) Birgitta Liljen-
crantz (Frida) och Ejnar Haglund (Murre
från Skogstibble).

fu rqleq
Vårfest Kyrkogårdsgatan 1.9. Denna gård
är den vackraste på öfre Slotts. Srirskilt
intagande dr den nu då äppelträden blom-
mar. Liten gitarrkonsert med Leif Lyttkens
och Adam Taube. Vårsup6 i Jontes Stuga.
Kerstin Sfarfuinge vårdar Byalagets rabat-
ter invid stugan.

Hösten kommer. Temakväll
Sjörs: "Vår gröna miljö".

Under hösten ytterligare två
kvällar:

"Öfre Slotts i förvandling", Sture Mars
berättar till egna bilder.

"I Rosenbloms spår"
och Erik Mattias Yrgård
Olrogprogram.

fu rges

, Sven G. Svensson
framför ett

Våra temakvällar på våren:
"Arkeologi och Uppsala. Vad har man
funnit vid senare års grävningsprojekt?
Föreläsare arkeolog Ylva Roslund.

Bror Hjorts hus. Visning museiföre-
ståndare Kerstin Hemmingsson.

Kulturhistorisk promenad på Uppsala
Kyrkogård. Kyrkoherde Gunnar Rund-
gren.

Vårfest. Information om det planerade
LJUS- och LJUDSPELET på Domkyrko-
plan som Byalagets Lisbet Forsberg är
iddgivare till. (Men den som först kläckte
id6n var Erik Mattias Yrgård; Lisbet har
med idogt arbere sett till att SPELET kunde
finansieras och genomföras ).

Våra temakvällar på hösten:
Vår Gröna Miljö (med betoning på

gatumiljö, växter man hittar bland gat-
stenar etc.) Ledare Anna-Lisa l7old.

Visning av Universitetets konstsamlingar
med ledning av konsthistoriker Tomas
Heineman.

Trafik och Miljo i Stadskärnan. Trafik-
ingenjör Anders Berggren och arkitekt Erik
Thord.

Donation till Norrbyska Student-
hemmet.

med Hugo

tema-
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Mal tbo lagets h u vu dbyg g n ad
(hösten 1979)

k tgsz
Byalaget har uppmanats av arkivarier att
överlämna mesta möjliga arkivmaterial till
Stadsarkivet, vilket också sker.

Beträffande Temakvällarna framöver
har en särskild grupp bildats som ska
handha dessa och deras rapport kommer
som en särskild artikel i Byabladet.

Byalaget tillskriver Trafiknämnden 1 )

om angelägenheten av att Öfre Slottsgatan
enkelriktas söderut mellan S:t Olofsgatan
och Drottninggatan. Detta skulle minska
eftermiddagstrafiken som huvudsakligen
går i nordlig riktning. 2) om boendeparke-
ring 3) om tillstånd till cykeltrafik i båda
riktningarna på Linn6gatan.

Universitetet hotar åter med kontorise-
ring av Edlingska studentvinden. Byalaget
tillskriver Konsistoriet och påpekar, att
vinden är en av Uppsalas sista student-
vindar och är legendarisk inte minst på
grund av alla kulturpersonligheter som
bott där, såsom Bo Bergman, Karin Boye,
Karl G. Hildebrand, m.fl.

Den 9 december antas nya stadgar för
Byalaget. Byarådet skall bestå av 9 med-
lemrnar som väljs på två år. 5 utses ett år

och 4 det följande. Två "stdmm or", yarav
ett årsmöte i februari och en stämma i
november-december. I övrigt samma
innehåll som förut.

fu rgse
Vi bildar en grupp, "Gräv där du står", för
studier av vära hus. Inriktningen är person-
historia - vilka har ägt husen, vilka har
bott eller verkat där?

Landsantikvarie Ola Ehn har avlidit (241

3-88). Han var en ay vära tre heders-
ledamöter som vi haft ett fint samarbete
med genom åren.

Manga unga familjer har flyttat in i vårt
område och med tiden har här vuxit upp
en hel skara av förskolebarn. Föräldrarna
har tillsammans med kommunen medver-
kat till en förskola belägen i fastigheten S:t

Johannesgatan 17 . Byalaget donerar
15.000 kronor till leksaker och bocker.

fu rqsg
Den nye landsantikvarien Stig Rydh som
Byalaget haft mycken kontakt med genom
åren väljs till hedersledamot i Byalaget.
Han efterträder den avlidne Ola Ehn.

