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Barva Frarntid har den 111 2012bytt nan.rn till
BarvaBygden.se Vi har bara bytt namn och inget annat
är ändrat!

Medlerrrnrar i BarvaBygden.se är alla, sonr är intresserade av Barva och BarvaBygdent

lngen kan göra allting, nren alla kan göra någontingt

lngenting är omöjligt för en Barvabot

Nr,r är hösten här igen. Tror det är fler än iag. som tycker att vi hafi alldeles för lite sol i somntar.
Vi håller tllnlmarna för att vi slipper allt for mycket lera i höst och slasket i vinter.

Vi i styrelsen. vill tacka alla. som varit med på aktiviteterna i år. även orn de inte varit.iättemånga.
Vi ser gärna. att flera vill vara med oss ocli vill vara engagerade. Då det bör.lat tunt med folk ruurl

bordet på våra möten. Vi ser gärna. både nya och gamla ansikten kritrg bordet ocl.r på r'ara
aktiviteter. Våra niöten är öppna Iör alla. så alla Zir välkonina och vara nred.

Kvar för i år är.ir.rlnrarknaden den 5/12 kl. 10.00-15.00.
Med det vill vi i styrelsen. önska alla God.lul och Gott Nytt År.
Har ni tips. idder eller frågor. tveka inte att komma på ett möte eller höra av er till mig.
Ärsmöte 2016 rned Barvabygden.se blir torsdagen den 10 mars kl. 19.00 i Föreningenslokalen.

Bygdegården.
Alla är Varrnt Välkomna!
.lag firrrrs pä 07 09 -4 1 04 4 1 el ler an gel i cai ansson88(rDliotmai l.con.r

Mvh AngeIica "Ankan" .lalrlsson. orclföranrlc
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Så här kunde det se ut! Foto Per Wiklund

Om mjölk och mjölkskjutsar
Mjölk" en produkt. som iir s.iåilva gnrnderr

för alla människor och däggd.iur. Om allt
fr"rngerar som det ska är nr.f ölk det första vi äter
efier föc'lelsen. M.iölk liån manrnlan. Så

småningom blir det fast föda med kom.iölk
som dryck. Men också många produkter med
mjölk i.

Orn vi går ett par hunclra
år bakåt i tiden bodde
huvuddelen av befolkningen
på landsbygden. För cle

tätortsboende var det inte
långt till en bonde rred kor.

Med litermåttet med långt
handtag mättes mjölken
Lrpp till den egna mjölk-
kannan. Valie torpare hade
någorr eller några kor för det
egna hushirllet och kanske
för att sälla något. För
statama kunde mjölken vara eu clel av lönen.

Orn vi går ca 80 år tillbaka. lär det lia liurnits
kanske 50-70 torp och gårdar i Barva rred
mjölkkor. I dag är det en mjölkgård kvar.

Alla kärnade sitt eget srlör ocli gjorcle sin
egen ost och sin egen 'surnr-iö1k". Örcrskottet
kunde säljas på nrarknaderna i städerna.

Allt efter som industrialiseringen konr och
städerna växte måste råvaran transporteras
närmare kunden. Bönderna gick sanirnan i

ekonomiska föreningar och r.ne.jerier kom till i

stäc1erna. Mjölkcentralen i Eskilstuna startade
1915. Från bör'jan var det häst och vagr.r sonl
gällde. För barvabönclerna var ['.skilstuna oclr
Strängnäs mottagarna. Så sniåningonr enbart
Eskilstr-rna. Bönderna i södra Barva körde bl. a.

sin m.jölk till Eklången och Ärla 1ör transport

rricd tåg till nre.jeriet i Eskilstuna. Me.jeriet lig
intill Södra station.

Då mjölken var en lärskvara som snabbt
skulle kylas ned och sedan transporteras blev
lastbilen en stor tillgång. Mjölkbilarna började
rulla och i Eskilstuna startade Mjölkcentralen
eget åkeri för att klara detta. Södra åkeriet.

