
Från vårutflykten i962: G1·avfältet vid Dragby Skuttunge demonstreras av 
prof. Mårten Stenberger. 
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Upplands fornm innesförenings årsmöte och vårutflykt ägde rum sön

dagen 3 juni i g62. Färden ställdes denna gång mot norr med första 
a nhalt vid det intressanta gravfältet vid Dragby i Skuttunge socken. 

Sedan fornminnesföreningens ordförande landshövding Olov Rylander 

hälsat färddeltagarna välkomna ti ll u tflykten, redogjorde professor M år
ten Stenberger för d e resultat, som I nstitutionen för nordisk fornkun

skap i Uppsala n ått vid d e arkeologiska undersökningarna på platsen 

alltsedan dessa börj ad e i958 . Omkr. 1400-1500 f. Kr. började man be
grava de döda vid Dragby, en plats som ligger där de tre socknarn a 

Björklin ge, Skuttunge och Ärentuna mötas . Av d e omkr. 1 ooo gravar, 
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som man berä knar a tt grav fältet inneli:°t ller, utgör e tt stort röse med e n 

hällkistgrav och a ndra mindre gravar från yngre bronså lder och äldre 
järnålder d en märkligaste fornl ämninge n. E n fr il agd berghäll , starkt 

fl agrad av eld och omgiven av kolbland ad myll a, fiirmod as ha utgjort 

d en forna likbränningsplatsen . 

Efter att noga ha studera t d en vackert belägna fornminnespla tsen 

vid Uppsalaåsen fortsa tte de m ånga utflyktsdeltagarna fä rden upp till 
Tierps landskyrka . Kyrkoherde Arvid W ann erdt h öll d är en kort an

d aktss tund, varefter ha n berättad e om kyrkans historia. l d enna ova n

ligt stora landskyrka, grundlagd omkring år i 300, tilldrog sig särskilt 
valvmålningarna besökarnas intresse. De till 1460-70-talen d aterad e m ål

ningarn a har få tt ge namn åt en av se nmed eltidens mer särpräglad e 
uppsvenska m ålarskolor, nämligen elen s. k. T ierpsskola n. Bla nd kyrkans 

äldre inve ntari er märks ett triumfkrucifix av tr~i från 1 200-tale ts senare 

hälft samt en dopfunt av sten från 1400- talet. 

Vid T ierps hembygdsgård i Sveaparken i T ierps köping mötte ing·en

jör Erik Hiort af Ornäs. H a n ta lad e om gårdens hus och inventarier, 

varefter medlemmar ur T ierps H embygclsgille visad e runt bla nd d e olika 
sevärdheterna. Gårdens hus har samma nförts från skilda pl a tser i T ierp. 
Så har t. ex. elen tvåvåniga huvudbyggnad en av parstugutyp kommit 

från Skämsta by. Soldattorpet från 1893, en av U pplands yngsta solda t
stugor, hör hemma i M unga by. E n stor mä ngd å lclerclomliga verktyg 

och möbler få ngad e gästern as up p märksamhet, cl äriblancl en trehundra

årig långbänk - »Upplands äldsta allmogemöbel» - i Skäms ta-stuga n 

och vackert skurna och målade seldon av trä. Intresse tilldrog sig även 
T ierps första telefon växel, något malplacerad i en bod från 1785. Från 
Sveaparken begav man sig· till T ierps yrkesskola, där gemensamt ka ffe 
intogs och årsmötesförhancllingarn a höll os. L andshövding R yla ncler ut
talad e minnesorcl över tre bortgå ngna medlemmar, nämlige n fö reningens 

medalj örer kyrkvärden H er bert Samuelsson, Lagga , nämndeman Samuel 
Sellin , Tegelsmora, och riksd agsma n Edvin Thun, E nköping. Stadgeen
liga val företogos och revisionsberätte lse n upp läs tes och godkändes. Till 

föreningens meclal jörer utsågos f. cl. fo lkskolliirare N ils ]. N ilsson, U pp

sala, och bokbindare Erik H olmberg, Stocksuncl . 

E fter besöket i T ierp ställdes fä rden, via Tolfta kyrka, till Ströms
bergs bruk, där lantbrukschefen vid Stora Kopparbergs Bergslags AB 

agronom Måns Berg berä ttad e om bruket, bruksbebyggelse n och elen 
nylige n res taurerade herrgårclsbyggnaclen. D enn a, som uppförd es 1758, 
har s:°t långt möjligt å terställts i sitt ursprungliga ski ck efter d e t a tt 
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sidoutbyggnader och andra spår från 1890-talets ombyggnadsarbeten 
eliminerats. Besökarna inbjödos a tt bese elen vackra interiören. Efter 

att ha flanerat runt i bruket med dess p ark, bruksgata, kvarn och kraft
verk for man vidare mo t norr till Sikhjälma fiskeläge vid norra U pp
Jandskusten. På vägen p asserades Västlands stora kyrka från 1 862. 

Vid Sikhjälma berättade fiskaren Helmer Larsson om fiskelägets 
hu.ndraåriga traditioner, dess framtida utveckling och om de många pro
blem nutidsfiskaren står inför. 

Färden, som gynnades av vackert väder, avslutades med gemensam 

middag p å Älvkar leby Turistho tell. 


