
Vid Christineholms herrgård. 

Till Almunge, Edsbro, Lohärad, Söderby-Karl 
och Skederid 

Upplands fornminnesförenings hå"stutjly kt 1963 

Vid U ppla nds fornminnesförenings höstutflykt 6 okt. 1963 besöktes min
nesrika pla tser i R oslagen. T \'å fullsa tta bussar förde deltagarna till 

Almunge n yres taurerade kyrka . På kyrkbacke n välkomnade fornminnes
föreningens vice ordförande pro fessor Sven H örstadius. I elen gamla 
klockstapeln ringde klockorna till gudstjänst, och sed an alla samla ts i 
det vackra kyrkorummet förri.ittade kyrkoherde Åke H edlund altartjänst. 

Efter a ndaktsstumlen ber~ittade kyrkoherden om kyrkans b yggnaclshisto

ria och elen senaste restaureringen. 

Kris tineholms vackra 1700-talsherrgård vid sjön Erken i Loh~irads 

socken blev n ästa stud iemål. L a ndsantikva rie N ils Sundquist redogjorde 
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för de olika stildrag, som priiglar hu vudbyggnaden och de vinkelrätt 
mot denn a ordn ade fl yglarn a. Gårde ns namn va r ä nda till 1700-talet 

Östers~itra och godse t, som nu iigs som fid eikommiss av ätten Beck-Friis 
på H arg, har tidigare äg ts av bl. a . släkterna Stenbock, Bure, Clerck , 

Appelbom och O xe nstiern a. Den svagt gula färge n på byggnaderna, de 
svarta taken, träluckorn a kring de småruti ga , i havsgrönt skiftande 
fön stren bidrog till a nhiggninge ns högs t förtjusa nde charm liksom de 
höga omramande triidkrono rn a, rikt skiftande i höste ns prunkande fär

ger. 
Efter lunchrast vid Edsbro bygdegå rd gick fii rLlen till Eriks kulle i 

Söderby-Karl , cL.ir ord fö rande och styrelsemedlemmar i hembygdsför

eningen tog emot och visade utflyktsdeltaga rn a omkring i såväl de 
många till pla tse n fl yttade och återuppförda byggnaderna som i det p å 
1930-talet tillkomna hembygdsmusee t av sten med må nga märkliga före
mål, belysa nde tra kte ns kulturhistori a. Vid Karls ruin fi ck deltagarn a gå 

I A lmunge kyrka . 



Höstutflykt 1963 

på upptäcktsfärd sedan lanclsantikvarien redogjort för Sankte Karlung 
och hans kyrka. 

Utflyktsdagen avslutades i Skederids kyrka, där ljusen glimmade och 
kyrkoherde Karl-Erik Nymansson manade fram stämningen från den 
heliga Birgittas tid. Före avfärden fick gästerna höra tonerna av den 
klocka i stigluckan, som tiderna igenom kallat till andakt och guds
tjänst i elen lilla kyrkan ej långt från elen heliga Birgittas föclelsegårcl, 
Finsta. 