Varje bonc'le fick ett antal 50-litersflaskor till
sitt förlbgancle. Dessa llaskor skulle sta pl
nijölkpallert vid en viss tid då m.iölkbilen konr.
Då togs den ltirska mjölken och tomflaskor
ställdes av. Man kunde då också 1ä

"skr.rmmjölk" tillbaka att användas till kalvar-
na. samt rekvirera ost. snrör och andra r,'arclr

till hushållet.
Logistikcn lör att fä cletta att fungera var

omfättande. M.iölkbiler.r skr"rlle gå s.lu dar i

veckan. året runt.
LJnder 4 månader l96l körde jag nijölkbil.

Ett slitgöra. Det kr-rnde häncla att någor.r t'roncic

ville skicka en kalv eller något annal rlecj
nr.liilkbilen och ibland att rnan skulle ga till
bolaget cl ta ut ransonen.

.lag startade vid 7-tiden på rnorgonen fl'ån
åkeriet. körde mot Hammarby för att plocka ar,

tomf-laskor ocli vidare mot Kjr"rla för hämtnirrg
väster om Ärlavåigen. samt ytterligare avlast-
ning av tomf'laskor. för att kunna arbeta pa

flaket. Vidare genom skogarna mot Nastorlt
och RibbingelLurd lör att hitta Barva igen vicl
Långsved. Sedan genonl södra Barva, vidare
lite Ärla och Kjula för att komma till Ban,a
igen vicl Lerböle. Sista Barvagården var Storir
Grirrdhamnrzrr. för att seclarr rulla nrot me.jelict
mecl tr,å varv f'laskor på hela flaket. En lirll

llaska väger ca. 60 kg.

Sonrliga mjölkpallar
\/ar ca. 1.20 m. höga
och andra var 70 cnr.
Ronden fick hetalt
c licr kvalitc pu

nr.jtilken.
l'änk er, 30 gradcr

varmt och 4 tinrnrar
på flaket.
I mitten på 1960-talet
tar tankbilarna (iver'

hämtningen. I dag går
Ban'anr.jölken till
Stockholni. Mjölk. cn
vara. jag inte kan läita

Vara.

Rune Johansson
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Sommarbingo
Sommaren gick Iort. Barva

IF hade 1l st. bingokvällar på

måndagskvällar i somras.
Många glada spelare kom. Bl. a. kom en

kväll 2 st husbilar in på gården bland alla
andra bilar. Ut hoppar 2 kvinnor. sonr säger:
Oj. vad vi har kört. vi kommer från Sn-råland!

Det är lantastiskt för en liten idrottsklubb. att
kunna ha ett evenenlang. som h.iälper till" att få
in pengar. som får klubben att överleva.

Plus. alla de, som jobbar ideellt! Ett storl
tack dem!

Barva lF
Barva lF har under året inte hafl så nrånga

aktivitet tör barn och ungdom.
I Bygdegården har vi lamilj/r.urgdomsträft' på

söndagar kl. l4 - 16. med innebandy. bollekar
och motionsrunda i skogen bakom bygde-
gården. Gymnastik på måndagar kl. 18.30 -
r 9.30.

Pilängen IP: Fotboll a-lag. Kjula Kungs-
vallen: Bordter.rnis och Kjula skola gynrna-
stiksal: Innebandy

.lust nu .jobbas det n.red att få igång barn-
gymr-rastik i Kjula skola till våren 2016. Vi
återkommer vilken dag och för vilka åldlar.

Vi undrar. vad ni vill ha för aktivitet på

hemmaplan'/
Finns det något intresse för vuxenbandy i

bygdegården. danskurser eller något annat?
FIör av er till Maud Sverrsson 070-3985101

eller mej I : maud. svensson(OeskiI stuna. sc

Barva lF upp en division 2016!
Under ledning av de trogna tränarna Christer

Engström och Antor-r Errgström. sorn coachat
laget med stor entusiasm. så spelar Ban,a IF i
division VI nästa år.

