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1. Salbohed är starkt förknippat med militärhistorien och det 

första ordet hittar du på den minnessten som är rest i 

Salbohed. På stenen finns namnet på den överste som var 

chef när stenen restes, vad hette han? 

2. Odendisa stenen står vackert vid Fläckebo hembygdsgård och 

berättar om vikingakvinnan som var husfru på en gård i 

trakten, men vad hette gården/platsen?  

3. Landforsens hytta är en del av ett större nätverk i Bergslagen 

men vad heter det? Vi söker det första ordet.  

4. På Gammelgården i Västerfärnebo står Nyby – boden och i 

den finns det fyra rum, en vävstuga, snickarbod, klädkammare 

och ja vadå?  

5. På informationstavlan vid Öjesjön finns en bild på en svamp 

som förknippas med att den gynnas av brand, men vad heter 

den? 

6. I Hälleskogsbrännan finns en besöksplats med utkikstorn 

placerat på ett berg, men vilket djur är berget döpt efter?  

7. I sommar pågår en utställning i Västerås stift då flera kyrkor 

har konstverk utställda under samlingsnamnet ”Sjätte sinnet”. 

Men vad heter den konstnär i förnamn vars verk finns i 

Västerfärnebo kyrka?  

8. I vår utställning finns ett runstensfragment med en för 

runstenar vanligt förekommande symbol som dock inte finns 

på Odendisa stenen, men vad är det för symbol?  

De gula bokstäverna bildar ett ord, Vilket?  skicka det svaret tillsammans med 

en bild på den plats i Svartådalen som du tycker bäst om samt en motivering 

på varför den platsen är finast, roligast, häftigast eller annat till 

info@svartadalen.se senast 15 september 2019. genom att skicka in ert 
svar godkänner ni att mejladressen sparas fram till att tävlingen 

är avgjord och att vinnarbilden får publiceras på hemsida, 

facebook och instagram. På grund av de nya GDPR reglerna föredrar 

vi bilder utan personer för lättare hantering. Annars krävs 

skriftligt godkännande från samtliga personer på bilden. Lycka 

till!!!! 

 

                                                      Lycka till! 
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