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Tidigare år har arrangerats kvarndagar då
man kunnat köpa mjöl tillverkat i kvarnen.
Andra kvarnar fanns vid Forss, Granmuren i

Sörhörende, Lugnet i Sör Ål, Töva i Hedåker,
Rosshyttan, Tappebo och Stäfre Gård.

Kvarnbyggnaden vid Sand Såg & Kvarn med timmer för sågning under våren. Bilden tagen från
landsvägen söder om Salbohed år 1946. Foto Gunvor Eriksson.

Erik A Eriksson lät beställa en stor skylt som sattes upp intill landsvägen för att marknadsföra det
sortiment av trä- och byggvaror som sågades och hyvlades samt även mjöl och gröpe som maldes vid
kvarnen i Sand, Salbohed.
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Mjölk och mejerier

Mjölkhanteringen blev ett komplicerat lo-
gistikproblem när mjölkningen inte enbart
skulle göras för eget husbehov. En ko gav
drygt en liter mjölk om dagen under den tid
hon inte stod i sin, ej gav mjölk. Det var
lagom för att täcka ett hushålls behov om
man hade en eller två kor. En viktig faktor
i näringskedjan var även den gödsel korna
gav och som var nödvändig för produktionen
av brödsäd. I början av 1800-talet kom man
dock underfund om att mjölkproduktionen
kunde ökas väsentligt om man gav korna
bättre foder och var noggrannare med aveln.
Men då uppstod problemet att ta vara på och
förvara all mjölk. En rad olika metoder pro-
vades. Hushållningssällskapen var aktiva då
det gällde att försöka introducera olika slag
av mejerier. Detta gick dock trögt, ända tills
det kom ett plötsligt genombrott i början av
1880-talet då mejerier ”likasom växte upp ur
jorden” enligt sekreteraren vid Västmanlands
hushållningssällskap Withmar Broberg.

År 1899 bildades Västerfärnebo Mejeriför-
ening upa som 1901 öppnade mejeriet ”på en
frisk och sund plats” vid Vangsbron. Huset
hade uppförts under ledning av Johan Olov

Bernholm. På bottenvåningen fanns mejeri-
salen och kyl-, disk- och osttillverkningsrum
och på övervåningen en ”större samlingssal,
avsedd för delägarnas sammanträden” samt
fem rum och ett kök för mejeriets personal.
Vattnet togs upp ur Svartån med hjälp av en
ångpump. Produktionen beräknades till cirka
8.000 liter mjölk per dygn.

I slutet av 1800-talet började avskiljandet
av grädden ske med separatorer som använ-
des fram till dess mejerierna etablerades.

Ritning av det planerade mejeriets fasad mot
Svartån publicerad i Sala Allehanda den 23
februari 1900.

Nedan presenteras ett axplock av annonser
för Alfa Lavals separator. Annonstemat kan
tyckas vara lite ”märkligt” då separatorn fram-
hävs som barnens ”bäste vän” på gården.

Annonser från år 1918 hämtade ur Alfa La-
vals jubileumsbok - Ett världsföretag växer
fram, Alfa Laval under 100 år. Boken togs
fram i samband med företagets hundraår-
sjubileum 1983. Golvmodellen med en fot
av gjutjärn var inte lika vanlig som bänk-
modellen. Denna modell av separator an-
vändes bland annat i Erikslund i Norr Hö-
rende trots att mejeriet hade byggts 1901 i
Västerfärnebo. Den första mjölkbilen i Väs-
terfärnebo började köra runt till gårdarna
under 1939. Tidigare kördes mjölken med
häst till mejeriet.
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