Kalender 2018
Evenemang
Den 15 mars organiserar Hembygdsförbundets
länsdistrikt i samarbete med Ervalla hembygdsförening konferens för ordförandena i länets hembygdsföreningar

Fredag 22 juni kl 14.00

Midsommarfirande med lekar, sång och musik,
lotterier, hamburgare m m. Tassadansarna dansar
och berättar om svenska folkdanser.
Stången kläs klockan 09.00

Söndag 5 augusti kl 11.00

Hembygdsgårdens dag: Biodlarföreningen berättar och visar sin biodling. Veteranbilsutställning.

Föredrag

Söndag 18 mars kl 16.00

Immanuelskapellet - När Sverige demokratiserades - Frikyrkans och nykterhetsrörelsens roll.
Mats Larsson berättar. Sånger och psalmer från
förr. Samarrangemang med Baptistförsamlingen.

Utställning

Bland livhusarer, indelta soldater och torpare i
Ervalla - Årets utställning i Sjöbodastugan öppnas
till midsommar.

Måndag 30 april kl 19.00

Valborgsfirande – Vi sjunger in våren tillsammans med Richard Eriksson och Anna Karin Gillberg Eriksson. Vårtalare Håkan Henriksson. Servering.

Utflykter

Tisdag 12 juni kl 18

Torsdag 10 maj kl 08.00

Gökotta - Tistaborg, Skärmarboda
Samarrangemang med Svenska kyrkan och Ervalla
Kyrkokör. Ta med kaffekorg.

Besök i Kulturreservatet Karlslund
Vi samlas på parkeringen vid Tekniska Kvarnen
och vandrar med Axbergs hembygdsförening i de
vackra omgivningarna vid Svartån. Har vi tur
kanske vi får se forsärla och kungsfiskare. Kvällen
avslutas med kaffe vid Karlslunds hembygdsförenings gård ”Långkatekesen”. Ta med kaffekorgen.

Söndag 17 juni

Söndag 1 juli

Friluftsgudtjänst med nattvard - Hembygdsgården. Servering.

Bredsjö fårgård i hjärtat av Bergslagen med egen
osttillverkning. Avresa i egna bilar kl 09.00 från
hembygdsgården Besök på mejeriet kl 11.00, Gemensam lunch på caféet kl 12.30. För att smälta
maten vandrar vi (2 km) på Finnstigen med information om svedjefinnarnas liv och arbete. Föranmälan, se annonsering på hemsidan

I slutet av juli gör vi en tur med egna bilar till

Gammelvala i Brunskog i Värmland Avfärd från
hembygdsgården kl 08.00 Visning av Gammelvala,
ciceron från Brunskogs Hembygdsförening. Föranmälan krävs. Se aktuell annonsering på hemsidan.

Studiecirklar

Hembygdsföreningens styrelse
Ordförande
V ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter

Suppleanter
Bild BW

ÄNTLIGEN! Många har frågat efter den. Nu blir
den av! Studiecirkel i släktforskning.
Bredbandet fungerar och Studieförbundet Vuxenskolan ordnar med cirkelledare. Start hösten
2018 och fortsättningscirkel våren 2019.
Studiecirkeln presenteras närmare på annan
plats i kalendern.

I slutet av maj bjuder hembygdsföreningen skolklasser från Ervallaskolan på saft och bullar. Hembygdsföreningen berättar om spännande och underliga saker som finns i föreningens förråd.

E-post
ervalla.hembygdsförening@telia.com
Hemsida
www.ervalla.nu/föreningar
Facebook
@ervalla hembygdsförening

LRF planerar traditionellt Traktorrace till den 15
september. Traktorracet som förläggs till Hults
Säteri, marknadsförs av LRF.

Planerade arbetsdagar
14 april, 28 april, 16 juni, 21 juni, 6 oktober och 24
november. Alla tillfällen kl. 10.00.
Kaffe och hamburgare.
Alla får vara med och bidra.
Välkomna
Vi samarbetar med

Bo Werneström, 070-564 87 04
Håkan Lindstedt, 070-607 33 47
Susann Gauffin, 070-791 35 66
Claes Lindblom, 070-568 36 84
Ove Jansson, 073-841 85 50
Gerd Höök, 070- 234 28 80
Anna Maurin-Helin, 0731-57 27 11
Per-Eric Olsson, 070-67 476 55
Ingrid Ekman, 070-274 09 29
Gerd Helin, 019-28 12 36

Bild Arne Lundh

Utforska din hembygd

Det går att vara turist även i sin egen hemort.
Närturism kallas det och det har blivit lite på
modet idag.
I och runt Ervalla finns många spännande platser
som kan bjuda på upplevelser. Kartan ovan ska
locka till en utflykt i historien och här nedan finns
några axplock med sevärdheter som kan vara värda
ett besök.
Mera finns att läsa på nätet. Gå in på Riksantikvarieämbetets hemsida ”Fornsök” och klicka dig vidare.

