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Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bergqvist
Järn & Bygg

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

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro

Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Byggmaterial 
Färg • Golv

Nu även
Kök och Badrum
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Hej alla NIK-vänner!

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

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Lars Jonsson 0583-220 71, iml@telia.com

Siw Adolfson 072-252 35 51, 019-611 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41, inger.falkenstrom@live.se

Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Älgjakten är en stor händelse i Närkesberg. Detta skildras i en artikel i det 
här numret av NIK-aren. Jaktens betydelse för landsbygden kan inte nog beto-
nas. Jakten är en viktig hobby och livsintresse för hundratusentals svenskar. 

Spänningen och den fysiska ansträng-
ningen varvad med de meditativa 
stunderna på passet är kanske en av 
förklaringarna till det massiva jaktin-
tresset. Naturupplevelserna är en an-
nan förklaring. Att få ekologiskt viltkött 
på bordet är en tredje. 

För många är jakten och naturupple-
velserna det främsta skälet till att man 
valt att leva på landsbygden. Därför 
blir vargfrågan så problematisk. Många 
jägare menar att en växande vargstam 
hotar det viktigaste fritidsintresset och 
därmed det främsta skälet att bo på 
landsbygden. Rovdjur måste finnas, men 
vargpolitiken måste utformas så att det 
är attraktivt att bo på landet. Annars 
riskerar avfolkningen av landsbygden 
att påskyndas.

Den gamla lärarbostaden har fått 
ny ägare och ny hyresgäst. I en artikel 
i NIK-aren gör vi hemma-hos-reportage 

hos våra nya grannar i Berg. Det gamla 
affärshuset är sålt och får förhoppnings-
vis snart hyresgäst i nyrenoverad lägen-
het. Det är roligt och viktigt med in-
flyttning till Närkesberg. Vi hälsar alla 
nya närkesbergare varmt välkomna!

Lars, Inger och Siw

Framsidesbild: Maja Öhrn, Christina 
Hörlin och Louise Andersson roar i 
farsen Fars lilla tös. 
Foto: Johan Högberg

Den gamla affärslokalen har fått nygammal 
ägare.

Prenumerera på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb

genom att bli prenumerant.
Kontakta Anne-Marie 

Jansson, tel 0583-220 11
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• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

DANIELSSONS 
    BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

VARUHUSET
i Rönneshytta

Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

0583-400 32    www.varuhuset.se

ÄNTLIGEN EN NYTTOPRYL/PRESENT I HÄLSANS TECKEN!

Skalar, skivar, kärnar ur på sekunden. Fästs 
på underlaget med sugpropp. Passar också 
för päron, rödbetor, potatis etc. Den gör 
även "lökspagetti". Finns i tre snygga färger.

Nu 
 198:-

Originalet! 
MOSTER HULDAS 
    ÄPPELSKALARE        
• Barnens favorit                  
• Gör det tråkiga på 8 sekunder
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För ungefär ett år sedan brann 
Majlis Göranssons och Åke 
Karlssons barndomshem i Berg 
ner till grunden. Nu står där ett 
nytt vackert hus, som påminner 
om den gamla byggnaden. 

Sedan juni i år bor Johan Albertsson 
och Maria Skog där med barnen Victor 
10 år, Teodor 8 år och lilla Freya 1 år 
och 2 månader. I familjen ingår också 
pudeln Casper.

 Johan och Maria kommer ursprung-
ligen från Skellefteå, men har under 
några år bott i Garpenberg i Dalarna. 
Johan arbetar inom gruvindustrin och 
det var jobbet i Zinkgruvan som förde 
dem till Närke. 

Slumpen avgjorde bostadsort
– Vi letade efter ett hus i omgivningen, 
men hittade inget passande. Så fick vi se 
annonsen om ett hus att hyra i Närkes-
berg, säger Johan.

– Så det var slumpen som avgjorde 
att det blev hit vi flyttade, tillägger 
Maria. Men när vi sedan var här och 
tittade föll vi direkt för huset och då var 
ändå inte allt klart. Inredningen var 
inte på plats och det fanns ingen gräs-
matta, men min dröm har alltid varit att 
bo på landet och därför passade det här 
perfekt.

