
”Naturlig istället för normal” 

FÖRETAGSSALONGEN: Bengt Gustavsson årets byfåne 
Det finska konceptet att utse Årets byfåne har nu nått Sverige. 
Och den första att få titeln är en ekshäring: Bengt Gustavsson. 

Att utse en byfåne i Finland har gjorts sedan 1991.

– Det började som ett stort skämt, men det spårade ur som det brukar, så nu är vi 14 stycken, 
säger Raimo Nummela, den elfte i raden av finländska byfånar.

I Sverige klingar ordet ganska negativt, något som finländarna vill ändra på.

– Vi är förespråkare för landsbygden och gör sådant som ingen annan vågar.

Var en hovnarr 
Och efter ett års ”spionage” föll valet på att göra Ekshäradsbon Bengt Gustavsson, Kresams 
starke man, till årets byfåne i Sverige 2017. Såhär säger han om utnämningen:

– Jag har varit i Finland och föreläst en del, och då har jag väl framstått som en slags byfåne. 
Vilket är okej så länge jag kan fakturera för det, säger han med ett skratt.

Han vill också få en positiv känsla i ordet och menar att utmärkelsen ska gå till rakryggade 
personer, till någon som inte vill vara normal.

– Det är onaturligt att vara naturlig i dag, men jag menar att man ska vara naturlig istället for 
normal.

Han tillägger i tacktalet att han på 1970-talet var en slags byfåne, en hovnarr, inom 
Uddeholmsbolaget.

– Fem procent av min arbetstid skulle gå till att skoja med de högsta cheferna, vilket ledde till 
att den 300-åriga bruksmentaliteten krackelerade. Så sedan dess har jag varit ”stôllig i 
Värmland”.
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Vibrationer 
Fotograf Lisa Olaison vill ta en bild på Gustavsson vid ett porträtt av Albert Einstein, vilket gör 
att pristagare skiner upp.

– Den mannen, en sån klok människa. Han forskade inte utan filosoferade. Han menade bland 
annat att om hjärtat är med i det du gör skickas det ut vibrationer i universum som gör att 
möjligheterna kommer till dig. Och så tänker jag, säger 2017 års byfåne.

Hur han ska använda titeln vet han inte, men säger:

– Det blir i alla fall en titel som blir svår att värja sig mot. Men det är ett allvarligt menat pris 
som passar mig tycker jag, som är seriös, men inte särskilt allvarlig, säger han med ett leende.

Titeln kommer han nu ha i två år innan en ny byfåne utses 2019.
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