Stenyxor från Ervalla hos länsarvet. Bild Gunilla Werneström

Spår efter forna tiders Ervallabor

Flera generationer före oss har bott och verkat
i Ervallabygden. På flera platser har de lämnat
spår i landskapet efter sig, ofta i form av gravar. Riksantikvarieämbetets karta över fornlämningar omfattar ett drygt hundratal sådana
minnen i vår bygd.
Människor har under mycket lång tid valt att högtidligt ta farväl av sina döda. I Europa finns det
finns spår efter rituella begravningar för så där en
300 000 år sedan.
I Ervalla har gravarna utformats som rösen och
stensättningar. Inga är dock undersökta ännu. Lättast att hitta är Annelundsgravarna vid Ulvklippan,
och gravarna vid Glömyra och Bredal. (nr 8, 9 och
16 på kartan ovan)
Hur vet man då att det är frågan om gravar och
inte om vanliga odlingsrösen? Det finns en tydlig
skillnad; odlingsrösen har en blandning av stenar
av olika storlek, ofta samlat kring en större sten
som man inte förmått lyfta bort. Gravhögarna ligger annorlunda i landskapet och gärna på höjder
eller åsar och kan vara omgivna av en rund sten-

sättning som fallet är vid en av gravarna i Ulvklippan. Stensättningen där är skadad men ännu finns
en bit kvar.
Att anlägga högarna, något som man väl knappast kostade på vem som helst, krävde viss samordning av jobbet. Det måste då rimligen även ha funnits någon slags social organisation i bygden

Gravhög från yngre Järnåldern vid Annelund. Bild Claes Lindblom

De två Annelundsgravarna är från den yngre järnåldern. En av avsikterna med högen var att markera den egna gårdens revir eller odlingsområde.
Högarna har därför sannolikhet varit högre än nu.
Gärna synliga från långt håll. Man kan idag på en
av dem se en rektangulär stensättning med 23 meter sida och en treudd med 8 meter sida.
Att gravarna finns här är bekräftar förstås att ett
jordbrukssamhälle vuxit fram.
Inte långt från gravhögarna kan man se spåren
efter ett fossilt åkersystem. Vi vet inte - ingen har
ju undersökt förhållandet – men kanske kan de
fossila åkrarna misstänkas ha någon koppling till
gravhögarna, men det är en annan historia.

Ervalla kyrka. Bild Claes Lindblom

Ervalla Kyrka (nr 14 på kartan) Troligen fanns
redan på medeltiden en träkyrka på platsen där den
nuvarande stenkyrkan uppfördes 1670-1673. Kyrkobygget bekostades av grevinnan, Sigrid Bielke,
på Ervalla gård. Hon var gift med Gustaf Horn
som var en framstående fältherre under 1600-talet.
En av dåtidens mest berömda arkitekter Mathias
Spihler, blev kyrkans skapare. Kyrkan är en
centralkyrka med korsformad plan och torn över
korsmitten.
Ett åsknedslag år 1789 förstörde stora delar av
kyrkan. Vid reparationen höjdes taken på korsarmarna vilket förändrade kyrkans utseende till det
sämre tycker många. En ny renovering år 1900
blev kraftfull. Det var då dekormåleriet på väggar
och valv tillkom. Arkitekt var den gången August
(Agi) Lindegren, som är en av Sveriges mest kända
från nittonhundratalet.
På kyrkogården vilar flera av bygdens förtroendemän från tiden då Ervalla var en egen landskommun.

