
Upplands fornminnesförenings 

Vinterting 1965 

U pplands fornrninnesförenings Vinterting hölls i Uppsala söndagen 

7 febr. i9G5 på Upp lanclsmuseet. Landshövding O lov R yla ncler öppnade 

tinget och viilkomnade niira 90-talet deltagare [rån skilda d elar av land

skapet. Utde lninge n ur landshö vding Hilding Kjellmans hembygdsfoncl 

överhimnades till fornm in nesföreninge n som bidrag till utgivning av 

föreninge ns tidskrift 49: i. Disa G ill es pris 1965 tillföll Sundbybergs 
hernbygdsarki v. 

D et utanno nserad e föredraget om •Nyckelharpan i uppländsk tradi

ti on • av museil ektor fil. lie. Jan Ling ersat tes på grund av föredrags

h åll arens sjukdom av e tt kåseri om nyckelharpan och harpospelare av 

folk skoll ära re Ingva r H. Ericson , Västland. För tonillustrat ionern a sva

racle riksspelmännen Eric Sahlströrn, Tobo, och Leo nard Larsso n, Viksta 

(Viksta-Lasse). Det blev många roliga spel manshistori er och må nga glada 
p olkor och gå nglåtar både under föredraget och efterå t vid elen gemen

samma kaffedri ckninge n i musee ts Takhall. Inna n Vintert inget avsluta

cles gavs t ill fä ll e att bese utstiillninge n •Mora l och pekoral , tavlor och 

bonad er med tänkespråk» samt .Juge nclrurnmet frå n sekelskifte ts Uppsala. 

Vid Vintertinget voro följand e inom U ppla nd verksa mm a hembygds
forenin gar representerad e: 

B jörlilingedagens li e111bygdsutslwtt (]. D. Eriksso n och Sven ' 'Vall-

ström), 
Häve rö-Ede bo li em bygrlsförening (Heln y och Melker Mattson) , 
Samfunde t för h em bygdsvård (Karin A linder) , 

Skogs-Tibble h em bygds- och for11111in11 es f iireni11g (Yvonne och Gösta 

Ek myr), 

Solle11 l1111a li em bygdsförenin g (Beda och Erik Björkman, Mary och 
Nils Göransson) , 

Sundby bergs h em bygdsförenin g (Åke Almström, ·Maj och Ewald Brun

din , Greta och Rudolf H agwall , .Josef och Ling Hjern , E ll en .Jonas
son , Tvfarga re ta och And ers L arzen, Iris och Bertil Söclerberg samt 

H enning Österberg) , 
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Södra Ragunda hembygdsförening (Gertrud och Gunnar Altren samt 
Lina och Göte Ask), 

Södra Olands hembygdsgille (Martin Eriksson, J. G. Fredlund, Greta 
och Hugo Fredriksson, Mia J ansson , Sylvia Lengstrand samt Naima 
och Josef Selen), 

Tierps hembygdsgi lle (Margit Bäcklund samt Maj-Britt och Karl-Erik 
Erixon), 

Up j;lands-Väsby hem bygdsförening (Ragnar Carlsson , Sven Odenrick 

och Hugo Sabel), 
Valö-Forsmarks hemb)>gdsförening (Bertil Georgson , Georg J onsson 

och Ivar Nordgren), 
Vaxholms hemb)>gdsförening (Gunnar Andersson och Erik österman) , 
Vänge hembygdsförening (Karin och Göran Knutsson) , 
Västlands hemb)>gdsf örening (Magnus Ericson, Gösta M ellström och 

C. J. Wadman), 
Österby-Dann emora hem b)>gdsf örening (Karl Höglund), 
Österlövsta hembygdsfiirening (Gunnar Alnebring) , 
Östervåla hem bygdsförenin g (Erik och Paul Olsson). 


