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2019-07-02 

Natur- och kulturvandring vid Nibble gård 

Det är en bit att åka till Nibble gård varför vi provade ett annorlunda sätt att ta oss 

dit per bil. Alla deltagarna hade fått något som ibland kallas för ”roadbook” inför 

dagens evenemang. I den lilla skriften fanns inte bara en vägbeskrivning utan också 

en hel del om det som kunde ses utefter den slingrande vägen till Nibble gård. 

Första stoppet var vid Tempo i Grillby där vi mötte de som inte ville starta i Bålsta. 

Affären har verkligen ett bra sortiment för att ligga så nära det stora köpcentret i 

Enköping. När alla var samlade den 25 juni 2019 var vi faktiskt hela 38 stycken 

samt två barnbarn som såg fram emot en god smörgås med dryck långt ute på 

Trögden. 

Resan fortsatte i sakta mak mot Fånö där vi gjorde vårt andra stopp för att få 

information om bokskogen och om själva slottet. Annagreta Tiefensee bidrog 

också med viss information om skogen som Joachim hade skickat med. 
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Det blev lite trångt i bokskogen med 12 bilar, nästan i diket. Tack och lov blev det 

inget möte eller omkörning. 

 

Vi fortsatte vår färd på en grusväg som snart övergick till en smal och trevlig 

asfaltsväg. Efter att ha passerat Hacksta kyrka kom vi fram till Veckholm. Nästa 

stopp blev vid den mycket fina klockstapeln bredvid kyrkan. 

Kyrkan uppfördes initialt på 1200-talet. Vid 

mitten av 1600-talet påbörjades bygget av 

De la Gardieska gravkoret efter ritningar av 

Nicodemus Tessin d.ä. Det storslagna 

projektet fullbordades dock aldrig. 

Stapeln uppfördes 1668 på bekostnad av 

rikskanslern Magnus Gabriel De la Gardie. 

På klockstapeln finns nu fyra solur som bär 

årtal från 1840-talet, då en större reparation 

ägde rum. 

Lyckan stod oss bi, kantorn och en 

orgelbyggare från trakten var i kyrkan och 

de lät oss komma in och beskåda inte bara 

kyrkan och gravkoret utan vi fick också 

höra en hel del om kyrkan och speciellt 

orgelns historia. Lite fascinerade var 

berättelsen om den fågelstämma som finns 

i orgeln. Stämman används bara en gång 

per år, under midsommargudstjänsten när 

”Den blomstertiden nu kommer” sjungs. 
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Tyvärr har man varit tvungen att slå igen Millis gamla affär som låg utefter vägen 

mot Kungs-Husby, macken finns dock kvar men ingen av oss hade användning av 

den idag. Vi passerade vägen ned till Torsvi, där det finns en mycket gammal och 

fin kyrka som är väl värt ett besök.  

Kungs-Husby, som jag troligen uttalar helt fel, 

är en fin by med en lika fin kyrka, vilket vi 

passerade snabbt på väg mot kaffet. 

Väl framme vid Nibble gård hälsade Ann-

Christin oss välkomna och hon berättade om 

gårdens historia och vilka olika smörgåsar vi 

kunde beställa. Vi gick på ett led och Ann-

Christin noterade våra beställningar. Vilken 

organisation! 

Nu blev det både natur och kultur på vår 

vandring runt Nibble. Ett flertal ställen var 

markerade i naturen och i skriften kunde vi 

läsa om vad man såg och vad som kanske 

kunde ha varit där för många år sedan. 
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Vi i min lilla vandringsgrupp 

på sju stycken personer hade 

en egen ”guide” som läste 

högt ut broschyren. 

Det är verkligen trevligt att 

Ann-Christin och Roland 

Eriksson har anlagt denna fina 

”forntidsstig”.  

Nu undrade vi hur de hade 

tagit hand om våra 

beställningar av smörgåsar. 

Tror ingen blev besviken på 

servicen.  

 

Många av de stora problemen blev nog avhandlade under vår fikapaus, vet också 

att ett större antal ”myror” införskaffades i den fina butiken. 

Dagens upplevelser var inte slut med detta utan ett antal, som inte behövde jäkta 

hem till Bålsta, besökte och förundrades av den fina väderkvarn som fortfarande 

finns kvar i Kungs-Husby. 
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Med ojämna mellanrum anordnas underhållning och andra aktiviteter vid kvarnen. 

Har ni vägarna förbi finns där också en fin butik, typ loppis men med mycket mer, 

strax innan kvarnen. Stället heter Kaser´n, kolla gärna www.kasern.se. 

Efter detta bar det hemåt på olika vägar. Tror att alla hade en fin dag men många 

nya upplevelser. 

/Kent Magnusson 

 

PS 

Glöm inte vår sommarutflykt, en heldag med SL den 11 juli 2019. 

 


