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Medlemsinformation nr 3 – Oktober 2010

Midsommarfirande på Gammelgården med dansuppvisning av Ängsklockorna.

Nu drar vi igång …

Vi träffas i Bygdegården

Nu startar höstens träffar med identifiering och dokumentation av de personer som medverkar i våra
bygdefilmer. Vi vill samla alla som kan bidra och har
därför inlett ett samarbete med PRO. På så vis vill vi
hjälpas åt med arbetet.

Lördag 30 oktober kl. 10.00-13.00 Genomgång av
Färnbofilmen Vi & vår socken.
Söndag 7 november 15.00-18.00 Medlemsmöte,
förslag till ny kaffestuga/samlingslokal.
Lördag 13 november kl. 10.00-13.00 Släkt- och
hembygdsforskning med Genline och Hembygdsförbundets projekt Bygdeband. Se Sala Allehanda.

Ett annat angeläget arbete är att gå igenom Västerfärnebo i Bygdeband, vilket innebär att inventera byar,
gårdar, torp m.m. i hela socknen. Hembygdsföreningar i hela Sverige lägger nu in bilder, dokument,
personer, platser och delar med sig av bygders historia som här knyts ihop med kyrkböckerna i Genline.
Om du har tillgång till Internet så kan du registrera
dig på www.familjeband.se och därifrån gå in i Bygdeband och hitta bilder, dokument, tidningsurklipp,
personer m.m. inlagt av Västerfärnebo Hembygdsförening. Även vår grannförening Fläckebo Hembygdsförening är med i Bygdeband.

Efterlysning!
Erik Pettersson efterlyser originalet till dokumentationen ”Butikshandeln i Västerfärnebo” från 1973 av
J David Pettersson Tel 0224-74 05 32.

Vi skannar gärna dina bilder och urklipp
Har du gamla foton eller tidningsurklipp som du vill
dela med dig av? Alla motiv är av intresse, även om
du inte vet vilka personerna är. Hör av dig till Ingmari Ekman 0224-74 03 95.

Kaffestuga & samlingslokal

om att eventuellt gå vidare med ansökan om finansiering. Förutsättningen för att erhålla bidrag från Boverket med 50 % av kostnaden är att Sala kommun
bidrar med 30 % och föreningen med 20 %.

En byggprojektgrupp har utarbetat underlag vad gäller utformning, byggmetoder, materialval och hur vi
kostnadseffektivt kan bedriva en byggprocess och
drift av en ny kaffestuga/samlingslokal för åretruntverksamhet. Underlaget kommer att presentera närmare vid ett föreningsmöte. Vid detta möte tas beslut
Västerfärnebo Hembygdsförening

Välkomna söndagen 7 november kl. 15.00-18.00
till Bygdegården, bakom Västerfärnebo skola.
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Sommarens verksamhet

God uppslutning var det även den måndagseftermiddag då Bygdeband gästade oss på sin sommarturné
och berättade om sin verksamhet och vilka fantastiska möjligheter denna databas ger släkt- och hembygdsforskare.

Så har vi åter lagt en sommar fylld med arbete och
aktiviteter på Västerfärnebo Gammelgård till handlingarna. Säsongen har innehållit både traditionella
program och nya inslag. Särskilt positiv blev familjekvällen med dockteatern ”Den sista draken” och
medverkan av Svenska Grålleklubben.

Sommarkvällen med prisade folkmusikgruppen
WestMannaFolk lockade tyvärr det lägsta besöksantalet. Inte heller till den avslutande kvällen kom det
så många som det tidigare gjort. Vad detta berodde
på vet vi inte, men lite tråkigt var det förstås. Betydligt fler besökare var det när vi hade uppträdanden av
Jularbo Gille och Kilbolaget.

Den sista draken.

Ett extra stort tack till Kilbolaget och Västerfärnebo
Dragspelsklubb som ställer upp helt ideellt. Ni är
guld värda eftersom föreningen inte fick något av de
sökta bidragen från kommunen.

Till nästa år har vi redan nu bokat trollkarlen Mr
Udd, som är en stor favorit bland de barn som tidigare träffat honom.

Lotterierna har gått åt som smör i solsken. Försöket
med dragning direkt har varit uppskattat av köparna
och praktiskt för oss säljare.

Uppskattad var också temakvällen om byggnadsvård.
Ett flertal inbjudna lokala hantverkare visade bland
annat upp timring, rödfärgning, fönsterrenovering,
murning och smide. Över 100 personer kom för att
låta sig inspireras och få goda råd. Hantverksbutiken
från Vallby friluftsmuseum i Västerås öppnade en
tillfällig "filial" på Gammelgården och fick sälja litteratur och diverse byggnadsbeslag. Bakom scenen
visades Sven Norlings bearbetning av Färnbofilmen
"Vi & vår socken" för fulla hus. Under 2011 kommer
Byggnadsvårdsdagen att genomföras på en lördag för
att ännu fler ska kunna vara med.

