Västerfärnebo Hembygdsförening
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Verksamheten
Sommarens aktiviteter på Gammelgården inleddes med firandet av Nationaldagen som
bevistades av ett 80-tal besökare. Dans- och
spelstämman hade 120 besökare och på Midsommarafton samlades drygt 150 personer. De
sju sommarkvällarna hade mellan 50 och 150
besökare.

The Future – Perssons blandning var den sommarkväll som drog besökare i alla åldrar, från
barn till pensionärer. Toppnoteringen stod 30årsjubilerande Färnboparaden för med 1 020
besökare inklusive alla funktionärer från
Hembygdsföreningen och Västerfärnebo Dragspelsklubb.

Det blev sommarens varmaste dag med drygt
30 grader i skuggan.
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På Konst- och Hantverksrundan som arrangerades för nionde året i rad av Färnbo Byalag i
samverkan med utställarna fanns en av stationerna på Gammelgården med fyra utställare.
Under denna lördag och söndag besöktes
Gammelgården av cirka 420 personer. En av
utställarna var Sven Olov Karlsson som sålde
slut på sin bok Amerikahuset redan under lördagen.
Sommarkvällarna och övriga programlagda
aktiviteter under sommaren kräver ett gediget
förarbete med programplanering, bokning av
artister och andra medverkande. Dessutom
erfordras alltid praktiska insatser från många
personer vid genomförandet. Vi har haft tur
med vädrets makter vid alla dessa aktiviteter
som genomförts vid Gammelgården under
sommaren. De ekonomiska rutinerna kring
dessa aktiviteter har setts över.
Ett stort tack till alla som deltagit med små och
stora arbetsinsatser. Genom allt ideellt arbete
har hembygdsföreningen kunnat genomföra ett
omfattande sommarprogram även detta år.

Ett särskilt stort tack till Lena MatsAnders som
har haft ett övergripande ansvar för programverksamheten.
/ Anders Fläcke, ordförande

Extra årsmöte
Västerfärnebo Hembygdsförening kallar till extra årsmöte söndagen den 12 oktober kl. 18.00 i Bygdegården. På dagordningen står fyllnadsval av styrelseledamöter. Möjlighet finns även att ta upp övriga frågor och styrelsen ser fram emot en aktiv diskussion. Kaffe serveras.
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Hembygdsföreningens ändamål
Hembygdsrörelsen vilar på tre ideologiska
grundpelare: humanism, demokrati och solidaritet. Hembygdsrörelsens ändamål är att vårda
och synliggöra hembygdens kultur och miljö
så att den blir en naturlig grund för ett gott liv
och föra detta vidare till kommande generationer.

Gåvor till Hembygdsföreningen
Hembygdsföreningen har erhållit många gåvor
från givare under året. Flera personer har också
tagit kontakt för att informera sig om hembygdsföreningens intresse för särskilda föremål.
Hembygdsföreningen riktar ett varmt tack till
givarna av dessa gåvor, som inkommit under
året:
- Åkdon för häst, en gigg och en vurst (öppen
vagn) skänkt av Stig-Gunnar Johansson, Hedbo, Salbohed.
- Textilier och äldre kläder skänkt av Sten och
Lillemor Jansson, Västerby.
- Hyvelbänk, snickarverktyg, vävstol, gräsklippare och andra föremål efter Lilly och
Martin Andersson, Sör Salbo skänkt av Maria
och Stefan Jansson, Ramnäs.
- Verktyg för hovslageri skänkt av Rune Lagerkvist, Mälby.
- Handlingar från sågverket i Rosshyttan, räkenskapsböcker från Nykrogens Pälsdjursfarm
samt annat skriftligt material skänkt av Eva
Fahlén, Hedåker.
Vi sätter stort värde på att hembygdsföreningen kan komplettera samlingarna vid Gammelgården. Har ni föremål som bör finnas vid

Byggprojekten
En arbetsgrupp ur styrelsen har bildats för att
samordna de insatser som inletts på grund av
byggprojekten. Leverantör av byggnaderna är
Sala kommun. De har även genomfört besök
vid flera tillfällen för att se närmare på de nya
byggnaderna.
Efter besiktning av byggkonsult har vi tillsammans med denne genomfört byggmöte där
en av entreprenörerna inte deltog. Hembygds-
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Gammelgården tag kontakt med Erik Pettersson, 0224-74 05 32.

