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Vävstugan, Rengsjös gamla sockenstuga,
som flyttades till Västerby 1956 behövde
renoveras. Det har den gjort sedan många
år, kvinnorna som vävt har frusit sig igenom
vintrarna. Man har stått ut för det har funnits “viktigare” saker att lägga hembygdsföreningens pengar på.
Men så kom det sig att det behövdes sparas energi och
det började bli fasligt dyra elräkningar i vävstugan. När
det sammanföll med att föreningen hade två praktikanter
och flera ideella som ville driva och praktiskt genomföra
renoveringen, gjorde föreningen ordning en ansökan till
Sedvallsfonden. Och fick 120.500:- att renovera vävstugan för!
Det som behövde göras var att börja med att kontrollera
om golven behövde isoleras. Man behövde isolera på vinden, byta elledningar och kontakter i hela huset, byta ut
elradiatorer mot oljefyllda dito. Man ville också slipa och
olja golven. Och fräscha upp ytskikten i både kök, rum
och hall. En vävstuga ska vara en inspirerande arbetsmiljö

både för de som väver där och för de som besöker vävstugan under året.
När man började att kontrollera om golven i kök och
rum behövde tas upp för att isolera under, såg man att
det inte var nödvändigt. Det var det däremot mellan väg-

gar och golv. Vid vissa delar av huset kunde
man se rätt ut, inte undra på att väverskorna
frusit! Bl a här i rummet, där Ragnar fyller
på med spån efter att drevat med lin.

För att behålla en “gammeldags” känsla i huset bestämde
man sig för att sätta pärlspont i båda rummen. Men för
att hålla kostnaderna nere fick det bli Panelskivor. De
är bara 6 mm tjocka och då skulle man slippa att byta
fönsterfoder och brädor. Dessutom finns inga kvistar
som måste schellackas.
Man enades om att köket skulle målas grönt och i
rummet blev det en tapet från Duro och gul panel.
Det gröna färgen från köket räckte även till hallen.
All vägg- och listfärg som använts är linoljefärg från
Ottossons. Man har målat med pensel och den gula
färgen behövde fyra strykningar. Den gröna däremot
“bara” tre!
Nästan alla arbetstimmar som gått åt, och det är många, är ideella eller gjorda av praktikanterna. Föreningen har nästan inte behövt köpa in speciell arbetstid
för renoveringen. Man har också vinnlagt sig att köpa
produkter och tjänster så lokalt som möjligt.

Under hela renoveringen har man arbetat med vävning, så gott
det nu gått i röran. men lotterier och julstugor kräver sina vinster...
Här är det Kerstin som väver julduk i rosengång.

En före- och en efterbild. På “före-bilden” har man upptäckt att golvet inte behöver brytas upp. Det räcker med att dreva och täta vid socklarna.
“Efter-bilden” då är golvet slipat och oljat, socklarna är på plats och panelskivorna är målade.

Golven slipades och oljades av
Leanders golv från Alfta.
Här arbetar Bengt-Olov med
slipning av golvet i köket.

Här har Ragnar och Anders markerat alla reglar i väggarna
så att det är enkelt för killarna från Stömne att borra hål och
spruta in isolering i väggarna.

Man borrar hål med en dosborr
och sedan använder man en
slags omvänd dammsugare för
att spruta in isoleringen.

På vinden låg ett lager med spån, det behövdes
också att Ragnar och Anders lindrevade i väggarna
och fyllde på med spån. Därefter tog Stömne över
och fyllde på med ett 50 cm lager av isolering.

Christine väver dukar till Rengsjöfesten och Martin jobbar med
den sista våden tapet i rummet.

Här monterar Anders P och Anders F lagerhyllan i köket, den som
ska innehålla korgar med alla trasor som det ska vävas mattor av.
Ragnar tittar på och ger goda råd.

Margit Larsson och Signild Backan har bidragit med sitt
kunnande. Och glada tillrop. Margit spinner ihop två tunna
lintrådar till en lite grövre.

Ekonomisk redovisning

Panelskivor, lister, socklar etc från Forsells
Sådant som inte fanns på Forsells köptes från Beijer Bygg
Slipning och oljning av golv i kök, rum och hall. Leanders golv
Isolering i väggar och på vinden. Stömne
Färg/penslar etc från Ottossons, Erik-Anders, Nordsjö
All el utbytt, radiatorer, kontakter, central etc från Rengsjö El
Takarmaturer, korgar & div från IKEA, Patrik Nordell och Rusta
Gardintyg från Växbo Lin
Handsmidda gardinstänger till åtta fönster. Sven Olof Forsling
Spröthållare och div vävmaterial från Glimåkra
Rördragning och ny kran till diskbänken i köket. Hedbergs Rör
Hantverkshjälp från GT Alltjänst AB
Ny häll till vedspisen i köket från Eldkraft

19.549:1.644:15.573:20.251:2.962:37.304:5.286:2.220:4.000:1.784:3.156:3.000:3.819:-

Man har försökt återbruka material från den
gamla inredningen, bänkskivan bl a och som
list runt den sitter gamla vävspröt i furu.
Vintagetyg från Jobs har fyndats av en ideell
på Tradera. Och skänkts till vävstugan.

“Nya” skåp till vävgarnerna, med glasluckor, väldigt inspirerande med färgerna
så öppet exponerade. Skåpen är från gamla butiken på Löten, där de användes
till försäljning av underkläder. Ragnar har sparat dem till rätt tillfälle. Nu
kom det.

Vävstugan fungerar också
som barnkammare och
vinterviste för Västerbys
åttiotal pelargoner. Här
har vi ett exemplar av den
gammelsvenska.

Sven-Olov Forsling, som blev smed efter pensioneringen, har gjort gardinstängerna till alla
fönster. Man har ännu inte hunnit väva gardiner
och ville gärna gynna lokala företagare. Därför
inhandlades gardiner från Växbo Lin.
Tapeten är från från Duro.

Nu är i stort sett allt klart. Det sitter varp i alla vävstolarna. Väverskorna kommer att hinna väva i alla fall två mattor till julstugorna 2009.
Sedan är det lite finjusteringar, som en sista strykning på socklar och dörrlister. Lite målarfogning på taklisterna. Kassaskåpet ska flyttas och
där ska det byggas en arbetsbänk. Men på det stora hela är vävstugan renoverad inomhus. Gruppen som gjort arbetet är nöjda med sin insats.
Och de som väver kommer inte att frysa i vinter. Tack till alla som bidragit till detta!
Nästa projekt blir nog bron till vävstugan ...
Man fick några tips av antikvarie Martin Åhrén, Länsmusséet Gävleborg, vid hans besök i vävstugan i mars 2009.

Gruppen som arbetat praktiskt med renoveringen är från vänster Ragnar Jonsson, kassaskåpsbevarare.
Christine Forsman Nilsson, den drivande. Cina Falk Norgren, målerska. Kerstin Jonsson, idog påhejare
och väverska. Samt, ej med på denna bild: Margit Larsson, konsulten. Anders Persson, kapsågsmästaren.
Carin Fagerström, väverska och idéspruta. Anders Fagerström, hyllmakare. Martin Norgren, tapetuppsättare. Många fler, ingen nämd och ingen glömd, har bidragit med idéer och mer handfast hjälp.

