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Husby gravfält

40 synliga gravar från 
yngre järnålder 
550-1050 e Kr. 

(Ingen av gravarna är 
undersökt.)



Salsta fornborg



Vandrarhemmet i 
Gimo



Dubbelregnbåge i Gimo



Runsten vid Gimo damm



Andersby Ängsbackar

Odlingslandskap från 1800-
talet:
små åkerlappar, ängar, hagar 
och ädellövsskog.







Dannemora gruva





Dannemora gruva







Österbybruk

1400-talet: Österby tillhör 
gården Örbyhus som ägs av 
Vasa-ätten.

1500-talet: Gustav Vasa startar 
ett järnbruk som ska tillverka 
krigsmateriel. 

1643: Louis de Geer 

1758: Claes Grill

1821: Per Adolf Tamm

1916: Gimo-Österby Bruks   AB 

1983: Verksamheten läggs ner.



Värdshuset 
Gammel Tammen

(efter Per Adolf Tamm som 
kallades Gammel 
Tammen.)

,



Österbybruk Bruno Liljefors ateljé i byggnaden som varit både hönshus, 
tvättstuga och brygghus. 
Liljefors bodde i herrgården 1917 - 1932



Österbybruks
vallonkyrka
invigdes 1735.

Familjen de 
Geers vapen 
högst upp
ovanför 
predikstolen.



Smedjan, troligtvis världens enda bevarade vallonsmedja.







Visning av smide i vallonsmedjan.







1696:

Lövstabruk startade som bondebruk på 1500-talet. 

Sedan tog kronan över och arrenderade ut till Willem de Besche och 
Louis de Geer 1626.



Bruket ödelades av 
ryssarna 1719, men 
byggdes upp omgående.

Bruksverksamheten lades 
ner 1926. 

Louis de Geer köpte bruket 
1643 och 

Louis de Geer köpte bruket 
1643 och förvandlade det 
till ett modernt 
järnbruk.





Herrgårdsparken i barockstil har återskapats med hjälp av gamla 
kartor.
Staketet av järn har tillverkats vid bruket.



• Paviljongerna vid vattnet ( Risforsån) hyste biblioteket och naturaliekabinettet.  



Herrgårdens entré.



Köket

Glass”maskin”





Lövstabruks vallonkyrka 
invigdes 1727.



Cahmanorgel, den enda bevarade av far och son Cahmans större orglar.
De var orgelbyggare från Tyskland verksamma i Sverige.



Naturreservatet Källarberget

Källarberget är en 17 m hög bergsrygg.

Kusten utanför är öppen och saknar 
skärgård.

Fågelskådning: 

många sjöfåglar passerar förbi här under 
flyttsäsongen vår och höst.



Källarberget.

Spår efter inlandsisen: isräfflor, klapperstensfält och grytlika 
bildningar. 



Labyrinten



Fagerviken

Lunch hos Kalles fisk



Fågelsundet



Ottarshögen

37m i diameter, 6m högt





Stiglucka till Vendels kyrka.

Kyrkan invigdes 1310





Målningarna 
överkalkades 
1734.

Predikstolen är 
från 1685.



”Hanes Yuan målare”

signatur av Johannes Iwan som gjorde 
målningarna 1451-52 samtidigt som 
kyrkan byggdes om med tegelvalv.









Vendelfyndet

Gravfynd från Vendel på 
Historiska Museet i Stockholm



Vändom-stenen / 
Kurirstenen.



Örbyhus slott
- godset känt sedan 1300-talet
- 1451 köptes av Gustav Vasas farfar Johan Christensson Vase och tornet uppfördes.
- 1548 bytte Gustav Vasa till sig Örbyhus från sina kusiner.



Gustav Vasa befäste 
godset, lät bygga 
vallgravar och en 
ca 16 m hög stenmur, 
6 meter högre än 
idag.

Stenar ur muren 
användes till 
slottsbygget på 1600-
talet.



Gustav Banér ägde slottet på 1600-talet och byggde  ut fastigheten till ett barockslott. 

En park med akvedukter, fontäner och en spegeldamm anlades.

Vapensköldarna på fasaden är Banérs och hans hustrus, Sofia Cecilia Kruus.



Erik XIV hölls inlåst på slottet 1573 – 77 och dog här.





Carl de Geer ägde slottet 1825 – 1832 och lät bygga flera av byggnaderna runt slottet, t.ex. orangeriet.

1900 köptes slottet av familjen von Rosen som lät renovera slottet och anlägga en ny trädgård. 
Godset ägs än idag av släkten von Rosen.



Vagnar och seldon 
visas i stallet. 





Lunch på restaurang Erik XIV vid Örbyhus slott



Tensta kyrka



Riddaren Bengt Jönsson Oxenstierna 
inför Petrus.



Målningarna i 
koret och 
långhuset  är 
gjorda av 
Johannes Rosenrod
1437.

Man tror att han
var tysk, inbjuden 
till Tensta av Bengt 
Oxenstjernas son 
som studerade i 
Leipzig vid den här 
tiden.



Yttersta domen





Scener  ur
Heliga Birgittas liv.

Birgitta och hennes barn 
inför påven.

Birgittas skrin i procession.



Birgittas föräldrar i skeppsbrott.

Birgitta, djävul och ängel.



Man i livsträd, döden och 
djävulen.

Girigheten

Adam plöjer



Altarskåpet är från 1480-talet





Den ursprungliga takkonstruktionen, ett medeltida tunnvalv, kan ses 
ovanför tegelvalven.





runstenar

"Sigfaststenen" vid Tensta kyrka 

Efter kopparstick av Johannes Bureus 
(1600-talet)

”Sigfast och Brand och 
Vikättle. Helga lät uppresa 
stenen efter Andvätt, sin son, 
som blev död i dopkläder. 
Kristi hjälpe Andvätts själ”.



Tensta
kyrka

”Torbjörn och Torsten och Styrbjörn lät resa stenen 
efter Torfast sin fader. Öpir ristade.”

”... och ... lät upresa denna sten till 
minne av Kvig, sin fader, Sigrid efter 
sin man.”



Norrtuna gårdN





I tiondeboden finns en 
utställning om 
Linnélärjungen Anders 
Sparrman, Ostindiska 
kompaniet och Sparrmans
resor med kompaniets 
fartyg.

Anders Sparrmans far, 
Eric, var kyrkoherde i 
Tensta kyrka 1760-1765.



Viksta stentorg



Foton: Eva och Eric Bolander, Erik Elvers, Soili Bisi-Ström och Claes Göran Ström

- 17  deltagare
- en hyrd minibuss, tre personbilar
- logi: Gimo vandrarhem
- kostnad ca 2000kr/pers


