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PROGRAM under eftermiddagen
❖ Introduktion av Ingmari Ekman, Färnbo Byalag och Anitha Barrsäter, Svartådalens
Bygdeutveckling
❖ Boken öppnas av Landshövding Mats Svegfors
❖ Boken överlämnas till Lantbruksföretagarna Tomas och Ewa Jonasson på Hörnsjöfors
Gård
❖ Wäster Färnebo – större än Westerås - Biskop Thomas Söderberg
❖ Skärmutställning om boken i magasinet
❖ Musik från Svartådalen - Nils Fläcke och Västerfärnebo Dragspelsklubb
❖ Färnebovalsen och Klarinettpolkan - Hyttsextetten från Guldsmedshyttan,
ersättare för Kungliga Westmanlands Regementes musikkår vid Salbohed
❖ Visning av den moderna ladugården med Robotmjölkning
❖ Tjänster inom energieffektivisering - HESAB – ett företag inom SHE-koncernen
❖ Visning av veterantraktorer – Ferguson – Grålle - Grålleklubben i Västmanland
❖ Länsförsäkringar Bergslagen, samarbetspartnern inom bank och försäkring för
jordnära företag
❖ Traktorer och grönytemaskiner visas av Pontus Widén Maskin AB
❖ Hästskjutsar och ridning för alla barn
❖ Kaffe och korv serveras av Västerfärnebo AIK
❖ Försäljning av boken om Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo
__________

Färnbo Byalag
Västerfärnebo Hembygdsförening
Svartådalens Bygdeutveckling
Sala Sparbank
Sala-Heby Energi
Scania Sverige AB
Länsförsäkringar Bergslagen
Studieförbundet Vuxenskolan
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Arbetet med boken ...
Bokens tillkomst, med framtagning av underlag
samt övrigt arbete kring färdigställandet, har
genomförts under drygt tre år och bedrivits
som studiecirkel med stöd av Studieförbundet
Vuxenskolan, Sala. Vi har haft ett nära
samarbete med Färnbo Byalag. Värdefull
information har också erhållits av många
boende i bygden och även andra med
anknytning till Västerfärnebo har bidragit med
intressanta fakta. Boken kommer bland annat
att säljas av Svartådalens Bygdeutveckling,
Västerfärnebo. Vi hoppas att vår bok skall ge
Dig en stunds angenäm läsning om en
landsbygd som har en ståtlig historia och en
ljus framtid. ISBN 978-91-633-2683-7
Författarna
Västerfärnebo maj 2008

Boken handlar om ...
Boken handlar om Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo i norra Västmanland. Det är en
historisk berättelse om brukets och bygdens utveckling under ett halvt årtusende. I boken
ryms fakta som hittills varit okänd baserat på ett omfattande historiskt material och bilder
som funnits i privat ägo.
Vi har tagit fram en aldrig tidigare gjord redovisning av brukets ägarlängd ända sedan början
av 1600-talet. Några av de mer intressanta ägarna presenteras, bland andra Magnus Brahe
som var den siste riddaren i Sverige, Christopher Polhems brorson och patron Norling som
engagerade sig mycket i bygdens utveckling. Dessutom berättar vi om uppfinnaren Otto
Eriksson – med flera världspatent – som premierades av president Juan Peron för sina insatser
inom tågtrafiken i Argentina.
Svenska Metallverken, Skultuna Bruk och Wirsbo Bruks engagemang i trakten belyses.
Bygdens historiskt sett mycket omfattande närings- och föreningsliv har vi i stora drag försökt
beskriva. Vi har också valt att lyfta fram några bygdespecifika fakta, bland annat böndernas
betydelse för järnbrukens utveckling i norra Västmanland som Gustav Vasa bevakade. En
nyligen återfunnen kvittensbok för smedjelag från 1700-talet finns redovisad i boken.
Sveriges största LRF-förening, ett välkänt föreningsägt bussföretag, det första och det mest
framgångsrika kollektivjordbruket, med företagsformen
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Sambruk som bedrevs i Sverige, är utförligt beskrivna i boken. Ett kapitel belyser utvecklingen
under 2000-talet där bland annat modern datorteknik och robotutrustning tagits i bruk för en
effektiv mjölkproduktion.
Ladugården röner stor uppmärksamhet med täta studiebesök från när och fjärran. Ett annat
intressant avsnitt är en redogörelse för hur logistiken, med mjölkhanteringen från gård till
mejeri och till butik, utvecklats under de senaste 60 åren.
Vi har också valt att ta med berättelser och en del skrönor om personer som på olika sätt hade
kopplingar till Hörnsjöfors; kung Karl XI:s besök, tjuven Lasse-Maja som då och då sägs ha
”gästspelat” i huvudbyggnadens kök, mångsysslaren och köpmandottern Amanda i Berg,
Gunnar Sträng, senare finansminister, var god vän med Rupert Lindberg, som var den drivande
kraften bakom Sambruket.
I ett avsnitt berättar vi om den mycket folkkäre kyrkoherden Nils Gustafsson, som bland annat
blev känd för att han spelade ”Vår Herre i Himlaspelet” under samtliga föreställningar i 48 år.
Denna bedrift finns omnämnd i Guinness Rekordbok.

