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S 
nart är det jul igen och förhopp-
ningsvis blir det en mer ”normal” 
jul i år jämfört med fjolårets jul 

som blev väldigt annorlunda på grund av 
pandemin och de stränga restriktionerna 
runt den.

I det här numret skriver vi som vanligt om 
årets älgjakt som är lite annorlunda jämfört 
med tidigare års älgjakter.
          Vår gästskribent Anders Lindkvist skri-
ver om Närkesberg förr i tiden vilket han 

även kommer att fortsätta skriva om i några 
av de följande numren av NIK-aren.
          ”Utsiktstornet” i Berg har nog många 
funderat över: varför byggdes det, när 
byggdes det, hur har det använts etc. Det 
berättar vi lite mer om i det här numret. I år 
kommer tornet även att vara upplyst under 
en stor del av vintern.
          Och precis som tidigare år så finns det 
förstås också lite julpyssel med fina priser!  
          Det här och ännu mer finns att läsa om 
i årets sista NIK-aren!
          Och även om corona-läget är ganska 
bra just nu så måste vi fortsätta att vara lite 
försiktiga. Och viktigast av allt: Glöm inte 
att ta den tredje sprutan! För ju fler som 
vaccinerar sig desto fortare kan vi återgå till 
att leva som vanligt igen.

Med förhoppning om en God Jul och  
ett Gott Nytt År från oss i  

NIK-arens redaktion

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, 076-848 64 67,
erikzon@live.se

Redaktion: Siw Adolfson, 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström, 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se

Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB

NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
Foto på framsidan: Världens högsta adventsljusstake i Närkesberg?

Inger Siw Håkan

Bergqvist
Järn & Bygg

ÖPPETTIDER: 
måndag–fredag: 06.45 – 18.00
lördag: 09.00–13.00
söndag: stängt

Hyr maskiner hos oss

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
28/8 nr 34  Vivi-Anne Pettersson
25/9 nr 16   Gunnar Nilsson
30/10   nr 61  Jonas Sjökvist

Tips om aktiviteter
Då det under de senaste 1–2 åren varit spar-
samt med arrangemang i NIK:s regi så vill 
styrelsen gärna ha tips om olika aktiviteter 
som kan anordnas av föreningen.

– Vi tar tacksamt emot tips på både stora 
och små aktiviteter, säger Karolina Eriksson 
som är NIK:s ordförande.

Du som har något tips kan höra av dig till 
Karolina eller till någon av oss i NIK-arens 
redaktion! (Se kontaktuppgifter nedan).

Thomas Knutsson Bygg AB • Folketorp, Närkesberg
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www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Aukt. Redovisningskonsult Srf
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Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Opartisk rådgivning angående 
åtgärder i skogen samt förmedling 

vid försäljning och avverkning
070-536 72 64

Älgjakt då och nu
En nyhet är att från och med i år kommer 
älgjakten alltid att starta den 8 oktober. 
Tidigare startade jakten den andra mån-
dagen i oktober. Dessutom kan man säga 
att älgjakten i traditionell bemärkelse 
nog är ett minne blott.
 
Numera kan älgjakten närmast kallas för 
klövviltsjakt då det utöver älg även får fäl-
las kronhjort, dovhjort och vildsvin. Det 
hänger ihop med att tillgången på älg har 
minskat medan hjortbeståndet har ökat 
och tyvärr även vildsvinsbeståndet. Några 
älgar har naturligtvis fällts men antalet 
hjortar är fler. Jonas Helgesson hade lyckan 
att fälla en 14-taggars kronhjort.

Kafé Qvarnån
Det är en tradition att jägare och även 
andra besökare träffas i Kafé Qvarnån efter 

den första jakt-
dagens slut för 
att fika, äta korv 
med bröd och 
inte minst prata 
om jakt. När 
NIK-arens utsän-
de besökte kaféet 
och frågade hur 

tillgången på älg är, svarade en av besökar-
na att den är ganska låg. Han menade att 
det troligen beror på att det fällts för många 
djur under tidigare år. Sedan lade han till 
att det säkert finns lika många teorier om 
det, som det finns älgjägare.

