
Utfä rdsde ltagarna sam lade vid Salnccke slott , Gryta s: n. 

Till Salnecke, Enköping, Ängsö och Västerås 

Upplands fornminnesförenings årsmöte och våruiffykt 7 juni 1964 

Vid sitt årsmöte 7 juni 1964 ställde Upplands fornmi nn esföre ning fär
den till minnesrika platser i sydvästra Uppland och östra Västman land. 
I sedvan lig ordning skedde avfärden klockan g med bussar frå n Buss

stationen vid Centralen i Uppsala. Som vanligt hade ett stort an tal del

tagare mött upp, omkring 250 personer. 

Första uppehållet gjordes vid Salnecke slott i Gryta socken, där ut
fä rdsdeltagarna hälsades av föreningens ordförande landshövding Olov 
R ylander . Man samlades i en vid krets på slottsgården och här deltog 

även Salnecke slotts värclpar, gods~igare och fru Samuel Gyllenadler. 

Fil. kand. \ 'Volter Elm höll ett kåserande anförande om Grytabygden 



ÅRSBOKEN Uppland 1964 

som fornbygel och Janclsan tikvarie Nils Sunclquist berättade om det märk

liga Salnecke slott, som ännu står praktiskt taget helt bevarat från elen 

tid, 1640-talet, då det uppfördes av drottning Kristinas bergmästare 
Georg Grissbach. 

I Korsängsskolan i Enköping hölls årsmötesförhandlingarna, vid vilka 
fornminnesföreningens ordförande landshövding Rylancler presiderade. 
Till hedersledamot i Upplands fornminnesförening utsågs föreningens 
mångårige revisor L riksbanksdirektör G. A. Barre, Uppsala, och till me
daljörer kontraktsprost P. A. Björkman, Vänge, och herr Sven Sjöborg, 
Enköping. Efter årsmötesförhandlingarna intogs gemensamt kaffe i Skol
matsalen. 

Från Enköping ställdes färden till Ängsö slott nere vid Mälaren. Sam
ling skedde i kyrkan, där andaktsstund hölls av komminister Harald 
' 'Vejryd. Kantor Gösta Eriksson spelade på orgeln och lanclsantikvarie 
Sundquist å tergav drag i Ängsö kyrkas historia, vari påpekades de nära 
förbindelserna mellan Uppsala domkyrka och Ängsö, framförallt på i340-
talet, då Ängsö-kyrkan uppfördes av riksdrotsen Nils Abjörnsson (Sparre). 

Bilresenärerna stiga in till högtiden Ängsö kyrka. 



168 Arsmöle och vårutflykt 1964 

Efter kyrkbesöket fingo deltagarna besöka både Ängsö slott och Ängsö 
naturpark. Uppe i stora slottssalcn ber;ittade grevinnan Hedvig Piper 

om slottets mångåriga historia och vi lka planer som förelågo för en bli

vande restaurering. L ektor Bertil 'l'Vallden, Eskilstuna, tog deltagarna 

med på en rundvandring i Ängsö naturpark och d emonstrerade diir dess 

speciella vegetationstyp. 

Dagens sl utmål var v;isterås, cHir gemensam middag intogs på restau
rant Klippa n. Lanclshiivding R ylander talade för elen nye h edersleda

moten och de n ya meclal jörerna och framförde till slut ett tack till alla 

medverkande i den innehållsrika dagen . I Uppsala var man åter vid 

21-tiden på kvällen. 


