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Hjärtligt Välkomna!

Vi tackar våra kunder för 2016
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God Jul & Gott Nytt År
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Gilla oss på Facebook
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Snart jul och det är härligt att i decembermörkret se alla ljusslingor, julstjärnor och ljusstakar som lyser upp. Extra viktigt när
snön lyser med sin frånvaro. Önskar alla läsare en riktigt god jul
och gott nytt år.
Här kunde jag slutat men några fler rader får det bli. Dels vad
som hänt dels vad som komma skall. Föreläsningen om giftfri miljö
lockade tyvärr ganska lite folk vilket var synd då det är ett angeläget ämne. Däremot lockade musikpuben mycket folk, inte rekord
men inte långt ifrån. Härlig musik och härlig stämning. Lär återkomma på något sätt.
Något som alltid kommer i februari är ju byalagets årsmöte. Kan
låta torrt och tråkigt, men jag tycker tvärtom att det är ett trivsamt tillfälle. Dels vad som har gjorts, dels vad som kommer hända.
Själva årsmötesförhandlingarna brukar gå raskt, sen brukar det
vara någon informations eller diskussionspunkt innan vi går över på
det trevligaste, middagen! God mat från Christinas gästgifveri, och
med många trevliga människor. Kan det vara mycket bättre? Missa
inte detta tillfälle att träffa grannar och närboende under gemytliga former. Vi verkar ha gjort ett hyfsat år, fram för allt tack vare
ett rekordår på kaféet. Då har vi haft råd att skaffa flaggstång,
brygga och rejäla lås på uthusen. Det största projektet för nästa
år är väl att tvätta och måla om Järlegården som inte ser så vacker ut precis! För detta gäller verkligen att ju fler som hjälper till
desto lättare går det. Sen gäller det också att ha tur med vädret
om det ska bli bra.
						Sven Röstlund ordförande
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Armagade
Mobil: 0763927904

Regnbågsmassage
Väldoftande massagebehandling på fötter och rygg med
ekologiska oljor som stödjer rygghälsan, immunförsvaret
och sinnelaget.
Tekniken är en syntes av Lakota-indianernas massage och
Vita Flex – tretusen år gammal teknik från Tibet.
250 kr - 60 min (utbildningspris t.o.m. 170131)
Måndagar & torsdagar på Hälsokliniken

Annika Hentilä under utbildning för Raindrop Technique.
Boka tid på tel.nr. 0763-927 904

Armagade

epost: Annika@armagade.se
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Swish: 1233852373
B-G:5816-3833

Djurtolk
Christina Jarl
070-393 09 09
info@djurtolk.
com		
www.djurtolk.
com

Jag vill önska er alla en härlig avslutning på detta
år och ser fram emot nästa med tillförsikt !
Nästa Grundkurs i Djurtolk:
Sön 12 feb kl 10-17 på Ervalla Gård
Du vill väl vara med?
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JULBLOMMOR
DÖRRKRANSAR, DEKORATIONER
EXTRA ÖPPET
INFÖR JUL
Mån-fre 12/12-23/12
8.00 - 18.00
Lördag 17/12
10.00-16.00
Julafton stängt
Vi tar betalkort
Beställningar i god tid

Vi önskar alla byabladets läsare en fridfull
Kanans Handelsträdgård
JÄRLE HULT
Britt & Nils-Gunnar
0587-500 65 070-253 20 23
www.handelstradgard-nora.se
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Härligt ös på Järlegåden med The Hayes-Baghari project

VÄLBESÖKT MUSIKPUB MED HÄRLIG STÄMNING
OCH TÖRSTIG PUBLIK
Som vanligt ordnas i höstmörkret musikpub på Järlegården när
höstmörkret är som värst. Då kan det vara trevligt att samlas
inomhus för att njuta god och medryckande musik. Tidigare år har
det varit Sonas som glatt oss med sin närvaro, men det gick inte
ihop med deras schema eller rättare några medlemmars. Det är
eftertraktade personer vi har. Så istället blev det en blandning
av Sonas och vårt husband på Järle marknad, Open house som under namnet The Hayes-Baghari project. Hela sex personer, fler är
väl tveksamt om vår lilla scen tar. Folk strömmade till, en hel del
nya ansikten, vilket var roligt så till sist var vi kring femtio personer som stuvat in sig på Järlegården. Inte helt fullt men nästan.
Så tog musiken ton och det blev härliga toner, folk levde med
och stämningen blev snart på topp. Bar och kökspersonalen i form
av Morgan, Claes och Sven hade fullt upp att servera hungriga
och framför allt törstiga besökare. Temperaturen steg och i kapp
med det stämningen. Det märktes att bandet uppskattade det,
för det blev än mer ös och musik som man stampade och klappade
i takt med. En härlig blandning av musik från irländska ballader till
Dylan. När musik till sist tystnade efter en härlig spelning så var
det i princip slut på allt drickbart i baren. Ännu en stund dröjde
sig en del kvar för att byta några ord med varandra eller tala med
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Trevlig blandad musik som gick hem hos publiken
orkestern, allt medan bord togs undan och den rikliga disken diskades.
Sort tack till orkestern och till de som hjälper till så att det blir
av. Det är sådana här tillfällen som ytterligare gör Järle till en trevlig plats att bo på. Tack alla som kom och gjorde det till en glad och
trevlig kväll.
Musiken kommer i någon form återkomma, var så säkra på det!
Sven Röstlund