.la. naturligtvis är det de r"rnga l'otbolls-
killarna. som har gjort det stora jobbct på fbt-
bollsplanen. Det har blivit många segrar under
säsongen så det är förståeligt att killarna får
möta spelare i en högre division.

Många av spelarna har släktankny.tningar till
fotbollsspelare. som tidigare fört Barva Ili upp
i divisionerna. Mycket gläd.jande!

Nästa år kan det bli lite lokalderbl,n och clet

är.ju alltid roligt. Barva IF ser fianr enrot ett
roligt fbtbollsår tillsamrrans med er alla i

bygden!
Vid pennar-r Margarete Äkergren sekr.

Barva - Ärla LRF &
Året lrar rLrllat på bra. Vädret liar ffi

perrcllat viilcligt men nu är förhopp- u 
W 

u
ningsvis allas åkrar tröskade och vallarnir
skördade så alla har mat till vintern.

Vi har under året hr"unit med många träflar
och setts på olika tillställningar.

Vi har bland annat giort studiebesök pä

brandstationen i Ärla. på spannmålssilon i

Skogstorp och på Hammarby Grisgård.
Sec'lan har vi s.jälvklart haft vår årliga vetelan-

plöjning och höhässjning.
Kommande år planerar vi att hinna med

jrrlbord, Årsmöte 26111. Bowling, Arsenalen.
Lista rally och ett planerat studiebesök irront
fl'ukt ocli bär.

Med våinlig hälsning Angelica .lanssor'r

sekreterare I-Rlj

Fältstationen Rörd rommen
Vi har inget färdigt
firsprogram för 2016. [)e t

enda som är klart är att r,'i

startar lördag 5 mars nrecl

örnräkning på närmare 100

platser och har sedan dess

Oppet FIus alla röda dagar i almanackan åiven

alla tre dagar vid Påsk.
Vi komrrer att ha skolverksamhet l6 nra.i

tonr 4 .juni. Sörrdag 22 nraj kl. 10.00 liar r,i
frilultsgudst jänst.

Vi kommer att ha en vandring på stigen liån
Fältstationen till Strand. Stigen får en viss
r-rpprustning. Det blir även en vandring i

naturreservatet. men daturr är inte bestämt.
Sten Ullerstacl

lnformation som rör Barva
Bussarna till Barva får en ny turlista den l3

december med något färre turer. Man tar lrort
linier med färre än 5 resande. Detta görs a'n'

bcsparingssk2il och.jag har svårt att argumen-
tera cnlot. Arrropsstyrd trafik ska utrcdas. l)en
innebär tidtabellsstyrd tralik. men man rnastc
meddela sitt resande. Då kan rnan använclzr

mindre fordon och bara köra när det flnns
resenärer.

Belysningar på landsbygden ska utredas
under mandatperioden.

Breclband i Barva har startats upp så tillvida
att attsökan onr statsbiclrag har läninats in. I)et
handlar om ungefär sauma geografiska om-
råde. som idag har SEVAB. som nätägare.

Kornmunen blir delaktig i att knyta ihop
Eskilstr-ura nled Strängnäs genom Barva.

Arne Jonsson ord1. i Landsbygdsråclet



Att hänga hö.
Ser man tillbaka cirka 60 år i tiden var det

den metod, som användes för att fä vinterlbder
till kor och hästar och även till tär och getter.

Det flnaste höet skulle hästama ha. För att lä
f}am bra kvalite gällde det att torkttirtgcn
fiurgerade. [:rör varie gård med d.jur gällde det
att ha ett lager hö för vintern. Därlör var
hässjor det r.nan såg överallt efier r''iigarrra.

