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\lårutflykten ig68. Från besöket på \la ll by fri luftsmuseum vid Västerås. 

Till Torstuna, Västerlövsta, Sala 

och V ästerås 

Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt 
söndagen 27 maj 1968 

Ett tvärsnitt av ku lturen i Västmanlands J;in kom deltagarna ti ll godo 

v id Upplands fo rminnesförenings vårutflykt i 968. 

Vid Härledgården, Torstuna hembygdsfören ings hembygdsgård , gjor

des första uppehå llet. Vice ordföranden prof. em. Sven Hörstadius h;i]. 
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Vårutflykten 1968. Molnebo säteri i Västerlövsta studeras. 

sade deltagarna välkomna. H ärledgården, som ligger på ursprunglig 

plats och i sina ä ldsta delar h ärrör från 1751, presenterades därefter av 
hembygdsföreningens ordförande Axel Ekholm. 

lVIolnebo säteri var den andra uppehållsorten. Herr T orsten Söder
hjelm berättade om säteriets ägare och byggnadshistoria. Huvudbyggna
den från 1672 har rita ts av Nicodemus Tessin d.ä., som i Molnebo hade 
en tillflyktsort. 

I Sala gjordes ett längre uppehåll. Efter gemensam kaffedrickning 
Mikaelsgården, där ordföranden i Salabygdens fornminnesförening, fab
rikör Einar Joha nsson berättade om Sala och dess rika historia, fö ljde 
årsmötesförhandlingar i läroverkets aula, under ordförandeskap av vice 
ordföranden prof. H örstadius. Minnesord uttalades över Ni ls Alenius, 
Sigurd Erixon, Sigurd Wallin, John Eriksson, Sven Ljung och Bror 
Hjorth. Årsberä ttelsen godkändes och de till föreningen hörande för
valtningarna erhöll ansvarsfrihet. Alla under omval stående förtroende
män omvaldes. Till hedersledamöter kallades professorerna Mårten Sten-



Vårutflykt 

berger och Henrik Cornell samt kapten Gustaf von Ehrenheim. För
tjänstmedaljer tilldelades folkskollärarna Hjalmar Eriksson och Sven 
Wallström. Sekreteraren informerade om det planerade programmet i 

samband med firandet av föreningens 100-årsjubileum 26 januari 1969. 
Föreningens nye ordförande, landshövding Ragnar Edenman, installera

des på sin post. 
Därefter gick färden till Sala landsförsamlings sockenkyrka. Kommi

nister Harald Wejryd höll en andaktsstund, varefter landsantikvarie 

Sundquist berättade om kyrkan och dess målningar av Albertus Pictor 
och gjorde jämförelser med andra kyrkor på norra Mälarstranden. 

Färden gick vidare till Västerås, vårutflyktens slutmål, där deltagarna 

först samlades i Vallby innehållsrika friluftsmuseum. Landsantikvarie 
Sven Drakenberg tog emot och man gjorde en rundvandring på områ
det. 

Middag intogs i Stadshotellets festsal, vars jugendarkitektur nyligen 
genomgått en restaurering. Landshövding Edenman hälsade välkommen, 
kapten von Ehrenheim talade för hedersledamöterna och folkskollärare 
Sven Wallström för medaljörerna. Landshövding Gustav Cedervall fram
förde ett tack för att utflykten hade gått till Västmanland som fått 
visa en del av sin skiftande kulturhistoria. Slutligen framförde ordfö
randen sitt tack till deltagare och arrangörer. 


