
LANDSHÖVDING HILDING KJELL
MANS HEMBYGDSFOND 

Vid landshövding Hilding Kjellmans avgång från lands
hövdingeämbetet i Uppsala län överlämnades som gåva 
resultatet av en hela länet omfattande penninginsam

ling. »Vid Eder avgång från landshövdingeämbetet», yttrade 
överste Olle Norman vid länsgåvans överlämnande i lands
tingssalen på Uppsala slott lördagen 29 mars 1952, »frambär 
representanter för Uppsala läns inbyggare ett vördsamt och 
varmt tack för Edra utomordentliga och bestående insatser till 
länets fromma och önskar bringa Er en hyllningsgärd. Vi hem
ställa att de i detta syfte insamlade medlen måtte användas 
för att bilda en Landshövding Hilding Kjellmans fond, avsedd 
att stödja något länsintresse, som ligger Er varmt om hjärtat.» 

I september 1952 överlämnade landshövding Kjellman den 
ovannämnda länsgåvan - 25 750 kr. - jämte ytterligare 500 
kr. till Upplands fornminnesförening med följande föreskrif
ter om medlens förvaltning och användning. 

»1. Av de överlämnade medlen skola 25 750 kronor bilda Lands
hövding Hilding Kjellmans hembygdsfond. Återstående medel avses 
för utdelning innevarande år. 

2. Fondens kapital skall göras på bästa sätt räntebärande. Av av
kastningen skall vid varje kalenderårs slut minst 10 proc. läggas 
till kapitalet. Återstoden användes för de ändamål, som anges i 
punkt 3. 

3. Fondens uppgift skall vara att inom Uppsala län ekonomiskt 
stödja hembygdsvård och alla sådana därmed besläktade strävan
den, som kunna befordra människornas känsla av samhörighet med 
hembygden. Den för varje år disponibla avkastningen skall sålunda 
användas till bl. a . äldre byggnaders bevarande och återställande, 
lokala folkminnesinventeringar, hembygdsgårdars inrättande och 
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inredning, bygdegårdars utrustning och utsmyckning samt folkligt 
bildningsarbete och ungdomsverksamhet. Inköp av museiföremål 
bör endast i undantagsfall förekomma. 

4. Upplands fornminnesförenings styrelse beslutar om utdelning 
ur fonden. Vid varje års början skall tillkännages tid, inom vilken 
ansökningar om anslag skola vara inkomna. Anslag utdelas sedan 
vid första tillfälle. Det skall vara styrelsen obetaget att, om ingen 
ansökan finnes vara förtjänt av bidrag, överlämna anslag till ända
mål, varom ansökan för året icke ingivits. 

Gagnet av fonden synes mig befordras därav att bidragen spridas 
över länet och att. ändamål av olika art undan för undan under
stödjas. 

Det är min önskan att årets anslag tilldelas Vänge hembygdsför
ening såsom hjälp till fullbordandet av restaureringen av Ekeby 
kvarn.» 

Upplands fornminnesförenings styrelse, som med tacksam
het mottagit den för uppländsk hembygdsvård så storslagna 
gåvan, har beslutat att utdelningen ur fonden skall ske vid 
Upplands fornminnesförenings vinterting Disa Gille vid dis
tingen i februari varje år. Första utdelningen, varvid Vänge 
hembygdsförening erhåller 500 kr. för bidrag till restaure
ringen av Ekeby kvarn, sker vid Disa Gille söndagen 1 febr . 

1953. 
Skriftlig ansökan om tilldelning ur Landshövding Hilding 

Kjellmans hembygdsfond med uppgift om medlens använ
dande skall vara Upplands fornminnesförening tillhanda före 
1 nov. 
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