Korta häss.jor eller långa hässjor. stånghäss.jor

eller hässjor med ståltråd nrellan varven.
I dag ses häss.ior sonr ett kr"rriosa. sedan

skulltorkar och fl'amlör allt ensilaget. blivit clet

vanliga. Merr utern historiert ketn vi inte r2itt

forstå utvecklingen. Att liirstå. vilket hårt
arbete var'le d.jurägare glorde för att lörse
d.luren med mat. ger perspektiv till clagens

d.iuruppfödning.
Där1ör liar Barva-Ärla l-RF-avdclning undcr

ett antal år. inb.judit intresserade att prova på.

att häss.ia hö. Ävenså i år'. En klar minoritet av

de som korn var sådana som i sitt yrkesliv gjort
detta. Det var både unga och gar-nla sorn kom
och speciellt många barnfamiljer. Även Johan

kom med sin ardennerliiist. som drog släp-
räf.san. Så btiriade häss.jorna att växa Lrpp.

Många tog chansen att 1ä känna på e1t Lrldött

arbetssätt. Genrenskapcn bliL stor nZir man
h.iälps å1. Men jag tror inte att vi kan sätta oss

in i vilket "slaveriarbete" det var att fä upp
höet på häss.jorna när man såg hr"rr regnnolnen
närrnade sig. När det var torrt skulle c'lel lastas
på vagnar och ktrras lienr frjr att liiggas upp pl
skr-rlleu.

Men det är ett fantastiskt sätt. att lä lära
känna historien, att själv fä vara med.

Tycker Rune .lohanssou sorn skev och K.iell

Artikel är pr,rblicerad i "Dymlingen" nr 4-5
201-5 Lurder rublikerr "LIijhässning på gårclcn

Furukr-rlla". Dynilingen är Södermanlancis
henibygdslört'runds tidskri fi.

Tisdagskvällar!
.lag tror artt vi nlunera ser veckan från tisdag

till tisdag. kviillen som vi iir kreativa. kr,ällen
vi har det nr1'sigt tillsarrnrans. kvällen cla vi
skrattar så tårarna rinner. kvällen då vi även är

allvarliga och diskuterar händelser i våra liv
eller i världen.

Det har sytts både kLrddar. gardiner. blusar
klänningar nrm. Det finr,s ingen ände.

När jag clrog igång dessa kvällar så troclcle
jag att vi skr-rlle fä det trevligt och roligt. nrcn
kr"rnde inte drömrna om att det skLrlle bli så

härligt! Gittan Lindeberg

"Kaffetåren"
.lag har sec'lan den 9 ma.j ett litet kafö på lör-

dagarna i ett ztv lottstiurden vid Barvagården.
Fantastiska lördagar nrecl många trevliga oclr

glada kafl-egäster.
.lag har lral nu sedan kllan så sakta krypit pii

oss f'lyttat in rnitt lilla kalö till förenings-
lokalen.

.lag har öppet lördagar mellan I 1.00-l-5.00.
.lag bakar färska br-rllar och matbröd valje
lördagsmorgon. .lag serverar nu även soppa!

Så alla ganrla ocli nya gäster är Hjärtligt
Välkonrna lijr en trevlig stund. Här umgiis vi
baclc stora och snrii! Är'crr "ltyrberrta gäslcr"' iir
våilkonrna! Gittan Lindebers

Biblioteket
Vi har ett "nrinibibliotek" i Barva Bygdegirrd i

danshallen till höger vid entren! Här kan clu

liirnna några av dina lästa böcker liemifl'ån och
låna några nva! Gratis och enkelt.



Vad har Hembygdsföreningen gjort i

sommar?

Vi, som arbetar med Hembygdsmuseet har
sett. att det finns ett rnycket stort intresse bland
besökarna för vår verksamhet. inte bara bland
de äldre, utan även hos barn och ungdomar.

Det har vi sett när vi liaft öppet vid mid-
sommar ocl.r Barvadagen. Vi ville utöka öppet-
hållandet av museet och beslöt att på prov.
hålla öppet ett antal lördagar under sonrrnaren.
för att kolla intresset lor detta. Efier en rrågot

blygsam inledning tycker vi. att antalet besö-
kare ökat. Framförallt har många av de som

komrnit. varit otroligt nyfikna och intresse-
rade. vilket gläder oss mycket.

