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Det blev vinter och kallt i år, vilket kanske kom som en överraskning för många. För ett 
år sedan skrev vi i NIK-aren om att många förutspådde, att det i framtiden skulle bli mest 
barvintrar och det talades om tre årstider – åtminstone i södra Sverige. Förmodligen var 
den här vintern ett av flera möjliga undantag, om man ska tro de flesta forskare.

I det här numret av NIK-aren publicerar 
vi i alla fall några bilder från ett snöigt 
Närkesberg. Storsjön frös till och många 
utnyttjade möjligheten att promenera, 
åka spark och skidor eller pimpla på 
isen, speciellt när solen dessutom visade 
sig ovanligt ofta. En av bilderna har vi 
fått från en läsare och vi uppmanar fler 
att skicka in bilder till tidningen.

Förutom vädret kan vi inte undvika 
att återkomma till coronapandemin, som 
fortfarande håller oss i ett järngrepp. Nu 
när vaccinationen har kommit igång (om 
än med en del komplikationer) gäller det att 
fortsätta följa de rekommendationer som 
ges och inte slappna av. Vi har hälsat på i 
Bengtstorp för att få veta hur ullförsäljning-

en påverkas av pandemin. Vidare skriver 
vi om hur det är att arbeta hemifrån för att 
bidra till minskad smittspridning.

Vi har också besökt nyinflyttade Maria i 
Munkerud, en by som har fått ytterligare en 
ny invånare på kort tid. I förra numret skrev 
vi om familjen Apel i nämnda by.

Det och mycket mer finns att läsa i årets 
första nummer av NIK-aren.

Med förhoppning om en vår med tak-
dropp och så småningom skir grönska!

NIK-arens redaktion

Vinnare i NIK:s lotteri
November: nr 89 Lars Jonsson
December: nr 98 Lars Jonsson

En del har då tur! 

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.

Inger Siw Håkan
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Vinter i Närkesberg...

Familjen Bergqvist passade 
på att inta lunchen ute på 
Storsjöns is…

…och mormor Elisabeth 
anslöt med barnbarnet Ines 
när maten var klar.
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Stefan Johansson bakom ett av marknadsstånden.

Julmarknad i coronatider
Sista helgen i november var det julmarknad i Folketorp 
hos Stefan Johansson.

Där kunde man köpa allt ifrån marknadskorv, mar-
melad och sylt till julkransar och hemstöpta ljus.

Marknaden var välbesökt, men Stefan hade hjälp 
av sina medarbetare som höll noga koll på att antalet 
besökare inte översteg folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer.

Michaela Ridell sålde bland an-
nat hemstöpta ljus som hennes 
far Johan Ridell tillverkat.

En stor del av marknaden hölls 
utomhus.
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Meimi provar 
pulkabacken.

I gryningen den 28 januari lyckades Johanna 
Björnberg Gustavsson fånga elva hjortar på 
bild när de betade på Björklundavallen.

...och ännu 
mer vinter
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Fjärde Guldbaggen 
för Kicki
Kicki Ilander, med anknytning till Närkesberg, 
vann i år sin fjärde Guldbagge för bästa kostym i 
filmen ”Nelly Rapp – Monsteragent”. 

Kicki Ilander växte upp i Kumla och har 
sedan många år ett fritidshus i Hornrösan 
i Närkesberg, där också hennes släkting 

kommunpolitikern och filma-
ren Ulla-Carin Grafström bor. 

Ulla-Carin har också hon 
tilldelats en Guldbagge; för 
bästa kortfilm 1998.

 Kicki är scenograf och 
kostymör och har genom 

åren gjort kostymer till 
så skilda verk som 
TV-dramat ”Gustav 
III:s äktenskap” med 
Jonas Karlsson i 
huvudrollen, ”Jöns-

sonligan på Mallorca”, 
”Pelle Erövraren” med 

Max von Sydow, ”Kajsa 
Kavat”, ”Bert – den siste 
oskulden” och många, 
många fler. En film som 
kan nämnas särskilt är 

”Kim Novak badade ald-
rig i Genesarets sjö” som 

visades i Bergs-
gården och där dess-
utom Tomas Falkenström 
från Närkesberg hade en mindre roll.

 Kicki var guldbaggenominerad för 
SVT:s julkalender ”Tjuvarnas jul – Troll-
karlens dotter” och har tilldelats Guld-
bagge i kategorin bästa kostym för ”Arn 
– Tempelriddaren” (2008), ”Monica Z” 
(2014), ”Den allvarsamma leken” (2015) 
och förra året för fjärde gången ”Nelly 
Rapp – Monsteragent”. En film om Nelly 
som ska tillbringa höstlovet hos sin mor-
bror Hannibal. Det visar sig att Hannibal 
är en monsteragent och Nelly dras in i ett 
äventyr med vampyrer, spöken, varulvar 
och Frankensteinare.

Kicki har många gånger sagt att hon 
har världens bästa jobb, men att det också 
kan vara slitigt. Det är mycket som ska 
fungera och ibland är det jobb dygnet runt.

Vi i NIK-aren gratulerar till utmärkel-
sen.

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
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Från Dalarna till Närke
Den 1 juli 2020 flyttade Maria Nordqvist 
från Orsa till Munkerud i Närkesberg. 
Med sig hade hon 10 dikor och 
13 fjordhästar.

Maria har sedan barnsben varit intresse-
rad av djur och redan som tolvåring hade 
hon ett sommarjobb som kalvskötare. Som 
vuxen arbetade hon först som avbytare 
inom lantbruket och efter utbildning som 
seminör. Därfter arrenderade hon och 
hennes man först en gård i Skåne innan de 
flyttade till en gård i Orsa där de hade 140 
mjölkkor och 60 köttdjur.

