Husmor fru G re ta Lundevall och a ntikva rie Björn Ambrosiani ser verar sig öl
vid gillemä ltiden p å U ppla nds nation.
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Upplands fornminnesförenings Vinterting med Disa G ille 1961 h ölls
söndagen 5 febr. och inleddes p å sedvanligt sätt m ed en sammankomst
på Hantverksföreningen i Uppsala. N ärmar e ett 50-tal aktiva h embygdsvårdare samt lika m ånga övriga intresserade deltogo. Följande inom
Uppland verksamma hembygdsföreningar voro representer ade:
Björklingedagens hembygdsutslwtt (Hj. Eriksson, Gun och Sven W allström),
Bromma hembygdsförening (Sven Blom),
Börje-Äkerby hembygdsförening (Enok Tapper),
Husby-lfrlinghundra hem.bygds- och fornrninnes förening (Henny och
Erik W estholm),

Vinterting med Disa Gille
]ärlåsa hem bygds fören ing (Algot Pettersson),
Kn u tby-Bladåk ers fornm innes- och hembygds/ örbund (Gunnar Berglund) ,
Lagga hembygds/ örening (K. G. Lundin och H erbert Samuelsson),
Norrsunda fornminnes- och hem bygdsförening (E . A. Eriksson, Evy Lind
sa mt M. och F . G. Nyström),
Rasbokils forn minnes- och hembygdsför ening (Elsa Gustafsson och Gre ta
Lundevall),
St Eriks Gille (Gunnar Ullen),
Stockholms-Näs hembygds/ örening (Herman Sve nngård),
Söderby-Karls fornminnesförening (A . Andersson, H elmer Ericsson och
Hj. Gustafsso n),
Södra Olands hembygdsgille (Karin Alinder, Elsa och Gunnar Eriksson,
] . G. Fredlund, Greta och Hugo Fredriksso n, Naima och Josef Selen
samt Nils Ålander),
Ti erpsort ens hem bygdsgille (Carl Schollin),
Upplands-Väsby hembygdsförening (Ragnar Carlsson, Egon Lindholm ,
Sve n Ode nrick och Hugo Sabel) ,
Veckh olms pastorats hembygdsförening (Gustav And ersson och Herbert
L enna rtsson),
V i.inge hembygds f örening (Bertil Karlsson och Irma Rosenlund) ,
/.flv lwrleby hembygdsförening (Kerstin Broberg och Per-Anders Elgenberg, Nina Fors, E. J a nelind, Gustav Klockare, Agda och Arne Molin
sa mt A nn a och A. N. Sa nden).
Uppla nds fornminnesförenings ordförande la ndshövding Olov R yla nder
öppnade vintertinge t och h älsade välkommen. Diskussi o nsämne va r
denna gång »H embygdsund ervisnin ge n i skolorna». Förste inl edaren,
tillsynslärare Harald Gustafsson, Gamla Uppsala, redogjorde för h embygdsundervisninge ns uppläggning i folkskolan. Folkskollärare Sven
W allström, Björklinge, framförde svårigheterna för lärarna att und ervisa
i ämne t, särskilt för de må nga yngre lärarna, som i regel äro helt främma nde för de n bygd d e skola und ervisa om, och föreslog särskilda kurser
för lärarn a med ekonomiskt understöd både från kommun ern a och från
länsskolnämnden . Folkskollärare Hugo Fredriksson, Alunda, skildrade
hembygdsundervisninge n p å högstadie t, dvs. und er g:e skolåret d å
eleverna mogn a t och i regel blivit verkligt intresser ade av ämnet. Var
och en av d e tre inledarna lämnade dessutom konkre ta exempel p å
hur hembygdsundervisninge n bedri ves av d em själva och i deras egna
skolor. Vid de n livliga diskussione n framfördes olika sy npunkter p å
ev. a nordnande av kurser för lärare, utn yttjande av hem bygdsgå rd ar
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och hembygdsmuseer, utflykter till fornminnesområden, kyrkor och
andra historiska byggnader och platser m. m.
På Upplands nation samlades man senare till Disa Gille med stämma
och måltid under presidium av åldermannen f. d. regeringsrådet Adolf
Lundevall. Husmor fru Greta Lundevall presenterade matsedeln, och
gillets försångare ka ndidat K. G. Nylander bidrog med sång. Riksspelmännen E. G. Hägg och Leonard Larsson underhöllo med musik på
nyckelharpa och fiol. Minnesord uttalades över gillets musicus director
musices Sven E. Svensson, rektor \Vilhelm Mattsson, Väddö, riksdagsman Hjalmar Ahman, Rånäs, förman Georg Österberg, österby bruk,
och lantbrukare Hans Ebeling, Faringe. Disa Gilles pris 1961 tilldelades
Norrsunda fornminnes- och h embygdsförening och utdelningen ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond tillföll Älvkarleby hembygdsförening.
Fröken Elisabet Dillner höll talet till folklanden och talade lyriskt
om vägen, skogen och gråstenskyrkan. Sedan antikvarie Björn Ambrosiani, Stockholm, hållit föredrag om •Darsgärde och andra fornborgar i
Uppland • och framfört de synpunkter, som de senaste årens undersökningar fört fram till, nämligen att fornborgarna utgjort boplatsområden, bjöd åldermannen orlov och farväl.

