
!

Västerfärnebo Hembygdsförening 1 Medlemsinformation nr 2 – Juni 2010!
 

Västerfärnebo Hembygdsförening 
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Sommaren är här! 
Sommarens program har redan inletts med natio-
naldagsfirandet den 6 juni. Program bifogas. 
 

Nationaldagsfirande på Gammelgården. 

Nästa evenemang är midsommarfirandet. Torsdag 
24 juni från klockan 15.00 samlas vi på Gammel-
gården för att löva och klä majstången. Det stora 
midsommarfirandet äger rum på midsommarafton 
från klockan 15.00.  

Sommarkvällar kommer som tidigare att arrange-
ras på onsdagar klockan 19.00, från midsommar 
till Konst- och Hantverksrundan i början av au-
gusti. Nytt för i år är en familjekväll med docktea-
ter och veterantraktorn Grålle. En annan av kväl-
larna kommer att handla om byggnadsvård med 
lokala hantverkare. Bygdeband besöker Gammel-
gården måndag 12 juli klockan 13.00-17.00. Då 
kan du ta del av hur släktforskning knyts ihop 
med hembygdsforskning. 

 
Bullbak, förra årets succé 
Vi vill upprepa förra årets succé med hembakat 
bröd. Du som kan ställa upp och baka bullar, 
sockerkaka eller småkakor hör av dig till Monica 

Sornelid tel. 74 04 34 eller Erik Pet-
tersson tel. 74 05 32. Boka gärna in 
dig till ett särskilt arrangemang så att 
hela sommaren täcks upp med nygräddat bröd. 

 
Gräsklippning 

Tänk om vi kunde boka in 
ansvarsveckor för gräs-
klippning på Gammelgår-
den. Du som kan boka in 
dig för en vecka, hör av 
dig till Lasse Pettersson 
tel. 703 32.! 

 

 

Fotoutställning 
Bröllopsåret 2010 kommer att 
gå till historien. Hembygdsfö-
reningen planerar att göra en 
fotoutställning med premiär 12 
juli. Har du gamla bröllopsfo-
ton som vi kan låna och skanna 
in hör av dig till Ingmari Ek-
man tel. 74 03 95. 

 

 
Skolor har det varit många 

Viggarne skola. 
 

Vi har haft många skolor i vår bygd. Har du min-
nen eller bilder från någon av alla våra skolor? 
Brobacke, Centralskolan, Fors, Hedbo, Hägge-
bäcken, Islingby, Kilbo, Kyrkskolan, Lasjö, Norr-
hörende, Nystnäs, Nötmarken, Rosshyttan, Salbo, 
Sörgärsbo, Sörhörende, Vangsbro, Viggarne och 
Västerbykil. Har vi glömt någon?  
 
Hör av dig med minnen och bilder till Sigge Hed-
kvist, tel. 74 02 57. 
 
Flera av skolbilderna kan du hitta i Bygdeband 
som du når via www.familjeband.se. Klicka på 
”Bygdeband” och sök på ”Platser” och skolans 
namn. 
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Bygdeband kommer igen 
Bygdeband, Sveriges Hembygdsförbunds och 
Genlines gemensamma projekt, genomför även 
2010 en sommarturné.  

Nästan 250 hembygdsföreningar har nu tecknat 
avtal med Bygdeband. De får kostnadsfritt lagra 
och tillgängliggöra arkivmaterial från sin hem-
bygd. Text, bilder och andra dokument kan läggas 

in i databasen. Över 1 000 bilder, texter och per-
soner är inlagt av Västerfärnebo Hembygdsföre-
ning. Detta har resulterat i att hembygdsförening-
en erhållit en första flitbonus på 1 000 kr från 
Genline.  
 
Du kan ta del av allt material som hembygdsföre-
ningar lagt in genom att registrera dig på 
www.familjeband.se Än så länge är det gratis. 
 
Har du text, bilder eller annat material som du vill 
dela med dig av? Hör i så fall av dig till Ingmari 
Ekman tel. 74 03 95 ingmari@vasterfarnebo.se  
 
Bygdeband besöker Gammelgården måndag den 
12 juli klockan 13.00-17.00. Föreläsning klockan 
13.00 och 15.00. Gör ett besök, se fotoutställning 
och unna dig en fika med hembakt bröd.  

 

Överenskommelse med Sala kommun 
Några veckor innan årsmötet gjorde Hembygdsfö-
reningen en slutgiltig överenskommelse med Sala 
kommun vad avser de nyuppförda byggnaderna 
vid Gammelgården. Det har varit Utbildnings- och 
arbetsmarknadsförvaltningen genom Karla Snick-
eri som utfört dessa byggnadsarbeten. 
 