Nästa säsong
Inför nästa säsong tar styrelsen gärna emot
förslag på intressanta aktiviteter. Förberedelser
och planering har inletts. Representanter från
hembygdsföreningen och Västerfärnebo Dragspelsklubb kommer att träffas för att planera
nästa års Färnboparad. Under 2009 firar dragspelsklubben 30-årsjubileum.

Medlemsvärvning
Medlemsvärvning har inletts under sommaren
genom de blanketter som har funnits på Gammelgården.
Kom med, bli medlem! Nu finns möjlighet att
fylla i en blankett och lägga den i hembygdsföreningens låda inne på Bygdecentret eller att
gå in på webbplatsen www.vasterfarnebo.se
och skicka in sin medlemsanmälan. Under
2008 är det gratis och under 2009 är medlemsavgiften 100 kronor.
Förutom ortsbor vill många med anknytning
till Västerfärnebo vara medlem i hembygdsföreningen. För närvarande har föreningen 78
medlemmar och många av dessa bor på andra
orter.
Ditt medlemskap gör det möjligt att bland annat ge ut denna medlemsinformation. Tills
vidare går denna ut till alla hushåll i Västerfärnebo och Salbohed, inklusive närmare 300
sommarhushåll, samt till medlemmar på andra
orter. Den finns även att ladda ner på
www.vasterfarnebo.se/styrelsen.html.

föreningen har erhållit inkassokrav från samma
entreprenör trots att arbetet inte är slutfört. Det
är angeläget att vidta åtgärder för att om möjligt rätta till omfattande brister och göra ett
korrekt färdigställande av byggnaderna. Förberedelser pågår för att förhandlingar med Sala
kommun skall kunna inledas. De finns redan
ett konkret samförstånd kring dessa frågeställningar mellan Västerfärnebo hembygdsföreningen och förvaltningschefer vid Sala kommun.
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Informationstavla

Trädfällning
Trädfällning kommer att genomföras på den
södra delen av Gammelgården i samråd med
angränsande fastighetsägare vid Aspvreten.
Vid infarten kommer några aspar att fällas.

Städning
Höststädning har genomförts enligt programmet och det har i år varit mer omfattande städning på grund av de två nya byggnaderna.

Det finns förslag på att uppföra en stor informationstavla vid infarten till Gammelgården.
Diskussion med Telia pågår. Denna informationstavla kommer att i möjligaste mån dölja
de olyckligt placerade bodarna för tele och el
vid infarten till Gammelgården. Vägverket
kommer även att kontaktas för det skrymmande räcket vid infarten liksom en aktuell vägvisartavla.

Vällingklocka
1930 skänktes en vällingklocka från Lasjö by till
hembygdsföreningen.
På
årsmötet 1932 beslutades
det att den inte skulle sättas
upp eftersom Gammelgården inte ansågs tillräckligt
”stor” för att ha en sådan.
Mycket har hänt sedan dess
och det finns anledning att
se över hur denna fina, ornamenterade klocka med
krona skall användas.

Vällingklockan väger 15 kg.

Gammelgården i Västerfärnebo

Närbild av ornamentering och krona.

årsskrift 1930. Artikeln ger dessutom en god
bakgrund till de olika byggnadernas härkomst
och ursprungliga användningsområden. Vi
kommer efterhand att publicera artikeln i sin
helhet.

