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Västlands Hembygdsförening, som bildades 1961, redovisar härmed sin verksamhet för 2015,
föreningens 54:e verksamhetsår. Antalet medlemmar var 140 personer.
Årets resultat blev ett litet överskott.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten.
Arrangemang och händelser
På årsmötet den 22 mars underhöll Västlands spelmanslag och Leif Lindgren visade film från vår
bygd. Han har under många år dokumenterat händelser i våra trakter, som vi nu fick ta del av.
Den 16 februari var vi från Hembygdsföreningen inbjudna till kulturförvaltningen för att tala om
våra funderingar och behov av stöd från kommunen vid eventuella större insatser vad gäller
underhåll av våra byggnader.
Bengt Jansson och Carl-Bertil Wallin deltog på Fornminnesföreningens årsmöte i Huddunge den
11 april.
Musikkväll vid Rappbacken 29 maj hölls i hembygdsgården , på grund av ”kyligt väder”, med
många spelmän och en intresserad publik. Stefan Wallin hade återigen ordnat en hemlig gäst som
visade sig vara Christer Wesström från Silverbasorkestern och en gitarrspelare som visade sig vara
en duktig bluessångare.
Karlholmsdagen, som ersätter den tidigare Karlholms marknad, genomfördes den 6 juni med
underhållning guidning av bruket, försäljning Karlholmsbröd. Idè och Utvecklingsgruppen
ansvarar för arrangemanget och Hembygdsföreningen är medarrangör.
Den 2 juni inbjöds en skolklass på Björkängsskolan till en guidad resa med buss genom Västlands
socken med avslutning vid hembygdsgården. De hade då fått se och lära sig mycket nytt om sin
hembygd. De besökte kolerakyrkogården som ligger vid väg 76 vid Snatra, den sista
avrättningsplatsen i våra trakter som ligger på gränsen mellan Västland och Österlövsta. Utflykten
avslutades vid hembygdsgården där ungdomarna visades runt i hembygdsgården bjöds på saft
och bullar. Utflykten skedde i samarbete med Västlands församling och dess före detta
kyrkoherde Lars Gustafsson.
Den 5 juli hölls en friluftsgudstjänst vid Hembygdsgården som leddes av Lena-Britt Zetterqvist,
som själv är bördig från Västland och Gällbo. God tillslutning och hembygdsföreningen bjöd på
kaffe.
Torsdagen den 16 juli hölls en berättarkväll i Hembygdsgården. Ett led i den lyckade satsning
som kulturförvaltningen genom bibliotekets arbete genomfört i vår kommun.
Vi hade tagit upp det arbete som föreläsningsföreningen i Västland gjort under 40 och 50 talet
innan TVn slog igenom. Många kända personligheter besökte Västland. Några som det
berättades om var Sten Bergman, känd forskningsresande, Lars Madsèn en av de mest kända
radiorösterna under denna tid, Sven Gillsäter, naturfotograf och författare, Margareta Kjellberg
omtyckt sångerska.
Men det som var det verkligt stora under föreningens verksamhetstid var konserten i Västlands
kyrka av Gävle symfoniorkester 1947. Vid detta tillfälle var folkskollärare Olle Paulsson
ordförande. Den siste ordföranden var en annan folkskollärare Ingvar Eriksson, han var liksom
Paulsson lärare vid Väla skola.

Ingvars son Magnus hade vänligheten att komma till vår berättarkväll och berätta om några kända
personer han mött under Pappans ordförandetid.
Stefan Wallin på fiol och P.G. Jernberg på nyckelharpa svarade för underhållningen.
Fredagen den 7 augusti inleddes den 37e Rappkallestämman med ett framträdande av det kända
”Skäggmanslaget.”
Bestående av Wille Grindsäter, Thore Härdelin och Bengt Lindroth.
Gruppen bildades redan 1967 och hade sin storhetstid ett antal år framåt De bjöd på en fantastisk
musikkväll för folkmusikälskare.
Söndagen den 9 augusti var det dags för den årliga Rappkallestämman, den 37:e sedan starten
1979, som i år gästades av ett 90 tal spelmän och närmare 300 besökare. Den inleddes som
vanligt med spelmansmusik av Västlands Spelmanslag i gudstjänsten i kyrkan.
Sedan spelade Spelmanslaget Rappkalles vals vid hans minnessten vid hembygdsgården.
Efter detta öppnades stämman med allspel, med Stefan Wallin som spelledare och spelning av
grupper och enskilda spelmän. Buskspelet höll på långt in på eftermiddagen. Kaffe, hamburgare
och korv serverades. Ingen behövde gå hungrig.
Söndagen den 25 oktober var det dags för medlemslotteriets dragning i Hembygdsgården.
Kaffe serverades och för underhållningen svarade kvartetten AMOR bestående av Anders,
MajBritt. Ove och Roine
En fantastiskt fin underhållning och en bra repertoar , som passade oss väldigt bra.
Ett totalt värde på 3.600 kronor fördelades på 11 vinster med en högsta vinst på 1.000 kronor.
Skolmuséet i Karlholm är en annan pärla som är unik. Där är ”Skolmagistern” Lennart Backman
ansvarig och den som guidar besökare i museet.
Tierps Kommun har av Upplandsmusèet beställt en utredning av kvaliteten på vårt skolmusèum.
Det visar sig att enligt utredaren har musèet hög kvalitet och skall ges det ekonomiska stöd som
behövs.
Slutorden från utredaren är: Musèet är ett viktigt och uppskattat inslag i de guidningar som
genomförs av bruksområdet.
Bidrag från Tierps kommun
Tierps Kommun bidrog med totalt 10.000 kronor för 2015 års verksamhet. Dessutom fick vi
8.000 kronor till marknadsföring inom folkmusikprojektet.
Hembygdsgården
Under 2015 hade hembygdsgården 7 betalda uthyrningar och ett antal övriga arrangemang.

Slutord
För en ideell förening är det oerhört viktigt att så många medlemmar som möjligt gör en
arbetsinsats.
Ett stort och varmt tack till dem, som med en stor arbetsinsats dels underhåller och sköter vår
fina hembygdsgård, det finns stora gräsytor som skall klippas, dels ordnar spelmansstämmor,
musikcaféer m.m.
Syföreningen har i år liksom tidigare sytt och sålt lotter och genom detta bidragit till gårdens
underhåll, vilket styrelsen är mycket tacksamma för.
2015 års styrelse tackar för visat förtroende.
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