Maria som just nu är barnledig är 
sjuksköterska till yrket och har fått ett 
vikariat inom hemtjänsten i Askersund 
och börjar arbeta i januari. De hoppas 
då på en dagisplats till Freya i Rönnes-
hytta. Pojkarna har anpassat sig bra i 
Rönneshytta skola och tycker inte det 
är något problem att åka skolskjuts. Det 

Det nya huset 
påminner om 
det gamla.

Inget ont som 
inte har något 
gott med sig

är en ny upplevelse, eftersom skolan i 
Garpenberg låg väldigt nära hemmet.

Ny skola och nya kompisar
– Jag har fler kompisar här än i Garpen-
berg. Där var klassen mycket mindre, 
berättar Teodor.

 Victor saknar sin bästis från Gar-
penberg, men är ändå nöjd med flytten 
och har också fått nya vänner här, men 
erkänner att det var nervöst att börja i 
en ny skola. 

Avslutningsvis säger familjen att de 
trivs på sin nya hemort, men att de inte 
hunnit delta så mycket i alla aktiviteter 
som anordnas ännu.

– Vi har haft fullt upp med att 
komma i ordning och i somras hade vi 
gäster nästan jämt. Släkt och vänner 
ville ju se hur vi bodde, förklarar Johan 
och Maria. n

Hela familjen samlad i vardagsrumssoffan.
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Under de senaste 50 åren har anta-
let invånare i Hjortkvarn minskat 
med drygt 25 % och idag bor där 
cirka 240 personer. Men trots det 
minskade invånarantalet händer 
det positiva saker i Hjortkvarn.

För 40–50 år sedan fanns det bland 
annat frisör, tvätteri, bank, post, kiosk, 
järnvägsstation, skoaffär, bensinmack 
med bilverkstad och tre livsmedels-
affärer i Hjortkvarn. Nu är både frisören, 
banken, posten, järnvägsstationen, skoaf-
fären och kiosken borta sedan länge men 
andra saker finns kvar om än inte på 
samma sätt som tidigare. Ett nytillskott 
finns också: glassbaren Go’ Glass!

Nygammal butik
Hjortkvarns Livs har varit stängt en 
tid då man genomfört en del reparatio-
ner. Den 1 november öppnades butiken 
igen. Det var nödvändigt att stänga 
för att kunna göra de reparationer som 
krävdes för att Hjortkvarns Livs skulle  
återkomma med ett mycket bredare 
sortiment och mer konkurrenskraftiga 
priser.

– Den här förändringen gör Hjort-
kvarns Livs till en speciell butik inom 
lanthandeln, säger ägaren Mostafa  
Al-Obaydi. Visserligen pågår en del re-

parationsarbeten fortfarande men alla 
kunder hälsas ändå välkomna.

Sågen igång igen
För cirka tre månader sedan gick sågen 
i Hjortkvarn i konkurs och 14 personer 
fick gå. Det var ett hårt slag, både för 
de som fick gå och för orten som helhet. 
Men för någon månad sedan kom det 
glädjande beskedet att de nya ägarna, 
Hjortkvarn Träförädling AB, ville star-
ta produktionen igen. Till att börja med 
återanställdes fem personer och GS-
fackets lokala klubbordförande Conny 
Larsson räknar med att samtliga 14 som 
fick gå kommer att bli återanställda när 
hela anläggningen är igång igen.

– Ja, i bästa fall kan det till och med 
bli så att ytterligare några personer kan 
anställas, säger Conny. Vi får se hur det 
blir när såglinjen kommer igång igen i 
början av 2013.

Nytillskott
Glassbaren i Hjortkvarn öppnade för 
första gången sommaren 2007 och blev 
en succé. Kundtillströmningen har varit 
stor under de fem åren och även om 
glassbaren just nu är stängd för vin-
tern öppnar den igen nästa sommar och 
erbjuder Hjortkvarnstillverkad glass med 
italiensk smak till alla glassugna. n

HJORTKVARN 
– mitt i Sverige

År 2007 utropade Statistiska centralbyrån 
Hjortkvarn i Hallsbergs kommun till Sveri-
ges demografiska mittpunkt, vilket tas fram 
utifrån befolkningens fördelning, storlek och 
sammansättning. Vid invigningen deltog 
dåvarande landshövdingen i Örebro län Sören 
Gunnarsson, SCB:s generaldirektör Kjell 
Jansson och Hallsbergs kommuns dåvarande 
ordförande Sören Larsson.  

