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Upplands fornminnesförenings vinterting med Disa Gille ig57 hölls sön
dagen 3 februari med stor anslutning av aktiva hembygdsvårdare och 
övriga intresserade. Tinget öppnades av fornminnesföreningens vice 
ordförande professor Dag Strömbäck, varefter på universitetets lärosal 
IV följde ett med ljusbilder belyst föredrag av fil. dr Gotthard Johans
son om förslaget till Uppsala domkyrkas restaurering. På Hantverksför
eningens lokal samlades d ärefter representanter för de uppländska hem
bygdsföreningarna till föredrag och diskussion om bygdedräkter. Föl
jande inom Uppland verksamma hembygdsföreningar voro represen
terade: 

Bälinge hembygdsförening (Olga och Algot Håstad), 
Börje-Äkerby hembygdsförening (P. Lindgren), 
Husby-Jfrlinghundra hembygdsförening (Henny och Erik Westholm), 
]ärlåsa hembygdsförening (Algot Pettersson), 
Rasbokils fornminn es- och hembygdsförening (Eva Andersson, Viktor 

Andersson, Betty Arnmark, Inger Båth, Elsa Gustafsson, Greta Lun
devall och Gunhild Mattsson), 

Stockholms-Näs hembygdsförening (Vilhelm Johansson, Greta Lind
berg, Mårten Lindberg, Erik Rask, Anna-Marie, Maria och Herman 
Svenngård), 

Södra Olands hembygdsgille (Karin Alinder, Naima och Josef Selen), 
Upplands-Väsby hembygdsförening (K. H. Sabel), 
Valö-Forsmarks hembygdsförening (Bertil Georgson), 
Vänge hembygdsförening (P.-A. Björkman, K. Ekman, Uno Geidnert, 

Gertrud Gisslow, Bertil Karlsson, Irma Rosenlund, Stina och Olof 
Thisner), 

Värmdö skeppslags fornminnesförening (Iris Ekman), 
östervåla hembygdsförening (]. E. Themner). 
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Bild I. Disa Gilles öl avsmakas av gillets ålderman, f . regeringsrådet Adolf 
Lundevall, husmor fru Greta Lundevall samt professor Dag Strömbäck. 

Dessutom deltogo representanter för Uppsala Ungdomsring (Ulf An
dersson, Allan Björk, Inga Carlsson, Elis Carlsson, Gert Hallen, Inga 
Holm, Kerstin Lindroth, Kerstin Rylander och Viktor Tullander), för 
Upplands Spelmansförbund (Mary Rollen och Tobias Jansson) samt för 
Disanämnden (Karin Bratt, Aina Carlsson, Harald Gustafsson, Ester Hult, 
och Adolf Lundevall). 

Under den diskussion, som följde på ett av intendenten fru Gunnel 
Hazelius-Berg hållet och med ljusbilder belyst föredrag om •Bygdedräkt 
och modedräkt, ett diskussionsinlägg-, demonstrerades olika inom land
skapet förekommande bygdedräkter, såsom Häverö- och Lännadräkterna 
samt de nykomponerade Olands- och Värmdödräkterna. Sedan professor 
Strömbäck framfört de närvarandes tack till fru Hazelius-Berg för före
draget, som inspirerade till livligt meningsutbyte, förklarades vintertinget 
avslutat. 

På Upplands nation hölls senare på dagen Disa Gille med stämma och 
måltid under åldersmannens, f. regeringsrådet Adolf Lundevall, presi
dium. Vaktebrodern, major Gösta Lind, företog husesyn i gillesalen och 
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Bild 2 . Delegationen frän Stockholms-Näs hembygdsförening med ordföranden 
disponent H. Svenngärd i spetsen studera Disa Gilles pris och diplom 1957. 

Bild 3. Järläsa hembygdsförenings deputation, som vid Disa Gille 1957 mottog 
belöningen ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond. 
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avväpnade de både manliga och kvinnliga gillesmedlemmar, som dristat 
sig in i salen med dolda vapen. Aldersmannen äskade ljud med sin stav 
och förklarade stämman öppnad. Parentation följde över under året bort
gångna gillet närstående vänner. Ur åldermannens hand fick Järlåsa 
hembygdsförening mottaga belöningen ur Landshövding Hilding Kjell
mans hembygdsfond och till Stockholms-Näs hembygdsförening utdelades 
Disa Gilles pris för 1957. Åldermannen bjöd skaffaren att iskänka ölet 
och bygdespelmännen att stämma upp skänklåten. Med frisk aptit och 
under glatt samspråk tog gillemedlemmarna del av bordets håvor, ned
sköljda av öl och en dryck •kokt på granved•. Till spelmännens steklåt 
bars huvudrätten in sedan dess tillagning kungjorts av gillets husmor. 

Levet för Hans Majestät Konungen utbringades och nationalsången 
sjöngs unisont. Följde så skålen för Disa Gille. Efter talet för de tre folk
landen och Uppland av överste C. A. Grewell utbringades skålen för 
hembygden, åtföljd av Upplandssången. Till slut, sedan kaffet intagits 
och omsittning anbefallts, fingo gillemedlemmarna lyssna till general
major Einar Björks tal om •Upplands Regemente och dess bygd•. Och så 
var det dags för åldermannen att bjuda orlov och farväl. 


