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Dags för årets första nummer av NIK-aren. Ute i världen pågår ett fruktansvärt 
krig i Ukraina, som berör oss alla på olika sätt. Många har bidragit med penninggå-
vor och med annan hjälp. Familjen Närkeby i Närkesberg är en av dem som skänkt en 
gåva till landet, vilket vi lyfter fram i tidningen. 

Här i Närkesberg planeras för ovanligt många 
aktiviteter under våren. Det blir Pubafton i 
Bergsgården den 31 mars med 
underhållning av Kings Cross 
Stringband.  En av medlem-
marna kommer för övrigt 
från Norra Ässböle. Dessut-
om serveras mat och dryck. 
Nämnas bör också att ar-
rangemanget är ett samar-
bete mellan NIK och Byarå-
det, något som har efterlysts 
sedan en tid tillbaka. 

Vidare blir det besök 
av Örebro Teater, påskbuffé, 
blomskottsauktion, studiebesök i Rönneshyt-
ta skola, utflykt till Olshammar med visning 
av Birgittakyrkan med mera. Vi lär återkomma 
med rapporter från dessa evenemang.

 En trogen närkesbergare – Björn Anders-
son har lämnat oss, något vi uppmärksammar. 
Bland annat spelade Björn fotboll i NIK:s A-
lag under ett 20-tal år. 

Det och mycket mer kan ni läsa om i det här 
numret av NIK-aren.

Vi på redaktionen önskar våra  
läsare en skön vår!

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

FORM & PRODUKTION Bild & Kultur AB, Skyllberg

FRAMSIDESBILD En härlig vårbukett. Foto: Kavita Joshi Rai/Unsplash.

NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

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

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

Thomas Knutsson Bygg AB • Folketorp, Närkesberg

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Smidesvägen 3 696 33 Askersund   Tel: 0583-12035    
Måndag-Fredag 06:45-18:00    Lördag 09:00-13:00

www.bergqvist-jb.se 

Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65

694 97 Rönneshytta

Inger Siw Håkan

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
26/11  nr 78  Lennart Lindell
17/12  nr 89  Lars Brandborg
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Mellangårdens  
medicinska fotvård
Mia Letskog i Bengtstorp i Närkesberg 
startade sitt företag för medicinsk 
fotvård den 4 november 2022. Innan 
starten hade hon pluggat på distans 
på Axelsons medicinska fotvårdsskola i 
Stockholm, där hon också genomförde 
sin praktik.

I en renoverad gammal lagård i anslutning till 
bostaden har Mia Letskog startat Mellangår-
dens medicinska fotvård.

– Medicinsk fotvård skiljer sig från ”van-
lig” fotvård genom att jag får behandla per-
soner som lider av diabetes, blödarsjuka och 
psoriasis. Jag kan skära och sticka och som 
exempel också åtgärda nageltrång, svamp och 
fotvårtor, förklarar Mia.

Det är alltså inte bara att fila, slipa och 
klippa naglar som gäller. Två diplom på väg-
gen; Medicinsk fotvård och Medicinsk fotte-
rapeut, visar att Mia är utbildad och behörig. 

Vidare betonar Mia att hon också är försäkrad, 
vilket är en säkerhet både för henne och kun-
den om något mot all förmodan skulle gå fel.

En gammal dröm
Att jobba med fotvård är en gammal dröm 
som Mia nu har förverkligat. Det började när 
hon som undersköterska följde med brukar-
na på fotvård och såg vilken förändring det 
innebar. 

– Många bortprioriterar sina fötter, men 
kan med hjälp av fotvård bli av med svåra pro-
blem. Speciellt gamla människor kan behöva 
den här omsorgen. De kan ju till och med ha 
svårt att klippa naglarna själva, säger Mia.

Mia jobbar inom socialpsykiatrin i Halls-
bergs kommun och har som mål att gå ner i 
tjänst framöver. För närvarande jobbar hon 
mer än 100 procent och det är inte hållbart i 
längden.