Jonas Helgesson har fällt en stor 
kronhjort, en 14-taggare.
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Några som besökte Kafé Qvarnån 
efter jakten var Elisabeth Bergqvist, 

Agne Bergkvist, Jan Pernehed, Leif 
Söderberg samt Margit Larsson.

Nyligen skjuten älgtjur lastas på kärra 
av Håkan Falkenström och Helge 
Karlsson för vidare transport och om-
händertagande. Bilden är från mitten 
av 1970-talet.

År 1971 deltog Gittan Wicksell (längst fram på 
bilden) för första, och enda, gången i en älgjakt 
i Närkesberg där hon gick drev. Bakom henne 
sitter Sigvard Falkenström som deltog i många 
älgjakter och även sköt många älgar. Med på 
bilden är även Kenneth Wiberg.
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DANIELSSONS 
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer – 

även tyngre fordon

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!

1921    blev handlaren 
Oskar Jonsson den första i Närkesberg att 
skaffa bil. Året innan hade en bil för första 
gången kommit till Närkesberg. Någon som 
såg den tyckte att bilar borde förbjudas, 
men Oskar kallade det ”en bra sak”. Oskar 
var också en av de två första att omkring 

1914 skaffa telefon, med egen ledning 
till växeln i Mariedamm. Han var tredje 
generationen smidesuppköpare och byggde 
en affär i Berg som han senare sålde till 
Rosengren. 

Nummer två i Närkesberg att köpa bil 
var Josef Bergqvist 1923. Åren efter var det 
flera som hängde på nyheten, bland annat 
Helge Karlsson i Dalhem (senare Berg), 
grannarna Herbert Andersson, August 
Johansson och Johan Falkenström i Toltorp, 
Harald Gustafsson i Siggetorp och Sixten 
Johansson i Åtorp. De flesta hade T-Ford 
där baksätet kunde bytas ut mot flak så de 
kunde transportera människor eller gods 
efter behov. 

Den första kvinnliga bilföraren var Os-
kar Jonssons dotter Sigrid som tog körkort 

1928. Lärarinnan Greta 
Lundqvist var den första 
kvinnliga bilägaren. 

Närkesberg för 100 år sedan

Historisk tillbakablick

Det verkar inte finnas 
några bevarade foton på 
de allra första bilarna 
i Närkesberg. Den här 
bilen, en Scania-Vabis 
från ett åkeri i Asker-
sund, hämtade timmer 
i Stensätter omkring 
1936. 

Här är en av de första bilarna som Mörtsjöns 
Bryggeri hade, en Chevrolet fotograferad i början 
av 1930-talet. Bröderna Elis och Enar Persson 
står vid bilen. Okänd fotograf. 
Bildoriginalet ägs av Ingvar Karlsson i Rude.

Text: Anders  
Lindkvist

INGEMAR KNUTSSONS  
BYGG AB

Utför alla sorters byggarbeten. 
Uthyrning av skylift.

Telefon:  
0583-220 42
070-696 81 60

”Vi sköter din skog  
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 
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mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • 070-330 53 63
 e-post: kenneth.erixon@mixaforetagsservice.se

Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

BLI MEDLEM! 
DU BEHÖVS! 
landsbygdspartiet.se

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

Tel. 0583-400 33 • www.ronnetradgard.se

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

Kontakt: 
Ulla Neander 
askersund.lerback@redcross.se

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!
General Information

Välkomna till oss 2022
26 mars, 27 augusti och 22 oktober

Karin & Per

Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. 
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du 
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål 
för ditt skogsägande – Vi hjälper dig att nå dem! 
Välkommen att kontakta oss!

Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 076-764 24 26
Per Johansson  072-535 75 55

www.holmenskog.com

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr • Seniorer 150 kr • Under 18 år 75 kr

Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg
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EFTER ATT FLERA coronarestriktioner 
slopats i mitten på juli bestämde styrel-
sen för Närkesbergs idrottsklubb att trots 
tidigare besked hålla årsmöte år 2021. 
Onsdagen den 29 september samlades 
så ett 30-tal medlemmar i Bergsgården. 
Sedan visade det sig att de flesta återstå-
ende restriktioner togs bort samma dag 
som mötet hölls. 

Efter att ordförande Karolina Eriksson 
hälsat välkomna och inlett mötet valdes 
Claes-Göran Gustafsson till mötesord-

förande för NIK:s årsmöte. 
De flesta arrangemang 
har på grund av pandemin 
ställts in under året, men 
ekonomin är ändå fortsatt 
god. Styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet och fick 
fortsatt förtroende att leda 

klubbens arbete. Punkterna på dagord-
ningen klubbades igenom utan större dis-
kussioner. Det rapporterades att klubben 
beställt en hjärtstartare som kommer att 
placeras i Sveasalen.

 När man kom till punkten Övrigt togs 
åter frågan upp om ett samarbete med 
Byarådet. Flera av mötesdeltagarna be-
gärde ordet och det rådde en bred enighet 
om att ett samarbete i någon form skulle 
vara till gagn för bygden. Att frågan bör 
utredas ordentligt och att alla aspekter 
utvärderas, var den allmänna meningen.

Innan mötet avlutades avtackades 
Bror Nilsson för sin insats som kassör i 
klubben. En befattning han innehaft i 
närmare 15 år och som han nu valt att 
avsluta. Befattningen blir vakant till nästa 
årsmöte.

Även Elisabeth Bergqvist uppvaktades 
med en blomsterkrans för sin insats att 
leda gymnastiken på måndagarna.

Triss i årsmöten  
i Närkesberg

Elisabeth Bergqvist uppvaktas med en blomster-
krans som tack för sin insats att leda gymnastiken.

Bror Nilsson slutar som kas-
sör och avtackas av Karolina 
Eriksson.

DEN 13 OKTOBER var det Föreningen Öst-
ra Lerbäcks Historias tur att hålla årsmöte i 
Bergsgården med efterföljande bildvisning.

Det var ett tjugotal personer som 
deltog i föreningens årsmöte. Under mötet 
konstaterades att verksamhetsåret blivit 
annorlunda, då de flesta av föreningens 
aktiviteter ställts in på grund av corona-
pandemin.

Föreningen har som syfte att doku-

mentera och informera om När-
kesbergstraktens historia. Under 
mer än 30 år har föreningen 

anordnat byavandringar och i samband 
med dem producerat Byavandringshäften 
om 32 byar och också gett ut böckerna 
”Från Östra Lerbäck till Närkesberg” och 
”Bondförnuft i nya tider”. Dessutom har 
de arrangerat flera föreläsningar och 
många film- och bildvisningar med mera. 
Under nästa år planeras bland annat en 
sommarvandring i ”Timmerstockens väg” 
från Hjärtasjön mot Rönneshytta. 

I OCH MED att flera av coronarestriktio-
nerna lättade kallade Närkesbergs Byaråd 
till byastsämma i Bergsgården onsdagen 
den 6 oktober. 

Ordförande Ann-Sofie Erixon hälsade 
de 30-talet deltagare som anslutit till årets 
byastämma välkomna. Till ordförande för 
stämman valdes Claes-Göran Gustafsson, 
en uppgift han brukar få vid de flesta års-
möten i Närkesberg och sköter med bravur.

Som för de flesta föreningar har corona-
pandemin påverkat verksamheten och 
det mesta har ställts in. Trots det konsta-
terades att ekonomin är god. Vad gäller 
skötseln av Bergsgården har bland annat 
golvet lackats och toalettstolar och hand-
fat bytts ut. Kommunen har stått för dessa 
kostnader.