Hörnhuset Öfre Slottsgatan 9 - S:t
Olofsgatan 8 (Brundisium) har äntligen
fått sin välbehövliga fasadrenovering.
Denna gamla handelsgård tillhör tillsam-
mans med de övriga "rödmärkta" går-
darna våra klenoder och det är en glädje
för Byalaget att se den framträda i sitt nya,
fräscha skick. En av lokalerna står tom
alltjämt och vi får tack vare tillmötesgå-
ende från värden liksom föregående år låna
den till Öfre Slottsgatans Dag.

Nu n2ir alla hus på Byalagets Ö. Slotts-
område renoverats skulle ju vårt arbete här
vara avslutat, men så är inte fallet! Nu som
då för 20 år sedan ska vi vara en väckar-
klocka mot anslag mot den kulturhisto-
riska och sociala miljön på ö. Slotts med
omnejd.

KOPIERINGS
UöNNAN

. Lågpriskopiering
o Snqbbq leverqnser
o Xerpx kopieringsprcdukfer
. Kopieringspqpper m.m.

0r8-ro I I t5
*olgclil l, 752 35 UPPSAI.I

EN GROP ÅT ANDRA
Nu rev man ner ett hus igen

från 1700-blet.
Se, detvar inte meningen.

Det skulle ha stått kvar än.
l/en det gid alltså galet.

Man hade inte rivningsrått
och inte tillstånd heller.

Dock gjorde man på detta sån,

ty råtten sfu sig ganska slätt
när lönsamheten gåller.

För myndigheten teg man still

och sade ej ett joA.
l/an tog helt enkelt odr slog till
mot huset - och mot sin goodwill.

Sånt kan bli svårt att bota.

Nu stå man dår som en symbol

för dåd som vi vill klandra.

Få se hur mycket mer man tå|.

Vem faller först i deth hä
som man har grävt åt andra?

Hen Talman
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Ingrid - det visste vi - hade srarerar ett år i
ett spel
som vi hade sett och beundrat på Dom-
kyrkans plan
och nu tyckte hon aff äyen vi skulle få ta
del
av den lycka som ligger i att visa upp sig
för "stan".

Sålunda kom vi an hamna i Krönikespelet.
Vandrade troget runt och hostade i
dimma.
Klädda i trasor var vi en del av den helhet
som trollband publiken timma för timma!
Vi njöt av Violas praktfulla konunga-
kläder,
blev dompterade av Katarinas iskalla
blick,
insöp musiken och dansade i alla slags
väder
och bugade djupt for det srormande bifall
vi fick.

Detta var porten för oss till Byalaget.
Medlemmar blev vi och deltog i Gatans
Dag
i fiskdamm med prylar i enklaste laget
fick korv och glögg och frös för vårt
byalag.
I början kände vi inte så många personer.
Den anonyma skara som utgör ett lag
tog så småningom form och skepnad i
många fasoner
som alla fick tydligt personliga drag.

Här kunde f<ilja en srormande hyllning till
alla.

Till trogna som frivilligt jobbat för alla de
andra.
Här kunde leven och hurrarop ihärdigt
skalla
så att vi alla fick en chans att beundra
varandra.

Dock - ingen i denna skara skall prisas
mer än den andra.
Så låt oss hålla tillbaka glädjens yra
så att yart leve gäller från oss till varandra.
Då kan vi osjdlviskt avfyrahurrarop fyra!

För oss som kommit från utsides städer,
från "Sörping", eD stad vid von Platens
kanal
och Stockholm, en pärla i alla väder
blir slutsatsen tydlig fast kanske banal:

Tack vare Er som tog in oss i vänskapens
famn
har Uppsala blivit nåt mycket konkret.
Det är som att efter en segling få komma i
hamn
och vi känner att vi genom Er fått en
identitet!