Väster Färnebo Gammelgård
Av P. A. Rosenius
Vid Fornminnesföreningens årsmöte 1927
behandlades frågan om årsskriftens innehåll.
Därvid uttalades bl.a. önskvärdheten att i densamma emellanåt infogas en fylligare redogörelse för någon förening, då det kunde tänkas,
att en dylik skulle kunna tjäna till ledning i
hembygdsföreningsarbetet.
En av pionjärerna inom Västerfärnebo Hembygdsförening var folkskolläraren Per August
Rosenius (1864-1955). Föreningen bildades
redan 1915 och utgjorde därför förebild för
många andra. Av den anledningen fick Rosenius i uppdrag att berätta om gammelgårdens
tillkomst i Västmanlands Fornminnesförbunds
Västerfärnebo Hembygdsförening

På anmodan lämnas här en kort redogörelse för
Väster Färnebo hembygdsförenings bildande
och verksamhet.
Första gången tanken på ett hembygdsmuseum
för socknen braktes på tal var ett föredrag, ”Ur
Väster Färnebo krönika”, i augusti 1909.
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Förslaget upptogs ej genast till behandling,
med det blev föremål för enskilda samtal och
överläggningar. Allt fler befunnos intresserade
och 19 september 1915 hölls en sammankomst
för att diskutera lämpligheten av och utsikterna
för en hembygdsförening. Rörelsen var då
tämligen ny men de talrikt samlade uttalade sig
enhälligt för bildande av en förening och interimsstyrelse valdes, varefter konstituerande
sammanträde hölls 28 november, då stadgar
antogs och styrelse valdes.
Föreningens mål uttrycktes i § 2 av dess stadgar så
-

att väcka och utvecklas kärlek till
hembygden,
att uppsöka, samla och vårda föremål
från orten till belysande av gångna tiders liv,
att i övrigt verka för bevarande av varje spår av äldre tiders kultur.

Årsavgiften sattes till 50 öre; ständig ledamot
10 kr, i styrelsen skall olika delar av socknen
vara representerade.
Nästan omedelbart inriktade man sig på att
tillvarataga äldre kulturföremål, och lokal för
deras uppställande hyrdes. Möten eller fester
hållas om somrarna på den plats, som föreningen senare lyckades förvärva.
Snart nog uppstod tanken på att så småningom
få till stånd en gammelgård med olika byggnader. Denna borde, ansåg man, förläggas till
centrum av socknen, och man beslöt söka
tomtplats å prostgårdens mark utmed Svartån
nära Vangsbron. Utom att denna vore välbelägen hade den stark historisk tradition och
grund för sig, ty mitt emot, på andra sidan ån
hade ortens första bebyggare sin tings- och
förmodligen även offerplats, Vangsbacken
eller som det i början av 1300-talet skrevs
Vangxbacka; här i närheten byggdes även kyrkan.
Fortsättning följer i nästa nummer ...

Västerfärnebo Hembygdsförening –
Styrelse

son, Kajsa Westerdahl och Susanne Olsson
samt två vakanta platser.

Vi återkommer efter det extra årsmötet där nya
ledamöter kommer att utses.

Adjungerade kassörer: Ingmari Ekman 022474 03 95, 076-806 42 80 och Lasse Pettersson
0224-703 32, 557 35.

Den nuvarande styrelsen utgörs av följande
ledamöter.
Ordförande: Anders Fläcke 0224-74 12 15,
070-592 79 90
Sekreterare: Gerd Eriksson 0224-74 01 30,
073-562 38 97
Ledamöter: Elisabeth Ahlm, Anders Aldén,
Karl-Gustav Edsbäcker, Lars Olov Larsson
och Margit Pettersson samt två vakanta platser.
Suppleanter: Bengt Aldén, Karl-Erik Jansson,
Leif Boström, Eva Birgersson, Lennart Petters-

Kontaktuppgifter
Västerfärnebo Hembygdsförening har
postadress: c/o Anders Fläcke,
Stäfre 110, 730 71 Salbohed
Telefon ordförande: 0224-74 12 15
E-post ordförande: info@vasterfarnebo.se
Webbplats: www.vasterfarnebo.se
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