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Renovering av Portlidret

Markarbeten Hyra av Gammelgården

Byggnadsvårds-
dagen 9 juni

Västerfärnebo Hembygdsförening

Vi har erhållit bidrag för att renovera 
Portlidret vid Gammelgården genom 
Hus med historia och Riksantikva-
rieämbetet. En del markarbeten ge-
nomförs samt byte av bottenstockar 
och grundstenar. En genomgång av 
tak där gammalt tegel och läkt tages 

bort. Nytt underlag lägges på befint-
liga takbräder samt ny tegelläkt och 
återläggning av gammalt tegel. 
Många anser att det finns en bra plats 
för en klockstapel på portlidrets ga-
vel mot kaffestugan. Vi har tidigare 
genom Lennart Petterson erhållit två 

långa granstockar som sågats till spi-
ror för en klockstapel. 
En vällingklocka som funnits i många 
år har aldrig varit uppsatt vid Gam-
melgården och var under en tid på 
villovägar. 

I höstas gjordes omfattande markar-
beten för att dränera grönytor samt 
dränering av marken runt byggna-
derna vid Gammelgården. En del av 
detta ska återställas nu på försomma-
ren eftersom vi hade en blöt höst.
Tack vare dessa åtgärder 
kan vi lägga in nya 
plana grundstenar 
på flera av bygg-
naderna när 
marken är 
dränerad.

Allt fler tar kontakt med Hembygdsföreningen för att hyra Gammelgården. 
Det handlar då om kaffestugan och  toaletterna  samt logen  som är en tillgång 
vid dåligt väder. Hyran är även i år endast 600 kronor. Kontaktperson är 
Erik Pettersson, 0224-74 05 32,  eller  erik@vasterfarnebo.se

Lördagen den 9 juni mellan kl. 12–15
genomförs Byggnadsvårdsdagen åter igen
vid Gammelgården i Västerfärnebo.

Varmt Välkomna!
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Årsmöte

Rapport från Textilgruppen

I slutat av mars månad genomfördes 
ordinarie årsmöte vid Församlings-
gården. En kommitté tillsattes för att 
se över Hembygdsföreningens stad-
gar. Förberedelsen för en försäljning 
av Sjöviks skog 1:1 intill Hörende-
sjön beslutades.

Styrelsen föreslog att vi ska försöka 
hålla öppet med Café på Gammelgår-
den under sommaren. Till en början 

på försök vid några enstaka tillfällen. 
Syftet med detta är att kunna öppna 
upp Gammelgården och även kunna 
visa samlingarna för allmänheten. 
Vi bör även gå ut med en inbjudan till 
de lokala pensionärsföreningarna att 
använda Gammelgården.
Vid årsmötet utsågs en ny styrelse 
med många goda krafter.

Arbetet med att sanera, vädra, damm-
suga och sortera textilsamlingen är 
nu slutfört.
Alla alster har sorterats i lådor i num-
merordning efter inventeringen från 
1989 i samarbete med Dalarnas Mu-
seum och Nordiska Museet.
Stora alster som gardiner, vepor, 
täcken, sjalar, dukar etc förvaras rull-
lade på särskilda ställningar.
Kläder och delar till folkdräkten för-
varas hängande på speciella galgar. 
Alla hättor, cirka 25 stycken förvaras 
på ”papphuvuden” och inslagna i sy-
rafritt papper och står på hyllor.

Vårt samarbete med ABF i Sala inne-
bär att vi genomför ett grundläggande 
arbete att digitalisera våra samlingar 
av textila alster. Ett mycket genom-
tänkt och lättarbetat program med 
många sökmöjligheter används för 
detta arbete. I detta arbete har även 
Catrine Ståhl vid Dalarnas Museum 
medverkat och dessutom mycket po-
sitivt inställd till det program som 
ABF arbetat fram för våra samling-
ar. Genom vårt samarbete med ABF 
kommer vi under hösten att erhålla en 
mycket värdefull databas över våra 
textila samlingar.

Många förfrågningar kommer till Tex-
tilgruppen om hyra, försäljning, köpa 
och sömnad av Västerfärnebodräkten 
och delar till dräkten. En förklaring 
till detta intresse kan förmodligen 
även sökas i att Västerfärnebodräk-
ten även utgör Västmanlandsdräkten. 
Vi listar dessa förfrågningar och kan 
bland annat förmedla kontakt mellan 
köpare och säljare.  En framtida idé 
är att en ”dräktportal”  finns på Hem-
bygdsföreningens hemsida.