Mostafa Al-Obaydi är ny ägare till Hjort-
kvarns livs.
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Femma i division 6 och tränarbyte 
är facit för FK Silva efter fotbolls-
säsongen. Men nu väntar vinter-
idrotten. Och ett nytt gym!

Resultatet efter fotbollssäsongen är unge-
fär vad man kan förvänta sig, enligt Björn 
Löfgren, styrelseledamot i FK Silva:

– Mot topplagen har vi presterat 
riktigt bra, med kvalitet och helt rätt 
inställning. Men vi tappade alldeles 
för många poäng mot de sämre lagen i 
serien, för att placera oss längre upp i 
tabellen. Många lag säger ofta att om 
allt varit optimalt hade vi lyckats mycket 
bättre – då hade vi ”gått upp”. Problemet 
är bara att på den här nivån blir det 
aldrig ”optimalt” under längre perioder. 
Spelarna har för många andra intressen 
vid sidan av fotbollen. Och det gäller alla 
lag. Vi lever helt enkelt ett intensivare liv 
än vad spelarna gjorde under framgångs-
åren i Närkesberg på 1970-talet.

Tränarbyte
Tränarduon Ulf Gustavsson och Magnus 
Klingberg har valt att sluta efter sä-
songen och FK Silva har en ny tränare 
på gång, även om avtal inte är träffat 
ännu. Enligt NIK-arens källor kommer 
han från Zinkgruvan, har portugisiskt 
ursprung och har själv spelat på rätt 
hög fotbollsnivå.

FK Silva räknar med att hålla såväl 
A-lag som B-lag under kommande 
säsong.

– Det är nödvändigt även med B-lag 
för att hålla verksamheten igång, säger 
Björn. Annars får inte alla nödvändig 
matchtid.

NIK-styrelsen har nyligen gjort en 
utvärdering av sommarens motions-
aktiviteter. Frågan är om det någonsin 
tidigare bjudits på ett större utbud i 
Närkesberg och styrelsen har därtill 
kunnat räkna in många deltagare till 

flertalet aktiviteter. Närkesbergarna 
har cyklat, gått tipspromenader, gjort 
yoga på Björklundavallen och deltagit 
i gå-lunka-löp, där det för varje år blir 
allt fler löpare på långa banan.

Gympremiär i januari
NIK:s satsning på motionsidrott slutar 
inte med sommaren och hösten. Under 
vintern planeras en rad aktiviteter. I 
dagarna röjs i skogen för skidspår, som 
ska hållas öppet så snart snön kommer. 
Om isen lägger sig blank utan snötäcke 
kommer klubben att arrangera en 
pröva-på-dag med långfärdsskridskor. 
Erfaren ledare ska finnas på plats och 
skridskor ska finnas att låna.

Till vinteraktiviteterna hör också 
gym-träning. Den 2 januari kl 18.00 slås 
portarna upp för NIK:s nya gym i Svea-
salen. Gymmet inryms i ett av omkläd-
ningsrummen. Förr har Sveasalen stått 
ouppvärmd hela vintern, men nu kom-
mer värme och vatten att vara påslaget 
hela vintern för gymgästernas skull. 
Den första träningskvällen kommer 
även en sjukgymnast att finnas på plats 
för att visa hur utrustningen används 
på ett säkert och effektivt sätt.

GODKÄND FOTBOLLSSÄSONG

Men nu blir det vinteridrott!

Luciafest
Fredagen den 14 december 

kl. 19.00. Luciatåg, kaffeservering, 
lotterier. Tomten kommer till barnen, 

tag med klapp värd ca 30 kr.

Alla hälsas välkomna till 
Bergsgården!

arr. Öppet Hus-kommittén
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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!

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!

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!

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

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

Har du frågor – ring Anne-Marie 
Jansson, tel 0583-220 11

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien
15–24 februari

2013

0583-343 90

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Irma Sandgren tfn 0582-500 02

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.
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Toltorps Missionshusförening firar 
hundra år i år. Fortfarande hålls 
några gudstjänster i lokalen varje 
år och på sikt planerar styrelsen 
julotta eller midnattsmässa i det 
gamla missionshuset.

För hundra år sedan bildades Toltorps 
Missionshusförening. Detta firades 
en söndag i september med fullt hus i 
missionshuset. Under firandet sjöng en 
sånggrupp gamla läsarsånger. Anders 
Lindkvist från styrelsen berättade 
föreningens och missionshusets histo-
ria. Kyrkoherden Marianne Mossklint 
höll andakt och firandet avslutades 
naturligtvis med kyrkkaffe. Besökarna 
kunde också studera en utställning med 
fotografier och gamla protokollsböcker. 