Bilder från boklanseringen i Hörnsjöfors - 27:e juni 2008
Samtliga bilder i detta dokument är tagna av Ingmari Wistrand Martinsson (f.d. Ekman)

Cirka 850 förväntansfulla personer kom denna soliga lördag till Hörnsjöfors.
Många i bygden har bidragit med
material till boken. Ett stort arbete
har lagts ner av dessa fyra herrar.
F.v. Hans Ling, Owe Eriksson, Bengt
Antonsson och Anders Fläcke.
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Landshövding Mats Svegfors och biskop Thomas Söderberg
kom till Hörnsjöfors Gård i en Mercedes från 1938.
Boken överlämnades till lantbruksföretagarna Tomas och
Ewa Jonasson på Hörnsjöfors Gård av landshövding Mats
Svegfors.
Biskop Thomas Söderberg påminde oss om att 1805 hade
befolkningen i Västerfärnebo socken stigit till 2 957 invånare
och blivit något större än Västerås.

Nils Fläcke tillsammans med Västerfärnebo Dragspelsklubb spelade melodier från bygden.
Hyttsextetten från Guldsmedshyttan spelade bl.a. Färnebovalsen och Klarinettpolkan.
Sextetten leddes av Margareta Seger, som inom parentes är svärmor till Zlatan Ibrahimovic.
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Äntligen är det stora ögonblicket här när
boken kan köpas. Försäljningen gick
strålande. Många ideella krafter hjälpte
till med lanseringen, som blev lyckad.

Grålleklubben var naturligtvis på plats då ordföranden Anders Lindmark bor i Hörnsjöfors

En kalv föddes under lanseringen. Småkalvarna undrar nog vad som är på gång denna
eftermiddag.
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Många barn ville rida på Emil.

Hörnsjöfors Gård i Västerfärnebo
Gården är ett familjejordbruk med
en modern ladugård byggd och
anpassad
för
robotmjölkning.
Gården, som ligger i Västerfärnebo
mellan Sala och Norberg, drivs och
ägs av Tomas och Ewa Jonasson.

Jan Linder från Jordbruksverket
tillsammans med Tomas Jonasson
berättar och visar en modern svensk
ladugård för agronom Victor
Noudjigoto,
lärare
Konang
Koumaoussou och Valerie Touangar
från Salas afrikanska vänort i Tchad,
hösten 2007.
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Hörnsjöfors Herrgård – illustrerade historiska bilder

Dörröverstycke i Hörnsjöfors Herrgård. Målningen visar herrgårdsbyggnaden från väster med
sina två olikt utformade flyglar vid dammen i Svartån. Foto: Hans Ling

Dörröverstycke i Hörnsjöfors Herrgård. Målningen visar Forss en sen eftermiddag i början av
hösten. I bakgrunden några hus i Forss by. Foto: Hans Ling.
Alla teckningar i detta dokument är gjorda av Bo Svärd Sala

Bilden visar hur man hämtar lera till
tegelbruket i en décauville-vagn. Leran
hämtades från Svartåns strandkant i
Hörnsjöfors.
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Karl XI:s slädfärd när de passerar
Västerfärnebo kyrka på väg till Forss.

Lasse-Maja som rakar sig. Enligt en berättelse
tjänade den berömde stortjuven Lasse-Maja
vid två tillfällen som piga i köket på Forss.

Järntacka med Forss järnstämpel.
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Det sägs att en björn vid ett tillfälle råkade
komma in i smedjan vid Vallsjön och knuffa
till stången till dammluckan. Den öppnades,
vattenhjulet började snurra och hammaren
satte igång. Björnen träffades av ett slag och
dödades.

Göthbergs största bravad var när han med
ljuster fångade en över 2 meter lång gädda
inne i Stenbroviken.