– Alla är välkomna till min salong, hälsar 
Mia avslutningsvis.

”Många 
bortprioriterar 
sina fötter, men 
kan med hjälp 
av fotvård bli 
av med svåra 

problem.”

Mia erbjuder inte bara ”vanlig” fotvård utan framför allt medicinsk fotvård i sin nyöppnade salong i 
Bengtstorp.

Vinnare i NIK-arens 
julpyssel
Vi säger GRATTIS till Monica Essen-
berg från Rönneshytta som vann 
Ordflätan och GRATTIS även till 
Ingamaj Karlsson från Åsbro som 
vann Frågesporten!

Vinnarna belönas med varsitt presentkort 
från Varuhuset i Rönneshytta.
Rätt svar på Ordflätan var PLOGBIL.

Rätta svaren på Frågesporten var:
1. Mats
2. Buffel 
3. Pretty woman
4. Klöver
5. Ärtsoppa

6. Jan Malmsjö
7. Tjej
8. Västerbottensost
9. Ett hästhuvud

Närkesbergs Idrottsklubb  
håller årsmöte den 22/3  

klockan 18.30 i Bergsgården.

Varmt välkomna 
Styrelsen

Gädd- 
tävling
Vinnare i 2022 års 
gäddtävling blev Hen-
rik Hjärtedal med en 
gädda på 9,3 kg. På 
andra plats kom Joel 
Edfelt, som fick en 
gädda på 6,3 kg.
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Grötfest
I lite drygt 100 år har Toltorps Missionshusfö-
rening anordnat grötfester i Närkesberg, alltid 
den 28 december. 

År 2022 var inget undantag och efter ned-
stängningarna under pandemin kunde man 
åter på nämnda datum njuta av risgrynsgröt 

med skinksmörgås, kaffe med pepparkaka 
och lyssna på underhållning av familjen Hell-
qvist från Kärnskogen. 

Kyrkoherde Anna Söderström Wikell tala-
de avslutningsvis om julens budskap.

Familjen 
Hellqvist 
från Kärn-
skogen 
stod för 
underhåll-
ningen.

Årets lucia 
Ida Knutsson 
omgiven 
av tärnor, 
stjärngossar 
och tomtar.

Julmarknader
December är julmarknadstid och NIK-
arens utsände har besökt tre av dessa. 
Alla tre var mycket välbesökta. Den 
största marknaden hölls i Bergsgår-
den där antalet utställare var fler än 
någonsin tidigare.

En av utställarna var Mirjam Strand. Det var för-
sta året som hon deltog. Mirjam saluförde tovade 
tavlor samt vävda kuddar och mattor.

Julmarknaden i Folketorp har ”många år på nack-
en” och den är mycket populär. Christina Stensson 
var en av utställarna där och hon har varit med 
många gånger på den marknaden. Christina sålde 
bland annat hemstickade tröjor och jul-kransar 
av lingonris.

I Rönne trädgård visade Anna Ruuska upp, och 
sålde, sin egentillverkade keramik.

Luciafirande i Bergsgården
Nästan fullt hus i Bergsgården när det var 
dags för 2022 års luciafirande. Det var ett stort 
luciatåg med allt ifrån stjärngossar till peppar- 
kaksgubbar och naturligtvis en lucia. Det 

bjöds på vacker sång under ledning av Maria 
Öst innan det var det dags för fika. 

Tomten kom förstås också på besök till 
stor glädje för alla barn!
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AW Pubkväll
Kings Cross Stringband

            spelar Bluegrass mm

Bergsgården, Närkesberg

Fredag 31 mars kl 1900 
Entré 250 kr inkl. paj

Föranmälan med namn senast 28/3 
till Karolina, tel 076-84 86 467, helst med sms

Närkesbergs IK och Närkesbergs Byaråd

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

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

VÄLKOMNA 
ATT VARA MED 

PÅ VÅRA 
UPPTÅG  

FÖLJ OSS PÅ VÅRA 
SOCIALA MEDIER FÖR INFO

Karolina & 
Jakob Hellman

V i n p r o v n i n g  m e d  t r e r ä t t e r s m i d d a g .