Under punkten Övriga frågor rappor-
terade Håkan Falkenström att några re-
presentanter från Byarådets och Närkes-
bergs Idrottsklubbs styrelser hade träffats 
för en första sondering om det samarbete 
mellan de båda verksamheterna som 
diskuterats tidigare. Båda styrelserna är 
positiva till ett samarbete.

Därefter avtackades Lennart Lindell 
som valt att avgå från sitt uppdrag som 
styrelsemedlem. Ny medlem utses vid 
nästa byastämma.

Styrelsen för Föreningen Östra 
Lerbäcks Historia: Anders Lindkvist, 
Mirjam Kajtner, Eivor Nilsson och 
Lennart Eklund. Fattas på bilden 
gör Torbjörn Andersson och Anita 
Karlsson.

Närkesbergs Idrottsklubb

Östra Lerbäcks Historia

Närkesbergs Byaråd
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Tornet i Närkesberg
Hos Kerstin och John Lindkvist i Berg i 
Närkesberg står ett gammalt torn och 
många har nog undrat över vad det är för 
något. Vi i NIK-aren besökte dem för att ta 
reda på det.

Det 16 meter höga tornet i Berg byggdes 
av försvarsmakten någon gång i slutet av 
1950-talet under kalla kriget och är ett 
luftbevakningstorn. Där skulle man vid ett 
eventuellt krig hålla utkik efter främmande 
flygplan. I:3, regementet i Örebro, använde 
det vid militärövningar när värnpliktiga 
kallades in på repmånad, men även lottor 
tränade där.

Det fanns liknande torn i Nyckelhult 
och Solberga och man kunde se emellan 
dem. De är dock rivna, men när Kerstin och 
John fick frågan om de ville behålla tornet 
valde de att låta det stå kvar.

Repgubbar som grannar
Det fanns en barack nedanför tornet där 
repgubbarna sov, när de inte hade vakt. 
Som ett led i övningen kunde de bli ”över-
fallna” på natten av ett annat gäng repgub-
bar.

– Vi hade får på den tiden och de förde 
en del ljud på natten, så då tyckte soldater-
na att de kunde sova och strunta i vakten, 
eftersom fåren skulle väcka dem om det 
blev hett läge.

En natt ställde fåren till med ett 
förfärligt oväsen av någon anledning och 
repgubbarna fick väldigt bråttom att ta sig 
upp i tornet, berättar Kerstin och skrattar 
vid minnet.

Kerstins och Johns söner tyckte det 
var mycket spännande med soldaterna 
och plockade bland annat äpplen som de 
hissade upp till dem. Det blev dock lite 
väl mycket så till slut hördes det uppifrån 
tornet:

– Nej, för fan inte mer äpplen! minns 
Kerstin. 

– De fick låna cyklar av oss för att ta sig 

till affären och även låna vårt utedass så att 
de slapp gräva latringropar, berättar John.

Tornet idag
Numera kommer tornet till användning om 
man misstänker skogsbrand i trakten. Ett 
exempel är när Kerstins bror Charlie kände 
brandrök, klättrade upp i tornet och såg att 
det brann på en ö i Storsjön. Han larmade 
brandkåren i Mariedamm och kunde väg-
leda dem till platsen.  

För några år sedan stannade en äldre 
dam till hos familjen Lindkvist. Hon berät-
tade lyriskt att hon som ung lotta tjänstgjort 
vid tornet och nu ville återse det.

En annan gång var det en fågelskådare som 
ville räkna örnar uppe i tornet. Han kom 
ner efter en stund, vit i ansiktet och sa att 
han kände sig sjösjuk och åkte hem. När 
det blåser rör sig nämligen tornet. Han kom 
aldrig tillbaka.

Tornet fungerade också som ett mål 
vid så kallad geocaching – en skattjakt som 
var mycket populär för några år sedan, där 
man skulle hitta ”skatter” med hjälp av en 
GPS-enhet. 

