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Frå n höstutfl ykten 1962: U tfl yktsdc ltagarna sam lade framför hembygdsgå rden 

vid Fröslunda i Altuna. 

Till Enköping och Altuna 

Upplands fornminnesförenings höstuiflykt 1962 

Vid Uppla nds fornminnesförenings hästutflykt 30 sept. i9G2 besöktes 

kulturminne n i En köping och Altuna. Två fullsa t ta bussar förd e rescn;i

rerna till Enköping, d ;ir första måle t var elen p å ;°ise n vackert be l;igna 
Vårfrukyrkan . H är h älsades färdde ltagarna v;i lkomna t ill Enköping av 

styrelsen för Sydvästra Uppla nds kulturhistoriska förening, vars talan 

fördes av dess o rdf. kapten Ni ls Lundin. Vårfrukyrkan, som iir e n av d e 

mi.irkligaste i la ndskape t, uppfördes p tt 1 100-ta le t och hade d å bt1cle 

kor och korsarmar försedda med absider. över kyrkans mitt h iijde sig 

sannolikt e tt ce ntraltorn , n ågot som betyder att kyrko byggnad en ti llhiir 
sa111111;1 a rkitekturgrupp som S:t Per i Sig tuna och S:t Lars vid Uppsala 
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högar. Vårfrukyrkan kom att förändras på 1480-talet, då det nuvarande 
mäktiga, tresidigt avslutade koret uppfördes av Anders Murmästare. Vid 
elen yttre restaurering, som Vårfrukyrkan genomgått under de senaste 

åren, har många byggnaclshistoriskt intressanta detaljer framkommit, som 

nu vid en rundvandring demonstrerades av landsantikvarie Sundquist. 
Även det inre besågs, ehuru interiörens restaurering å terstår. 

Nedanför Vårfrukyrkan, vid åsens fot, ligger ruinerna av de två kyr
korna S:t llian, som under landsantikvariens ledning på 1940-talet ut
grävdes och konserverades. Den äldre kyrkan, byggd på 1100-talet, har 
i markytan markerats som unclermarksruin medan elen gotiska kyrkan, 

som en gång tjänstgjorde som församlingskyrka för Enköpings stad, få tt 
sitt murverk konserverat. Att se dessa tre intill varandra liggande kyrkor , 
dvs. Vårfrukyrkan p å åsen och S:t Ilianskyrkorna där nedanför, väckte 

färddeltagarnas intresse. Sedan kyrkoruinerna besetts demonstrerade 
kanel. Wolter Elm på ett för alla högt skattat sätt de tre av Enköpings 
fyra runstenar, som finnas bevarade, två funna vid S:t Ilianskyrkan och 

nu uppställda i parken clärintill och elen tredje uppställd å Afzelii plan 

framför prästgården. 
Färden ställdes härefter till Altuna socken, där flera minnesrika plat

ser besöktes. Först besågs de två medeltida tegelbyggda källarvåningarna 
till fatburarna vid R evelsta. Av den ena av dessa återstår nu endast en 
öppen ruin medan den andra är helt bevarad. Man steg in i den 
vackert kryssvälvcla källaren, som dagen till ära upplysts med strål

kastare. Landsantikvarien berättade om dessa särartade byggnadsminnen 

från medeltiden och påpekade att Revelsta-fatburarnas valv hade frän
der i bl. a . cellarierna vid Biskops-Arnö och vid Söderbomska går
den nedanför Trefalclighetskyrkan i Uppsala. Ett tack framfördes till 
godsarrendator och fru Rolf Klingberg, som välvilligt ställt alltsammans 
i ordning för dagens visning. 

U nder färden till lunchrasten, som hölls i Fröslunda skola, berättade 
elen lärde kännaren av Altunabygclens historia, poststationsförestånclare 
Axel Ekholm, Torstuna, drag ur Altunabygdens historia. Vid Frösluncla 
h ade under b:ntor R agnar J anssons ledning skolsalarna iordningställts 
som lunchrum och det behöver väl knappast sägas att den medhavda 
lunchen smakade förträffligt. Som avslutning å lunchen inbjöds färddel
tagarna till kaffesamkväm i elen intilliggande vackra hembygdsgården 
under värdskap av Altuna hembygclsförenings sykrets. Dessförinnan h ade 
resenärerna hälsats välkomna till Frösluncla av hembygclsföreningens 
ordf. lantbrukare S. Lundqvist, som i sitt tal berörde h embygclsföreningens 
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arbete. Under samkvämet berättade la ndsantikvarien om Altunasonen 

d:r Alexis Karlinder, som en gång skapade hembygdsgården . För a ll t 

vad som bjudits under samkvämet framförde professor Sven Hörstadius 

resenärernas tack. 

Sedan man ti ll slu t besett d en p å 1840-talet uppförda skolbyggnade n i 

Frösluncla, helt bevarad men numera anYä nd som slöjdsal , stiilldes fiir

den till Altuna kyrka med elen märkliga runstenen, som av dr Karlinder 

en gång återfanns inmurad i grunden till de t Creutz-Cronhjelmska grav
koret. Stenen med dess rika d ekorer och inskrift d emonstrerades av kanel. 

Wolter Elrn. Härefter steg ma n in i Al tuna kyrka, vars minnen visades 

av kyrkoadjunkt K. Karlsson. 

Utfärdsdagens slutmål var p latsen för d en bronsåldersgrav, i fo lkm un 

benämnd » U lleråkers slott», som en gå ng legat på åsen på griinsen mel

lan Altuna och Simtuna. Gravens stensättning, som en gång h aft d e impo
nerande måtten av g x 45 m, måste vid 1930-talets början borttagas d å 

alltför lå ngt drive n grustiikt hota t fornlämn ingen med ras. D en cltt u t

förda utgrävningen gav ett flertal mycket märkliga fynd av vapen m. m., 

som kunde datera »Slottet» till vid pass samma tid som Hågahögen utan

för Uppsala, dvs. omkring år 1000 f. Kr. I samband med sitt anförande 

om elen mäktiga bronsåldersgraven erinrad e la ndsantik varien om att det 

var 60 år sed an som H ågahögen utgrävd es av d åvarande prins Gustaf 

Adolf, vår nuvarande konung, under vete nskaplig ledn ing av docenten , 

sedermera professorn i nordisk fornkunskap Oscar Almgren. Lancls

antikvarien uttalade sin gEicl je över att prof. A lmgrens maka fru Berta 

Almgren och dotter Gerd deltog i dagens utflykt. 
Höstutfärde n avslutades programe nligt med hemkomst till Uppsa la 

vid 17-ticlen . Programmet hade, med d e må nga och krokiga viigar d e t 
bjudit p å, ku n nat genomföras tack vare det strålande höstsolvädret och 
buss[örarnas stora skicklighet. 