Föreningen firar alltså hundra 
år, men missionshuset är äldre än så. 
Minnesskriften för jubileumsfirandet 
skildrar utförligt föreningens och husets 
historia. Det byggdes ursprungligen av 
Emme Hyttelag som skolhus och stod 
klart 1864. Några decennier senare 
var huset för litet för skoländamål och 
Bergs skola byggdes. När Emme Hyt-
telag lades ner bildades så småningom 
Toltorps Missionshusförening 1912 och 
blev ägare till missionshuset. Det skulle 
enligt stadgarna användas till kristliga 
sammankomster. Stadgarna stipulerar 
också att missionshuset ”får ej under 
några förhållanden försäljas eller på 
annat sätt afyttras”. I minnesskriften 
konstateras att föreningens upplösning 
var en så otänkbar händelse att den inte 
ens nämns i stadgarna.

Livstidsmedlemskap för tio kr
Medlemmar i föreningen är alla som 
äger lantbruksfastigheter i byarna runt 
om i Närkesberg. Har man ingen fastig-

het, kan man ändå få ett livstidsmed-
lemskap för 10 kronor om man är bosatt 
i Närkesberg!

Från 1890 hölls predikningar från 
församlingens präster en gång i måna-
den. Dessa regelbundna predikningar 
upphörde först på 1960-talet. 

– Numera har vi två gudstjänster per 
år, Palmsöndagen och en söndag i början 
av juli, berättar Anders Lindkvist. Han 
har också skrivit minnesskriften för ju-
bileumsfirandet. Anders berättar att den 
årliga grötfesten, i år den 28 december kl 
18.30, är den mest välbesökta aktiviteten 
i föreningen med hundratalet grötgäster. 

– På önskelistan står att vi ska ordna 
julotta eller midnattsmässa, säger An-
ders. I år kanske det blir svårt att klara, 
men endera året kommer det att bli av!

Anders menar att huset och för-
eningen finns kvar efter så många år 
främst tack vare två eldsjälar. Den ene 
var Richard ”Maskinisten” Andersson, 
som var ordförande i 47 år. Den andre 
var Karl-Yngve Sjökvist, som var ord-
förande 1974–2011.

Underhållet av fastigheten har varit 
lite eftersatt, men föreningen har fått 
bidrag från länsstyrelsen och nu är ta-
ket reparerat och dränering och fönster-
målning planeras.  n

100 år av kristliga 
sammankomster

Det gamla missionshuset byggdes redan 1864 
av Emme Hyttelag som skolhus. Foto: Anders 
Lindkvist
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Ull och skinn
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter. 
Flottfärd på Örgaveln. Förtäring kan ordnas.

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning  

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

M   
R  
ör tsjöns

edovisning

Ulf & Helena Gustavsson

0583-410 01 eller 0583-411 45
Ulf 070-397 38 69 • Helena 070-536 79 69

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD
VID VÄSTANÅ GÅRD

Välkommen!

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

KARINTORPSVÄGEN 17, ÅSBRO 
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• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser

• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare

Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

www.stenblocket.se
BERGSGÅRDEN

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.

Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!
 Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, adress och personnummer till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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Färdiglöst korsord 
skickas till Eric 
Renstrand, Lilla Berg, 
694 98 Närkesberg.

Er
ics

 ju
lko

rso
rd

 2
01

2

Det goda 
livet i hela 
Askersund!
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Med start 16 november har farsen 
Fars lilla tös spelats sju gånger i 
Bergsgården i Närkesberg. Intres-
set för föreställningen har varit 
stort. De från början planerade 
sex föreställningarna blev snabbt 
utsålda så därför fick det bli en 
extraföreställning! 

En stor anledning till att det blev just 
Fars lilla tös som Närkesbergsrevyn 
valde att sätta upp är att det är mycket 
sång, dans och gammal jazzmusik med 
i farsen.

– Ja, alla vi som är med i Närkes-
bergsrevyn tycker om när det svänger, 
säger Gunilla Pettersson som har 
huvudrollen i föreställningen. Och så 
lockar Fars lilla tös till mycket skratt 
och det tycker vi också om.

