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Vårutflykten 1966 med som vanligt många deltagare, över 200, gick 
västerut. Vid Stabyhögen, i närheten av Uppsala-Näs kyrka, hälsade 
föreningens ordförande, landshövding Olov R ylander medlemmarna väl
komna. Landsantikvarie Nils Sundquist redogjorde för de stora grav
högar, som går under benämningen kungshögar, elit Stabyhögen räknas. 
Ar 1920 undersöktes högen under ledning av professor Gunnar Ekholm, 

som daterat den till ca 550-800 e. Kr. Vid Höja säteri tog dess ägare, 



Vinterting 

kammarherre P . T. F. Adlercre utz älskl·är t emot och so nen advokat Per 
Adlercreutz berättade fängslande om den yackra karol inska h errgården 

från slutet av 1600-talet. 
Efter gemensam kaffeclrickning i Korsä ngsskola n i E nköping hölls 

årsmötesförh andlingarna, under la ndshövding R ylanders ordförandeskap , 
i den år 1965 uppförda aulan. M innesorcl uttalades över I. r iksantikva
rien Sigurd Curman, professor Johnn y Roosval, riksdagsman Edvin J a
cobsson och folkskollärare Carl Wahlström. Av styrelseberättelsen , som 
i sammandrag refererad es av sekreteraren la ndsantikvarie Sundquist, 
framgick bl. a. a tt fornminnesföreningen nu har 3 32 1 medlemmar. Med

lemsavgiften faststä lldes till oförändrat 15 kr. Till föreningens h eders
ledamöter utsågs friherrinnan Beth de Geer och che[sbyggmästare An
ders Diös. Till medaljörer valdes kyrkvärd Herbert Lennartsson , Veck

holm, förrådsförvaltare Georg vVahlström, Söderfors, och konservator 
S. E. Vingedal, Täby. Samtliga inom styrelsen , vilka voro i tur a tt a vgå, 
omvaldes. Revisionsberättelser för fornminnesföreningen och a ndra för

valtningar upplästes och godkändes och a nsvarsfrihet bevilj ades. 
Efter årsmötet fortsatte färden förbi Nysä tra och Torstuna kyrkor, 

och p å slingrande vägar ge nom na turreserva tet vid stenvalvbron i Ytter

kvarn n åddes Skattmansö. Fru Siri Tall, godsets nuvarande innehavare, 
berä ttade personligt och medryckande om dess öden och ägare. Medan 
Höja bevarats i tämligen oförändrat skick har Skattmansö corps de logi, 
som även det härrör från 1600-tale ts slu t, förrändrats avsevärt genom 

ombyggnader p å 1750- och 1880-talen. I Vit tinge kyrka hölls en kort 
högtidsstund under medverkan av kyrkoherde David Nordgren och 
kantor Helge Lindberg. Kyrkvärden Paul Andersson berättade om kyr
kan och Vi ttingebygden. 

Den avslutande middagen intogs på stadshotellet i Sala. Då lands
hövdingen var förh indrad delta häri presiderade landstingsman Harald 
G ustafson, som hälsade välkommen och tackade utflyktens medver
kande och arrangörer. Chefsbyggmästare Anders Diös uttryckte sitt tack 
för hedersledamotskapet och Ja ndsantikvari en meddelade att det var 
jämnt 60 år seda n Upplands fornminnesförening hade si n första vår

utflykt. 


