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Bygdegården Färnbostugan vid Gammelgården

Västerfärnebo Hembygdsförening

En angelägen diskussion inleddes un-
der våren 2010 om behovet av en ny 
kaffestuga. Efter drygt tre års hante-
ring kring utformning, placering och 
finansiering samt byggande är vi nu 
framme vid ett förverkligande.
 Dagsläget är att Hembygdsfören-
ingen har inlämnat en ansökan om 
bygglov avseende Färnbostugan till 
Sala kommun. 
 Vi är numera även medlemmar i 
Bygdegårdarnas Riksförbund och 
kan därmed ansöka om årligt drifts-
bidrag som övriga bygdegårdar i Sala 
kommun. 
 Under oktober 2013 erhöll vi beske-
det från Sala kommun att vi erhåller 
1,26 Mkr fördelat på åren 2013, 2014 
och 2015.  
 Vi har gjort en ny ansökan till Bo-
verket. Denna ansökan uppgår till 

980 000 kronor och inlämnades i de-
cember 2013. Boverket har mycket 
begränsade årliga bidragsresurser att 
fördela till Bygdegårdar och vi erhål-
ler besked under maj månad.

 Detta innebär vi kan inleda det kon-
kreta arbetet med några byggförbe-
redelser. En beställning av timmer-
stommen är gjord och beräknas vara 
leveransklar till sommaren.

Vår nya Bygdegård, där Soldatstugan står idag.
Akvarell av Per Forsgren.

Under hösten och vintern 2013 har 
placeringen av Färnbostugan disku-
terats bland annat med bygglovavdel-
ningen vid Sala kommun. Det är en 
stor byggnad som påverkar vår Gam-
melgård och förändrar helhetsbilden. 
Det senaste förslaget till placering, 
som redovisats vid ett medlemsmöte 
i december 2013, är mittemot stora 

logen där Soldatstugan nu ligger. 
Denna placering uppfyller de krav vi 
har på en ny kaffestuga och förbätt-
rar i hög grad tillgängligheten året 
runt. Det är meningen att byggnaden 
ska kunna användas för bland annat 
uthyrning även vintertid och då ska 
vägar snöröjas. Även ett inbjudande 
gårdsrum eller torg framträder med 

Slutlig placering av Bygdegården vid Gammelgården
denna placering när man närmar sig 
Gammelgården. Här, på den öppna 
ytan mellan bygdegård och logen 
kan olika aktiviteter ske året om. 
Portlidret, snart försett med klocksta-
pel, kommer mer till sin rätt och häl-
sar besökare välkomna vidare in till 
Gammelgårdens ”inre” delar.

Det innebär att Soldatstugan måste 
flyttas till en lämplig plats. Ett förslag 
är mellan Ösjölogen och Åhlboden 
upp mot Aspvreten (se kartan). Vid 
en flytt finns brister att åtgärda på 
Soldatstugan. Plankgolvet ligger för 
närvarande delvis på marken. Mur-
stocken är i behov av reparation och 
går inte att använda enligt sotaren. I 
samband med flytten kommer gol-
vet att åtgärdas och en ny murstock 
uppföras. Kontakter har tagits med 
Bygglinjen vid Ösby som medverkar 
vid dessa arbeten.   
 Då detta förslag till placering av 
Färnbostugan presenterades på med-
lemsmötet i december 2013 var få 

(forts. på nästa sida)

Nya 
Färnbostugan

Ny plats för
Soldatstugan
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Biskop emeritus Claes-Bertil Ytterberg 
vid Gammelgården.

medlemmar närvarande varför det 
beslutades att förslagen skulle redo-
visas i detta nummer av Medlems-
information och på Hembygdsfören-
ingens Årsmöte den 23 mars 2014.