Repetitionerna har pågått sedan 
i somras och det går naturligtvis åt 
mycket tid för alla inblandade. Men 
samtliga är överens om att det inte gör 
någonting, eftersom de hela tiden har 

väldigt roligt. Vilket naturligtvis alla vi 
som sitter i publiken tycker är bra för 
annars skulle vi inte få möjligheten att 
få se revy i Närkesberg!

Nöjd publik
Förväntningarna är stora när publiken 
bänkar sig. Och ingen blir besviken! 
Skratten är många och det rycker i 
benen på stora delar av publiken när 
skådespelarna sjunger sina egna ver-
sioner av  ”Yes sir that’s my baby” och 
”Alexanders ragtime band”.

I pausen serveras det fika och Bya-
rådet står för förtäringen. 

I fikavimlet hörs kommentarer 
som: ”Vad duktiga dom är!” och ”Det 
var länge sedan jag skrattade så här 
mycket!”

Till och med var det någon som sa: 
”Hoppas att det blir en ny revy nästa 
år!” Och samtliga besökare instämmer 
nog i det önskemålet!  n

Föreställningen lockade publiken till många skratt.

– fars i Närkesberg
FARS LILLA TÖS
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Fars lille påg är en tysk fars som är skriven av Franz Arnold och Ernst Bach och 
originaltiteln är: Hurra, ein Junge. Den hade premiär 22 december 1926 i Berlin.

Nils Poppe och Arne Wahlberg översatte och bearbetade pjäsen till Fars lille 
påg som spelades på Fredriksdalsteatern i Helsingborg sommaren 1975.

När Eva Rydberg tog över Fredriksdalsteatern bearbetades pjäsen återigen 
och 1999 spelades den ytterligare en gång – då med namnet Fars lilla tös.

Hela revygänget samlat med primadonnan Gunilla Pettersson i frontlinjen.

– Det här var riktigt kul! Det är 
första gången jag är här men 
jag kommer gärna tillbaka, sa 
Birgitta Karlsen från Kumla.

Marianne och Öivind Andreasson från Ingelsby tyckte 
att det var jättetrevligt att se Närkesbergsrevyn spela 
Fars lilla tös.

Foto: Johan Högberg



16

Älgjakten är en av årets stora hän-
delser i Närkesberg, även om den 
har minskat i betydelse jämfört med 
förr. Då delades året in i före och 
efter älgjakten och inte vid nyår.

NIK-aren har intervjuat två jägare för 
att ta reda på lite mer om jakten; Ken 
Lampa som jagar i Emmes, Folketorps 
och Knutstorps jaktlag och Håkan Fal-
kenström från Bergalaget. Sistnämnda 
lag är ett av de äldsta, där man jagat 
gemensamt i nästan 115 år. 

Här i trakten har man drevkarlar, i 
alla fall de två första dagarna, som dri-
ver fram älgarna mot skyttarna. Sedan 
avtar ofta intresset och det blir mer jakt 
med hund, sitta i jakttorn eller att skyt-
tarna turas om att gå drev. 

Älgjakten har blivit mycket säkrare 
jämfört med förr. Då ställde man bara 
ut skyttar på passen lite hur som helst, 
men nu ser man till säkerhetsvinklar och 

är mer noggrann med var passen ligger. 
Ännu längre tillbaks fanns också alkohol 
med i bilden, vilket är helt borta nu.

Älgbeståndet
Hur många älgar som varje lag får skjuta 
bestäms av Älgskötselområdets styrelse 
och gäller för en treårsperiod. Emme, 
Folketorp och Knutstorp fick skjuta sju 
vuxna älgar och Berg nio. Sedan är det 
fri kalvavskjutning. I Kens lag har man 
i skrivande stund två vuxna kvar att 
skjuta, medan Bergalaget har skjutit sin 
andel av vuxna älgar.

Under 1980-talet var det en älgexplo-
sion som Håkan uttrycker det, beroende 
på att det hade skjutits för lite älg 
tidigare. Då ökade tilldelningen för att 
sedan minska igen. 

– Det är ganska gott om älg,  men 
det gäller att hålla beståndet under 
kontroll. Klövdjursstammen (älg, rådjur 
och hjort) är totalt sett för stor, vilket 

ÄLGJAKTEN – en stor händelse
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Hunden Boss hjälper till att dra in älgen
till land.