Västerfärnebo
Västerfärnebo ligger i Sala kommun i nordöstra Västmanland efter länsväg 256, mellan Sala
och Norberg. Från norr kommer du hit via Riksväg 70 från Avesta, sväng höger vid Nykrogen.
Från söder kommer du via länsväg 56 från Västerås, sväng vänster in på länsväg 771 till
Salbohed och sedan vidare länsväg 256. Från söder kommer du även via länsväg 681 från
Västerås via Skultuna och Svanå.
Västerfärnebo kyrka
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Den
första
bussen
i
Västerfärnebo
Biltrafikförening, som trafikerade
sträckan Sala-Västerfärnebo
tre dagar i veckan och övriga
dagar gick som forvagn.

Hästforor på Kopparbergsvägen vid tullstugan i Sand,
Salbohed. Här passerade
många hästforor när det var
slädföre med koppar från
gruvan Falun och järn från
Norberg på väg ned till
Västerås och hamnen för
vidare båttransport.
Ångbåten Svanen stävar
söderut i Svartån från Forss
och närmar sig Vangsbron
med öppen broklaff. Lasten
består av tackjärn från
Norberg som skall till Svanå
Bruk.

Lämma smedja och Brodins
butik vid Prästhytteån intill
landsvägen mot Hörnsjöfors.
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Damerna från Svanå herrgård
på lustresa med ångbåten
Svanen till paviljongen på
Braheholmen i Fläcksjön
omkring 1840.

Bo Svärds teckning 1998 av
hur Stäfre Gårds vattensåg,
kvarn, brygg-hus och smedja
intill vägen mellan Salbohed
och Gullvalla kan ha sett ut
1911, efter förebild av
Anders Fläcke

Bokrecension
Uppsala i augusti 2008 skriven professor Christer Åsberg
Boken om Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo – en berättelse om brukets och bygdens
historia under ett halvt årtusende av Owe Eriksson och Anders Fläcke.
Några kilometer väster om Västerfärnebo, längs vägen till Norberg, ser man på vänster hand
Hörnsjöfors gård. Fram till 1970-talet gick vägen några hundra meter längre ner, mellan
herrgården och ladugården. Därifrån kunde man då skymta den lilla fors med tre meters
fallhöjd som gett gården dess namn. På andra sidan Svartån låg en liten by med skola. Längre
bort i skogen mot Sörhörende och Virsbo fanns en gång ensamma torp eller husklungor,
skvaltkvarnar och små hyttor som hörde till bruket. Lugnets kvarnruin vid Gersjön har nyligen
ställts i ordning som utflyktsmål. Hörnsjöfors var ett typiskt västmanländskt småbruk. Man
levde främst på skogs och lantbruk, i äldre tid med inslag av malmförädling. Här fanns kvarn
och såg, tegelbruk och mekanisk verkstad.
Västerfärnebo ligger på gränsen mellan slätt och skog. Det har gjort att Fors, som fick namnet
Hörnsjöfors i början av 1900-talet, aldrig kunnat satsa stort på en enda verksamhet och nått
bestående rikedom. Blandbruket har gett platsen dess karaktär. Mot slutet av 1500-talet
ägdes Fors av ätten Brahe, hundra år senare var det en viktig del av Pehr Gyllenhööks
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bruksimperium. Lågadligare ägare tog vid, därefter tekniskt begåvat folk och brukspatroner av
den gamla stammen som C.F. Norling vid förra sekelskiftet. Större aktörer som Virsbo bruk
och Svenska Metallverken kom in i ägarlängden under 1900-talet, det var skogsinnehavet som
lockade. Sedan följde enskilda ägare.
Uppfinnaren Otto Eriksson tillverkade under kriget vakuumchuckar och doseringsapparater på
Hörnsjöfors. Den nuvarande ägaren Ove Borg köpte herrgården för snart femtio år sedan. Han
satte den i stånd med idogt arbete så att den bevarade sin gamla karaktär. Ännu som
nittioåring fullgör han sina dagsverken. Lantbruket avskildes i början av 1950-talet. Genom ett
intressant politiskt experiment fick Hörnsjöfors ett av landets två kollektivjordbruk. Så drevs
gården i flera decennier tills Tomas och Ewa Jonasson övertog den 1995 och framgångsrikt
moderniserade driften. Nu mjölkar och borstar de många korna sig själva i en datoriserad
ladugård och beskådas av både svenska och utländska besökare. På Hörnsjöfors vårdas alltså
den långa historien samtidigt som siktet är inställt på framtiden. Boken Hörnsjöfors Bruk och
Västerfärnebo, som följer egendomens öden från sen medeltid till dags dato, är därför en
kulturgärning av stora mått. Den kom ut i juni och presenterades vid en folkfest på
lagårdsbacken, alltså gamla landsvägen, under medverkan av landshövding och biskop.
Brukets historia, byggnader, verksamhet och produktion skildras i detalj. Man får intrycket att
allt som dammsugits fram ur offentliga och privata arkiv vidarebefordrats till trycket. En del
genealogiska utflykter, brevutdrag och anekdoter kan leda läsaren på avvägar. Men faktiskt
läser man även sådant med intresse.
En av bokens många förtjänster är just att det personligt mänskliga kommer till tals. Och
författarna skriver kortfattat och koncentrerat och återkommer snart till huvudvägen. De
utförliga uppgifterna om kvarnproduktion, hammarskatt, taktegel och andra hårda fakta är
ibland svårtuggade. Men det är i grunden något tilltalande i att få en så detaljrik närbild av en
enskild skådeplats i det stora ekonomisk-historiska dramat. Annars brukar man få nöja sig med
svepande och allmänna formuleringar i olika översiktsverk. För den som är intresserad av
Sveriges historia under de senaste århundradena – och vem är inte det – har den här boken
ett intresse som går långt utöver det rent lokala just genom att den ägnar en avgränsad
produktionsenhet så minutiös uppmärksamhet. En parentes: i boken skrivs det äldre namnet
som Forss, men av de återgivna beläggen att döma verkar detta vara en ibland kanske
missuppfattad genitivform. Egennamnet borde nog skrivas Fors som man tidigare gjort. Som
framgår av titeln är det inte bara Hörnsjöfors bruk utan hela bygden kring Västerfärnebo som
skildras. Även bygdehistorien är rik på detaljer och perspektiv. Landskapsbilden, näringslivet
och människors skiftande öden målas med flödig pensel. Ett avsnitt om vägar, båtar, bilar och
bussar är ett både underhållande och upplysande bidrag till vår kunskap om
kommunikationernas historia på den svenska landsbygden. Salboheds militära och
musikaliska traditioner får sitt liksom idrottsrörelsen och kyrkan. Anders Rutschs av
kyrkoherden hårt censurerade skrift från sent 1800-tal om den mänsklige Jesus dras upp ur
glömskan. Väckelserörelsen, som varit så betydelsefull i trakten kring Hörendesjön, kommer
dock i skymundan. Ett mer energiskt anlagt kvinnohistoriskt perspektiv skulle heller inte ha
skadat. Men ägarlängdens kraftkvinnor Ebba Brahe och Magdalena Grave är inte bortglömda.