								

En del av den månghövdade törstiga publiken
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GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR

Järle Åkeri AB
Försäljning och transport
av grus, sand och sorterad jord
0587 - 502 19

070 – 545 02 15

Järle Åkeri önskar dig
en riktigt god jul!

God Jul och ett Gott Nytt År
önskar Christina!
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HÄNDER I SABBATSBERG
Julafton Midnattsgudstjänst kl 23.00 i Ervalla kyrka
Söndag 8 januari kl 16.00 Julgransplundring för hela
familjen. Sång, jullekar, servering och tomten.
Kjell Eliasson medverkar. I ungdomsgården.
Söndag 15 januari Bön för bygden kl 18.00 i
Lundhagskyrkan
Söndag 22 januari Missionsföreningens årsmöte kl 14.00
i ungdomsgården. Kollekt till EFS-mission.

Missa inte vad som händer Och glöm heller
i trakten:
inte att följa
Läs på
vår egen
www.bygdenytt.se
hemsida:
när du vill vara uppdaterad! jarlebyalag.se

GOD JUL
OCH
GOTT NYTT ÅR
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Armagade
Mobil: 0763927904

Fettsyror
Har du rätt balans?
Vill du veta mer om vad det innebär att ha bättre
immunförsvar?
Boka in dig för en tid där du får veta hur vi går tillväga.
Skulle du kunna tänka dig att med Zinzino Balance test, se
hur din balans utav fettsyrorna Omega-6 och Omega-3
ligger till.
Fördelarna med att ha en bra balans är:
 Optimal Hjärnfunktion
 Bra för hjärtat
 Stärker immunförsvaret
 Synen, blodtrycket m.m.

Vill du veta mer kontakta Annika Hentilä på Armagade
Bland annat utbildad Homeopat och samarabetar med
Hälsokliniken i Örebro.
Mobil:0763-927 904

Armagade

epost: Annika@armagade.se
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Swish: 1233852373
B-G:5816-3833

ERVALLA
HEMBYGDSFÖRENING

En resa
från
Ervalla
till
Iran

Foto: Bo Werneström

Torsdagen den 26 januari
klockan 18.30 i Immanuelskapellet.
Kaffe serveras.
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PA Strömberg berättar och
visar bilder från en resa i det
länge stängda landet.

Det kom ett brev och en kopia på
ett medlemskort till redaktionen
i somras från en medlem som visade sig ha en märklig bakgrund.
Denne Haldo är alltså änkling
efter Magda Henriksson som varit
byalagsmedlem i många år och
som visade sig vara dotter till
den legendariske
handelsmannen
Fryksdahl i Torpa
som nog inte värst
många kommer
ihåg idag.
Men jag har hört
talas en del om
denne Fryksdahl
från framlidna
släktingar och
blev så intresserad
att jag kontaktade
Haldo, 93 år, och
gjorde en intervju
med honom i oktober. Varsågoda.
/gösta
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Det första som slår mig när Haldo öppnar dörren på Kungsgatan är hur vital
han verkar trots att han nån vecka tidigare varit inlagd på USÖ för allmän
krasslighet. 93 år är en aktningsvärd ålder. Innan vi sätter oss i köket för vårt
samtal så frågar jag om den myckna konst som pryder lägenheten och får till
svar att det mesta har Magda målat. Oj då, var hon så duktig, då tar jag en bild
direkt för byabladets räkning så får vi se Magda själv. Tavlan tillkom i samband med Haldos 80-årsdag 2003. Magda är här året äldre.