Kilbolaget.

Över 300 på midsommarfton

del besökare - kanske främst de mer långväga - tog
det säkra före det osäkra och stannade hemma. Det
hade de inte behövt. Efter lunch sken nämligen solen
upp och resten av dagens arrangemang genomfördes
huvudsakligen i vackert väder.

Midsommarfirandet samlade i år över 300 besökare i
alla åldrar. Många upplever firandet i Västerfärnebo
som lagom stort och med trevliga inslag. Detta tar vi
fasta på och återkommer nästa år med mera dans
kring stången och ny uppvisning av dansarna i Ängsklockorna, som nu även har fått flera medlemmar
från Västerfärnebo. Vi kommer dessutom att fylla ut
den första timmen av midsommarfirandet med någon
form av aktiviteter, kanske fiskdamm och tipspromenad utöver servering och lotterier.

Från scenen underhöll en rad duktiga musiker med
Titti Sjöblom och Erling Eliasson som huvudattraktion. Erkänt skickliga fiol- och nyckelharpspelare
med starka band till Västerfärnebo var Torbjörn och
Pär Näsbom. Under logtak, tältdukar och bar himmel
ljöd som vanligt buskspelet långt in på kvällen och
stämningen var på topp.

Färnboparaden
Årets upplaga av Färnboparaden började på sätt och
vis redan på torsdagen. Då anlände de första gästerna
till den tillfälliga uppställningsplats för husbilar, som
vi efter önskemål iordningställt på nedre parkeringen.

Vi tackar Västerfärnebo Dragspelsklubb och övriga
inblandade som samverkat kring Färnboparadens genomförande 2010. Vi kan vara stolta över att Färnboparaden är den största dragspelsstämman i Mälardalen! Antalet besökare på årets Färnboparaden var 750
personer.

Själva paraddagen började vädermässigt något tveksamt med moln och regnstänk. Det bidrog till att en
Västerfärnebo Hembygdsförening
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Tack, tack, tack

Ett tack vill vi också frambära till alla andra medhjälpare som gjort små och stora insatser för att göra
Gammelgården välkomnande och trivsam för besökarna. Den ska inte enbart betraktas som Hembygdsföreningens gård, utan som en angelägenhet för hela
bygden.

Kaffebrödet vid sommarens arrangemang har varje
gång varit hembakat runt om i stugorna. För denna
viktiga insats vill vi framföra att innerligt tack till alla
knådande, kavlande och
bakande kvinnor och män
som upplåtit sina kök och
dragit sina viktiga strån eller kanske rättare sagt
bullar - till stacken. En
gammelgård utan det
hembakade brödet är ingen riktig gammelgård.

Och till slut - tack till er som har varit trogna besökare under sommaren! Ni som dessutom har tagit med
er vänner och bekanta till Gammelgården och spridit
reklam för arrangemangen i olika sammanhang är
värda ett dubbelt tack. Detta är den bästa reklam vi
kan få!

Gåva till minnet av Hans Bäck

en insamling till kaffestugan på förslag av familjen.
Tillsammans har ett 170-tal givare både i Västerfärnebo och på andra orter lagt en grundplåt för en ny
kaffestuga på i dagsläget 45.500 kronor. Även familjen har bidragit med en gåva. Stort tack till alla!

Hans Bäck visade ett starkt intresse för att Hembygdsföreningen skulle uppföra en ny och ändamålsenlig kaffestuga. Han inlämnade även en motion till
årsmötet kring detta. Inför hans begravning gjordes

Skolhistoria
Tidigare Färnboläraren Sigge Hedkvist jobbar enträget vidare med projektet att dokumentera skollivet i
Västerfärnebo under främst 1900-talet. Förhoppningsvis kan arbetet utmynna i en publikation eller
annan redovisning så småningom. Fortfarande går det
utmärkt att höra av sig till honom med egna minnen,
foton och annat som kan vara av intresse. Framför
allt är det bilder från Centralskolans låg- och mellanstadie och Vangsbro skola som saknas. Allt
mottages med tacksamhet, tel. 0224-74 02 57.

Västerfärnebo Centralskola byggd 1952.
"Man lär så länge man har elever" - eller hur det nu
var det gamla ordspråket lydde.