Ervalla stationskarlar årtal och fotograf okända. I bakgrunden syns ställverket och restauranten

Ervalla station som från början kallades Dylta
bytte namn till Ervalla år 1881. Den var slutstation
för Sveriges första normalspåriga järnväg Nora
Ervalla Järnväg som strax anslöt till Köping –
Hults järnväg. Båda järnvägarna invigdes 1856.
Men Ervalla - Noralinjen var först med trafik.
Här fanns länge både restaurang, poststation och
en kiosk. Stationshuset från 1871 ersatte ett mera
provisoriskt från 1855.
Som mest fanns det sex spår vid stationen beroende på den ökande trafiken mellan Frövi-Ludvika
och Frövi – Fagersta - Krylbo. Omfattande omlastning bedrevs vid stationen och Centralföreningen hade stora lagerlokaler där. Idag finns

det två spår kvar och alla tåg passerar nu Ervalla
utan att stanna.
Planer på att återuppta trafiken Laxå – Nora har
diskuterats länge och är ännu inte skrinlagda. Restiderna till arbetsplatser i det starkt expanderande
Örebro skulle förkortas betydligt med en järnvägsförbindelse. Restiderna mellan bostad och arbetsplats är ofta helt avgörande när man väljer bostadsort.
En samhällsekonomisk kalkyl visar att spårbunden trafik skulle bredda arbetsmarknaden och på så
sätt gynna Nora och Hällefors men det är tveksamt
om det är lönsamt. Därmed blir banan en rent politisk fråga. Starka miljöintressen arbetar nu för ökad
kollektivtrafik. Landsbygdsutveckling är ett högaktuellt ämne idag och några norra länskommuner är
angelägna att få järnvägen. De har goda skäl. Deras
ekonomiska utveckling ser inte riktigt bra ut, arbetstillfällena blir färre och befolkningen äldre.
Även Ervalla skulle antagligen vinna på trafiken
– om tågen stannar här. Markpriserna skulle sannolikt stiga, nya bostäder byggas och underlaget för
samhällsservice öka.
Det finns även nackdelar, markägare skulle få stå
ut med intrång på ägorna och en del skulle få störande trafik in på knutarna.
En hel del finns att läsa på nätet om planerna på
pendeln Laxå – Nora. Ärendet ligger hos regionstyrelsen idag. Kanske vi får se trafiken komma
igång om några år? Hembygdsföreningen har anmält sitt intresse att vara en av remissinstanserna
när utredningarna väl finns.

Kung Haakon Magnussons barnbarn
Den medeltida norska baronätten Hafthorson, som
man kan läsa mycket om på nätet, ägde en gång
Ervalla Gård. (nr 15 på kartan) Gården ingick då i
ett betydande jordinnehav i Sverige.
Förste kände ägaren till Ervalla Gård var det
norska riksrådet Jon Hafthorsson. Hans morfar var
den norske kungen Haakon V Magnusson känd
som Hákon Haleggr (långben). Sonen Ulf Jonsson
(Roos) sedermera riksråd flyttade till Ervalla. Därefter har gården tillhört en mängd ätter ur högadeln; Roos, Liljehök, Leijonhufvud, von Horn,
Bielke, Piper, Rudbeck, Åkerhielm och andra.
Den första mangårdsbyggnaden här var ett medeltida stenhus ”Ervalla hus”. Byggnaden antas
vara uppförd omkring år 1500 av den rike Jöns
Ulfsson Roos. Detta hus revs under senare delen
av 1700-talet. Nuvarande mangårdsbyggnad uppfördes 1807, påbyggdes 1840 och tillbyggdes 19171919.
Gården har idag en areal om 208 ha, varav 80
ha åker och 115 ha skog. Huvudbyggnaden var en
tid gruvkontor, sedan vårdhem för epileptiker och
senare ett vandrarhem.
som

Tista borg: Rester av vallen som bar upp palissaden. Bild Claes Lindblom. Den
milsvida utsikten medgav en god bevakning av landskapet

Länspendelstråket Örebro – Hällefors med linjen Nora – Örebro i förstudien från Trafikverket 2011.

Den förhistoriska försvarsanläggningen Tista
borg (nr 20 på kartan)
I vårt område finns en fornborg, Tista borg eller
Järle skans som den också kallas. Det är inte ovanligt att stöta på sådana här fortifikationsanläggningar från förhistorisk tid. De finns lite varstans.

Det som nu kan ses i dag är sannolikt en del i en
betydligt större anläggning där även andra moment
som vattenspärrar och vallar ingick. Kanske hade
man även stödbefästningar i form av vallar utanför
borgen? Existerade hinder i form av gropar eller
gravar utanför borgen? Var vägarna till borgen
maskerade? Vi vet inte men vi ska nog inte underskatta den tidens förmåga att organisera försvaret av sin bygd.
När borgen planerades hade man att ta hänsyn
till flera faktorer: Landskapets topografi, tillgänglighet, försörjningsmöjligheterna vid en eventuell
belägring osv. Höjder är lättare att försvara när de
har naturliga stup som fallet är här.