LerbäcksVÅRYRA

Johan Frendberg

Anna Henningsson/

SOMMELIERSKAN

14 april14 april
HELGKASSENHELGKASSEN

21 & 22 april21 & 22 april  
MIDDAG MED HELLMANSMIDDAG MED HELLMANS

29 april29 april
LOPPIS, LUNCH &LOPPIS, LUNCH &

LÖRDAGSPUBLÖRDAGSPUB   
  

5 & 6 maj5 & 6 maj
SOMMARVINER SOMMARVINER MEDMED

SOMMELIERSKANSOMMELIERSKAN

LOPPIS & LUNCH

Fia & Olle

J o h a n  F r e n d b e r g  u n d e r h å l l e r .

E x k l u s i v  k o n s e r t  m e d  K a r o l i n a  &  
J a k o b  H e l l m a n .  I n k l .  t r e r ä t t e r s m i d d a g .

T e a t e r k ö k e t s  p o p u l ä r a  h e l g k a s s e  ä r  t i l l b a k a .

lerbacksteater.selerbacksteater.se
0583 - 404 020583 - 404 02

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

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

Påskfika i 
B� gsgården

Annandag påsk 
10 april 

kl. 14.00–16.00

Bl� sko� saukti�  
i B� gsgården

Onsdag 10 maj 
kl. 19.00

Vill du boka 

Bergsgården?

Ring Susanne Qvick 

070-277 12 66
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Björn – en genuin 
närkesbergare
Björn växte upp i Solgården i Närkesberg, flyt-
tade därifrån i ungdomsåren men efter några 
års boende på annan ort återvände han till 
barndomshemmet. De fyra sista åren innan 
han gick bort så bodde han och sambon Rose-
Marie i Örebro.

Kunnig yrkesarbetare 
Björn var utbildad möbelsnickare och han ar-
betade under många år på Klassons Snickeri i 

Fjugesta där han var en mycket duktig och upp-
skattad medarbetare. Ett bevis för det var att 
han (och tre personer till) valdes ut för att åka 
till Bagdad i Irak för att montera och färdigställa 
ett väldigt stort antal soffor, tillverkade på Klas-
sons, till en exklusiv bostadsrättsanläggning. 

Från pojklaget till A-laget
Längre tillbaka så var Björn också en mycket 
duktig fotbollsspelare i NIK:s lag. Han började 

General Information

Från vår sjö, skog och jord

Välkomna till Sommarkrog
10 Augusti - 26 Augusti
Boka på 
kopparbergsgard.com

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

att spela fotboll i pojklaget 1960 då han var tio 
år gammal. Några år senare blev det spel i ju-
niorlaget och redan som 17-åring gjorde han 
debut i A-laget. Det gick bra för honom i den 
matchen, så bra att han till och med gjorde 
ett av målen! Och dagen efter kunde man läsa 
på sportsidan i Nerikes Allehanda att ”Blott 
17-årige Björn-Erik Andersson hade mycket 
glöd i dojan”! Sedan följde ett 20-tal år med 
seriespel både i div 5 och div 4. 

Mångsysslare
Björn ställde gärna upp och hjälpte till med 
det han kunde. Under årens lopp utförde han 
många olika sysslor på Björklundavallen, 
Sveasalen, Lerbäcksmarken och Toltorps Mis-
sionshus. Han snickrade, han klippte och kri-
tade fotbollsplanen, han byggde upp och tog 
ner marknadsstånd och mycket, mycket mer.

Barndomskamrater
Ingemar Knutsson från Folketorp i Närkesberg 
och Björn var nästan exakt lika gamla, det skiljde 
bara fem dagar mellan dem, och de gick i sam-
ma klass i skolan i sju år. Först sex år i Närkes-
berg och sjunde, och sista, året i Rönneshytta.