Förfa&arna Owe Eriksson och Anders Fläcke har gjort e& utmärkt arbete genom a& samla det
rika stoﬀet >ll en stramt redigerad och genomgående välskriven framställning. Boken är
dessutom mycket snyggt uDormad. Men de har inte varit ensamma. I den långa listan av
medarbetare bör särskilt nämnas Bengt Antonsson och Hans Ling som bidragit med arkivoch museikunskap. Boken bygger också på material från ﬂera studiecirklar och enskilda. Man
har den vägen samlat e& rikt illustra>onsmaterial. Läsarna bjuds också på en ins>ckskarta
från nuet och på pärmens insida en karta över Färnbobygden från 1841. Den omfa&ande källoch li&eraturförteckningen och inte minst en brukshistorisk ordlista ökar bokens värde.
Hörnsjöfors Bruk och Västerfärnebo är både i sig själv och genom sin >llkomsthistoria en
förebild för vidare lokalhistoriskt och personhistorisktarbete i Västmanland och på andra håll.

Tidningsartiklar om boken
Sala Allehanda 070913 Ingalill Forss Norberg - Bokprojekt berä,ar om Hörnsjöfors genom
5derna
Västmanlands Nyheter 080403 Jan Å Johansson - Ny bok om en stor liten by
Västerås Tidning 0806 Lennart S Ohlsson Västerås Tidning - Landshövding och biskop hedrar
bruksberä,else
Västmanlands Nyheter 080703 Åsa Hellström Västmanlands Nyheter - Hörnsjöfors under fyra
sekler
Sala Allehanda 080801 Ingmari Wistrand Mar>nsson (fd Ekman) - Boksläpp i Hörnsjöfors
VLT 080923 Per Helge - Dokumenterad bruksmiljö

Ångbåten Svanen. Teckning av Bo Svärd.