Idag är borgen är ett bra utflyktsmål. Härifrån kan
man se en stor del av Järle- och Ervallabygden och
i horisonten rök och ånga från pappersbruket i
Frövi. Ta gärna med kikaren!

Flera gamla gravar och ett jättekast

Glömyra har en grav från järnåldern. Den har
formen av en rund stensättning kring ett mittblock.
Belägen på åkerholmen nordväst om Glömyra.(nr 9
på kartan) (Tillgänglig när åkern inte är besådd.)
Bredal har också en grav från järnåldern. Sök
efter en rund stensättning på åkerholmen väster
om vägen vid Bredal.
(Tillgänglig när åkern inte är besådd.)

Likkällaren kan vara lite
svår att hitta.
Bild Claes Lindblom

På holmen nedanför borgen låg förr en by vid ån. Bild Claes Lindblom

Bergskammen kompletterades med stenmurar eller
vallar med palissader av timmer. Byggnadsmaterialet fanns i närheten. Ännu en fördel var naturligtvis om borgen kunde placeras i närheten av en
vattenled som i vårt fall. Nedanför borgen låg förr
en liten by. Det får väl antas att det var dess bybor
som skulle ta sin tillflykt till borgen.
Det har visat sig svårt datera fornborgar. De dateringar som gjorts sträcker sig från stenålder till
medeltid. Länge ansåg man att fornborgarna tillkommit under folkvandringstid.
Borgen användes på olika sätt. Det var hit en
uppbådad styrka samlades vid ofärdstider. Borgen
var sedan basen för anfall mot fienden. Hade uppbådet förlorat i strid återsamlades man här. Gissningsvis hemlighölls borgens läge ibland.
Den styrka som skulle försvara borgen hade
framförallt sina spjut att lita till. Ett spjut har en
räckvidd om ca 20 meter.
När byarna angreps behövdes också en plats dit
flyktingar kunde dra sig undan förföljelser. Det är
troligt att borgen även användes som tingsplats
eller för handel.

Likkällaren (nr 4 på kartan ovan) har använts för att
bevara lik under vintertid i väntan på att tjälen
skulle gå ur jorden. Den användes sista gången
1886 då Anders Karlsson stod lik. Källaren har
undersökts av Torpgruppen och Sören Gunnarsson har skrivit om den.
Hoglöse surnade till.

Svalhagsstenen. Bild Claes Lindblom

Svalhagsstenen (nr 10 på kartan) är Ervalla kyrkas
eget jättekast. Enligt folktron kastad av jätten Hoglöse som höll till i Skärmarbodabergen och som
stördes av all klockringning.
Häxstenen är ett exempel på forna tiders kvinnoförtryck (nr 11 på kartan) Vid denna sten ska man
försökt bevisa om personer som anklagats för häxeri var skyldiga eller inte. Hur detta gick till är inte
närmare känt. En del tror att häxorna sedan brändes på hällarna runt stenen.

Lite tråkigt är att varphögarna är bortforslade. En
besökare på gruvområdet får idag därför ingen
uppfattning om brytningens storlek. Gissningsvis
har varpen använts vid vägbyggen vilket var ett
vanligt öde för gamla gruvminnen. Inom gruvfältet
finns för övrigt mängder av skärpningar och
grunda gruvhål, de flesta igenfyllda.
Förädlingen av sligen skedde i Stockholm hos
Stockholms Superfosfataktiebolag. En skylt, uppsatt 2017 av hembygdsföreningens torpgrupp på
det gamla gruvområdet ger ytterligare information.
Kärrgruvan på 35m
nivån. Schaktet i
mitten. En blyertsanteckning anger var
man avslutade
brytningen år 1920.
Källa SGU

Hårda bud för torparna i Ervalla
Malmen krossades till slig efter skrädning då gråberget utskildes från
malmen. Skrädning var ett vanligt barnarbete förr. Kross och sorteringsverk
omkring 1920. Fotograf okänd

Gruvorna i Ervalla

I vår socken finns det gott om spår efter äldre
gruvbrytning. Malmen här utgörs av svavelkis
och magnetkis plus en del blyglans och zinkblände.
Äldst är Sundtorpsgruvan (nr 21på kartan) som
bearbetades under mitten av 1800 talet. Det var
inte dock inte frågan om några stora mängder
malm som togs ur gruvan. Under 10 år redovisades
en brytning av endast 58 ton. En obetydlighet i
jämförelse med vad som bryts i moderna gruvor.
Det skulle dock bli bättre. Under tiden före och
under första världskriget bröts 44 000 ton malm
som gav 12 000 ton slig med 37 procents svavelhalt.
När avspärrningen från utlandet upphörde efter
kriget kunde inte gruvorna konkurrera med importerad malm och svavel. Gruvan lades ned 1920.