Byggprojektet – 
Bygdegården Färnbostugan 
vid Gammelgården 
Under hösten har Hembygdsförening-
ens Byggnadskommitté besökt Åvest-
bo Bygdegård söder om Fagersta. Den 
uppfördes för cirka tre år sedan och 

många intressanta erfarenheter och 
synpunkter diskuterades vid besöket. 
De har haft ett nära och uppskattat 
samarbete med Bygglinjen vid gym-
nasieskolan i Fagersta. Det innebär att 
de genom detta samarbete med skolan 
samt en hel del eget arbete och bra pri-
ser vid materialinköp erhållit en byg-
degård till en måttlig produktionskost-
nad. Styrelsen mottar alla synpunkter 
och förslag från medlemmar och bo-
ende i bygden som på något sätt kan 
stötta det aktuella projektet. Det gäller 

allt från begagnat taktegel till egna ar-
betsinsatser och gåvor. 

Övriga byggnader 
För fortsatt underhåll av våra bygg-
nader vid  Gammelgården har medel 
sökts från Länsstyrelsen och Riksan-
tikvarieämbetet. Aktuella underhålls-
åtgärder är tak, bottenstockar och 
grund till Storstugan samt Åhlboden. 
Beviljas anslag under våren 2014 
kommer arbetena att utföras under 
sommaren och hösten.

Sommarprogrammet 2013
Under sommaren 2013 genomfördes 
i vanlig ordning ett omfattande som-
marprogram.
 Dragspelstämman Färnboparaden 
med över 1 000 besökare firade 35 år 
och är den största spelstämman alla 
kategorier i Mälardalen. 
 Sommarprogrammet inleddes med 
Nationaldagsfirande med föredrag av 
vår medlem biskop emeritus Claes-
Bertil Ytterberg med släktrelationer 
till Västerfärnebo.

Bakluckeloppis 
En Bakluckeloppmarknad genomför-
des för att i första hand se om detta är 
något som vi kan lägga mer fokus på 
och om vi ska fortsätta med denna ak-
tivitet. Närmare tio försäljare deltog 
med tämligen kompletterande inrikt-
ning och var nöjda medan besökar-
antalet inte var så överväldigande 
trots bra väder. 

Desto fler besökare kom till det tra-
ditionella Midsommarfirandet vid 
Gammelgården som allt fler sätter 
värde på. Närmare 500 personer del-
tog och självfallet många barn. Sala-
ortens Folkdansgille svarade för dans 
och musik. Sedan vidtog barnens 

dans runt midsommarstången med 
ringlekar.

 Kristen Gemenskap genomförde en 
av Sommarkvällarna och denna kväll 
var mycket uppskattad med många 
besökare.
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Skogs- och sågverksägaren Karl Hedin i skogen med jämt-
hunden Clay.

En annan av Sommarkvällarna var en Familjekväll som 
Hembygdsföreningen genomför i samarbete med Färnbo 
Byalag. Ett program riktat till barnen med bland annat 
en föreställning med buktalaren Hasse Silver och dockan 
Kalle. Det fanns även möjlighet att åka häst och vagn 
samt att prova på ponnyridning. 
 För de äldre var intresset mer riktat åt visning av äldre 
traktorer samt historiken om Grållen som arrangeras av 
den lokala Grålleklubben med äldre Ferguson-traktorer 
under samma kväll.

Buktalaren Hasse Silver och dockan Kalle tillsammans med 
några av barnen på Familjekvällen.

En artikel i Expressen som Lotta Gröning skrev någon 
vecka innan hennes planerade medverkan kring lands-
bygdens utveckling vid en annan av Sommarkvällarna 
gjorde att hon retade upp jägarna och de som har boskap 
på trakten så pass att hon kände sig hotad att komma till 
Västerfärnebo.
 Med relativt kort varsel ställde skogs- och sågverksä-
garen Karl Hedin upp som föreläsare. Många på trakten 
känner till Karl Hedin och hans företag. Han genomförde 
sitt uppskattade faktabaserade föredrag kring vargens ut-
bredning och hur man ser på detta fenomen i Sverige och 
i Norden. En mycket intressant kväll med många konkre-
ta diagram och bilder kring temat som fångade närmare 
ett hundratal deltagare denna kväll vid Gammelgården.
 Endast för någon vecka sedan hörde flera personer varg 
yla vid Vargbacken söder om Västerfärnebo kyrka. Vid 
det här laget känner de flesta till att man förr i tiden för-
varade vargnäten på kyrkvinden i Västerfärnebo.