Standardfrågan till Haldo blir rätt självklar, hur träffades ni?
- Jo, det var i Jämtland 1943 där Magda utbildade sig till barnsköterska i
Storsjölidens barnhem i Östersund och vi tyckte båda om fjällvärlden däruppe.
1945 var det dags att visa upp sig för Magdas föräldrar och jag åkte tåg från
hemmet i Bräcke via Krylbo till Ervalla där ”Norabåten” med hårda träbänkar
väntade för den sista biten till Torpa där Magda väntade. Ja, Filip Fryksdahl
kallade tåget så för det kom alltid lastat med varor till affären.
- Jag antar att du gjorde ett gott intryck i familjen för ni gifte ju er två år senare.
- Jo, Filip tyckte jag dög och jag kom bra överens med honom och Magdas
mamma Ada som alltid litade på mig.
- Berätta lite om din svärfar och hans affär. Var den i Torpa hans första?
Nä, jag har för mig att han var konsumföreståndare i Järle under några år och
dessförinnan var han bodknodd i Latorp. Och innan han lät bygga huset i Torpa
så hade han affär i huset mittemot som heter Vilan.
- Du fick väl hjälpa till där de gånger du hälsade på?
- Visst gjorde jag det och det var noga att alla kunder skulle få bästa tänkbara
service. Filip var en tjänande människa och fin mot alla vill jag påstå. Och förutom alla varor som kom med ”båten” från Gustafssons och Muhrs charkkuterier i Örebro så köpte han upp spannmål som lagrades och torkades och kördes
i säckar till kvarnen, ett fasligt slitsamt arbete. Och från några fattiga gummor
tog han emot smör och ägg som betalning för köpta förnödenheter..
- Förstår att det var full fart på verksamheten och då hade väl Filip ett gott
kundunderlag och anställda i butiken.
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- Ja, de flesta kunderna hade bok på den tiden som allt skrevs upp i och ibland
var det si och så med betalning i tid men Filip gav ofta respit vilket uppskattades mycket. Den största kunden var under flera år sanatoriet i Hålahult som
mestadels handlade delikatesser för sina patienter. Det var väl hög luft och god
mat som ordinerades för deras tillfrisknande, kan jag tänka. Biträden i affären
fanns det under de goda åren, en var förresten Åke Bergdahl som sedermera
gifte sig med en flicka som hette Eivy och som också var anställd hos Filip, så
kan det gå.
- Ja, Åke gjorde ju karriär i branschen, det var han som startade Renommébutiken på väster i Örebro på 70-talet. Jag skrev om honom och hans bror Alf som
växte upp i Skärmarboda i förra året i samband med en artikel om bandylaget
Järle IF där de var aktiva. Hur var det med säkerheten i Torpa, du berättade om
att Magda kom
ihåg källartjuven som stal mat
bl.a. i Järle. Fick
Torpa handel nån
påhälsning av det
slaget?
- Nä, han klarade
sig tack vare två
sankt bernhardshundar som han
skaffade men det
Unik interiör av affären i slutet på 40-talet. Bakom disken syns
var inte för kälÅke Bergdahl, Fryksdahl själv och biträdet Anna. Kunden som
lartjuvens skull
betjänas är dottern Gudrun.
utan mer för en
annan beryktad gosse som kallades för bildsköne Bengtsson och som härjade
runtom i Sverige på 20- och 30-talet. Han gjorde sina stöldturnéer medelst tåg
och kanske låg Ervalla och Torpa i farozonen. Hundarna, en hette Donna kom
jag ihåg, vaktade affären på nätterna för säkerhets skull.
- Filip drev sin rörelse väldigt länge i Torpa har jag förstått, i mer än tretti år
väl. Nån gång i mitten på femtitalet tog Anders Schultzberg över rörelsen och
vad hände sen?
- Jo, familjen med dottern Gudrun flyttade in till Örebro där han förestod sparbankskontoret i Almby i endast tre år till sin plötsliga bortgång just på kontoret
1955. Han blev 68 år så man kan nog säga att han arbetade hårt in i det sista.
- Och du själv Haldo, hur blev livet för dig och Magda?
- Jodå, riktigt skapligt. Vi bode i villa i Bräcke och där föddes vår son Erik
Olov 1950 som senare blev tekn.doktor i Örebro och som skrev flera läroböcker. Vi bodde också i Östersund. 1956 flyttade vi till Almby i Örebro och där var
jag arbetsledare på Asplunds bygg i 35 år. Magda arbetade som barnsköterska
på RSÖ i 10 år. Dottern Susann föddes 1958 och jag har två barnbarn och ett
barnbarnsbarn som ska fylla 7 på julafton, jättesöt och en liten solstråle.
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Några Torpabilder från förr och nu. Till vänster fastigheten Värnsta vintern 2011. Nedan
”affärsfasaden” omkr. 1940. Observera att
någon skylt ”TORPA HANDEL” inte förekom
under Fryksdals tid.
Endast anslaget för
Örebro Sparbanks
ombud fick räcka.
Handelsskylten
kom först 1956 då
Anders Schultzberg
övertog verksamheten.