Från midsommar visar hembygdsföreningen
en SKÄRMUTSTÄLLNING om torpen Ervalla i samarbete med torpgruppen.
Att få arrendera ett jordtorp var en dröm för
många nygifta. Där kunde de i någon mån påverka
sina levnadsvillkor. Det var ett steg uppåt från inhyses och backstusittarnas klass. Men torparen,
åboen, ägde varken sin bostad eller marken han
odlade. Denna ägdes av en herrgård eller ett bondejordbruk. Förhållandet mellan torparen och fastighetsägaren reglerades genom ett kontrakt. Där
beskrivs hur många dagsverken som torparen
skulle arbeta som ersättning för att han fick disponera torpet.
Även kvinnor och barn skulle fullgöra visst antal
dagsverken. Under senhösten möttes torparen och
markägaren och kontrollerade att alla dagsverken
var fullgjorda. Dagsverken som tillkommit hade
torparen noga bokfört i sin anteckningsbok och nu
var tid att kräva ersättning för dessa. Markägaren å
sin sida betygsatte torparens insatser. På utställningen ska vi bland annat visa ett torpkontrakt.
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Hembygdsföreningen startar en studiecirkel i
släktforskning den 30 november 2017.
För att få delta ska du varastartar
(eller bli)en
medlem
i hembygdsförHembygdsföreningen
studiecirkel
i släkteningen och dessutom ha tillgång till en bärbar dator.
forskning
den 30 november 2017.
11 september träffas vi kl 18.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler och lär oss släktforsningens grunder och att hitta i
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arkivmaterial, kyrkböcker m m.
Anmäler dig gör du på Studieförbundet Vuxenskolans hemsida.
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Ervalla Hembygdsförening
2018
Ervalla hembygdsförening ska vara en
levande förening med kulturarvet i
centrum och öppen för alla.
Att känna och förstå sin bygds ut
veckling genom tiderna är en av förutsättningarna för att kunna forma dess
framtid.
Vi vill att vår hembygd, landskapen,
byarna, städerna ska vara befolkade
och levande. Vi vill att vårt kulturarv
ska levandegöras och att hembygden
är öppen för alla människor.

Besvara enkäten och delta i utlottningen av de två sista exemplaren av
den eftersökta boken om ERVALLABYGDEN.
Du kan besvara den helt anonymt, men om du vill
vara med om utlottningen av ERVALLABYGDEN måste du naturligtvis berätta vem du är. Om
du har vunnit en bok tar vi kontakt med dig.
Du kan besvara vår enkät på minst tre olik sätt.
1. Riv ut sidan, fyll i dina svar och lägg sidan i föreningens brevlåda vid anslagstavlan i centrala Ervalla.
2. Som ett andra alternativ kan du besvara enkäten
på vår hemsida: www.ervalla.nu.
3. Du kan skicka ditt svar till
Ervalla Hembygdsförening, c/o Claes Lindblom,
Idengatan 14 D, 718 30 Frövi.
Du kan även tala med någon av styrelsens medlemmar. En förteckning med telefonnummer hittar
du på sidan 4.
Du som ännu inte är medlem i hembygdsföreningen kan anmäla dig genom att sätta in årsavgiften på
bankgiro 5132-2659. Avgiften för 2018 är 50 kronor för enskild medlem eller 100 kronor för hel
familj (boende på samma adress). Glöm inte ange
namn, adress och gärna e-postadress.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen för Ervalla Hembygdsförening
PS
Tveka nu inte att besvara enkäten. Vår framtida in-

Föreningens strävan är att kunna erbjuda sina medlemmar och besökare ett gediget program med
lockande aktiviteter av olika slag.
Det är avgörande för föreningens utveckling på
längre sikt att vi får reda på hur du ser på vårt arbete och vilka saker du tycker att föreningen ska
ägna sig åt. På de två sista sidorna hittar du därför
en enkät som vi hoppas att du vill besvara.

riktning av verksamheten är beroende av ditt och
andras svar.