Ny tavla vid entrén
Västerfärnebo Gammelgård måste få en mer välkomnande entré i form av en informationstavla! Detta
slog styrelsen fast redan i vintras och uppdrog därför
åt Per Forsgren att komma med några förslag på en
informationstavla för placering på telekuren nere vid
entrén. Per Forsgren i ”Bodakroken” är bildlärare vid
Ekebyskolan i Sala och full av idéer. Av de många
förslag som han presenterade för styrelsen fastnade
man för det färgglada konstverk som skildrar Gammelgården från ovan och som allmänheten från sensommaren kunnat ta del.

Informationstavla målad av Per Forsgren.
I samband med det sista sommarkvällsprogrammet
uppmärksammades den nya informationstavlan och
Per Forsgren fick motta ett synbart tack från Hembygdsföreningen i form av en matkorg fylld med delikatesser från Västerfärnebo Handelsbod.

Tavlan blev ett stort lyft och har i positiva ordalag
kommenterats av både färnbobor och utsocknes. Den
kommer att tas ner för vinterförvaring och sättas upp
igen till nästa sommar.

Nya brandposter vid Gammelgården

Vi har även införskaffat fler brandsläckare
till några av de byggnader som hittills
saknat sådana.

Med bidrag från Länsförsäkringar har två
nya brandposter med vatten från Svartån
installerats vid Gammelgården.
Västerfärnebo Hembygdsförening
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Hus med Historia

samt uppsättning av hängrännor
och stuprör med vinklar och trattar på stora logbyggnaden på
Gammelgården. Vi sökte dock
bidrag till fler byggnader och
kommer att göra en ny ansökan
för 2011.

De särskilda medel som Riksantikvarieämbetet för
första året beviljade under 2010 som bidrag för
byggnader på gammelgårdar fick namnet Hus med
Historia. Vi var tidigt ute och sökte dessa medel och
erhöll 135.000 kronor för reparation av tegeltaket

Textiltraditioner – Utveckling och turism

ten med länshemslöjdskonsulent Anna Karin Reimerson och även informerat Hemslöjdsförbundet i länet
och Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening.

För att bättre ta tillvara våra textiltraditioner i Västerfärnebo har ett samarbete inletts med hembygdsföreningarna i Fläckebo och Möklinta. Det handlar bland
annat om inventering, förvaring, dokumentation, visning och vävning/tillverkning av nya alster med gamla förebilder.

På de möten som genomförts i Möklinta och Västerfärnebo visar det sig allt mer tydligt hur många textilkunniga och duktiga personer det finns i bygden.
Denna kunskap ska nu tas tillvara och utvecklas.
Även privata samlingar bör dokumenteras och bevaras för framtiden. Det är främst Aina Hellstrand samt
Birgitta Bäckström och Lisbet Jonsson, båda vid Kilbo skola, som arbetat med detta. Vidare har Annika
Berglund och Anders Fläcke utarbetat underlag inför
och efter mötena. Våra möten fungerar som studiecirklar.

Vi vill öka intresset för våra textiltraditioner med
bland annat munkabälten och folkdräkter. Redan i
nuläget är det ett 30-tal textilintresserade personer
som ingår i olika arbetsgrupper. Vi kommer att söka
bidrag för att kunna arbeta vidare med detta uppdrag,
som innebär samarbete med WestmannaArvet i Hallstahammar och Nordiska Museet. Även textilkunniga
personer från andra delar av länet hört av sig och visat intresse för att medverka. Vi har haft ett par mö-

Våra textilsamlingar i Nybyboden på Gammelgården
har farit illa på grund av den fuktiga miljön och har
därför flyttats till uppvärmda lokaler. Där de kan ses
över och dokumenteras efter metoder och rekommendationer från WestmannaArvet.
Kontakta gärna Aina Hellstrand, tel 0224-703 67.

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan
Vårt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har nu utökats med träffar
och studiecirklar kring våra textila traditioner. Under höst- och vintersäsongen
kommer detta samarbete även omfatta träffar och studiecirklar kring dokumentation av filmer, identifiering av bilder samt släkt- och bygdeforskning inom projektet Bygdeband.

Bli medlem – vinn på ditt
medlemsnummer!

Så här blir du medlem!
Medlemsavgiften är 100 kronor. Den sätts in på
bankgiro 351-5459. Går du med nu så gäller avgiften
även för år 2011. Kom ihåg att lämna namn, adress,
telefonnummer och om möjligt e-postadress. Som
medlem stöder du utvecklingen av bygden.

Jan Carlsäter, Vevde 14,
Salbohed blev medlemsvinnaren denna gång. Grattis!
Boken om Hörnsjöfors och
Västerfärnebo kommer till
dig.
www.hornsjofors.se

Mer information finns på hembygdsföreningens
webbplats www.vasterfarnebo.se

Kontaktuppgifter

Marknadsföring och medlemsinformation

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

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.

Västerfärnebo Hembygdsförening

4

Medlemsinformation nr 3 – Oktober 2010!

!