Bladen i boken om Uppsala stad har fått
skrift
en skrift som för oss blir bättre för varje
d^9.
Nu har jag kämpat och diktat i dubbla
skift!
Med hälsning från Ante med hustru och
spelmanslag!
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"Idögiuare" är den
hedersamma beteck-

ning som tilldelats mig
i listan öuer de meduer-

kande i uårt krönike-
spel. Det är här inte

fråga om någon yrkes-
beteckning - tyuör, får
jag uäl säga. I telcfon-

katalogen duger den
inte. Den aill bara

ange att jag faktiskt
råkade ge iden till

spelet. Men först fick
iag sjölu idön au en

kanske gudomlig
idögiuare ur den ro-
merska mytologien.

Det ör en iktigt und.q-
bar historia.

Från Forum Romanum till
Domkyrkoplan

Yt 1.932 borjade jag mina akademiska
studier i Uppsala med latin av alla ämnen.
Professor var dä Håkan Sjögren, en mild,
skaggig frälsaregestalt. På den tiden hölls
offentliga föreläsningar. En kväll i veckan
under en hel termin foreläste Hakan
Sjögren om Forum Romanum - med
ljusbilder som det hette då för tiden.
Föreläsningssalen var alltid fullsatt. profes-
sorn var engagerad och fåingslande. Till
slut tycker jag mig hitta på Forum minst
lika bra som i det historiska Uppsala, och
jag beslöt att Rom skulle bli mitr första
utlåindska resmåI. Nu blev det inte så.
Först på 60-talet kunde jag en varm och
vacker junidag i en flock charterresenärer
beträda mirt Forum. Jag kande igen mig,
ja, iag kiinde mig hemma, på en gång
andaktsfull och upphetsad. Mina svenska
sandaler nötte samma stenar som Cicero
och Horatius hade trampat för 2.000 år
sedan. En pilgrim hade nått de heliga
platserna. På kvällen kom jag tillbaka och
upplevde för första gången den teaterform
som kallas 'son et lumiöre: För första
gången upptäckte jag den sinnesvilla som
denna teaterform bygger på: om man i
mörkret hör ett ljud och om en strålkastare
samtidigt fixerar en punkt, lokaliserar man
ljudkåillan till ljuskäglan. Så enkelt! Ett
ljudband, en strålkastare, några stumma
aktörer var allt som behövdes.

Då kom Id6n!
Uppsala, Svearikets hjärtpunkt, skåde-

platsen för viktiga och dramatiska handel-
ser under århundradenas lopp, vore väl
rätta platsen för ett ljud- och ljusspel: Det
var väl strålkastarens ljusstrimma som
förde svensklärarens tankar till Rydbergs
kantat:

"Din dag är blott en strimma,
som lyser blek och matt - "
"Ur nattomhöljda tider" skulle gestal-

terna gå in i ljusskenet och sedan för-
svinna. Inga teaterdekorationer! Inga
yrkesskådespelare! Någonting av passions-
spelen i Oberammergau! Hjärtat bultade
till som det gör när man får en uppenba-
relse.

När inspirationens svallvågor lagt sig,
gick "beslutsamhetens friska hy i efter-
tankens kranka blekhet öyer". Id6n förblev
id6 fram till Uppsalas 70O-årsjubileums-
aktiviteter. En dag stötte jag ihop med
Lisbet Forsberg just vid domkyrkan, och

hon frågade om jag möjligen hade något
uppslag till en insats av byalaget. Då
hoppade Iddn fram ur sitt förvar, väl
bibehållen trors de många åren. Lisbet
nappade genast, medan jag min vana
trogen var mer försiktig. Vi gjorde en
hastig genomgång av de händelser som
skulle kunna iscensättas och fann att
problemet var att sovra det rika materialet.

Därmed har jaggjort mitt.
Jagär dålig på ar sfyra och ställa,

uppvakta myndigheter, få folk att ställa
opp osv osv och drog mig tillbaka. Nu tog
de handlingskraftiga och orädda eld-
själarna över, Lisbet, Lasse, Katarina,
Viola och andra. När jag insåg hur mycket
arbete som id6n satt i gång, fick jag ibland
dåligt samvete. Jag vågade själv inte spela
med, jag var ju den skyldige, tyckte jag.
Misstrogen var jag också. Hur skulle ett
litet byalag klara en så gigantisk uppgift?
Men, tänkte jag ibland, inte kunde de
bybor, som en gång hade sina hyddor
kring den sumpmark som skulle bli Forum
Romanum, föreställa sig att deras by skulle
bli hjärtat i er valdigt imperium, att en
gång alla vägar skulle leda till Rom, deras
byalag. Så kanske ändå!