Anders Hellström, Knutstorp, har nedlagt 
en udda 6-taggare.
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medför att maten inte räcker till och det 
är då de ger sig på tallplanteringarna. 
Något fler älgar kunde allt skjutas och 
om man då skjuter mer kalvar och spar 
korna kan man behålla en bra älgstam. 
Det är också bra att alla lag blir tillde-
lade jakt på kronhjort, anser Håkan.

– Ett problem är bristen på yngre 
jägare, säger Ken. Vi är nästan bara 
pensionärer som jagar numera och vi 
skulle bli tacksamma om fler unga blev 
intresserade.

I Bergalaget är läget lite ljusare, ef-
tersom några ur den yngre generationen 
börjat delta i jakten de senaste åren.

En tradition är att träffas på mån-
dagskvällen efter första jaktdagen i Ka-
féet i Berg. Då umgås man och berättar 
om dagens händelser, hur det gick till 
när den och den älgen sköts och vilka 
man oturligt nog har missat.

Vad är då tjusningen med jakten?
– Det är helt enkelt en livsstil och en av 
anledningarna till att jag flyttade hit. 
Det är verkligt givande att träffa folk 
med samma intresse, att umgås och ha 
roligt. I mitt fall är det  också spännan-
de att följa hur en hundvalp utvecklas 
till en bra jakthund. Fast min Wilmer 
jagar tyvärr bara hare, avslöjar Ken. 

– Det är roligt med kontakten och 
den sociala gemenskapen. Vi har kul 
när vi jagar och det har blivit lite av en 
hemvändardag då det är folk i nästan 
alla hus. Sedan är det naturligtvis 
spänningen. Under 99 % av tiden väntar 
man och sedan händer allt på en gång, 
förklarar Håkan.

Ko eller älg?
Men en gång för flera år sedan blev det 
inte någon lång väntan för Håkan. Han 
hade precis klivit ur bilen som skjut-
sade ut skyttarna och var på väg mot 
sitt pass när en älg plötsligt dyker upp. 
Snabbt får han upp bössan, men bom- Ken Lampa i styckartagen.

mar. Älgen fortsätter och Håkan lyckas 
aningen nervös få i en ny patron och 
skjuter älgen när den hoppar över ett 
dike. Då får han till sin förskräckelse se 
att Lars-Eriks kor går precis i närheten. 
Tänk om han skjutit en ko! Till saken 
hör att de övriga jägarna inte hunnit 
iväg utan sett hela händelseförloppet. 
Håkan vågar inte säga något till de an-
dra när de går mot det nerlagda djuret, 
men till all lycka visar det sig vara en 
älg – och dessutom en fin tjur.

Simmande älgar
Under årets älgjakt skadesköts en älg i 
Toltorps jaktlag. De ringde efter Björn 
Löfgren som har två jämthundar. En 
hund spårade upp älgen, som kastade 
sig i Hjärtasjön. När jägarna kom fram 
såg de hur älg och hund simmade över 
sjön och fick då ta en båt och ro efter äl-
gen. Då gick en åra av, men älgen kunde 
ändå avlivas. Där satt de med en åra 
avbruten och en flytande älg. n                         

ÄLGJAKTEN – en stor händelse
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34 

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Bild&Kultur
tel 0583-131 00   www.bild-kultur.se

Vad händer i en 
bygd när 134 
av 135 gårdar 
säljer sina kor?

En fortsättning 
på den slut-
sålda boken 
Från Östra 
Lerbäck till 
Närkesberg. 
Boken har fotografier i färg av 250 
enskilda boningshus i trakten. 

Vackert inbunden i hårda pärmar och 
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor. 
Pris 375 kr

Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete 
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Nyårsafton 31 december 2012
kl 18.30

Supé med tre rätter, dans till Roffes, 
champagne vid 12-slaget 

och fyrverkeri.

Pris 450 kr

Anmälan senast 16 december till: 
Susanne Qvick 0583-222 66, 

070-277 12 66.

yårsfest i N
Bergsgården

hälsar N ärkesbergs Byaråd
Välkomna 

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

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
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Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Janne’s Golv
Allt inom golv

Mobil: 070-222 55 23

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker

JULFIKA 
16 december 13-17  

Passa på att handla Jordnäras Julpåse i butiken! 

