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Vid Brunna gård i Vänge. Prof. Sven Hörstadius, jur. kand. Göran Rosenlund 
och fru Karin Hås tad. 

Till Vänge, Hagby, Villberga och Enköping 

Upplands Jornminnesförenings höstutjlykt 26 sept. 1965 

Trots en hotande grå himmel sö nd agsmorgonen 26 sept. 1965 startade 
Uppla nds fornminnesförening sin höstutflykt med två bussar, som efter 

en kort färd befann sig vid utfl ykte ns första mål, Ekeby by i Vä nge. 

Rundva ndringe n p å de n iinnu oski ftade byplatsen inleddes m ed att 

amanuens v\Tolter Eh n gav en historisk översikt över uppländskt by

väsende och avslutades vid E keb y väderkvarn , där kyrkvaktare Gustaf 

Andersso n berättade. Vid el en närbelägna Brunna gård tal ade jur. kanel. 

Göran R osenlund om gårde n och dess olika ägare. Han uppmärksam

made u tfl yktsd eltagarn a p å Brunnas höga , knuttimrade magasinsbygg
nacler. 



ÅRSBOK EN U jJjJ land 1965 

En intresse viickande punkt på programmet var Focksta vat te nkva rn 

och såg vid Sävaå n i Hag by socken. H ;ir tog kvarn:iga ren Erik H o ll

vass ter emot och d emonstrerade kvarnens tekniska uppbyggnad m ed 

dess imponera nde vattenhjul. Fil. kand. Yvo nne Ek myr höll ett fö redrag 

om Sävaclalen ur kulturgeogra fisk synvinkel. 

fiirden gick vidare mot Villberga med ett kortare uppehåll på R ym
ningen , in vid ö rsundsbro, d är amanuens Elm talad e om el en stora a ll

männingens betyd else fö r kringligga nde bygel . Den ålderdomliga by
pl a tse n i H åra, Villberga socken, var resa ns sista anhalt före a nslut

ningen till E nköpi ngscl age n. Med hFilp av el en pla n iiver byplatsen , so m 

utd elad es, kunde deltagarna få en god upp fa ttning om el en raclby som 

H åra utgör. Kyrkvärden Edvin Andersso n berättade om byn och ama
nuens E lm anslö t med byhistoriska sy npun kter. 

Det giva nde utflyktsp rogrammet hade sa mmanställts av ama nuens 

W olter Elm och u t fl ykten leddes av vi ce ordföranden professor Sven 

H örstaclius. Om E nköpingscl age n 1965 berättas på ann an pl ats i års
boken. 