Under drygt ett och ett halvt år har det genomförts 
otaliga möten och besök kring dessa byggnader. 
Allt detta för att reda ut de fel och brister som 
gällt såväl den nya logen som toalettbyggnaden. 
Hembygdsföreningen har för detta erhållit en er-
sättning på totalt 350.000 kronor från Sala kom-
mun.  

 
Efter dräneringsarbeten och gjutning av golv så 

går det äntligen att använda den nya logen.  

 
Årsmötet 2010 
Hembygdsföreningens årsmöte 2010 hölls 
på söndagseftermiddagen den 21 mars i Bygde-
gården. Närmare 20 personer tog sig fram i snö-
stormen medan andra fastnade i drivorna. De när-
varande fick ta del av information om året som 
gått och kommande program och projekt. 
 
Medlemmen Hasse Bäck hade lämnat en motion 
om hur grundplåten till en ny kaffestuga skulle 
kunna skapas. Motionen avslogs dock av årsmötet 
eftersom inget färdigt förslag ännu finns. Istället 
gavs styrelsen i uppdrag att arbeta vidare med för-
slag till ny kaffestuga och även med förslag till 

förvaring av hembygdsföreningens textilier. 
 
Ett tack till styrelsen framfördes av Aina Hell-
strand och Anders Fläcke tackades särskilt för 
sina idoga förhandlingar med Sala kommun angå-
ende logen och toalettbyggnaden.  
 
Margit Pettersson avgick ur styrelsen, men i gen-
gäld invaldes nya krafter i form av ledamöterna 
Erik Pettersson och Lennart Pettersson samt ersät-
taren Per-Gunnar Hall. 
 
Årsmöteshandlingar finns att hämta på sidan ”BLI 
MEDLEM! på www.vasterfarnebo.se

 
 
Medlemsinformationen fick pris 
I samband med Sala kommuns ortsanalys i Väs-
terfärnebo i april tilldelades Hembygdsföreningen 

ett av priserna i den utlysta tävlingen "Mitt Väs-
terfärnebo". Föreningens bidrag var några num-
mer av Medlemsinformationen.  
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Drömmar om en ny kaffestuga 
Något som Hembygdsföreningen länge saknat på 
Gammelgården är en vinterbonad kaffestuga med 
toaletter och egen samlingssal för föreningens 
sammankomster, textilförvaring, studieverksam-
het m m. Vid årsmötet i mars fick styrelsen i upp-
drag att arbeta vidare med denna fråga.  

Ett förslag som styrelsen arbetar vidare med är en 
nybyggd stuga med placering på ungefär samma 
plats som nuvarande kaffestuga. Här intill kan du 
se en skiss av stugan som gjorts av föreningens 
medlem arkitekt Lars Berglund, Västerås. Den är 
dock bara ett förslag. Innan beslut tas kommer det 
att kallas till medlemsmöten i ärendet. 

 

Kostnadsfrågan är givetvis något vi måste ta i be-
aktande, men den bör också vägas mot de många 
möjligheter som ges. Det finns olika bidrag att 
söka för oss som förening och som skulle kunna 
bidra till finansieringen. 

 

Tack Vägverket! 
Genom Sala Allehanda har vi tagit del av de 
kommande renoveringsplanerna för gamla 
Vangsbron i Västerfärnebo. Detta gläder inte 
minst oss som Hembygdsförening och granne till 
den anrika stenbron, som byggdes 1917-1918. Vi 
framför vårt tack till dem som beslutat om åtgär-
den och ser fram emot resultatet! En bro som där-
emot kommer att rivas under 2010 är Finnbo bro 
vid Långhagen.  
 
Vangsbron – från träbro till stenbro 

 
Vangsbron – träbro användes till 1917. 

 

Redan 1911 beslutades det att Vangsbron skulle 
byggas om från träbro till stenbro för en kostnad 
av 23.000 kr. Kristider gjorde att bygget sköts upp 
och en ny beräkning 1917 visade på en kostnad av 
30.000 kr.  
 
Svartåns botten ställde till stora problem. Pelare 

och ena brofästet gav därför en merkostnad på ca 
11.000 kr. Arbetarlöner och kostnader för material 
steg samtidigt. När den nya Vangsbron stod klar 
hade den kostat 51.669 kr och 25 öre. Statsbidrag 
erhölls med 19.000 kr.  
 
Byggmästare var J.A. Holmberg från Sala vilken 
dokumenterat sig som en skicklig brobyggare, 
trots de många svårigheter han haft att övervinna. 
Inga fel och olyckor inträffade heller under den tid 
som Vangsbrobygget pågått.  
 
