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Hörnsjöfors Bruk Västerfärnebo

på de större gårdarna i socknen allt ifrån;
dop, konfirmation, bröllop, födelsedagsmid-
dagar, föreningsfester och begravningar. De
svarade för dåtidens catering. Ett större kalas
inleddes ibland med att man slaktade en kalv
eller gris på gården. Spännarflickorna tog då
reda på den nyslaktade kroppen och djurets
ränta, det vill säga inälvor och annat, som de
gjorde hackkorv av. Den rökta hackkorven
från Spännars var känd i Västmanland som
en läckerhet och sålde bra.

En gång fick Spännarflickorna på bussen
till Sala sällskap med den nye kyrkoherden.
Han frågade vad försörjde sig på.

- Vi lever av räntor, blev svaret.
- Oj då, sa den imponerade kyrkoherden re-
spektfullt.

Regementets förläggning till Salbohed ha-
de stor betydelse för Västerfärnebo också på
ett annat sätt. Här fanns inte bara god under-
hållning och ett omfattande societetsliv utan
också bra sjukvård och matservering med
god mat. Här öppnade också de flesta Sala-
handlare filialer. Vid regementet såldes sprit,
vin, spannmål och allehanda varor både i
parti och minut. Man åtog sig brännvinsbrän-
ning och mältning. Bland mycket annat fick

personalen på o?cersmässen vid Salbohed
lära sig att punschen skulle serveras genom
att flaskan slängdes från disken över golvet
så att den rullade fram till rätt bord.

På den gamla exercisplatsen vid Salbohed
finns numera AB Salboheds Gymnasiesärsko-
la med ett 90-tal anställda. Skolan tar emot
elever med psykiska funktionshinder och au-
tism. Eleverna kan också ha sociala och eller
emotionella problem. Skolans mål är att när
eleverna slutar sin utbildning ska hon eller
han ha en god självkännedom samt vara väl
rustade att klara krav och förväntningar som
samhället ställer på unga vuxna.

Några regementsbilder från Salbohed

Bilderna är tagna omkring år 1900. Överst
till höger två vinterbilder. ”Sven Dufva” finns
skrivet i överkant på bilden th, nästa två
herrskapet ”Alexanderssons” och ”Vapen-
August” som gör vapenkontroll. Nästa två är
punschdrickande soldater med cykelburna
kanonlavetter, de sista är O?cersbyggnaden
och Musikpaviljongen Sista bilden th visar
punschdrickande o?cerare. Fotona i privat
ägo.

Salbohed midsommardagen 1903
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