Sommarkvällarna avslutades tradi-
tionsenligt med Västerfärnebo Drag-
spelsklubb. 
 
Konst- och Hantverksrundan genom-
fördes för 13:e året och en av statio-
nerna runt om i Västerfärnebo och 
Fläckebo var Gammelgården.
 Denna trevliga, intressanta samt 
välbesökta årliga aktivitet arrangeras 
av Färnbo Byalag. Ett mycket upp-
skattat utflyktsmål under två dagar 
bland konsthantverkare, konstnärer 
och ett brett utbud av textil- och övri-
ga hantverksalster gjorda av traktens 
hantverkare. 
 Slutligen genomfördes en julmark-
nad första Advent kring kyrktorget i 
Västerfärnebo där även Hembygds-
föreningen medverkade.

 Vår stora loge vid Gammelgården 
kommer väl till pass vid sådana ar-
rangemang som julmarknaden och 

Hemslöjdade tomtar säljs på logen vid Julmarknaden av Birgit Södereng.

andra aktiviteter när vädret inte till-
låter att vara under bar himmel.
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Färnboparaden firade 35 år – Mälardalens
största spelstämma
Spelstämman Färnboparaden har 
genom åren haft tusentals besökare. 
Under den första tioårsperioden del-
tog årligen närmare 3 000 personer 
varav flera hundra som kom med 
sitt instrument och därigenom delta-
git utan kostnad. Stämman har alltid 
genomförts under den sista lördagen 
i juli månad. Under 2013 samlades 
över 1 000 personer vid Gammelgår-
den för att fira de 35 år som stämman 
genomförts. I sammahanget bör även 
nämnas att det även är drygt ett hund-
ratal personer i Västerfärnebo som 
ställer upp och ideellt svarar för allt 
praktiskt arbete som en sådan folkfest 
kräver. De har genom åren värdesatts 
av många besökare och inte minst de 
bussar som kör besökare från och till  

flera parkeringsplatser som ligger runt 
Gammelgården.
 Ett par mycket välkända artister bru-
kar höja intresset för stämman för-
utom ett omfattande program i övrigt. 
Under 2013 var det Bengt Åke Janson 
mer känd som Bengan Janson och 
Åsa Jinder som var de stora namnen.
 Under stämman spelades fler kom-
positioner av framlidne Helge Bohl-
ström som var Färnboparadens grun-
dare och eldsjäl. 
 Bengan Janson erhöll årets stipen-
dium instiftat till minne av Eberhardt 
Jularbo som för tredje året delades 
ut vid Färnboparaden av hans dotter 
Lena Jularbo-Brauner och Nils Fläcke 
som båda ingår i stipendie juryn. Bengan Janson blev 2013:års Ebehardt  

Jularbo stipendiat.

Riksspelman Åsa Jinder med nyckelharpa på Färnboparaden 
utsågs redan 1979 som Sveriges yngste riksspelman vid 15 
års ålder. I sammanhanget bör nämnas att alla som har in-
tresse för nyckelharpa eller spelar känner till Jan Ling. Han 
doktorerade på instrumentet och skapade ett nytt intresse 
och möjligheter för detta genom doktorsavhandlingen och 
de böcker om nyckelharpan som följde. Hans båda föräldrar 
kommer från Salbohed. Han skulle i början av detta år upp-
träda i Oslo tillsammans med ”vår” riksspelman på trakten 
Josefina Paulson. Men detta genomfördes aldrig eftersom 
Jan Ling avled under oktober månad 2013. Han blev 79 år 
gammal.

