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"Vårutf kten med Penslonärsklubben vid CelsiusTechrr I Järfälla.

Om man kan så skall man framföra slna synpunkter kort och kärnfullt' gärna
I en enda menlng. Och nu vlll jag också med fölJande enda menlng framföra
ett tack från deltagarna i bussfärden. Detta tack skall såväl de som arbe-
tat med penslonärsaktlvlteterna men även CelsiusTech ha för deras bldrag
tllt penstonärsklubbens verksamhet. Men nu tltL 'rmln grundade menlngil:

// Det kom en kallelse från Celslus-penslonärernas klubb I JärfälIa angående
en vårutflykt med buss via Enköplng - Västerås - Vallby frlluftsmuseum samt
besök vid Åsby trädgård, vldare tlll Messlngsbruket t Skultuna rnm, en resa
som lockade oss och säkert många andra, däribland flera från SATTech, där
såväl Jag som mln Brlta arbetade lnnan Celsius köpte upp företaget strax
efter det vl hade pensloneratsr och vi tog tacksamt emot erbJudandet, varför
vi snarast sände in vår anmälning till resan som skulle starta vld Klara-
bergsviaclukten klockan åtta på morgonen den 16 maJ, en tldpunkt som och som

tydllgen passade den Knivstabuss som den morgonen tog upp oss vld den be-
stämda avreseplatsen för att fara vldare, dock inte via CeLsius i Järfälla
för att hämta upp flera andra därtfrån, ty där lnfann slg en annan buss, vll-
ken vl snart kom lfatt på motorvägen, då vl fann att denna var I det närmaste
fullsatt tiIl skillnad från vår, som bara var halvbesatt, vllket lngen sörJde
för, ty därlgenom fick vl Ju större utrymme att rörra oss på och kunde välja
de slttplatser som passade var och en under färden vla enköping fram till
Västerås och där frlluftsmus6et vid Vallby, där vl flck det efterlängtade
förmlddagskaffet med den obligatorlska kanelsnurran, medan t'källarmästarenrl

berättade om denna forntida vikingaort dlt det på den tiden fanns möJligheter
att färdas med deras båtar, men son nu är torrlagt och där många dittranspor-
terade byggnader från den omglvande trakten återuppbyggts så att det blev en

sorts Skanse:^. (i Stockholm) eller hussamllngarna på Torekällberget (vtd Sö-
dertä}Je), och vl fann att de hade lyckats väl med detla, i,synnerhet när det
gältde den flna Vikingahallen, sorn det var en fröJd att besöka innan clet var
dags att fortsätta resan frarn t111 Domkyrkan I Västerås, där vl toge emot av
en trevlig och kunnig guicle, som på ett fascinerande sätt kunde berätta hela
kyrkans hlstorla, från grundens läggande vla bränder och återuppbyggnader un-
der tidernas lopp, om de personer som bidraglt till denna enorma byggnad och
om dem som funnit sin slutllga vlloplats här, bland annat ERIK XIV' som nu vl-
lar I en upphöJd sakofag av Carreramarmor I enllghet med en önskan av teater-
konungen Gustav III, och med guidens ord ekande I vårt minne fortsatte färden
mot Skultunagården, där vt fick en god lunch, bestående av oxstek I madeira-
sås samt ö1 och kaffe, allt under det att krögaren berättade lltet om alla de

uppstoppade tuppar som fanns litet här och var i restaurangen' varefter fiir-
den glck vldare rrmot Ramnäs - Hallstahammar - Surahammarrr som vi enllgt pro-
spektet skulle få se men som vl lnte upplevde, men däremot l<om vi fram till
Åsby trädgård, där vl överväldigades av åsynen av en prunkande flora, såväl
lnne I butiken där orkid6erna lockade bland alla pelargonior och rosen begonlor'
som utomhus där ett enormt utbud bredde ut slg och som lockade ttll inköp för
hemmaträdgårdarna och balkongerna, och få var väI de som gick tomhänta därlfrån
t11l den väntande bussen, som efter detta sista stopp for de många milen hem

t111 Stockholm lgen, allt medan vl satt och dlskuterade dagens upplevelser' syn-
intryckr Dyä bekantskaper under det att det vårskira landskapet rusade förbi
vår buss, som sklckligt framfördes av t'stlgrr och där vår bussguide under hela
resan hade hållit oss underkunnlga om var vi befann oss, så det var lnte att
undra på att såväl chauffören som gulden avtackades med applåder, allt medan

vl närmade oss slutstatlonen vid Klarabergsviadukten, där vl steg av och såg
fram mot nästa utflykt I höst, så emellertid - och tyvärr - lnte våra närnaste
anhörlg får vara med, vllket beslut hade framkallat ett tankfullt I'varför det?rl
hos många, vllka nu sklngrades mot alla håll för att via bussar och pendeltåg
komma tlll sina hemorter. ll
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