
Till Vallentuna, Gustafsberg och Värmdö kyrka 

Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt 1957 

Vid vårutflykten annandag pingst 10 juni 1957 besökte Upplands forn
minnesförening minnesrika platser i Vallentuna och på Värmdön. Del
tagareantalet var som vanligt stort, närmare 300 personer. Från Vallen

tuna kyrkvall hälsades fornminnesföreningen av sin ordförande landshöv
ding Georg Andren. Vid den stora, på båda sidor ristade runstenen på 
Vallentuna kyrkogård tolkade professor Sven B. F. Jansson runorna och 
berättade om runstenar - särskilt i Vallentuna kyrka påträffade sådana 

Bild I. Upplands fornminnesförenings ordförande landshövding Georg Andren 
hälsar utflyktsdeltagarna från Vallentuna kyrkvall. 
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Bild 2. Professor Sven B. F. Jansson berättar om runinskrifter och runristare 
vid den ståtliga runstenen på Vallentuna kyrkogård. 

- och om uppländska runmästare. Det blev en minnesrik stund för 
Upplands fornminnesförening. Via Täby, Danderyd och Stockholm n åd
des Värmdön och uppehåll gjordes vid Gustafsberg, där deltagarna bän
kade sig i den ståtliga s. k. Bergasalen . Fornminnesföreningens styrelse
ledamot riksdagsman Gunnar Andersson hälsade välkommen och berät
tade intressant och ingående om Gustafsberg och om den porslinstill
verkning, som förekommit där alltsedan i 820-talet. Sedan kaffe intagits 

vidtog årsmötesförhandlingarn a under vice ordförandens professor Dag 
Strömbäck presidium. Minnesord uttalades över under året bortgångna 
medlemmar. Styrelse- och revisionsberättelser upplästes och godkändes, 
val av styrelseledamöter förrättades m. m . Till fornminnesföreningens 
hedersledamot utsågs professor Sven B. F. J ansson, Stockholm. Förening
ens förtjänstmedalj tilldelades professorskan fil. lie. Ingeborg Wilcke

Lindqvist, Uppsala, och intendent Nils Alenius, Uppsala. 
Sedan vice ordföranden framfört deltagarnas och fornminnesförening

ens tack för besöket i Gustafsberg och mottagandet där, fortsat te färden 
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Bild 3. Fornminnesföreningen på väg in Värmdö vackra medeltidskyrka. 

till Värmdö kyrka. Vid inträdet i den vackra, särdeles stämningsrika me
deltidskyrkan utfördes orgelmusik av kantor Rudolf Nylow. Vid andakts
stunden buro officianterna, kontraktsprosten Lars Hedblom och kyrko
herde Sven Hellqvist, en medeltida korkåpa och en 1600-talskorkåpa. 
Kyrkoherde Hellqvist berättade inspirerat och medryckande om kyrkan, 
dess historia och skatter. På klockstapelsbacken mötte representanter för 
Värmdö skeppslags fornminnesförening. Fornstugan besågs ingående av 
de många intresserade, som också gavs tillfälle att lyssna till fru Iris 
Ekman, som lämnade glimtar från fornstugans tillkomst och från insam

lingsarbetet av de nära 700 föremålen. 
På den vid Skurusundet vackert belägna restaurang Herrgårn avsluta

des dagen med gemensam middag. Professor Strömbäck hälsade den nye 
hedersledamoten professor Jansson, hedersledamoten professor em. Ake 
Holmbäck och medaljörerna intendent Alenius och fru Lindqvist. Tack 
framfördes till alla, som medverkat vid dagens utflykt, samt till arran
görerna. Professor Jansson tackade i spirituella vändningar för utmär-
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Bild 4. Fru Iris Ekman berättar om Fornstugan vid Värmdö kyrka. 

kelsen, kontraktsprosten Hedblom framförde de inbjudnas tack och lands
antikvarie Sundquist fornminnesföreningens tack till ordföranden och 
vice ordföranden för deras insatser till föreningens fromma. Vid ångbåts
bryggan nedanför restaurangen låg Vaxholmsbåten VÄSTAN, som förde 
utflyktsdeltagarna in till Stockholm, varifrån resan fortsattes med buss 
till Uppsala. 