Riksspelman Åsa Jinder på Färnbo-
paraden 2013.

På spelstämman deltog även flera 
barn och ungdomar vilket är mycket 
trevligt. En av dessa som spelade på 
dragspel var Agnes Aldén, 9 år från 
Gävle med rötter i Västerfärnebo.

Med ett stort dragspel deltog Agnes 
Aldén, 9 år gammal  på spelstämman.

Vi ser fram emot årets 

Färnboparad  lördagen 

den 26 juli 2014!
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Ett omfattande buskspel tillhör spel-
stämman i Västerfärnebo. Man bru-
kar särskilt framhålla fördelen med 
att man inte stör varandra tack vare 
alla byggnader vid Gammelgården 
som skärmar av och i några byggna-
der kan man även sitta under tak. 

 Ett angeläget inslag på Färnbopara-
den för att öka intresset för dragspels-
musik hos barn och ungdom. Väster-
färnebo Dragspelklubb har genom 
åren besökt Västerfärnebo Skola för 
att ge eleverna möjlighet att bekanta 
sig med dragspelsmusiken och inte 
minst att de även provspelar på drag-
spelen vid dessa besök. Ett omfattande buskspel hör till Färnboparaden.

Barn- och ungdomsaktiviteter

Inom Hembygdsföreningen har diskuterats hur vi kan 
stödja ungas engagemang kring hembygdens land-
skap. Hur vi kan arbeta med hembygdens historia och 
dess natur- och kulturarv, med friluftsliv och värd-
skap. Vi vill öka ungdomarnas kännedom om hem-
bygden och öka deras kunskap om föreningsliv.
 Inför höstens skolstart 2013 träffades några lärare 
och medlemmar inom Hembygdsföreningen för att 
diskutera  aktiviteter för årskurs 1-3  vid Västerfär-
nebo skola.
 
 Det kom därför att genomföras flera aktiviteter vid 
Gammelgården tillsammans med barnen och bar-
nens lärare vid Västerfärnebo skola. Det har fungerat 
mycket bra tack vare en bred uppställning från flera 
personer från Hembygdsföreningen. Det har även va-
rit värdefullt att kunna använda en rad olika föremål 
och visa byggnader avsedda för skilda ändamål. I 
samband med dessa aktiviteter har därför äldre före-
mål och husens tidigare användning utgjort en värde-
full tillgång vid de olika grupparbeten ”från förr till 
nu” som eleverna deltog i vid Gammelgården.

Elever i årskurs 1-3 vid Västerfärnebo skola 
besöker Gammelgården med tema från förr till nu.

Per Forsgren visar barnen 
hur man malde och fick 
fram mjöl förr i tiden.
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Det genomgående temat var en jäm-
förelse mellan då och nu eller från ax 
till limpa och hur man arbetade förr 
med olika föremål där även konkreta 
aktiviteter ingick som malning av säd 
samt bakning.
 Detta tema har vi tillsammans med 
skolan baserat på ämnet hembygdens 
historia som numera ingår i kurspla-
nen för årskurs 1-3 i grundskolan.
 Det kan handla om skildringar av li-
vet förr och nu i barnlitteratur, sånger 
och filmer, till exempel skildringar av 
familjeliv och skola. Minnen berät-
tade av människor som lever nu.
 Hemortens historia omfattar vad 
närområdets platser, byggnader och 
vardagliga föremål kan berätta om 
barns, kvinnors och mäns levnads-
villkor under olika perioder. Vidare 
om yrken och verksamheter i närom-
rådet. 

Elever i årskurs 1-3 vid Västerfärnebo skola äter eget nybakat bröd vid Gammelgården 
med tema från förr till nu.

Här ska vi baka tillsammans, säger Gun Hall.

 Hembygdsföreningen har även ge-
nomfört andra insatser inom ramen 
för RIK-skolan avseende barn och 
ungdom för att genomföra en del ak-
tivteter riktade till ungdom på trakten.
På Gammelgården finns många fö-
remål och handredskap från natura-
hushållningens epok liksom särskilda 

byggnader avsedda för specifika än-
damål. 