Vägen och bron ligger nu så gott som i jämn plan 
sedan backarna har blivit sänkta. Det har blivit en 
lättnad för hästarna som förut fått streta med las-
sen i dessa backar. Den nya fina stenbron invigdes 
27 juli 1918. 

 
Vangsbron – invigd 1918.

 

Gåvor  
Hembygdsföreningen har i gåva av Aina Hell-
strand fått ett stort munkabälte, införskaffat hos 
Västmanlands Hemslöjd. Gåvan överlämnades till 
föreningens vice ordförande Lasse Pettersson vid 
Sala kommuns ortsanalys i församlingsgården den 
8 april. Enligt Ainas önskemål kommer munka-
bältet att deponeras i Bygdecentret. 

Från Gun-Britt Isaksson har föreningen mottagit 
en kvinnlig färnbodräkt som tillsvidare kommer 
att deponeras på Bygdecentret. 

En stor docka med färnbodräkt har skänkts av Ka-
tarina Fläcke. 

Boken Nyckelharpan av Jan Ling har skänkts av 
Gudrun Bygg. Jan Ling är professor i musikveten-
skap och har sina rötter i bygden. Boken bygger 
på hans avhandling om nyckelharpan och bidrog 
till ett förnyat intresse för detta instrument. 

Hembygdsföreningen framför härmed sitt tack för 
de fina gåvor som skänkts.  
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Textilflytt från Nybyboden 
Nyboboden på Gammelgården har under den 
gångna vintern sjunkit med omkring en halv de-
cimeter. Det har konstaterats fuktskador i timmer-
stommen och även taket är dåligt. Akuta åtgärder  

är därför nödvändiga. För att rädda de textilier 
som förvaras i Nybyboden kommer dessa så snart 
som möjligt att tillsvidare överföras till säkrare 
lokal. 

 

Textilier i Västerfärnebo 
Vi har omfattande textiltradi-
tioner i Västerfärnebo och som 
vi tidigare berört i vår Med-
lemsinformation. Flytten från 
Nybyboden är ett unikt tillfälle 
att se över, inventera och do-
kumentera vad som finns. Vår 
ambition är att även kunna re-

dovisa detta i en skrift. 

Hembygdsföreningen får emellanåt förfrågningar 
om färnbodräkten. Vi borde då kunna ge bättre 
information och var man kan vända sig för att få 
hjälp. Mot den bakgrunden har Anders Fläcke på 
nytt tagit tag i denna fråga och genomfört ett par 
större möten kring våra historiska textilalster. I 
mötena har ett flertal textilintresserade damer 
medverkat med sina kunskaper. Några har även 
visat intresse och ambitioner för att väva efter 
gamla förebilder. 

Hembygdsföreningen vill ta tillvara det textila 
kunnandet och intresset som finns i Västerfärne-
bo. Ett samarbete med Hemslöjden i Västmanland 
och länshemslöjdskonsulent Anna Karin Reimer-
son har inletts.  

När det gäller de unika vävnaderna munkabälten 
så kommer dessa i huvudsak från Västerfärnebo 

och Möklinta. Vi har därför inlett ett samarbete 
med Möklinta hembygdsförening och därigenom 
skapat unika möjligheter till en finansiering av ett 
omfattande textilprojekt. 

Textilsamlingarna kommer att inventeras och do-
kumenteras med hjälp av sakkunniga personer. 
Denna dokumentation sker genom moderna 
media. Den kan leda fram till nyskapande textil 
produktion inom sömnad och vävning.  

Vävd matta med inslag av halm. 

Ett samarbete med Bygdecentret har inletts. Tradi-
tionsrika textilier och folkdräkt från Västerfärnebo 
kommer att visas. Nytillverkade alster kommer 
både att visas och säljas.  

 
 
Bli medlem – vinn på ditt 
medlemsnummer!  
Gunnar Johansson, Sörgärsbo 
185, Västerfärnebo blev med-
lemsvinnaren denna gång. 
Grattis! Boken om Hörnsjö-
fors och Västerfärnebo kom-
mer till dig.  
www.hornsjofors.se 
 

Så här blir du medlem! 
Medlemsavgiften är 100 kronor. Den sätts in på 
bankgiro 351-5459. Kom ihåg att lämna namn, 
adress, telefonnummer och om möjligt  
e-postadress. Som medlem stöder du utvecklingen 
av bygden.  
Mer information finns på hembygdsföreningens 
webbplats www.vasterfarnebo.se 

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

Marknadsföring och medlemsinformation  
Webbansvarig: Ingmari Ekman, 0224-74 03 95,  
e-post: webmaster@vasterfarnebo.se  
Redaktionskommitté: Ingmari Ekman, Anders 
Fläcke, Erik Pettersson och Lars Östlund.  
Ansvarig utgivare: Anders Fläcke.

 


