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Det var drottning Kristinas förmyndarregering som gav Jerle dess 

stadsprevilegiebrev den 29 oktober 1642. Då fanns storslagna 

planer för platsen som på den tiden var ett viktigt centrum för 

järnförädling. Carl Bonde, som utsågs till landshövding över 

nybildade Järla län, där Jerle stad var residensstad, drömde om 

att anlägga en hamnstad vid Jerle bruk, och att bygga en kanal 

som skulle föra järnmalmen ut i världen. 

Men invånarna i närbelägna byarna Nora och Lindesberg ville inte 

flytta till den nya staden – trots löften om skattefrihet och rätt att 

bränna eget brännvin om de bosatte sig i Jerle. Och när Carl Bonde 

blev krasslig föll hela projektet i glömska. Nu verkar vi i Jerle 

Stadsförening för att bevara och levandegöra den historien.  

 

Välkomna! 



 

Program 2019-05-25 

Preliminära hålltider 

 
12.00 Jerle Stadsfest tar sin början. 

13.00  Underhållning av Nora dragspelsklubb. 

13.30 Föreläsning i kvarnen med lokalhistoriker Åke 

Mossberg. Entré 50 kronor.  

OBS! Begränsat antal platser. Förbokning gäller från och 

med 14 maj på telefon 0587-921 30. 

13.30  Stadsvandring, samling vid kvarnen. 

14.15 Underhållning av Nora dragspelsklubb. 

15.00 Föreläsning i kvarnen med lokalhistoriker Åke 

Mossberg. Entré 50 kronor.  

OBS! Begränsat antal platser. Förbokning gäller från och 

med 14 maj på telefon 0587-921 30. 

15.00 Stadsvandring, samling vid kvarnen. 

15.30  Underhållning av Nora dragspelsklubb. 

17.00 Slut för idag, välkommen åter till Jerledagen 2020 – 

sista lördagen i maj.  

 

 

 

 

 

 



Övriga aktiviteter under dagen 
 

För hungriga magar och småsugna munnar: 

- Svalbo Café håller öppet kl 12-17. Mackor, fika, soppa.  

- Försäljning av stekt strömming och korv utanför kaféet. 

- Lemonadförsäljning längs marknadsgatan.  

 

 

Axplock av övrigt att se och göra – och kanske prova på: 

- Utställning om kvarnens historia och nuläge. Kvarnbron.  

- Bakluckeloppis. Längs marknadsgatan samt parkeringen 

söder om kvarnen.  

- Raku-bränning. 

- Smide. 

- Minimarknad med trähantverk, silversmide och trådslöjd, 

ullhantverk.  

 

 

Missa inte vår historiska frågesport!  

Tävlingsformulären hämtas och återlämnas vid lemonadståndet.  

Vinster: Go´fika på Svalbo Café någon gång i sommar.  

Tips: Svaren kan återfinnas under de guidade turerna och vid 

stans historiska platser.  

 

 



  
Jerle Stadsförenings stora tack till 

 

- Utställare, musikanter, hantverkare och övriga som gjort denna dag 

möjlig.  

- Stort tack också till våra besökare och välkommen åter till Jerledagen 

sista lördagen i maj nästa år! 

- Föreningens tack även till Folkuniversitetet för god samverkan.  

             

 

 

 

 

 

 

Jerle Stadsförening 
Vi arbetar för att bevara och levandegöra  

Jerle Stads historia. 

Följ oss gärna på vår Facebooksida:  

https://www.facebook.com/Jerle-Stadsförening 

Och på Instagram:  

@jerlestadsforening 

 

 

https://www.facebook.com/Jerle-Stadsförening-372078396641676/