Textilgruppen
Inom Hembygdsföreningens Textil-
grupp har vi även diskuterat hur en 
del program och teman kring vävning 
kan ligga till grund för motsvarande 
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Avverkning av höga träd Arbetstimmar och ideell tid

Per-Gunnar Hall visar 
Storstugan med alla 

föremål och spinnrocken.

Från Sveriges Hembygdsförbund har vi anmodats att re-
dovisa våra ideella timmar för vårt arbete med Hembygds-
föreningen och vid Gammelgården. Vi har under 2013 
försökt att hålla ordning på detta och har kommit fram till 
att det totalt handlar om 4 300 timmar. Det omfattar ad-
ministrativt arbete, styrelsemöten, bokföring, betalningar, 
ansökningar och kontakter med kommunen och länssty-
relsen, länsmuseet, renovering av byggnader samt förbe-
redelser och genomförande av sommarprogrammet samt 
Färnboparaden. Här återfinns även Textilgruppens arbete, 
städning, gräsklippning samt Bygdeband, medlemsregister 
och Hembygdsföreningens webb och vår Medlemsinfor-
mation som går ut till samtliga hushåll. 
 Anledningen till detta är att Sveriges Hembygdsförbund 
vill kunna visa det omfattande och mångfasetterande in-
satser som görs av hembygdsrörelsen i riket och använda 
detta bland annat när hembygdsrörelsen förs fram i skilda 
sammanhang och när medel söks för planerade verksam-
heter eller projekt.

Vi har avverkat övergrova och mycket höga träd vid Gam-
melgården. Det har verkligen varit grannlaga att fälla 
dessa träd som står intill eller i närheten och lutar över fler 
av  byggnaderna. Genom kontakt med AB Karl Hedin har 
vi erhållit en mycket professionellt arbete som fortsätter 
under vårvintern ovanför den nya logen. Det som avverkas 
kommer så småningom att flisas. En intressant överens-
kommelse där utgångsläget är att värdet av de volymer trä 
av stammar och kvist som avverkas kan motsvara kostna-
den för manuell avverkning av dessa höga träd.
 Genom ett Arbetsförmedlingsprojekt som bedrivs av 
Skogsstyrelsen har vi planerat röjning av undervegetation 
och busk runt Gammelgården samt röjning vid stranden 
efter Svartån. Detta har inte kommit igång under hösten 
som planerats men har nu inletts. Omfattningen av detta 
arbete och hur det på bästa sätt kan genomföras har stämts 
av med Kjell Eklund, kommunekolog vid Sala kommun. 

aktiviteter. I sammanhang-
et finns även vår folkdräkt 
i Västerfärnebo som utgör 
Västmanlandsdräkten.
 
 Vi ser fram emot att kun-
na öka dessa aktiviteter 
riktade till ungdom samt 
skolungdom genom sam-
arbetet med lärarna och 
eleverna vid Västerfärnebo 
skola.
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Kontaktuppgifter   
Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke (ordförande)
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon: 0224-74 12 15
anders.flacke@vasterfarnebo.se

Så här blir du medlem!
Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-5459. 
Kom ihåg att lämna namn, adress, telefon-
nummer och om möjligt e-postadress. 
Som medlem stöder du utvecklingen av 
bygden. Information och inbetalningskort 
bifogas detta nummer.

Mer information finns på 
www.vasterfarnebo.se

Marknadsföring och information
Webbansvarig: Ingmari Ekman
0224-74 03 95,
webmaster@vasterfarnebo.se
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.

