
Upplands fornminnesförenings vinterting 

med Disa Gille r 958 

Upplands fornminnesförenings vinterting med Disa Gille 1958 hölls 
söndagen 2 febr. och inleddes på sedvanligt sätt med en sammankomst 
på Hantverksföreningens lokal i Uppsala, i vilken deltogo närmare ett 
100-tal aktiva hembygdsvårdare. Följande inom Uppland verksamma 
hembygdsföreningar voro representerade: 
Bondkyrko hembygdsförening Stabygården (Margit och Bertil Johansson, 

Eva Limburg och Johanna Myrberg), 

Bä/inge hembygdsförening (Svea Eklund, Olga och Algot Håstad), 
Börje-Äkerby hembygdsförening (Karl Johansson, Rut och Petrus Lind

gren, Martin Lundström och Enok Tapper), 
Föreningen Gammelhus, Östhammar (Rudolf Andersson, Valter Bohlin, 

Elis Hagblom, Lars-Olof Jansson och Erik Lundqvist), 
Husby-Jfrlinghundra hembygdsförening (Henny och Erik W estholm), 

Hål/näs hembygdsförening (Sigrid, Erik och Stig Agstrand), 
Häverö-Edebo hembygdsförening (Edgar Bohlin, Torsten Hellman, Alice 

Jansson, Sigv. Karlsson, Amalia och Hilma Mattsson och Uddo Ull
man), 

]ärlåsa hembygdsförening (Alb. Fransson och Algot Pettersson), 
Lagga hembygdsförening (Herbert Samuelsson), 
Nora hembygdsförening (Erik Nordgren och Knut Wihagen), 
Rasbokils fornminnes- och hembygdsförening (Viktor Andersson, Betty 

Arnmark, Elsa Gustafsson, Greta och Adolf Lundevall och Gunhild 
Mattsson), 

Stockholms-Näs hembygdsförening (Vilhelm Johansson, Maria och Her
man Svenngård), 

Sundbybergs hembygdsarkiv (Henning Österberg), 
Söderby-Karls fornminnesf örening (A. Andersson, Helmer Ericsson, A. 

Grundström, Gösta W. Larsson och E. Mattsson), 

Södra Olands hembygdsgille (Karin Alinder, Naima och Josef Selen), 
Tierpsortens hembygdsgille (]. Persson), 
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Bild I. Husmor fru 
Greta Lundevall och 

vaktebrodern major 

Gösta Lind i samspråk 
före vaktebroderns huse

syn i gillesalen. 

Tillinge hembygdsförening (Ruth och Erik Granåsen), 
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Upplands-Väsby hembygdsförening (Ragnar Carlsson, Egon Lindholm 
och Hugo Sabel), 

Vän ge hembygds/ örening (Karin Ekman, Gertrud Gisslow, Bertil Karls
son, Ingegerd Rohlin, Irma Rosenlund, Stina och Olof Thisner), 

Österby-Dannemora hembygdsförening (E. Fredriksson, H. Fredrikson, 
Edith och Georg Österberg), 

östervåla hembygdsf örening (Inez och Sture Persson samt ]. E. Them
ner), 

övergrans hembygdsförening (Gösta Bonde, Margit och Curt Lindberg). 
Dessutom deltogo representanter för Disanämnden (Karin Bratt, Aina 

Carlsson och Ester Hult) samt för 

Uppsala läns bildningsförbund (Thure Tannerhagen) . 
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Bild 2. Representanterna för Häverö-Edebo hembygdsförening, som erhöll 
Disa Gilles pris och diplom 1958. Fr. v. sittande fröknarna Alice Jansson och 
Amalia Mattsson, fru Irma Mattsson och herr Torsten Hellman; stående herrar 
Sigvard Karlsson, U. Ullman och Edgar Bohlin. 

Sedan Upplands fornminnesförenings vice ordförande professor Dag 
Strömbäck hälsat de tillstädeskomna välkomna och förklarat vintertinget 
1958 öppnat, höll amanuens Anna-Märta Berg inledningsanförande i frå

gan >Hur göra hembygdsgården-museet levande?». De synpunkter, som 
framfördes, såväl rörande vården av hembygdsgårdarna och deras samlingar 
som gårdarnas användning, program vid hembygdsfesterna m. m., blev 
föremål för livligt meningsutbyte. Efter gemensam kaffedrickning fort
satte diskussionen, som så småningom avslutades med att professor Ström
bäck framförde tack för det av alla de församlade högt skattade inlednings
anförandet och för de många värdefulla diskussionsinläggen. Amanuens 
Bergs inledningsanförande har sedermera tryckts och distribuerats till 
hembygdsföreningarna. 

På Upplands nation samlades man senare till Disa Gille med stämma 
och måltid under presidium av åldermannen f. regeringsrådet Adolf 
Lundevall. Vaktebrodern, major Gösta Lind, granskade myndigt stäm
modeltagarna och fann att godsägare Erik Westholm, Sätuna gård, 
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Märsta, dristat sig att i salen inträda med kortsvärd. Först sedan svärd
bäraren avväpnats kunde stämman ta sin början under värdiga former. 

Åldermannen hälsade landshövding och fru Elis Håstad välkomna i Disa 
Gilles krets, uttalade minnesord över under året bortgångna gillet när
stående vänner samt utdelade Disa Gilles pris till Häverö-Edebo hem

bygdsförening och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjellmans hem
bygdsfond till Bondkyrko hembygdsförening Stabygården. Levet för ko
nungen utbringades av landshövding Håstad och nationalsången sjöngs 
unisont. Följde så skålen för Disa Gille. Riksspelmännen E. G. Hägg, 
Uppsala, och Leonard Larsson, Viksta, spelade upp skänklåten och den 

goda maten, tillredd efter husmor Greta Lundevalls anvisningar, inbars. 

Vid kaffet talade professor Birger Nerman om Attundalands forna hu
vudorter och visade ljusbilder från järnåldersgravfält med storhögar i 
Vallentuna och Seminghundra härader. Härpå följde skålen för folk
landen och Upplandssången. Vikarierande försångaren med. kand. Tor

sten Ax sjöng visor till gitarr och efter omsittning fingo stämmodelta

garna lyssna till kyrkoherde Bengt-lngmar Kihlströms föredrag om det 
uppländska kyrkomåleriets ideinnehåll, rikt illustrerat med vackra färg
bilder. Sedan åldermannen uttalat tack till alla, som medverkat vid årets 

Disa Gille, bjöds orlov och farväl. 