Till advent har yngste sonen Lennart 
iordningställt kanske världens största 
adventsljusstake i tornet. Så nog kommer 
tornet fortfarande till användning!

Försvarsmakten byggde tornet under 
kalla krigets dagar.

John och Kerstin Lindkvist. 

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se

   10 modeller   10 modeller från från  

3.990:-3.990:-
SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!SNÖSLUNG-BYTARDAGAR!
Byt in din gamla mot Byt in din gamla mot 
en ny och lättkörd!en ny och lättkörd!

Räntefritt 24 månader!Räntefritt 24 månader!
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Cecilia – både 
snäll och stark
Cecilia Pettersson, eller Cecilia i Emme 
som hon kallades, var en kvinna som inte 
var rädd för att hugga i och arbeta med 
många olika saker. Allt ifrån att sköta 
bastun i Närkesberg till att vara biograf-
vaktmästare.

Cecilia var född i Östergötland och hon 
flyttade till Närkesberg i början av 1920-ta-
let. Hon arbetade som piga i några år, bland 
annat i Eketorp och Bengtstorp. Efter ett 
par år träffade hon Ivar som hon gifte sig 
med och 1926 föddes dottern Irma.

Föreståndare för bastun
De flesta närkesbergare som är över 70 år 
kommer nog mest ihåg Cecilia som den 
som skötte bastun under många, många år. 
Från mitten av 1930-talet och fram till den 
lades ner i slutet på 1960-talet.

Det var folkskolläraren Johannes Vall-
hagen som tog initiativet till att bygga en 
bastu. På den tiden var möjligheterna att 
sköta hygienen hemma små då tillgången 
till vatten var begränsad. Alla barn i Bergs 
skola fick istället gå till bastun under 
skoltid på fredagarna, varannan fredag 
flickorna och varannan fredag pojkarna. 
På 1950-talet ändrades det så barnen fick 
gå till bastun varje fredag, pojkarna på 
förmiddagen och flickorna direkt efter 
lunchrasten. Bastun var även tillgänglig 
för vuxna personer mot en avgift. Kvin-

norna hade bastutid på eftermiddagen och 
männen på kvällen.

Maken Ivar högg ved till bastun och 
tidigt varje fredag morgon drog han igång 
eldandet så det skulle vara ordentligt varmt 
till badgästerna dök upp. Sedan fick Cecilia 
se till att det hölls varmt hela dagen. Och 
när alla besökarna gått hem så var det dags 
för henne att städa både själva bastun och 
omklädningsrummet. Det blev en lång och 
arbetsam dag för Cecilia!

Allt-i-allo
På vårarna hade Cecilia som mest att göra. 
Då vårstädade hon många av sommarstu-

gorna i Närkesberg så att det skulle vara fint 
när sommargästerna flyttade ut på landet 
i några månader. På den tiden var det mest 
trasmattor som användes på golven och de 
mattorna tvättade Cecilia i Emme-ån. Där 
var det gott om plats att skura mattorna 
och sedan hängdes de på tork i Ivar och 
Cecilias trädgård. Mattorna transporterade 
hon fram och tillbaka på en cykelkärra, ett 
ganska tungt arbete.

Men det var inte bara i Närkesberg som 
Cecilia städade utan även på andra orter, 
till exempel Hjortkvarn. När hon städade 
där innebar det att hon först cyklade en mil, 
sedan städade i några timmar och sedan 
cyklade samma väg hem. 

Bio i Närkesberg
Filmvisningar har funnits i Närkesberg till 
och från under många år. Från 1920-talet 
till slutet på 1960-talet. De sista åren var 
det Stig ”Bagarn” Karlsson från Vretstorp 
som åkte runt till olika orter i Närke med 
en filmprojektor och visade olika filmer. 
Under de åren var Cecilia biografvakt-
mästare i Sveasalen vilket innebar att hon 
ställde i ordning lokalen för filmvisning, 
sålde biljetter och godis samt städade efter 
visningen. 