Ännu en interiörbild av affären. Som synes utnyttjades alla tänkbara ytor för det
stora varuutbudet. I källarplanet fanns lagret och vad som fanns och försiggick
där beskriver Magda utförligt och rätt roligt i ”sina minnen”. Läs dom! Att
Filip Fryksdahl var en stilig man stämmer bra, han är här i 25-årsåldern och
det ska dröja 7 år innan karrären i Torpa tar vid 1919.

Ett vintrigt Torpa 2011
med hållplatsen vid
järnvägen i förgrunden.
Affärsfastigheten är
sen många år privatbostad och är nu åtskilligt restaurerad. Båda
vinterbilderna har Åke
Mossberg tagit.
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Minsann dök det inte upp mer material från Haldo som han hittade när jag nästan var klar med min artikel och det är från självaste Magda som berättar sina
minnen från sin uppväxt som lanthandlardotter i Torpa på 30-talet. Ett jättefint
tidsdokument som självklart ska med i bladet. Några upprepningar förekommer i min artikel men det hinner jag inte ändra på nu.
/gösta
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Som avslutning lägger jag in lite fakta från allvetaren Åke Mossberg om affärerna
i Torpa och Järle från förr. Kan ni tänka er att under många år fanns det tre affärer
i Järle och en i Torpa. Fyra stycken! Den siste handlaren som släckte ner denna
epok var Anders Schultzberg i Torpa som stängde för gott 1984. Räknar vi in starten för LW Andersson i Järle 1898 så hade vårt område affär i 86 år. Någon ny är
väl knappast i sikte.
/gösta
från Åke 20 oktober
Jag kan se att familjen Gustaf Filip Fryksdahl kom inflyttande till Järle år 1911, närmast
från Tysslinge församling. Han bor då ensam i Tuppenhof ett år, gifter sig i nov.1912
med Ada som kom inflyttande från Arboga samma år. Han tituleras Handelsföreståndare
och möjligen var han Konsums förste föreståndare i Järle. Jag tror att han kom till Vilan
i Torpa år 1919. Resten vet Du nog via Haldos berättelse. Magdas syster Gudrun dog
1999, 86 år.
från Åke 28 november
LW Andersson hade sin butik i Vänhem mellan 1912 (då huset byggdes) ända fram till sin
auktion 1963 (51 år). Dessförinnan hyrde han (vad jag kan förstå) en handelslokal i Elfvenborg dit han kom inflyttande från Guldsmedshyttan i november 1898. Jag (med flera)
har alltid trott att Elfvenborg var en “ordvits” av
initialerna LW, men det rätta förhållandet är nog att
namnet kommer av den som byggde och ägde huset
år 1897-1922, nämligen Karl-Erik Elfving (18521922). Jag inbillar mig att det var han som hyrde ut
en handelslokal åt LW med flera (bl.a. Fryksdahl)
innan Konsum blev hyresgäst några år innan de
flyttande verksamheten till Tuppenhof. Det finns ju
en interiörbild från Elfvenborgs handelslokal från
Konsumtiden med Viking Granqvist (1904-43) som
föreståndare.
Som avslutning tycker jag denna fina
blomstermålning passar bra. Den är gjord
av Magdas syster Gudrun som även hon
hade en konstnärlig ådra.
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Föredrag på Järlegården 161002 med Sara Johansson,
”Giftminimering i vardagen”