När jag en kylig augustikviill satt på
Domkyrkoplan för att bevittna premiären,
dunkade mitt hjärta värre än den där
gången på Forum Romanun. När fram-
gången var ert faktum, var jzgfaktiskt
rörd till tårar. En id6 från Forum
Romanun hade i Ultima Thule avlat ett
livskraftigt krönikespel på Domkyrkoplan.

Men det var inte min förtjänst.
Det erkände jag också i en dikt som jag

låiste upp på den fest där de medverkande
firade succ6n. så här lyder de sista raderna
ommittbarn:Id6n.

Så gjorde han succ6.
Beundrad blev han på sin styva lina
tack vare dessa tre:
Lisbet och Viola och Katarina.
Jag viskade där rörd jag satt,
när kylig skymning gick mot nan,
och hörde barnet applåderas:
Det är ej längre mitt men d e r a s."

Erik M. Yrgård
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g rage mitt emot Eklundska gården och
jag satt många gånger och iakttog honom
och hans svårigheter att vända och backa
in och ut med bilen. Varje gång tänkte jag:
"Vilken fin skalle du har, den skulle jag
vilja måla av." Till slut en dag öppnade jag
fönstret och ropade: "Kom, så får jag
prata med dig!" Och H.S. kom, portättet
blev målat och idag sitter det i Statens
porträttsamling i Gripsholms folkhög-
skola.

Dagmar: Hur kom det sig att du ville
skapa bilder?

Ragnar: Ia, jag har väl alltid ritat, målat
och format lerskulpturer. Det kan till en
del bero på att jag stammade svårt, både
som barn och en tid som vuxen. Bilden och
skulpturen fick bli det som uttryckte vad
jag ville säga men inte förmådde. Men jag

har i alla fall lyckats bra med några
radioprogram, och för tio år sedan gjordes

ett TV-program med mig som hette "Rag-
nar Johansson, målaren" och för tre år
sedan ett annat, "Målare från Funäs-
dalen".

Dagmar: Hur vill du att människorna ska
påverkas av din konst?

Ragnar: Jag vill visa: "Så här uppfattar jag

världen!" Jag vill hjälpa till att väcka
mdnniskorna till att se bakom tingen och
att uppleva det "mystiska" i tillvaron. Allt
är inte så självklart som det verkar på ytan
i denna prylsamhällets tid. Det finns en

annan verklighet bakom också. Livet är så

rikt på fina upplevelser bara vi kan stanna
upp, bara vi ger oss tid för dem,

Dagmar: Hur tycker du det år att vara
konstnär i nutidens Sverige?

Ragnar: Konstnärer dr ofrast internatio-
nella. Själv har jag rest och bott i många
liinder. För konstndren finns inga gränser,
konsten måste få vara fri och inte bunden
till något slags nationalism.

Dagmar: Vad tycker du om "konsten i
tiden" ?

Ragnar: Det finns många unika människor
bland konstnärerna men få konstens
nydanare. Manga gånger förefaller konsten
av idag liksom vag, konturlös och utsud-
dad. Vi fods ju unika men dör ofta som
kopior.

Dagmar: En sista fråga, och den måste
gälla Öfre Slotts. Du vet vdl att firman
Diös nu till allas och byalagets glädje ska

renovera i kvarteret Hörnet? Men det finns
smolk i glädjebägaren, bl.a. att man
planerar 

^tt 
bygga radhus pä gär darna.

Vad tycker du om det?

Ragnar: Jag tycker att Öfre Slotts är en

otroligt fin miljö, där min familj och jag
har upplevt stor gemenskap med alla. Det
känns inte bra att de tänker bygg radhus
dar - de är helt främmande för miljön. Det
känns inte alls bra!

Dagmar: Sista ordet är inte sagt än, vi
hoppas på bevarande både av den sociala
och den kulturhistoriska miljön!

Ragnar: Att leva och låta leva - det är det
viktigaste i livet. Den rättigheten måste vi
slå vakt kring.

Dagmar Furumark
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