
ETT UPPLÄNDSKT LANDSKAPSGILLE 

D isastiftelsen i Uppsala utsände i mitten av oktober detta 
år ett upprop rörande bildandet av ett allmänt uppländskt 

landskapsgille. 
Syftet med detta gille är att få till stånd en fri samman

slutning av personer, som inom skilda verksamhetsområden 
och bygder deltaga i arbetet för bevarandet av bygdernas kul
turella värden, för hembygdsvård i ordets vidaste mening. 
Avsikten är ej att bilda någon ny organisation, som ingriper 
i redan förefintliga organisationers verksamhet, utan främst 
att skapa en samlingsdag, då folk från olika orter kunna få 
komma samman, lära känna varandra och utbyta tankar och 
erfarenheter. Ett dylikt sammanträffande kan ge många nya 
synpunkter på och friska impulser åt det lokala arbetet för 
hembygdsvård. Ett årligt möte mellan alla dem, som hysa 
starkare intresse för eller taga verksam del i bygdens kultu
rella liv, kan också på många sätt verka samlande och ut
jämnande. 

Den 25 september 1940 samlades i Gamla Uppsala ett an tal 
representanter för skilda bygder och verksamhetsgrenar i 
Uppland, med landshövding Linner i spetsen, och fattade be
slut om bildandet av detta gille. Landskapsgillet skall utgöra 
ett stöd för den verksamhet inom den uppländska hembygds
vården som utövas av Disastiftelsen och Upplands fornmin
nesförening. Den första årss tämman äger rum 1941 å Disa
dagen den 3 februari , upplänningarnas viktigaste mötesdag 
efter gammalt. Deltagarna samlas till en enkel måltid å Upp
lands nation i Uppsala eller, om lokalen visar sig otillräck
lig, Norrlands nation. Vid mötet skall ålderman i gillet samt 
styrelse utses och arbetsordning fastställas. Förslag komma 
att framläggas av en vid mötet i Gamla Uppsala tillsatt or
ganisationskommitte. Stämman skall i övrigt få karaktären 
av en uppländsk hembygdsafton under medverkan av flera 
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Gamla Cppsala och Disagärden, ÖYerslycke till gillebudkavlen. Teckning 
av Olof Thunman. 

kända upplänningar. Närmare uppgifter om tider m. m. skola 
senare lämnas i pressen eller på annat sätt. 

Inträdesavgiften i gillet, som är engångsavgift och som av
ser att utgöra grundplåt till en stödfond för uppländsk hem
bygdsYård, har satts till lägst 2 kronor. Stiftarna hoppas dock, 
att de som ha möjlighet att lämna det betydelsefulla ända
målet mera verksamt stöd, skola använda tillfället härtill. 

För närvarande kringsändas i bygderna listor för anteck
ning av medlemskap. I regel finns en lista i varje socken, i 
större socknar och samhällen dock flere. Anmälan om med
lemskap kan dock även göras skriftligen till intendent Nils 
Alenius, Villavägen l, Uppsala, varvid engångsavgiften sam
tidigt insättes å Disastiftelsens postgirokonto, 26675. 

Det är stiftelsens varma förhoppning, att denna mötes- och 
mönstringsdag för uppländsk hembygdsrörelse skall bli till 
gagn för inte minst hembygdsföreningarna inom landskapet. 

N. A. 
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