
Gammelgårdens bygg nader

Sjonsstugan kommer från Osmundsberg och flyttades

till nuvarande plats l-928 men är förmodligen byggd

under första hälften av 1800-talet.

Stugan var bebodd fram till 1917 dä Sjonsmor dog,

därefter stod den öde. I samband med flyttningen

gjordes vissa förändringar, fönstren försågs med

blyspröjsar, spisen i köket murades om och en öppen

spis murades i utistugan. Parstugan har en inredning

som kommer från Pellasgården i Ovanmyra och

målningarna i utistugan har utförts l-860 av Erkers

Anders Hansson (1834-1869), kallad Sjungar Anders.
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Fäbodstuga från Silverbergsbodarna, byggd sent 1800-

ta l.

Bodforsstugan är från 1700-talet och kommer från

den första gästgivargården i Boda kyrkby.

Loftkammaren har iäldre tid tjänstgjort som

brudklädningskammare.

Ängslada (tillv.)från Silverberg, byggd omkring 1715.

Härbre (till h.) från Hållberget, byggt tidigt 1800-tal.

I vänstra hörnets knutar växer varglav.

Eldhus (sters), från

Hållberget. Tidigt

1800-ta l.
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Stötollashärbret är

Gammelgårdens äldsta

byggnad och kommer från

Stötollasgården i Lenåsen.

Dubbelhärbret är timrat med

medeltida rännknutar och de

äldsta stockarna är daterade

till L53L och de yngsta till
vintern L537-38.

Dansladan flyttades till
Gammelgården L972 och

är ursprunligen en

trösklada från Dådran. Här

ordnas danser under hela

sommaren och är mycket

använd för olika arrange-

ma ng.

Boda Gammelgård började byggas 1928, då Sjonsstugan flyttades hit till det vackra

Silvbergsänget. Under åren har gården fyllts på men flera byggnader som har traditioner
från bygden. Ytterligare några timmerhus har, eller ska flyttas till gården under

kommande år. Dessutom har Boda hembygdsförening inköpt den gamla 1700-talsgården

KusOllas, vilken kommer att finnas kvar på sin ursprungliga plats i Kärvsåsen och är tänkt
att bli en unikvisningsgård vars like endastfinns på ettfåtal platser iDalarna.
Allt arbete sker med ideella krafter och skulle inte kunna drivas utan medlemmarnas

uppoffrande och villighet att bistå föreningen.

Kan du tänka dej att ekonomiskt hjälpa oss i vårt fortsatta arbete är vi tacksamma för ett
bidrag, t.ex genom att Swisha en summa till:

BODA
fren6ygbsförening

fu swlsh
&H,R.pa 123 635 6620