– Vi konfirmerades också samtidigt i Ler-
bäcks kyrka, berättar Ingemar. Våra nära och 
kära skulle ta kort på oss och Björn hade fått 
mycket mer blommor än jag hade fått. Då sa 
han att du kan få låna lite blommor av mig! 
Typiskt Björn, han var hjälpsam redan då.
Ingemar och Björn spelade fotboll tillsam-
mans under 15–20 år och Ingemar har många 
minnen från den tiden.

– Jag har ett minne från en träningsmatch i 
Mörtsjön, berättar Ingemar vidare. Björn blev 
nerslagen av en örebroare men han reste sig 
och spelade vidare utan att säga eller göra nå-
gonting medan örebroaren blev utvisad resten 
av matchen.

Björn, Ingemar och Bengt-Göran Eriksson 
från Bengtstorp renoverade Sveasalen tillsam-
mans och som tack för det blev de bjudna på 
en resa av NIK.

– Vi reser till Marocko sa Björn och så blev 
det, säger Ingemar och ler. En mycket trevlig 
resa trots vissa magproblem.

Ingemar och Björn har hållit kontakten 
under många år och sista gången de talades 
vid på telefon var några dagar före jul.

– Det kommer att bli tomt utan våra sam-
tal och trevliga stunder som vi haft tillsam-
mans, säger Ingemar avslutningsvis.

NIK:s A-lag 1967. Björn (stående näst längst till 
höger) var yngst med sina 17 år.

En trogen NIK-are  
har gått bort. 

Björn Andersson, som blev 
årets Närkesbergare 2015, 

avled den 9 januari efter  
en tids sjukdom.

Han blev drygt 72 år.
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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

Hos oss kan du få hjälp med allt 
från annonser, tidningar och 

broschyrer till grafiska profiler 
och böcker. Vill du bolla idéer? 

Ring 0583-131 00 eller titta in hos 
oss på Brukskontoret i Skyllberg. 

Läs mer på www.bild-kultur.se.

Vi jobbar 
för att du 
ska nå ut!

”Vi sköter din skog 
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 

INGEMAR KNUTSSONS 
BYGG AB

Utför alla sorters 
byggarbeten. Uthyrning av 

skylift.

Telefon: 
0583-220 42 ∙ 070-696 81 60

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

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

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M 
R

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.holmen.com/skog

DANIELSSONS
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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

Välkommen Välkommen 
till oss påtill oss på

St
ubbetorppotatis  St
ubbetorppotatis  

2 5  o lik a  so rter!

2 5  o lik a  so rter!
    

Möt våren Möt våren 
hos oss!hos oss!

Vår egen!Vår egen!

150 :- 150 :- 
2 för 280 :-2 för 280 :-

Pe
ns

éer från egen odling

Pe
ns

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

Ta 5 betala Ta 5 betala 
för 4!för 4!
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Soppkvällarna till-
baka i Närkesberg
Under pandemin fick soppkvällarna i Bergsgården i Närkesberg av förklarliga skäl 
ställas in, men den 24 november förra året var de åter tillbaka.  

De uppskattade soppkvällarna återkom i no-
vember förra året och efter ett uppehåll under 
jul- och nyårshelgerna fortsätter de nu varan-
nan torsdag under våren. Det är Ulla-Carin 
Grafström som förutom filmarbete och upp-

draget som lokalpolitiker också tagit på sig att 
servera soppa till hungriga närkesbergare.

– Jag tycker det är roligt att laga mat och 
när Kerstin Lindkvist med ålderns rätt inte 
ville fortsätta, blev det jag som tog över. Ingen 
annan anmälde sitt intresse, säger Ulla-Carin 
med ett skratt. Och tillägger att soppkvällarna 
också har en viktig social funktion som mö-
tesplats för folket i byn.