Under Framtidsveckan i början av okt bjöd Hållbara Järle in Sara Johansson att föreläsa om gifter i vardagen. Hon blev intresserad av ämnet
när hon såg Stefan Jarls film ”Underkastelsen” och började blogga ”Saras
Eviga” för att dela med sig av det hon upptäckte. Har särskilt fokus på
förskolan och barns närmiljö. Reser nu runt och föreläser om detta för
olika verksamheter samt är medlem i Naturskyddsföreningens klimatnätverk.
Vilka ämnen är skadliga?
Det finns minst 150 tusen kemiska ämnen och det saknas kunskap om 90 %
av dessa hur de påverka oss. De flesta är ofarliga, men man ska verkligen
hålla koll på de skadliga.
Plaster är i sig inte så skadliga, utan det är tillsatserna som oftast är de
farliga.
Leksaker tillverkade av PVC plast, grupp 3 märkta är värst. Gamla leksaker kan ha höga halter och t.o.m ämnen som nu är förbjudna , t.ex. bly. Så
rensa bort dessa omgående.
Bisfenol A (BPA) är vanligt i tallrikar, muggar, tillbringare, kvitton, biljetter, cd/dvd, läskburkar, konservburkar, tuber och polykarbonat, men
dessa är nu förbjudna. Men även andra Bisfenol typer är sannolikt lika
skadliga, men detta är inte utrett ännu.
Plast som blir varm släpper ifrån sig mer skadliga ämnen. Köksredskap
skall man därför vara observant på. Använd helst rostfria redskap och
skålar.
Kläder o skor innehåller perfluorerade ämnen som ofta används för att
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fuktskydda.
Möbler och textilier har också mycket plast i sig och perfluorerade ämnen.
Hygienprodukter har parabener som är hormonstörande.
Microplast är ett problem eftersom de passerar reningsverken och sprids
i sjöar och hav. Fisk tar upp dessa som föda. Microplasterna är feta och
drar till sig andra miljögifter som kommer allt högre upp i näringskedjan.
Städprodukter har också stora mängder skadliga ämnen tillsatta.
Plastfolie och våtrumstapeter tillverkade av pvc som ”läcker” skadliga ämnen, oavsett om man försöker täcka och skydda.
Varför är dessa ämnen farliga?
Ämnena kan mistas av kroppen som hormoner och kan störa många av våra
normala funktioner. Särskilt skadligt är det för barnen som växer och
utvecklas. Många sjukdomar kopplas till dessa skadliga ämnen. Allergier,
diabetes och cancer är bara några exempel.
Cocktaileffekten är en nyare upptäckt som det forskas på mycket på nu.
Innebär att kombinationen av olika ämnen som var för sig anses vara ok
tillsammans ger mycket oönskade effekter i naturen eller i våra kroppar.
Kom ihåg att barnen är de mest uppsatta. De smakar på allt och är närmast
golvet där ämnena samlas i damm t.ex.
Rådet är att skaffa mer kunskap och undvik att få panik eller ångest. För
det finns lösningar och tips. En del är ganska enkla, medan andra kan vara
svårare att få till.
Vad kan man då göra för att minimera gifterna i vardagen?
Städa ofta, minst ett par gånger i veckan, speciellt i barnrummet. Dammsugare med HEPA filter tar bort 99% av dammet. Släng dammsugarfilter och
påsar i brännbara sopor.
Mjuk plast innehåller oftast mjukgörande ftalataer. Slängs alltid i brännbart. Undvik återvunnen plast då man inte vet vilken sammansättning den
har. Självlysande saker innehåller oftast skadliga ämnen, så dessa bör man
helt undvika.
Satsa på leksaker med kvalité, naturmaterial istället för plast och syntet.
Om man ändå väljer plast, se till att de är tillverkade i EU, producerade
efter 2013 då leksaksdirektivet antogs. (gäller även importerat)
Gammal elektronik skall inte lekas med, utan skall återvinnas.
Om man leker med elektronik så skall man tvätta händerna ofta, spec före
mat.
Tvätta alltid nya kläder, gosedjur, Bäst är att köpa sekondhand. Kläder
med tryck utanpå är ofta av PVC. Välj infärgade istället. När/om man köper
nytt, köp ekologiskt.
Kläder som impregneras skall vara märkta ”BIONIC FINISH”
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Många butikskedjor har fasat ut PFAS \ PFC och har nu giftfria regnkläder.
Undvik antibakteriella kläder o skor. Helt onödigt. Och stövlar skall inte
vara av PVC.
Fleece av polyester är en stor miljöbov. Skall inte tvättas, vädra istället.
Välj ull eller bomullsfleece istället. Ull är självrengörande och behöver oftast bara vädras.
Tvättmedel och tvålar. Välj miljömärkt parfymfritt. Gäller även tandkräm
och städprodukter.
Försök minska antalet produkter i badrummet. Naturskyddsföreningen har
tips på hemsidan.
Skippa sköljmedel. Starkt allergiframkallande och hormonstörande.
Förkortar livslängden på kläderna också. Använd ättika istället.
Naturmaterial istället för syntet i kuddar, täcken, sängkläder och madrasser. Även barnens underkläder, nattlinnen / pyjamas bör vara av naturmaterial..
Textiler som har ”GOTS” märkningen tar med hela produktionskedjan i produktkravet.
Kolla efter SVANEN och BRA MILJÖVAL som är ok.
Välj miljömärkt där det finns. Där har andra testat redan.
Vad man kan göra i köket?
Välj alltid ekologiskt, för då har man tagit ett jättesteg från allt vad gifter
heter.
Slopa all plast för de läcker alltid. Använd trä, rostfritt, glas eller porslin.
Bunkar och matlådor ersätts av glas eller rostfritt (märkta 18-8 el 18-10).
Skärbrädor i trä är faktiskt också mer hygieniska.
Stekpannor av gjutjärn och rostfritt ska användas. Svarta stekspadar i
plast är en värsting. Teflonpannan tas bort helt. Rostfritt är bra.
Aldrig plast i micron, inte ens det som påstås funka.
Disktrasor i lin, från Växbolin är helt fantastiska. Bara att tvätta så är de
som nya igen.
Diskmedel är svårbedömt, men där citronsyra finns med är det risk för allergi genom att svartmögel används vid framställningen och rester av detta
kan framkalla allergier.
Inga dricksflaskor / nappflaskor i plast utan använd glas.
Använd inte gamla glassburkar och flaskor för förvaring. De är inte avsedda
för det.
Skippa konservburkar och tuber helst.
Använd tygpåsar när du handlar.
Bakplåtspapper som är svanenmärkt finns.
Folie av plast skall vara märkt nr 4 PP och inte nr 3 PVC.
Vattenkokare i rostfritt och glas. Kolla så det inte finns plastdelar i dessa.
Vattenblandare släpper bly. Spola helst en stund på morgonen.
Såpa av lin är bäst. Grumme är inte ok, då det är en petroleum produkt.
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Om maten så bör man skippa halvfabrikaten. Minska också på köttet, dock är
vilt och naturbeteskött ok. Köp mer vegetariskt för pengar som blir över.
Fisk skall vara MSC o KRAV märkt. Och allt annat helst ekologiskt.
Slutligen..
så rekommenderas vi att ta ett steg i taget. Låt det få ta sin tid och genomföra kemikaliebantningen stegvis. Gör rätt när du köper nytt och kolla noga
märkningar.
Mer tips finns i bloggen ”Saras Eviga”. Tack Sara för en väl genomförd och
inspirerande föreläsning med många tankeväckande tips och trix.
Några litteraturtips på bild nedan också:

						Noterat av Lasse Calsson

Några böcker i ämnet
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Säkert flera av er har under hösten sett eller läst om
vad som pågått i Mogetorpsområdet, närmare bestämt
omedelbart öster om vägskälet intill den lilla skogväg som ska bli den nya
förbindelsen till Järlebron. Allt har att göra med den nya ombyggnaden som
kommer att påbörjas i februari av väg 50 och den stora planskilda trafikplatsen
i Mogetorp. Arkeologisk utgrävning har skett i området vilket förekommer vid
stora vägprojekt och sålunda har ett gäng arkeologer från Uppsala frilagt en
massa kvadratmeterstora ytor vars ytskikt har siktats och sköljts på jakt efter
stenåldersfynd.
Anledningen till utgrävingen just här har att göra med den geologiska förkastningsbranten från Mogetorp och vidare till Skärmarbodabergen. För 8000 år
sen gick Littorinahavet ända hit och dess vågor slog in mot sandstranden vid
sluttningarna och här anser man att det levde ett stenåldersfolk. Och bevis för
denna hypotes har med råge hittats. Som rester av kvarts och hälleflinta som
inte finns naturligt i marken utan måste ha förts hit av människor, bearbetade
flisor av ben och några stenyxor av
flinta och grönsten. Dessutom har
man hittat kokgropar och härdar med
brända stenar som vittnar om att här
har människor eldat. Alla fynd ska nu
analyseras och resultatet kommer att
publiceras på uppsalaarkeologernas
hemsida www.sau.se. Redaktionen
lovar att bevaka och rapportera om
denna i byabladet framöver.
/gösta

Här ser du bakstycket på den
ena yxan som är gjord av
grönsten (olika magmatiska
bergarter) för 7500 år sen.
Handen tillhör mannen till
höger, arkeologen Michel
Guinard från Uppsala som
lett utgrävningsarbetet. Det är
inte lite vatten som gått åt vid
den omfattande materialsköljningen.
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Här en typisk utgrävningsruta. Säkert ett 100-tal i strängt ordnade led blev undersökta. Dokumentationen är jätteviktig, allt av intresse ska med. Michels assistent
heter Sandra.
Siktning pågår. Här gäller det att ha tränade ögon med sig, en liten
benflisa på bara nån millimeter får man inte missa.

