
Till Penningby, Roslags-Kulla, Rydboholm 

och Djursholm 

Upplands fornminnesförenings vårutflykt 1955 

Bild z. Upplands fornminnesförenings ordförande landshövding Georg Andren 
hälsar utflyktsdeltagarna vid det första uppehållet framför Penningby slott. 

Gynnad av sol, vårlig grönska och stort deltagareantal företog Upplands 
fornminnesförening sin vårutflykt 30 maj, Annandag Pingst, 1955. Min
nesrika och natursköna platser i Roslagen och Stockholms län besöktes. 
Vid det till sina äldsta delar medeltida Penningby slott hälsades för
en ingen av dess ordförande landshövding Georg Andren. Sedan civil
ingenjör ·wilhelm Nordström, en av de fyra bröder som numera äger 
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Bild 2 . Från besöket i Roslags-Kulla 1700-talskyrka. 

Penningby, lämnat en historik över det gamla adelsslottet och dess ägare

längd, följde en rundvandring genom de kulturhistoriskt intressanta vå
ningarna. 

På Lännagården, socknens bygdegård vid Hysingsvik, ägde årsmötet 
rum under landshövdingens ordförandeskap. Minnesord uttalades över 
under året bortgångna hedersledamöter och andra föreningen närstående 
medlemmar, styrelse- och revisionsberättelser upplästes och godkändes, 
val av styrelseledamöter förrättades m. m. Till fören ingens hedersleda
möter utsägas professorerna Åke Holmbäck, Jöran Sahlgren och Erland 
Hjärne i Uppsala samt Elias Wessen i Stockholm. Föreningens förtjänst
medalj tilldelades kyrkoherde Gils Olsson Nordberg, Riala, kyrkvärd 
Herbert Samuelsson, Lagga, köpman Dan Westergren, Hällnäs, och ur
makare Josef Lundqvist, Hällnäs. 

Efter den gemensamma kaffedrickningen gick färden vidare mot Riala 
och Roslags-Kulla, varvid det pittoreska och för sin vapentillverkning så 
kända Vira bruk passerades. I Roslags-Kulla stämningsfulla träkyrka 
frän r700-talets början berättade kyrkoherde Nordberg, efter en hög
tidsstund med sång, musik och tal, om kyrkan, Vira bruk och hembygds-
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Bild 3. I R ydboholm beundrades <le rena slottsfasaderna, Vasatornets renässans
inredning och slottsparkens vackra anläggning. 

rörelsen i Riala och Roslags-Kulla. På vägen mot R ydboholm sågs från 
bussarna den av Roslags-Kulla hembygdsförening på ursprunglig plats 
räddade Ersgården från i 700-talets början vid Boda. R ydboholms slott 
presenterades av ryttmästaren, friherre Wilh. von Essen, varefter till

fälle gavs att bese dels det från i400-talet härrörande Vasatornet med 
intressant prov på renässansinredning och dels den vackra slottsparken . 

På Djursholms restaurang följde till slu t middag. Landshövdingen hyl
lade de fyra h edersledamöterna och dagens medaljörer samt framförde 
utflyktsdeltagarnas tack till de som varit verksamma som ciceroner under 
utflykten samt till dess arrangörer. Från de två hedersledamöter som 
voro »absens», professorerna Sahlgren och H järne, framförde landsanti
kvarien hälsningar. Professor Wesscn talade å hedersledamöternas vägnar 
och kyrkoherde Gils Olsson Nordberg å medaljörernas. Ordföranden i 
Samfundet Djursholms fornticl och framtid , rektor E. F. Herrlin, talade 

å samfundets vägnar och därefter var det tid för uppbrott och återresa 
till Uppsala. 