Vi har ett nära samarbete med Ann 
Österberg vid Länsmuseet i Västerås 
och länshemslöjdskonsulent Anna 
Karin Reimerson som besökt oss och 
medverkat vid arbetet med förva-
ringen av textilierna. Ann Österberg 
har påpekat att Västerfärnebo har den 
största textila samlingen i Västman-
land näst Länsmuseets samlingar vid 
WestmannaArvet i Hallstahammar.

Anna Karin Reimerson har ställt 
sig välvillig till att medverka vid 
Konst- och Hantverksrundan i som-
mar. Hon finns då vid Gammelgården 
dit allmänheten är välkommen med 
textilier för bedömning. Utförligare 
information kommer i programbladet 
för Konst & Hantverksrundan som 
genomförs lördag den 11 och söndag 
den 12 augusti.

I Hembygdsföreningens Textilgrupp 
ingår Annika Berglund, Agneta Hed-
lund, Eivor Eriksson, Gun Hall, Gud-
run Bygg och Birgitta Bäckström. 
Birgitta förestår vävstugan i Väster-
bykil där det bland annat vävs alster 
efter gamla förebilder. 

Diplom för förtjänstfulla in-
satser i Hembygdsrörelsen
Vid Västmanlands Hembygds- och 
Fornminnesförenings årsmöte i april 
vid Strömsholm delades förtjänstdi-
plom ut till Aina Hellstrand för hen-
nes omfattande insatser inom vår 
Hembygdsförening och särskilt hen-
nes arbete med de textila samling-
arna.
Aina har även deltagit aktivt i vårt 
arbete att på nytt få ordning på våra 
samlingar. Det innebär bland annat 
att med stöd av ny teknik samt prak-
tiskt ordna Hembygdsföreningens 
samlingar där nu många till hennes 
glädje fortsätter arbetet.

Motiveringen till Aina Hellstrands 
mångåriga insatser i Västerfärnebo 
Hembygdsförening var:
”Aina Hellstrand har under många 
år aktivt deltagit i arbetet vid Väster-
färnebo Hembygdsförening.
Hon har dessutom ägnat ett omfat-
tande intresse kring föremålssam-
lingarna och särskilt en av länets 
största textilsamlingar vid Gammel-
gården i Västerfärnebo. Aina har va-
rit aktiv i flera inventeringar i Väster-
färnebo vad gäller unika textilalster 
som sängkläden och munkabälten. 
Hon har under många år svarat för 
ett nära samarbete med länets Hem-
slöjdskonsulent som nu ligger till 
grund för ett fortsatt arbete med en 
katalogisering och uppdatering även 
in i den digitala världen.”

Aina Hellstrand tar emot diplomet från ordf. 
i Västmanlands Hembygdsförbund och Forn-
minnesförening, Ulla-Britt Holmér.
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Ett exempel på textila alster från Väs-
terfärnebo är det stora Munkabälte 
som visas och deponerats vid Bygde-
centret i Västerfärnebo. Det har tidi-
gare donerats av Aina Hellstrand till 
Hembygdsföreningen.

Västerfärnebo Hembygdsförening 
har under snart tre år matat in materi-
al i databasen Bygdeband. I maj 2012 
finns nära 900 platser, 850 dokument, 
1.500 bilder och 3.300 personer till-
gängligt, allt hopkopplat med varan-
dra. Databasen växer hela tiden. Över 
390 hembygdsföreningar i Sverige är 
anslutna till Bygdeband.
En del av det som finns i Bygdeband 
visade Erik Pettersson den 26 april i 
en fullsatt i Hedåkerslokal. Han tog 
oss med på en resa utefter Snarvägen 
från Knutshyttan upp till Mältens 
och Davids. Vi fick bekanta oss med 
många personer som bott efter vä-
gen och även besöka husen som inte 
längre finns. Ingmari Ekman hade en 
visning i Bygdegården den 3 april 
för PRO-föreningen. De fick ta del 

av Arne Antonssons fotosamling, en 
del av dessa foton finns även i Byg-
deband.
Registrera dig och gå med som med-
lem i Bygdeband, det är gratis!  
www.bygdeband.se 
Har du bildmaterial och texter som 
du vill dela med dig av är du välkom-
men 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 så att de 
inte glöms bort. Vi kan då lägga in 
dem i Bygdeband och de bevaras för 
framtiden.