Sammanfattningsvis var det allmänna 
omdömet om Cecilia att hon var en vänlig 
och arbetsam människa som alltid ställde 
upp för andra!

Godisförsäljning inför bioföreställning i Svea-
salen 4 maj 1968. Från vänster: Bo Andersson, 
Björn-Erik Andersson, Kenneth Olsson, Helmer 
Jansson, Lennart Jansson, Stig ”Bagarn” Karls-
son och Cecilia.

Idag står bastun tom och övergiven.

Med jämna mellanrum 
redovisade Cecilia dags- 
kassan för Olle Andersson i 
Björkliden. Kassaskrinet som 
dagskassorrna förvarades i 
finns idag hos Cecilias  
barnbarn Gittan.

Biografmaskinisten Stig ”Bagarn” Karlsson från Vretstorp och  
Cecilia lastar in projektorn efter en filmvisning.
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ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

ww.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.Ring Håkan Persson på 070-536 72 64

Behöver ni hjälp med 
efter- eller kontrollsök 
på skadat vilt?

www.widmarksel.sewww.widmarksel.se
Elinstallationer • Minigrävare

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk Ring gärna för förfrågan eller bokning!

 Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

boka festen eller mötet på

Rymliga och välutrustade 
lokaler i trevlig omgivning. 

Läs mer om våra möjligheter 
på www.narkesberg.se.

BERGSGÅRDEN

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

lerbacksteater.se

Välkomna till Lerbäcks Teater!

Nu släpper vi biljetter till vintern 2022!

En deckargåta av Johan Gille

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Årets företagare 2015

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr 

Seniorer 150 kr 
 Under 18 år 75 kr

Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg
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Trettondagen är slutet på 
julfirandet. Men varför 
firar vi trettondedag jul 
egentligen?
 
Från allra första början, 
under fornkyrkans tid, 
firades 6 januari (tretton-
dagen) som Jesus födelse-
dag. Dagen kallas epifania 
vilket är grekiska och 
betyder uppenbarelsefest, 
men på 300-talet flyttade 
man Jesus födelsedag till 
den 24 eller 25 december i 
stället.

Gåvor till Jesusbarnet
Idag firas trettonhelgen till 
minnet av de tre vise män-
nens besök i Betlehem efter 
Jesus födelse då de kom med 
gåvor till det nyfödda Jesus-
barnet. Gåvorna bestod av 
guld, rökelse och myrra. 

Långt tillbaka, i det 
svenska bondesamhäl-
let, vandrade stjärngossar 
runt i byarna under tret-
tonhelgen och uppförde 
ett skådespel som byggde 
på Bibelns berättelse om 
stjärnan över Betlehem. De 
stjärngossarna är upprin-

nelsen till vår tids stjärn-
gossar.

Trettondagen och  
trettondagsafton
Namnet trettondagen kom-
mer från att 6 januari infal-
ler den trettonde dagen 
i juletid. Men då räknar 
man juldagen (25 decem-
ber) som den första dagen 
under julen. Trettondagen 
är den äldsta högtidsdagen 
inom den kristna kyrkan 
och har firats i Sverige 
sedan 1100-talet. 

Trettondagsafton infal-
ler den 5 januari, dagen 
före Trettondedag jul, i 
det kristna julfirandet. I 
flera sydliga länder är den 
däremot ofta inledningen 
på karnevalsäsongen.

”Benraskedagen”
Längre tillbaka var tretton-
helgen tiden då julmaten 
började tryta. Man skra-
pade de sista resterna från 
skinkben och revbensspjäll 
och därför går trettonda-
gen även under namnet 
benraskedagen. En del lite 
rikare familjer skänkte då 
sina matrester till de fat-
tigaste.