Ulla-Carin har god hjälp av sambon  
Göran Eriksson och goda vännen Ing-Marie 
Brandborg.

Den första soppkvällen serverades en gu-
laschsoppa på älg och kronhjort med hem-
bakat bröd.  Många av sopporna har också 
exotiskt ursprung som till exempel den fran-
ska Soupe au pistou och den engelsk-indis-
ka Mulligatawny, (som för övrigt ”serveras” i 
Grevinnan och betjänten som kan ses i TV på 
nyårsafton). 

Ulla-Carin och Ing-Marie smakar av kvällens soppa.

Lennart och Ann-Marie Jansson tillsammans 
med John och Kerstin Lindkvist njuter av kvällens 
soppa.

Hjälp till 
Ukraina 
Som alla vet så befinner sig Ukraina i en 
mycket svår situation och hjälp kan ges på 
många olika sätt. Ett exempel på det är de tre 
reservelverk med dieselmotorer som Joacim 
och Gunnar Närkeby från Närkesberg har 
skänkt till landet. Elverken är genomgångna 
och färdiga att tas i drift. Vart och ett av elver-
ken möjliggör att en by får tillgång till vatten 
och el.

Det här är möjligt att genomföra tack vare 
ett samarbete med en litauisk hjälporganisa-
tion som heter Blue and yellow. Organisatio-
nen står som garant för att elverken kommer 
till rätt plats och inte försvinner på vägen. 

Ett hedervärt initiativ!Joacim och sonen Pontus framför ett av elverken 
som skänkts till Ukraina.

Digital 
aktivitetskatalog
I den digitala aktivitetskatalogen, 
som startats av Region Örebro 
län och RF-SISU, hittar man de 
aktörer som erbjuder fysisk akti-
vitet i länet. 

I Askersunds kommun ingår för närva-
rande cirka 18 aktörer, där NIK är repre-
senterat med gymmet i Sveasalen och 
gymnastiken på måndagar. Personer 
som fått fysisk aktivitet på recept (FAR) 
kan också lättare hitta en lämplig ak-
tivitet här. Kontaktperson är  Kerstin 
Helgesson, vars uppgift är att se till att 
sidan är aktuell och som också har varit 
med och lagt upp hemsidan. 

 Googla på ”fysisk aktivitetskatalog 
örebro” så hittar du rätt.

Två exempel på träningsredskap i Sveasalen.

Kerstin Helgesson.
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DM i skogs-
körning
Söndagen den 13 november förra året hölls distriktsmästerskapet i skogskörning 
med häst hos Maria Nordqvist i Munkerud i Närkesberg. 

Maria Nordqvist flyttade till Närkesberg för 
tre år sedan och är en van hästmänniska, som 
bland annat äger ett tiotal fjordhästar. Årets 
distriktsmästerskap i skogskörning ägde rum 
på hennes gård i Munkerud. Maria deltog 
dock inte själv i skogskörningen, utan tävlar 
istället i brukskörning och bruksridning. Det 
är JUF Jordbrukarnas ungdomsförbund (en 
rolig detalj: medlemsåldern ligger på 70 år!) 
som arrangerar tävlingar i hästkörning. Vin-
naren i den här tävlingen går sedan vidare till 
SM, som hålls senare i år. Det var första gång-
en efter coronauppehållet som tävlingarna 
genomfördes.

Fem delmoment
Tävlingen i skogskörning består av fem del-
moment, där det på olika sätt gäller för häst 
och kusk att samarbeta så bra som möjligt.

1: En funktionskontroll där domare kontrol-
lerar att selen sitter rätt och klarar körningen. 
Om inte blir det minuspoäng.  

2:  Efter att kusken lastat timmer ergonomiskt 
på en ”släpa”, ska hästen köras genom ett antal 
portar som inte får rivas. 

– Det var lite trixiga svängar, utbrast Linnea 
Jonsson efter att ha klarat av bana två.