Styrelsen för 2013
Ordförande: Anders Fläcke
Stäfre, 733 71 Salbohed
0224-74 12 15
anders.flacke@mdm.se

Kassör: Lars Vangbo
Ålbo104, 733 60 Västerfärnebo  
0224-74 01 15  mobil: 070-348 39 98
lars.vangbo@telia.com

Sekreterare: Sonja Isaksson
Ålsvarta 106, 733 61 Västerfärnebo  
0224-74 01 04  mobil: 070-573 34 60
skorpan@sheab.net

Tag gärna kontakt med styrelsen när 
ni har frågor eller förslag som vi kan 
diskutera vidare inom Hembygds-
föreningen.

Vice ordförande: Per-Gunnar Hall. 
Ledamöter: Ola Wikström, 
Per Forsgren, Anders Johansson 
och Erik Kempff. 
Ersättare: Tommy Hedlund.

Årsmöte 
Söndag den 23 mars 2014 
kl 16.00 i Bygdegården.
På årsmötet kommer förslaget till 
placering av Bygdegården Färnbo-
stugan att presenteras.
Boka in denna dag i 
din kalender redan nu. 

Varmt 
Välkomna!

Bygdeband – databasen där hem-
bygdsföreningar bevarar platsnamn, 
bilder, dokument och personer och 
tillgängliggör dem via Internet.
 Du kommer till Bygdeband genom 
www.bygdeband.se 
 
Västerfärnebo Hembygdsförening 
har nu över 5.500 personer, 1.000 
platser, 1.900 bilder och 850 doku-
ment inlagda i Bygdeband. 
Gör ett besök och ta del av vår 
historia. 

 Vill du veta mer om Bygdeband el-
ler släktforskning eller har du mate-
rial som du vill dela med dig av är du 
välkommen att höra av dig till 
Erik Pettersson, 
erik@vasterfarnebo.se 
0224-74 05 32 eller  
Ingmari Ekman, 
ingmari@vasterfarnebo.se 
0224-74 03 95. 
 Vi vill gärna att du dokumenterar 
namn på gårdar och platser. Vi hjäl-
per till att lägga in dem i Bygdeband 
så de bevaras för framtiden. 

Rakt in i Bygdeband utan inloggning

Samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan
Vi samarbetar med Studieförbundet 
Vuxenskolan i träffar och studie-
cirklar kring våra textila traditioner, 
Byggnadskommittén för Färnbostu-
gan med samlingslokal och kring 
dokumentation av 
filmer, identifiering 
av bilder samt släkt- 
och bygdeforskning 
inom projektet Byg-
deband och andra 
kulturarrangemang.

Textilgruppen arbetar vidare med do-
kumentation av samlingarna tillsam-
mans med ABF i Västerås.
 Ett arbete som bygger på tidigare 
inventeringar från 1989 som genom-
fördes vid Länsmuseet i Falun i sam-
arbete med Nordiska Museet. Denna 
ingående inventering utgör en omfat-
tande dokumentation på totalt 9 fulla 
A4-pärmar. Textilgruppen har haft ett 
nära och värdefullt fortsatt samarbete 
med flera personer vid Dalarnas Mu-
seum och Ann Österberg vid Hem-
bygdsförbundet i vårt län samt  Berit 
Lundqvist vid Västerås stift.

Sponsring av färgtryck
Detta nummer av Hembygdsför-
eningens Medlemsinformation har 
tryckts i färg med stöd från SalaNet 
AB – Vårt lokala bredbandsföretag. 
0224- 41 40 00.

www.salanet.se

Hembygdsföreningens textilsamling-
ar med textilalster samt hembygds-
dräkter från Västerfärnebo genom 
flera hundra år bakåt i tiden utgör den 
största samlingen i länet av äldre tex-
tilier vid sidan av Länsmuseets sam-
lingar vid WestmannaArvet i Hallsta-
hammar.  Mot den bakgrunden är det  
angeläget att skapa bättre utrymmen 
för både förvaring och inte minst 
visning av dessa alster. Detta kan vi 
åstadkomma genom att använda delar 
av den övre våningen i den nya Färn-
bostugan vid Gammelgården.

Textilgruppen