Sällskapets varumärke på deras
fordon. Är det latin månne?
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Ervalla Företagare

Varmt Välkomna att bli medlem i Ervalla Företagare!
Ervalla Företagare bildades för fyra år sedan. Sedan start har vi
träffats i en trevlig gemenskap under frukost- och kvällsmöten.
Våra intentioner är att bygga nätverk som dels gynnar varandra och
inte minst alla som bor i bygden, gammal som ung.
Under det senaste året har vi lagt både pengar och arbete på bland
annat badet vid Norsebäck, Ervallafesten, uppsnyggning vid stenbron
i Ervalla med mera. Ekonomiskt gynnar vi även ungdomsföreningar.
Vi ser fram emot att du också blir medlem! Du behövs.
Kontakta mig gärna kassör Barbro Carlson, 070-510 64 04
barbro@dinmasspartner.nu
Medlemsavgift/år är är 500 kr då ingår alla frukost- och
kvällsträffar.

_____________________________________________________________________________________
ERVALLA FÖRETAGARFÖRENING
ORG.NR: 802463-8788
BANKGIRO: 842-1646
www.ervalla.nu
Ervalla Bygdelag

MAIL: foretag@ ervalla.nu
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Medlem i

NÅGOT OM HEMBYGDSRÖRELSEN
År 2016 hade det gått 100 år sedan hembygdsrörelsen i vårt land startade sin
verksamhet. Ervalla hembygdsförening bildades nio år senare och hör därmed
till de äldre föreningarna i länet. Varför ville då vår bygd starta en förening?
Det fanns flera skäl. Man hade upptäckt att det fanns en hel del att berätta om
livet i Ervalla. Och Ervallaboken som gavs ut 1924 innehöll berättelser om både
nutid och forntid.
Men det var också en trend i tiden. Många fruktade att mycket av det gamla
agrara samhällets traditioner skulle komma att glömmas bort i det moderna industrisamhälle som nu snabbt växte fram. Det saknades inte skäl till denna oro.
Folk sökte sig under decennierna kring förra sekelskiftet gärna till städerna som
ofta kunde erbjuda något bättre levnadsförhållanden än de som rådde på landsbygden.
Många tvivlade också på Sveriges förmåga att erbjuda drägliga levnadsvillkor
och utvandrade. Fram till första världskriget skulle över en miljon människor
emigrera och det fanns en risk att riket och främst naturligtvis landsbygden
skulle dräneras på arbetskraft. Något måste göras.
Att öka intresset och kärleken till fosterlandet och hembygden ansågs vara en
av flera vägar som borde prövas. Så föddes kring slutet av 1800-talet och under
1900-talets första decennier flera rörelser med lite överlappande idéer.
Vid sidan av sina primära uppgifter, att samla in och katalogisera föremål,
hade de mer eller mindre uttalat som mål att stärka svenskheten.
och öka intresset för att bevara kulturen i det gamla bondesamhället.
Flera av dessa rörelser lever kvar än i dag såsom Hembygdsrörelsen och Hemslöjdsrörelsen. Den senare med uppgift att bevara allmogens slöjdtraditioner.
Svenska Ungdomsringen ville bevara äldre danser och gammalt dräktskick.
Inte bara gammal kultur utan även naturen skulle skyddas. Resultaten lät
inte vänta på sig. Mest bekant är kanske bildandet av Skansen i Stockholm.
Här skulle den borttynande bondekulturen bevaras i form av ditflyttade gårdar.
Nordiska Museet bildades samtidigt för att samla in föremål och minnen från
äldre tider. Naturreservat avsattes som exempelvis Garphyttan 1909.
Men även litteratur och musik inrangerades i verksamheten. Skollärare skrev
bygdedramer, folkdanslag bildades och hembygdsmuseer inreddes, Heidenstam
skrev Karolinerna och Fröding diktade ”Det var dans bort i vägen”, Zorn målade dalkullor och prins Eugen dokumenterade det svenska landskapet.
På landsbygden i hela vårt land bildades nu med inspiration från Skansen ett
betydande antal hembygdsgårdar, den första i Dalarna, det svenskaste av alla
landskap. Den allmänna skolan tillmätte man också en viktig roll i sammanhanget Ett resultat av tidens strömningar var att man införde ett nytt ämne i läroplanen - hembygdskunskap.
Så har även Ervalla hembygdsförening sin tillkomst att söka i värderingar
från förra århundradets första decennier. Föreningen ser som sin uppgift att föra
vidare detta arv och bevara traditioner från förr.
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Men hembygdsföreningen medverkar också till fortsatt ekonomisk och
social utveckling av bygden genom Ervalla Bygdelag där föreningen är en av
medlemmarna.
Den samhällsomvandling som just nu sker runt om i vårt land gör att intresset
för de frågor som engagerar hembygdsföreningarna ökar.
Ervalla hembygdsförening har i dag 300 medlemmar och det finns plats för
fler. Tveka därför inte att gå med i vår förening om du vill påverka utvecklingen
i vår bygd.
Medlem i föreningen blir du genom att betala medlemsavgiften för 2017 till
bankgiro 5132-2659. Skriv årsavgift 2017 och ditt namn och din e-postadress på
talongen.
Avgiften är 50 kronor för en enskild medlem och 100 kronor för en familj. Skriv
allas namn på talongen och glöm inte e-postadressen.
Vill du kontakta Ervalla hembygdsförening är
adressen
E-post: warnstroms@telia.com
Hemsida: Ervalla.nu