3: En vagn lastad med timmer körs utefter en 
bana i skogen.

4: Kallas Långstocken av förklarliga skäl. Där 
ska kusken köra med en åtta meter lång stock 
på en bana. 

5: Lunnbänken; häst och kusk ska genom 
samarbete lasta och dra fram stockar till en 
plats där de ska staplas i en trave, så jämnt 
som möjligt. Det kanske svåraste momentet.

Att tävla i skogskörning med häst kräver stor 
erfarenhet. Det gick dock smidigt med de väl-
tränade hästarna och tre domare bedömde de 
tävlandes prestationer.  Vinnare blev Jimmy 
Andersson med hästen Apprillo (född den 
första april) och ekipaget är därmed klart för 
SM-tävlingen.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

VÄRDECHECK 
1000 kr

Vardagar 09–19
Lör & sön 10–15

0583-400 32
www.varuhuset.se

HÄR HITTAR DU DEN RÄTTA CYKELN FÖR DIG!
Att köpa cykeltillbehör för när du 

köper ny elcykel. Kan inte kombin-
eras med andra erbjudanden.

Lämna denna kupong till säljaren. 
Se sortiment på www.varuhuset.se. 

Gäller t.o.m. 30 april 2023.

Linnea Jonsson tävlade med hästen Bellman.

I sekretariatet förde Anna Leandersson och Maria 
Nordqvist protokoll.

Jimmy Andersson med hästen Apprillo vann och blev därmed distriktsmästare.
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Närkesbergs-
film avvecklas 
– fast ny film på gång
 
Närkesbergsfilm AB grundades 2011 för att producera spel- och dokumentärfilm 
och reklam. Nu snart tolv år senare läggs bolaget ner.

A 
llt har sin tid och vi tycker att 
det är rätt tid att avveckla bo-
laget nu, säger Göran Eriksson 
som är VD och styrelseordfö-
rande. Bolagets kapital har be-
talats tillbaka till aktieägarna.

Närkesbergsfilm startades av Ulla-Carin 
Grafström och Lars Brandborg (tidigare Jons-
son) och den första produk-
tionen blev Statsministern, en 
mockumentär om Närkes-
berg. Ett tjugotal aktie- 
ägare slöt upp bakom bolaget, 
många av dem från Närkes-
berg och Skyllberg. De första 
åren producerades, utöver 
långfilmen Statsministern, 
ett antal dokumentär- och re-
klamfilmer.

Så kom då 2018 Närkes-
bergsfilms största succé, Lantisar. Även denna 
utspelades i Närkesberg med landsbygds-
tema, men den här gången med professio-
nella filmarbetare och skådespelare. Filmen 
visades på ett stort antal biografer runt om i 
landet, köptes av SVT och vann priser på flera 
nationella filmfestivaler och blev även bästa 
film på en internationell festival. Regissör var 
Malin Dahl och fotograf och klippare Johnny 
Wernersson.

– Vi är stolta över vad vi åstadkommit med 
Närkesbergsfilm under de här åren, säger 
Lars Brandborg. Vi ville spegla och lyfta fram 
landsbygden och det har vi lyckats rätt bra 
med. Och därtill lyckades vi visa att man med 
mycket liten budget kan göra en kvalitetsfilm 
som Lantisar. Det har vi förstås ett engagerat 
filmteam att tacka för, men också alla volon-

tärer från Närkesberg och As-
kersund som hjälpte till med 
allt från mat till transporter.

Är det då slut med film-
produktion i Närkesberg nu?

– Inte alls! säger Ulla- 
Carin Grafström. I vår kom-
mer min dokumentärfilm Var-
gens återkomst – En okänd 
historia. Den skildrar hur 
vargen kom tillbaka efter att 
ha varit utrotad i 100 år. I ett 

stort antal unika intervjuer skildras hur ett an-
tal herrar på 1970-talet drev på för att vargen 
skulle återkomma. Trots att det var olagligt 
och trots att Naturvårdsverket sagt nej till ut-
plantering vid två tillfällen.

