
Från Vintertinge t 1962 : Landshövding Rylander överlämnar till Södra Olands 
hembygdsgille, representerat av Josef Selen och Stig Sta frin g, årsutdelningen 
ur Landshövding Hilding Kj ellm ans hembygdsfond . 

Upplands fornminnesförenings Vinter

ting 1962 

U ppla nds fornminn esföre nings V interting hö ll s i U p psa la siincl age n 

4 fe br. 1962 och inl eddes d enn a gå ng m ed besök p å U ppla nd smusee t, 

d ä r ordförand e n la ndshövding Olov R yla nde r öppn ad e t inget och kunde 

hälsa e tt 70-tal m edl emmar frå n skilda de lar av landskapet. E fter lands

h övdinge ns h ä lsningsa n fö rande besågs fi skeutstiillninge n »Frå n h arka 

till trå!» under ledning av fo lksko llärare N ils J. N ilsso n. Sa mm an

ko msten fo rtsa t te p å sed vanligt s~i tt p å H a ntverksföre nin ge n, d ä r ka ffe 
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intogs. Då den traditionella g illemåltiden pil Upplands nation, enligt 
årsmötesbeslut, tillsvidare ej skall äga rum, förrättades utdelningen av 

årets belöningar vid sammankomsten på Hantverksföreningen. Vallen
tuna hembygdsförening fick mottaga Disa Gilles pris och årsu tdelningen 
ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond tillföll Södra Olancls 
hem bygelsgille. 

Vintertingets föredrag med diskussion behandlade U pplandskustens 
fiske. Folkskollärare Nilsson, som utfört inventeringsarbetet inför fiske
utställningen på Upplanclsmuseet, gav en återblick och några synpunkter 
på utvecklingen av fisket vid Upplandskusten. Han erinrade om de 
många minnen från elen gamla fiskarekulturen, som gått förlorade, men 
påpekade att en del ännu fanns kvar att rädda, inte minst de återstående 

sjöbodarna. I sitt föredrag presenterade hr Nilsson förslag till praktiska 
åtgärder i och för bevarandet av dessa byggnader och fiskelägenas karak
teristiska miljö. Talaren kom även in på skärgårdens avfolkning och 
konsekvenserna därav samt invasionen av sommargäster, som alltmer tar 
kustlandskapet i besittning. Hr Nilsson ansåg att sommargästerna var 
allvarliga konkurrenter till elen fasta ortsbefolkningen, då många av 
dem gjorde markinköp med fiskerätt. En intressant och livlig diskussion 
med många tänkvärda inlägg och frågeställningar följde på föredraget. 
Därmed kunde årets Vinterting förklaras avslu tat. 

Vid Vintertinget voro följande inom Uppland verksamma hembygcls-
fören ingar representerade: 

Björklingedagens hembygdsutskott (Hj. Eriksson och John Erikssson), 
Bondkyrka hembygdsförening (Margit och Bertil Johansson), 
Börje-Äkerby hembygdsförening (Petrus Lindgren), 
Danderyds hembygdsförening (Kurt Jonsson), 
Föreningen Gammelhus, Östhammar (Rudolf Andersson och Valter 

Bohlin), 
Häverö-Edebo hembygdsförening (Helny och Melker Mattsson och 

Inga och Rolf Pettersson), 
Lagga hembygdsförening (S. E. Grönwall och K. G. Lundin), 
Länna hembygdsförening (Harry Johansson och Åke Söderman), 
Roslagens sjöfartsminnesförening (Karl-Gustaf Berg, G. H . Fredriks-

son och Manfrecl Ohlson), 
Sollentuna hembygdsförening (Beda och Erik Björkman, Mary och 

Nils Göransson), 
Södra Olands hembygdsgille (Karin Alinder, Martin Eriksson, .J. G. 

Fred luncl, Naima och Josef Selen, Ulla och Stig Stafring), 
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UpfJ lands-Väsby h embygdsförening (Ego n Lindholm och Sven Oden
rick) , 

Valle ntuna h em bygdsförcning (Linne<t och Bernhard Bengtsson, Els

Marie och Eri k Carlegr im), 

Valö-Forsmarks h em bygdsförcning (Bert il Georgson och Georg Jons

so n), 
Vänge hembygdsförcning (Bertil Karlsson) och 

Östervåla h embygdsförening (Paul Olsson). 


