Bild 1. Fornminnesföreningens ordf. Janclshövcling Kjellman häl sar förenin gen
vid Knutby Gammelgårcl.

TILL KNUTBY, SÖDERBYKARL OCH
NORRTÄLJE
FORNMINNESFÖRENINGENS ÅRSMÖTE OCH
V ÅRUTFLYKT 1948

S

öndagen 23 maj 1948 hade Upplands fornminnesförening sin
vårutflykt, som denna gång var ägnad Hoslagen med Norrtälje
som slutmål. Den första anhalten gjordes i Knutby kyrka, där
kyrkoherde Erik Söderlund hälsade deltagarna välkomna till den
vackra kyrkan. I fru Ingeborg Wilcke-Lindqvist, som ingående
sysslat med kyrkans byggnadshistoria, hade man sedan den bästa
t änkbara ciceron. Den gamla medeltidskyrkan var också, med
sin bildprakt, dyrbara träskulpturer och silverskatter, väl värd en
demonstration. Efter kyrkobesöket samlades man i Knutby gammelgård, där landshövding Kjellman h älsade färddeltagarna välkomna.
Gården demonstrerades av kyrkvärden David Berglund och intendent Alenius.
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Bild 2. K yrkoher de E rik Söderlund t alar
kyrka .

Knutby till sista plats full satta

Bild 3. Söderbykarl s st åtliga h embygdsmu seum beses.

Bild 4.

Komminister K a rl-Arvid Grandin demonstrerar sk ålgropssten en vid
Vang
Edsbro.

Bild 5.

Landsantikvarien demon strerar den ga ml a Karls sock ens kyrkoruin.
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Bild 6. Utsikten över Norrtälje beundras från Södra bergen.

Resan gick vidare och i Vang i Edsbro gjordes uppehåll för att
få ett gravfält med en skålgropsten förevisat av komminister KarlArvid Grandin. Detta gjorde komministern så fyndigt att färddeltagarna innan de lämnade platsen använde skålgropstenen som
kollektbössa, liksom man i gammal tid använt den för offergåvor.
Edsbro hembygds- och föreläsningsförening fick härigenom ett välbehövligt tillskott till sin kassa.
I Söderbykarl, där ortens hembygdsförening stou för värdskapet,
demonstrerade intendent Ålenius det ganska unika museet. Ytterligare ett uppehåll gjordes, innan man var framme i Norrtälje, nämligen vid Karls kyrkoruin. Landsantikvarie Sundquist förevisade
den kända vallfartskyrkan, helgad åt Roslage ns skyddshelgon,
Sankte Karlung.
I Norrtälje vidtog omedelbart årsmöte i Samrealskolans hörsal under ordförandeskap av landshövding Kjellman. Till föreningens
hedersledamot kallades f. borgmästare W. E . Hallin, Norrtälje, som
under 30 år varit ordförande i Roslagens fornminnes- och hembygdsförening. Föreningens förtjänstmedalj tilldelades folkskollärare Isac Lagerqvist, fil. mag. Karin Alinder och fornvårdare Albin
Rylander för deras insatser för den uppländska kulturminnesvårcl en.
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Bild 7. Två av dagens nya m edaljörer: fil. mag. Karin Alinder och folkskollärare Isac Lagerqvist .

Slutligen omvaldes till föreningens ordförande landshövding Kjellman och till vice ordförande professor Lindqvist.
Efter årsmötet besågs staden med adjunkt P. M. Lijsing som ciceron. Mest uppskattad blev kanske den kulturhistoriska orientering
deltagarna fick från krönet av Södra bergen, där man har en storartad utsikt över staden och dess omgivningar.
En god avslutning på den ansträngande men givande dagen var
middagen, som serverades på Norrtälje stadshotell. Här tackade
landshövding Kjellman alla dem, som gjort denna populära utfärd
så givande. Han vände sig såväl till sina närmaste medarbetare,
landsantikvarie Sundquist och intendent Ålenius, som till dem, som
visat så storartad gästfrihet under resan.
över Rimbo och Husby-Långhundra gick sedan färden, åtskilligt
försenad, hemåt, med uppländsk vårskymni ng som liimplig slutvi njett på en lyckad dag.
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