
TILL WIK, LITSLENA, BISKOPS-ARNÖ, SJÖÖ, 
BOGLÖSA OCH ENKÖPING 

Upplands fornminnesförenings årsmöte och våruiflykt 

söndagen den 4 juni 1972 

Upplands fornminnesförenings vårutfly kt och årsmöte söndagen den 4 juni 
hade samlat närmare 200 deltagare. Det första uppehåll et gjordes vid Wik, i 
vars riddarsal årsmötesförhand lingarna hölls under ordförandeskap av lands
hövding Ragnar Edenman. Minnesteckningar hölls över professorerna Birger 
Nerman och Jöran Sahlgren. Årsberätte lsen godkändes och de till föreningen 
hörande förvaltningarna erhöll ansvarsfr ihet. Till hedersledamot kallades do
cent Manne Eriksson, Uppsala, och fornminnesföreningens för~jänstmedalj 

tilldelades konstnär Erik Hermansson , Bålsta, och kamrer J. V. Gustafsson, 
Knivsta. Stadgeenliga val förrättades och årsavgiften för 1973 höjdes till 20 
kronor per medlem, medan avgiften för ständig medlem 200 kronor, föreslogs 
oförändrad. 

Vid Upplands fornminnesförenings vårutflykt 1972 besöktes bl. a. det av Nicodemus 
Tessin d. ä. ritade Sjöö slott i Holms socken. 
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Efter årsmötesförhandlingarna berättade landsantikvarie Ola Ehn om Wiks 
slott. Resan fortsatte sedan till Litslena kyrka, som visades av landsantikvarien. 
De vid restaureringen 1948 framtagna medeltida målningarna i en sval, ljus 
färgskala väckte berättigat intresse liksom det vackra altarskåpet, ett nordtyskt 
arbete, från 1480-talet och triumfkrucifixet från 1400-talets början. Vid Bis
kops-Arnö redogjorde antikvarie Lars Gezelius för resterna av den medeltid <! 
ärkebiskopsgården och för de fynd av medeltidsmurverk som framkommit i 
samband med restaureringsarbetet 1971-72. Efter en rundvandring genom 
den gotiska pelarsalen och den välvda delvis medeltida källarvåning som iord
ningställts som gillestuga och klubblokal intogs den medhavda matsäcken i 
det fria. Från Biskops-Arnö fortsatte färden till Sjöö slott, där ägaren friherre 
Sten Baner hälsade välkommen och berättade om det på 1670-talet efter rit
ningar av Nicodemus Tessin d.ä. uppförda slottet. Utflyktsdeltagarna fick även 
se slottets inre, bl. a. de praktfulla stucktak som utförts av Carlo Carove. Sista 
uppehållet gjordes vid hällristningarna vid Rickeby i Boglösa socken, där anti
kvarie Anna-Märta Berg och den kände hällristningsupptäckaren direktör 
Einar Kjellen orienterade om de märkliga ristningarnas form och innebörd. 

Dagen avslutades med gemensam middag på restaurangjoar Blå i Enköping. 
Landshövding Edenman överlämnade en bok till trafikmästare Löfgren som 
fornminnesföreningens tack för nu avslutat, mångårigt ledarskap för bussarna 
vid fornminnesföreningens utflykter. Tack framfördes också till kamrer Gösta 
Holdo som varit föreningens revisor i många år. Tacktal hölls av den n yvalde 
hedersledamoten docent Eriksson samt av den nyvalde medaljören kamrer 
Gustafsson. 

A.-M.B. 
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