Bo Werneström ordförande

							

HÖSTRÖJ PÅ STATIONEN

Precisionsarbete att få in allt i förrådet,
men Claes och Morgan är rutinerade
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Rikligt med fallfrukt
En lagom stor och tapper skara samlades en fin höstdag för att fixa
i ordning vid stationen och lekplatsen. Så att möbler kommer in för
vintern, fallfrukt krattas upp, och den var det mycket av som synes
på bilden. Även vid lekplatsen röjdes det medan det inte var några
överhängande arbeten vid Järlegården att göra. Efter några timmars
arbete var det skönt att komma in i värmen och äta korv med bröd
och fika med Anettes goda kaka. Som alltid kan man konstatera att ju
fler man är desto snabbare går det! Och vi var lagom många.
								Sven Röstlund

Inte dumt med fika efter hårt arbete
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Utfyllnadssidor så vi kommer upp i 32 stycken. Som i forna dar. Och då
knycker vi en från julnumret 1992, dvs. för 24 år sen. Hittade i brevet en liten
anknytning till Fryksdahlsreportaget och varutransporterna med Hålahult. Sen
kan du notera längst ner i brevet kostnaden för medlemskap och tidning. Den
har allt stigit något under åren...
/redaktionen
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Den andra utfyllnadssidan hämtar vi från julnumren 1985, 1987 och 1988 och
då får ni se jul- och nyårshälsningarna från byalaget dessa år. På den tiden
fanns det tecknare i redaktionen med sin egen speciella stil.
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Jag vill tacka er alla för i år och önska er en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt År!
Nya menyer kommer att finnas på hemsidan efter jul !
Så hoppas vi ses under 2017
Festfixare Christina Jarl
070-393 09 09
info@festfix.com
www.christinajarl.se
Jag är medlem i Ervalla Företagare, är du ?
Manusstopp för nästa nummer blir 25 februari
Redaktion som tar emot alla manus och annonser:
Sven Röstlund, tel (kvällstid) 0587-50076, 0704832687
sven.rostlund@hotmail.com
Ansvarig utgivare: Peter Ekström 0587-50133
Medlems och prenumerationsansvarig: Gösta Tegner 019-5072857
gtegner@telia.com
Annonspriser: Helsida 300:-, halvsida 200:- 1/3 sida 100:Medlemsavgift: Enskild medlem 200:- Familj 300:betalas på pg 448583-5

VILL DU LÅNA ELLER HYRA JÄRLEGÅRDEN
Boka hosWallstens tel 070-5099150
eller mail hanna.wallsten@gmail.com
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Välkommen till
Järle Byalags årsmöte
lördagen den 4 februari 2017
Plats och tid: Järlegården kl 18
Först mötesförhandlingar....
årsberättelse 2016, ekonomi, val,
verksamheten 2017
Motioner lämnas senast 16 januari
till någon i styrelsen
-o-o-oMat från Christinas gästgifveri
Till kaffet Johans kladdkaka
-o-o-o-o-oAnmälan senast 31 januari till Sven Röstlund
på mail sven.rostlund@hotmail.com
eller 070-4832687 kvällstid
som du också kan meddela
önskemål om maten pga allergi
eller vegetariskt alternativ
100 kr betalar du - det är halva priset!
Varmt välkomna önskar Byalaget
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