 
SÖNDAGSÖPPET  
Söndagar 13-17 från januari 

Fika, mat, öppet i butiken med Jordnäras 
produkter, olivolja, ekologiska specerier mm 

 
 

Information och bokning:  
www.jordnara.nu 

telefon 0730262036 
 

Vi ordnar också catering, middagar, fester, mm 
 

VÄLKOMMEN! 
 

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 N
Ä
RKESBERG 
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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. Holmen bygger nu 
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.

Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du 
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren 019-15 75 53

www.holmenskog.com

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE
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För andra gången på ett och ett halvt 
år har Besök Närkesberg lockat radi-
ons Kulturspaning till Närkesberg. 

Programmet direktsändes den 30 okto-
ber, men kan fortfarande avlyssnas via 
internet. Sök upp sändningsdagen i 
radions lyssnararkiv.

– Ja, nog är det osedvanligt mycket 
kulturhändelser i Närkesberg, säger 
programmets producent och program-
ledare Martin Dyfverman. Det är alltid 
spännande att åka till Närkesberg.

Med utgångspunkt i att Närkesberg 
inte finns med på kommunkartan, blev 
programmets rubrik: Finns Närkes-
berg? Martin kunde dock konstatera att 
som kulturort finns Närkesberg i allra 
högsta grad. 

Mot en ljudkuliss av scenbygget 
i Bergsgården intervjuades Gunilla 
Pettersson, Susanne Qvick och Ulla-
Carin Grafström om den förestående 
uppsättningen av Fars lilla tös. Gudrun 
Haglund Eriksson berättade om sin 
produktion av konsthantverk och bruks-
föremål av skinn- och ullprodukter. 

Den gamla affärslokalen i Närkes-
berg har varit till salu under lång 
tid. Vi kan nu rapportera att den är 
såld. Och därtill för andra gången 
till Börje Runesson, som ägde loka-
len efter nedläggningen av affären 
på 2000-talet, men senare sålde den 
vidare.

Börje, som äger ett fyrtiotal fastigheter, 
villor och hyreshus i Sydnärke, har 
redan påbörjat en omfattande renove-
ring av det gamla affärshuset. Han har 
bytt tak på affärsdelen av fastigheten 
och planerar att renovera fastighetens 
lägenhet till god standard. 

Kulturspaning i Närkesberg – igen
John Lindkvist berättade om bygdens 
kulturhistoria och om de 35 byar som ut-
gör Närkesberg. Eric Renstrand målade 
upp hur livet kunde gestalta sig i den 
gamla Närkesbergssmedjan när det be-
gav sig. Där förekom allt från smide till 
möbelsnickeri och hårklippning. Lars 
Jonsson berättade om kraften i bygden 
och om turistprojektet Besök Närkesberg.

Martin Dyfverman är också en väl-
bekant gäst i Närkesbergsfilms produk-
tion. Vid det här besöket passade han 
även på att läsa in speakertexten till 
bolagets senaste filmproduktion.  n

Gudrun Haglund Eriksson berättar för 
Martin Dyfverman om sin produktion av 
ull- och skinnprodukter.

Köper affären för andra gången
– Jag får ofta frågor om att hyra ut för-
råd, säger Börje, och under marknivå 
finns 225 kvadratmeter förråd. Jag ska 
naturligtvis också hyra ut lägenheten 
när den är renoverad. 

Byggnaden på gården bakom affären 
är redan uthyrd till en cykelverkstad från 
Östansjö som förråd. Möjligen kommer 
verkstaden att flytta dit, berättar Börje.

Affärslokalen då? 
– Den ska jag göra något roligt av, 

säger Börje. Den ska självklart bevaras. 
Kanske blir det verkstad för veteranbilar 
eller loppis och mindre auktioner!  n



Karl-Axel Karlsson, bördig från Mört-
sjön, besökte nyligen Närkesberg med 
sin oktett Octavianerna. För arrange-
manget stod föreningen Östra Ler-
bäcks historia och kvällen bjöd på 
såväl musik som dråpliga historier.

Karl-Axel påminde publiken om att 
hans far ”Axel i Mörtsjön” ofta spelade i 
Närkesberg för entusiastiska musikäls-
kare, inte minst spelade Axel tillsam-
mans med Åke i Tösnahult, som den här 
kvällen satt i publiken.