Tjugondag Knut
I de flesta kristna länder 
anses trettondagen avsluta 
julen men inte i Norden. 
Där ”dansas julen ut” på 
Tjugondag Knut som infal-
ler den 13 januari, 20 dagar 
efter julafton.

Frågesport 
1. Vilket annat vanligare namn har kryddväxten kungsmynta (eller 

kungsmejram) som i torkad form ofta strös på italiensk pizza?

2. Hur långt är Vasaloppet?

3. På den välkända bilden från filmen ”Hon dansade en sommar” från 
1951 ligger en kvinna på rygg i gräset och tittar in i en mans ögon. 
Vem är kvinnan på affischen som spelar den kvinnliga  
huvudrollen i den prisbelönade filmen?

4. Vad är ICA en förkortning av?

5. Vilken vanlig svensk förrätt med rostat bröd, räkor i 
majonnäsröra och löjrom på toppen har funnits sedan 
1950-talet men som trots namnet inte har någon 
dansk anknytning?

6. Till vilken ort i Närke flyttade artisten och program- 
ledaren Lotta Engberg när hon var i 10-årsåldern?

7. The Beatles har medverkat i ett svenskt TV-pro-
gram. Vilket?

8. Vilka små russin, som är hårdare och smak- 
rikare än vanliga russin, används traditionellt i 
svenska lussebullar?

9. Vem anses vara Sveriges mest framgångsrika 
skridskoåkare (verksam under 1980-talet)?

Ordfläta
ALKHA

NAYSÖR

KATLY

COSEYKIH

KAKINS

TEDVAN

VUTTAEMLO

Därför firar 
vi trettondagen
Därför firar Därför firar 
vi trettondagenvi trettondagen

Välkomna till Luciafest Välkomna till Luciafest 
i Bergsgården!i Bergsgården!
Kaffe med dopp, luciatåg och lotterier.
Tomten kommer, de barn som vill 
ha paket tar med ett eget paket. 
Värde ca 40 kr.

Arr: NIK

10/12
18.00

Entré 
50 kr.

Samtliga ord i den här 
ordflätan har med vin-
ter att göra men vi har 
kastat om bokstäverna 
i orden. Skriv in orden 
med rätt stavning så får 
du ett ord i de skuggade 
rutorna på något som 
hör till den årstiden. Det 
räcker att du skickar in 
det ordet om du vill vara 
med i tävlingen.

Skicka in dina svar 
senast 14 januari till: 

Siw Adolfson, 
Mogatan 7C, 

702 13 Örebro

Första pris i varje tävling 
är ett presentkort på 

300 kronor i Varuhuset i 
Rönneshytta!
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ENTREPRENAD AB

DANIEL
HOLMS

Dikesklippning
Avlopp

Dränering
Grävning

070–341 66 73
danielholmab@hotmail.com 

Daniel Holms Entreprenad AB

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GGaarrddaassjjöönn

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsresor.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Hanna Lindberg
072-745 57 45

Christer Olson
070-680 07 80

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Dina 
Försäkringar

Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500

TACK FÖR I ÅR! 
2022 KOMMER BLI ETT FULLSPÄCKAT ÅR. 

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER FÖR 
ÖPPETTIDER OCH MER INFORMATION 

OM VAD SOM HÄNDER PÅ 
VÅRA KROGAR OCH GATUKÖK.
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Huset där solen alltid lyser
Det var jaktintresset som bidrog till att 
Roger Andersson och Katarina Adolfsson 
flyttade till Närkesberg och gården i Åtorp.

Roger Anderssons stora fritidsintresse är 
jakt och eftersom hans mamma Ann-Marie 
Jansson bor i Närkesberg sedan många år, 
var det till Närkesberg han åkte för att jaga. 
Han parkerade då ofta på den gård som i 
folkmun kallas Sixta-Simons – efter tidigare 
ägare. Det var då han och Katarina började 
tala om att försöka köpa stället. Katarina är 
uppvuxen på landet och var positiv till idén. 