Årets program inleds traditionsen-
ligt med nationaldagsfirande. Sedan 
vidtar ett intressant och allsidigt pro-
gram till stor del med anknytning  till 
Västerfärnebo. 
Under en sommarkväll svarar Emaus 
Brunnssextett från Västerås för pro-
grammet. Sextetten har sitt ursprung 
vid Emaus Hälsobrunn som lades ned 
under senare delen 1800-talet och vid 
denna tidpunkt hade Västerfärnebo 

Bygdeband en skattkista om din hembygd

Munkabälte skänkt av Aina Hellstrand 
till Hembygdsföreningen. Deponerat 

för visning vid Bygdecentret.

Gåva till Hembygds-
föreningen
Västerfärnebo Hembygdsförening 
har fått en skrift ”Berättelsen om An-
ders Källberg – 1860–1921” i gåva 
av Eva Magnusson och Ove Käll-
berg. Eva och Ove har släktforskat 
och sammanställt text och bilder om 
släkten Källberg. Anders Källberg är 
farfars far till Ove.

Sommarprogram
fler innevånare än Västerås. I Väster-
ås har man dock två varggropar be-
varade och i Västerfärnebo förvarade 
man vargnäten på kyrkvinden. Som-
marprogrammet avslutas med Väster-
färnebo Dragspelsklubb och därefter 
den mycket uppskattade Konst- och 
Hantverksrundan som Färnbo Byalag 
arrangerar med en av besöksstatio-
nerna vid Gammelgården. Sommar-
programmet bifogas.

Samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan
Vi samarbetar med Studieförbundet 
Vuxenskolan i träffar och studie-
cirklar kring våra textila traditioner, 
Byggnadskommittén för Färnbo-
stugan med samlingslokal och kring 
dokumentation av fil-
mer, identifiering av 
bilder samt släkt- och 
bygdeforskning inom 
projektet Bygdeband 
och andra kulturarrang-
emang.
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Färnbostugan

Dragspelsstämma – Färnboparaden

Vi har under de senaste åren ingående 
arbetat med förslag och underlag för 
att få fram bidrag till en ny kaffestuga 
med samlingslokal på Gammelgår-
den. 
Detta arbete fortsätter och en Bygg-

(Skiss: Lars Berglund, Ark 1 Arkitekter AB).

nadskommitté med vår medlem Lars 
Berglund, Ark 1 Arkitekter AB arbe-
tar vidare för att inte tappa tempo. 
Vi har i nuläget inga exakta besked 
om finansiering men detaljerat under-
lag arbetas fram för att vi ska kunna 

söka byggnadslov. Det är en angelä-
gen fråga för många inom det lokala 
föreningslivet, näringsliv och andra 
som efterfrågar en trevlig lokal i Väs-
terfärnebo.

Kontaktuppgifter   
Västerfärnebo Hembygdsförening
c/o Anders Fläcke (ordförande)
Stäfre, 730 71 Salbohed
Telefon: 0224-74 12 15
E-post: anders.flacke@vasterfarnebo.se

Så här blir du medlem!
Sätt in 100 kronor på bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna 
namn, adress, telefonnummer 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,
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.

Styrelsen för 2012
Anders Fläcke (ordf.), Agneta Hedlund (vice ordf.),  Lars Vang-
bo (kassör), Sonja Isaksson (sekreterare), Per Hellstrand, Erik 
Kempff, Anders Johansson och Johan Söderäng (ledamöter).

Dragspelsstämman genomförs för 
34:e året och som alla år tidigare sista 
lördagen i juli månad. Vi har lyckats 
engagera Barbro LillBabs Svensson 
till årets stämma. Från närbelägna 
Västerås kommer Irina Krjutjkova 
som är musikpedagog och ger prov 
på hur både hon och framstående 
elever hanterar dragspelet. I övrigt 
ett program med många varierande 
inslag samt utdelning av stipendium 
instiftat till minne av Eberhardt Jular-
bo. Färnboparaden i Västerfärnebo är 
den största spelstämman alla katego-
rier i Mälardalen. Föregående år var 
vi drygt 800 personer vid Gammel-
gården. Våra bussar som skjutsar be-

sökarna från parkeringarna till Gam-
melgården utan kostnad är mycket 
uppskattade. Programmet i sin helhet 
bifogas.

Uppställningsplatser 
för husbilar
Under de senaste två åren har vi med 
mycket positiva erfarenheter ordnat 
uppställningsplatser för husbilar och 
husvagnar i samband med Dragspels-
stämman – Paraden.
Vi har nu flera styrelseledamöter som 
är kunniga i frågan och har erfaren-
heter kring hur man kan erbjuda upp-
ställningsplatser inom campingbran-
schen. Vi arbetar nu med att på sikt 
kunna erbjuda detta under hela som-
marsäsongen. För Hembygdsföre-
ningen betyder dessa intäkter ett vär-
defullt tillskott.