Som namnet anger består Octavia-
nerna av åtta musiker. Alla är erfarna 
musikanter, flera av dem spelar också i 
det kända storbandet Whispering. Karl-
Axel berättade att det korrekta namnet 
på orkestern är Den falska sextetten men 
äkta oktetten Octavianerna och hette 
tidigare Poliskårens Blåsorkester. Alla 
musikanter är poliser, verksamma eller 
pensionerade. Publiken på Bergsgården 

POLISSVÄNG OCH SKRÖNOR FRÅN 
Karl-Axel i Mörtsjön

John Lind-
kvist tackar 
Karl-Axel 
Karlsson och 
Octavianerna för 
svängig musik och 
god underhållning.

NÄRKESBERGSFILM AB, som ägs av 
bland annat ett tiotal företag och privat-
personer i Närkesberg, har gjort en 
rivstart. Just nu produceras samhälls-
information åt några statliga myndig-
heter och filmporträtt av sydnärkekonst-
närer. Flera spännande filmprojekt lär 
vara på gång. Bolaget har en ny hem-
sida www.narkesbergsfilm.se med mer 
information.

MIA JAMESON skriver för fullt på Mo-
rotsboken som ska ges ut på morotens 
dag den 4 april. Boken ska utforska 
moroten ur många olika perspektiv. 
Boken har såväl egen Facebook-grupp 
som hemsida: www.morotsboken.se. 

Kopparbergs Gård satsar på vidgat 
öppethållande efter nyår. Butiken och 
caféet hålls öppet varje söndag efter 
nyår.  

uppskattade de hårdsvängande poli-
serna och fick höra gamla slagnummer 
som Cabaret, Down by the riverside och 
Fjällbruden.

Orkesterledaren Karl-Axel svarade 
också för riktig stå-upp när han skildra-
de polislivet, alltifrån hur en obduktion 
genomförs till hur man som nunna kan 
lura en våldtäktsman. Flertalet histori-
er kantades av knipsluga, konstruktiva 
och framstående kvinnor. ”Precis som 
närkesbergskvinnorna”, lade han till.

Text och foto: Ing-Mari Pettersson

HETAST I NaRKESBERG!

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se



Efter succén med Närkesbergsfes-
tivalen har nu Besök Närkesberg 
fortsatt med nya aktiviteter under 
hösten. En uppgift för projektet är 
att ge företagarna kompetensut-
veckling. 

Under hösten arrangerades ett välbe-
sökt seminarium på temat ”Att lyckas 
som landsbygdsentreprenör”. En panel 
bestående av två välkända närkesbergs-
profiler, Gudrun Haglund Eriksson 
och Joacim Närkeby, färgföretagaren 
Milis Ivarsson och grundaren av Statoil 
Brändåsen, Torbjörn Näslund diskute-
rade hur man lyckas som entreprenör. 
Lars Jonsson från Besök Närkesberg var 
moderator.

Panelen konstaterade vikten av 
småföretag för landsbygden. Nio av tio 

Att lyckas som landsbygdsentreprenör

Efter branden i THOMAS OCH ULLA FALKENSTRÖMS 
kulturloge på långfredagen, reser sig nu nya byggna-
der i Toltorp. Stomme till flygelbyggnader för glasverk-
stad, elverkstad och garage är redan klara. Plattan för 
den stora byggnaden är gjuten och i vår reses huset. 
Ulla berättar att det kommer att bli en rundel med en 
staty av Bacchus, den romerska vinguden, framför nya 
kulturlogen. Thomas flikar in att det råder lite delade 
meningar om den saken inom familjen…

nya jobb skapas av småföretag. Panelen 
diskuterade hur man får sitt företag att 
växa, hur man behåller passionen och 
hur man är kreativ i sin marknadsfö-
ring när marknadsbudgeten är skral. 

Under seminariet släppte Torbjörn 
nyheten att han planerar att bygga ett 
storhotell vid Brändåsen. För att det ska 
sticka ut vill han göra hotellet åttkan-
tigt! Därtill blir det mer yteffektivt på 
det sättet, menade Torbjörn.

Besök Närkesberg planerar nu för 
ytterligare marknadsföring av Närkes-
berg. Ett antal föreningar och företag 
kommer att bjudas in till en pröva-på-
aktivitet i Närkesberg i januari. Syftet 
är naturligtvis att locka bussutflykter 
från besökande föreningar och andra 
grupper. n

HETAST I NaRKESBERG!
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Bommen som blev en fullträff!
Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

Fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, 
montageanvisning medföljer. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 