– Jag ringde ägaren och frågade om 
gården var till salu och 2016 blev den vår, 
förklarar Roger. 

– Vi bestämde oss för att flytta hit 
permanent 2018 och det har vi inte ångrat, 
fortsätter Katarina.

Noggrann planering
Paret tänkte först renovera det gamla bo-
stadshuset, men det visade sig vara i alltför 
dåligt skick. Istället satsade de på att göra 
om och bygga till den gamla drängstugan 
till bostad.

– Vi fick börja med att gräva ur en meter 
jord, isolera och lägga nytt golv. Nästa steg 
var att planera noga och hitta lösningar 
på hur allt skulle rymmas på en liten yta, 
berättar Roger. 

– Det är lite av ett compact living, säger 
Katarina och skrattar.

Mycket arbete
Roger gör allt arbete själv, vilket innebär 
att det tar tid och att det återstår en hel del 
att göra. Hittills har de förutom bostaden 
även rustat ladugården, där de inrett ett 
badrum, en bastu, ett kontor och där korna 
stod finns idag en pub. Eftersom utrym-
met i bostaden är mindre fungerar puben 
väldigt bra när de får gäster. De berättar 
också att många av deras vänner har blivit 
inspirerade och börjat fundera på att skaffa 
bostad i trakten och till och med bjudit på 
hus som varit till salu. 

De närmaste planerna är att bygga om 
garaget och att jobba vidare med tomten. 
Längre fram kan det bli några grisar och 
kanske höns på gården.

Trivs på landet
Paret trivs med livet på landet; med tyst-
naden, närheten till naturen och att kunna 
sitta i det nyligen inglasade uterummet och 
titta på alla djur som rör sig runt huset. Och 
precis när NIK-arens utsända är på besök 
visar sig ett rådjur bara några meter utanför 
glasväggen.

Varken Roger eller Katarina upplever 
resorna till och från arbetet som särskilt 
betungande. 

– Det tar en halvtimma att köra till 
Kumla och jag lyssnar på ljudböcker i bilen 
och kan koppla av från jobbet som kan vara 
ganska körigt ibland, säger Katarina, som 
arbetar som undersköterska inom hem-
tjänsten i Kumla kommun.

Roger arbetar som driftstekniker i Kumla 
kommun och har ett eget företag med 
inriktning på el- och värmepumpsarbeten. 
Det mesta av sin lediga tid lägger han på 
renoveringen.

– Jag tycket det är mer som avkoppling 
när jag jobbar här hemma. Det blir ändå 
alltid tid över till utomhusjobb och natur-
ligtvis jakt, säger Roger.

Avslutningsvis berättar Roger att en 
granne kom förbi och berättade att huset 
förr kallades Huset där solen alltid lyser. Det 
stämmer, eftersom ett stort område runt 
huset är helt öppet utan träd som skymmer 
solen.

Den gamla drängstugan har gjorts om till bostad och innehåller: ett rum, kök, hall och badrum.

Katarina och Roger 
trivs med livet på 
landet.

Vill du ha hjälp i 
trädgården? 
Vi hjälper dig med trädvård och 
plantering. Boka din tid nu!

Vi hjälper dig att skicka blommor till nära 
och kära i hela Sverige! Vi ordnar  

utkörning i hela kommunen.

Vi har öppet året ut!
Välkommen!Välkommen!

Många sorter!
I låda eller lösvikt.  

Förboka 
gärna!

0583-100 45 • www.kallestradgard.se • Öppettider, se hemsida

Vår egen!Vår egen!

130 :- 130 :- 
2 för 240 :-2 för 240 :-

Ge bort ett 
presentkort hos  
oss på Kalles  

Trädgård!

Julklappstips!Julklappstips!

Svenska Svenska 
Äpplen!Äpplen!

XLXL

EgenodladEgenodlad
AmaryllisAmaryllis

139:-139:-
1996-2 0 21

22 23



Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid. 
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.
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