Ärtrensare. användes för att sortera ärtor. Från
Harsätter

Brödmått. anvärdes
från Mosstorp

Vi tar fortfarar-rde tacksamt emot fciremål-
foton mm. till rnuseet. Bland de förernåI. sonl
senast skänkts till rTrr,rseet. kan nämnas en ärt -
rens. sour kommer fr'ån gärden llarsätter.

En mycket positiv sanrverkanseff-ekt har vi
haft genom det kafö som Gittan Lindeberg
drivit i somrrlar. Marr kr"rnde ta en titt på

museet och efteråt tjka och fä en pratstund.
Det har varit en social träf'fpunkt med anclra

ord" ett koncept som Lrppmuntrar till att upp-
repas rrästa sonmar.

Söndagen den 23:e augusti anordnade Ban'a
Hembygdsförening i samarbete med Kafi2ir-
dens Församling" en "Historisk Gudstiänst".

Rune Johansson berättade om Barva kyrkas
historia. viclare visades ett urval av dess

textilier och silver.
Vår kyrkoherde Marieanne Mossklint höll en

Gudstjänst i en gammaldags stil. utan att för
den skr-rll bli långrandig.

Kantor Sven-Erik Sieurin berättade. onr de

psalrner av äldre Lrrsprlrng. som valts ut för
gr-rdstiänsten.

Som postlr,rciiuni spelade han ett stycke fblk-
musik. polskan "Tras-E,rkers byxor". kompo-
nerat av Daniel Ölander. som var klockare i

Barva i slutet av 1800-talet.

Efter Gr-rdstjänsten fdretogs en kyrkogårds-
vanclrirrg. Som avslutning sanrlades vi uppe på

åsen vicl dcn vackra garlla sextonhundrzrtals
klockstapeln lijr att avn jLrta vårt eget nrecl-

havda kafl.e.
Nedtecknat av Kjell lvarssorr.

Bli medlem dLr ocksä. c'ndast 100 kr/årl
P-giro 84 75 73-3 Barva Henrbygdsförening.
Ordförande Kenth Sandberg. 073-645 96 10.

nratlc kstacli(itbredbancl.netvid bakning av brödkakor



Arsmöte BarvaBygden.se torsdagen 10 mars 2oL6 kl. 19.00 i Bygdegården,
Föreningslokalen.

Alla är Varmt Välkomna!

Medlemmar i BarvaBygden.se är alla, som bor i eller är intresserade av Barva och
BarvaBygden!
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BarvaBygden
och priser. l0

Vad vill du ha med i Barva-bladet? Kom rned ideer och förslag!
Stoppdaturn för material till nr 47 är l.juni 2016.
Vi vill gärna ha h.iälp nred bladetl Koni nred ideer!

Känner du någon. sonr vill ha "Barva-L'rladet" henrskickat'.)
Sätt in 60 kr på pg 84 75 73-3 (Barva Hernbygdsförening).
De fyra kommande nlllrlren av "Barva-bladet" komruer rned posten.
(2 nrlär.) Glörn e.j namn och adress!

erbjuder Barvavapnet. som dekaler och flaggor i olika storlekar
kr - 650 kr, kontakta ordlör. Angelica .lansson 0709-41 04 4l

Julmarknad
Barva Bygdegård

Lördagen den 5 december kl. 10.00 -15.00

Julmarknad i Danshallen
Cafe, Tomte och lotterier mrn!
Göran Axelsson underhåller med sång och rnusik
Hembygdsmusöet öppet
Loppis i Bygdegården

Välkomna!
borcl: Julmarknaden Gun-Britt Svensson 016-931

I-oppisbord Beltil ZenIio 070-538 68 13

I l_-

_Bokning av

,rJ

Anangör: BarvaBygden.se med Barvas forenirrgar i sarnverkan!
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