U tfl yktsdcltaga rn a samlade vid Hallkved.

Till Hallkved, Knutby, Rimbo och Norrtälje
Upplands fornminnesförenings årsmöte och våruifl.ykt
Kristi H immelsfärdsdag 27 maj r965
Vårutflykten 1965 med närm a re 200 deltagare gick de nn a gå ng österut.
Det första uppehållet gjordes i Hallkved , där, sedan fornminnesföreningens ordförand e la ndshövd ing Olov R yla nd er h iilsat deltagarna,
gård e ns iigare hovrä ttsassessor Göran A tm er inform erade o m Hallkved
och d ess ägare. Amanuens Wolter Elm höll ett kåserande an föra nd e om
Funbo socken och d ess många minne n fr å n forntid och se n are tid.
I Knutby kyrka hölls e n kort h ögtidss tund , va r vid kyrkokantor Kerstin
Höög spelade på orgeln . Kyrkoherde Fridolf Terneus redogjorde för
kyrka ns byggnadshistoria och dess in ve nta ri er. Knutby-Bladåkers fornminnes- och h embygdsförbuncls Gammelgård n iira k yrkan stud erad es.
Om d e m å nga ditflyttad e bygg nadern a och om de rika sa mlin garn a berättade la ntbrukare Gunn ar Berglund.
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Genom vårfager roslagsnatur gick färden vidare genom Rånäs bruk
och förbi Ekebyholms herrgård till Rimbo. I Sjuhundra Centralskola,
invigd i april 1965, serverades kaffe, varefter årsmötesförhandlingarna,
under ordförandeskap av landshövding Ryl ander, vidtog. Minnesord uttalades över förvaltare H . Killander, fil. och med. dr A. Hj. Uggla,
direktör H. Svanfeldt och landstingsman A. E. Elmroth. Av styrelseberättelsen, som i sammandrag refererades av sekreteraren landsantikvarie Sundquist, framgick bl. a. att fornminnesföreningen nu har 3 457
medlemmar. Medlemsavgifterna faställdes i enlighet med de tidigare gällande. Till föreningens hedersledamot valdes ärkebiskop Gunnar Hultgren. Till medaljörer utsågs f. stationsmästare F. G. Nyström, Rosersberg, och målarmästare Georg Jonsson, Valö. Direktör Göran Knutsson,
stadsbibliotekarie Th. Floderus och rektor N. Göransson omvaldes till
styrelsen, där professor Sven Hörstadius fick sitt viceordförandeskap förnyat och bankdirektör Gunnar Rosenborg omvaldes som skattmästare.
Revisionsberättelser för fornminnesföreningen och andra förvaltningar
upplästes och godkändes och ansvarsfrihet beviljades.
Efter årsmötet besöktes Rimbo kyrk a, där kyrkoherd e Svante Hagman
p å ett både pedagogiskt och intresseväckande sätt tog besökarna med p å
en resa i bygdens och kyrkans månghundraåriga historia.
I Norrtälje, dagens slutmål, samlades deltagarna på Södra bergen, varifrån man hade en vid utsikt över staden som badad e i aftonsol. Läroverksadjunkt P. M. Lijsing gav relief åt vad som sågs genom att personligt och initierat orientera om staden och dess omgivning. Midd:igen på
Norrtälje stadshotell blev en angenäm avslutning med ivrigt samspråk,
Upplandssången och tal av landshövding R ylander, landsantikvarie
Sundquist och läroverksadjunkt Lijsing.