Filmen produceras av Ulla-Carin Graf-
ström Film. För research och intervjuer svarar 
journalisten Leif Andersson.

Närkesbergsfilm startades av Lars Brandborg och Ulla-Carin Grafström.

En scen från filmen Lantisar under inspelning. Årsstämma i Närkesbergsfilm 2019.

Foto: Joh
n

n
y W

ern
ersson

.

”Filmen visades 
på ett stort antal 
biografer runt om 
i landet, köptes av 

SVT och vann priser 
på flera nationella 

filmfestivaler.”

Foto: In
g-M

arie B
ran

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

• Elinstallationer
• Larm 

• Billaddarsystem 
(Certifierad för grön teknik)

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
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

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

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Hästhö och 
hösilage 

säljes
Även foder till 

får och nöt. 
Ring Håkan 
Persson på 

070-536 72 64.

Bli nöjd kund du med på dina.se
eller ring 0770-160 500

TACK TILL VÅRA  
FINA KUNDER SOM  
RÖSTAT I SVENSKT  

KVALITETSINDEX  
UNDERSÖKNING!

ASKERSUND SKA VARA EN 
VARGFRI KOMMUN.  

Eller hur? 
Bli medlem idag

landsbygdspartiet.org

Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

Kontakt: 
Ulla Neander 
askersund.lerback@redcross.se

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!
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Närkesberg för 120 år sedan

HISTORISK TILLBAKABLICK

Muritz Bergström, Bertil Rosengren, Tor Andersson, Erik Dohn, Olle Falkenström, Sigvard Johansson, 
Sune Falkenström cirka 1940.

Måltavlor på skjutbanan.

Foto: H
ild

or Lin
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qvist.
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1903 
 bildades Öst-
ra Lerbäcks 
Skytteför-
ening. Syf-

tet med föreningen var att öva skjutning för 
att stärka Sveriges försvar. Den 
bildades två år innan unionen 
med Norge upplöstes, en hän-
delse som var nära att sluta med 
krig.

Skytteföreningen anlade en 
skjutbana vid Toltorpa Tall. Den 
kom senare att ligga mellan Kon-
sum och Nisses och Olles smed-
ja, när båda dessa uppfördes. 
Vid vägen byggdes en skytte- 
paviljong och ner mot Kvasjön fanns målen 
och skjutvallen.

Redan 1904 valdes en festkommitté, som 
under några år ordnade populära fester bak-
om skjutvallen mot Kvasjön. Det blev de störs-
ta festerna i Närkesberg på den tiden. En del 
fester var familjefester och en del danser.

Föreningen växte och hade efter 10 år 98 
medlemmar. Sedan sjönk intresset så att det i 
mitten av 1930-talet bara var nio medlemmar 

kvar. När det blev oroligare tider anslöt sig fler 
personer och ett samarbete med det nybil-
dade hemvärnet inleddes också under andra 
världskriget. År 1941 fanns det 72 medlemmar. 
Skytteintresset höll i sig in på 1960-talet. Se-

dan avtog det, och få medlem-
mar tillkom. Skjutbanan lades 
ner 1998. Föreningen fanns kvar 
2003 och firade 100-årsjubi-
leum. Den har nu ingen verk-
samhet men är inte formellt 
nedlagd.

Den skickligaste och mest 
aktiva skytten i föreningens his-
toria är Folke Jonsson. Man kan 
bilda sig en uppfattning om hur 

många tävlingar han vann genom att se hans 
stora prissamling som finns i Bergsgården. 
Folke var med i styrelsen i 42 år.

 
Text: Anders Lindkvist

Folke Jonsson Förmodligen enda bevarade fotografiet från skyttefesterna. 

”Den skickligaste 
och mest 

aktiva skytten 
i föreningens 

historia är Folke 
Jonsson.”
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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.