Till Närke
Efter att Maria och hennes man separe-
rade började hon leta efter en egen gård. 
Helst ville hon att alla byggnader skulle 

ligga på samma sida om vägen, vilket inte 
är så vanligt. Det gjorde de på den gård i 
Munkerud, som i folkmun kallas Ragnars 
gård. 

– Det var lite av en slump att jag ham-
nade i Närkesberg.  Jag letade i nästan ett 
år och tittade på f lera gårdar, men en dag 
i maj 2020 åkte jag hit när det var visning 
och föll direkt. Det här kändes rätt och två 
månader senare f lyttade jag hit, berättar 
Maria. 

Hon har ingen anknytning till orten 
och hade aldrig tidigare hört talas om 
Närkesberg. Det närmaste hon kommit 
trakten var när hon under en kortare pe-
riod bodde i Ställdalen utanför Ljusnars-
berg i norra länsdelen. Hon fick hjälp med 
f lytten av sina tre söner, varav den yngsta 
som är 16 år bor kvar i Orsa där han har 
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NIK:s årsmöte skjuts upp

På grund av den pågående pandemin och för att hindra smitt-
spridningen av Covid-19 så skjuts NIK:s årsmöte upp. Årsmötet 
brukar genomföras i mars men i år kommer det att flyttas fram 
till sommaren. Information om dag och tid för årsmötet med-
delas senare.

Även Östra Lerbäcks Historia skjuter upp sitt årsmöte och kommer att ha årsmötet 
i sommar eller tidigt i höst.

Ragnars, numera Marias, gård.

alla kompisar. De andra två är utf lugna 
varav den ena bor i Kristianstad och den 
andra i Malmö.

Hästintresse
När Maria bodde i Orsa anordnade hon 
turridningar med sina fjordhästar och 
har eventuellt planer på att börja med det 
igen. Förutom det tävlar hon i bruksrid-
ning, brukskörning och sportkörning. Un-
der normala år arrangeras SM-tävlingar, 
där ett ekipage från varje län deltar, men 
tyvärr är allt inställt under pandemin. 
Brukskörning och bruksridning består 
av en bana med f lera stationer med olika 
uppgifter, där man i ena fallet rider och i 
det andra kör en häst med vagn. Det kan 

vara att lasta mjölkkrukor, vända i trånga 
utrymmen, backa och vända med mera. 
Sportkörning är som fälttävlan där tre 
moment ingår, nämligen dressyr, preci-
sion och maraton. 

Arbete
Förutom allt arbete på gården är Maria 
ansluten till Farmartjänst, en förening dit 
man kan vända sig om man behöver hjälp 
med att till exempel byta fönster, sköta gri-
sar, klippa häckar eller som Marias senaste 
arbetsuppgift; att tömma ett förråd. 

– Det går väldigt bra att kombinera 
arbetet hos Farmartjänst med att ha djur, 
speciellt nu på vintern när djuren i stort sett 
sköter sig själva. Det blir naturligtvis lite 
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mer när skördearbetet börjar, men jag är ju 
van, säger Maria.

Trivsam by
Maria betonar hur bra hon trivs i Munkerud 
och nämner också hur roligt det är att det 
går att ta en fika eller gå ut och äta på ett så 
litet ställe och nämner Kopparbergs Gård. 
Hon berättar att en väninna som var på 
besök var väldigt förvånad över att man ute 
på landet kunde gå och ta en öl bara några 
hundra meter bort. Avslutningsvis framhål-
ler hon hur väl hon har blivit mottagen och 
tycker att hon har kommit in i gemenska-
pen. Många har tittat förbi och hälsat henne 
välkommen.

– Man kan alltid ringa en granne om 
man behöver hjälp med något. Det känns 
tryggt, säger Maria.

Korna trivs utomhus trots snö och kyla.

Fjordhästarna är godmodiga djur som vill gärna bli klappade.
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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

DANIELSSONS 
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

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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BEVARA 

LANDSBYGDS- 
SKOLORNA

BEVARA LANDSBYGDSSKOLORNA

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

Askersund-Lerbäckskretsen

Vid frågor, kontakta: 
Ulla Neander, 
tel: 070-798 73 19

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!
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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. 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

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

• Krukväxter
• Fröer
• Vårblommor
• Blomsterförmedling
• Vår egen äppelmust

Välkommen Välkommen 
 till oss på till oss på

Pe
ns

éer från egen odling

Pe
ns

éer från egen odling

St
ubbetorppotatis  St
ubbetorppotatis  

2 5  o l i k a  s o rt e r

2 5  o l i k a  s o rt e r!
  

MÖT VÅREN HOS OSS! 

1996-2 0 21

VÄRDECHECK VÄRDECHECK 10001000 KR KR
Att köpa cykeltillbehör för när du köper ny elcykel.

Kan inte kombineras med andra erbjudanden.

Se sortiment på  
www.varuhuset.se

Gäller t.o.m. 30 april 2021.

Lämna 
denna 
kupong till 
säljaren

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

Vard. 9-19
Lörd-sönd. 

10-15

www.varuhuset.se
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Ullförsäljning under 
coronapandemin
Gudrun Haglund-Eriksson och hennes 
man Bengt-Göran Eriksson bedriver 
lammproduktion, förädling av skinn och 
skogsprodukter på sin gård i Bengtstorp,  
Närkesberg. Under 2020 har dock inte 
verksamheten varit sig lik. 

 
Gudrun Haglund-Erikssons försäljning av 
skinn- och ullprodukter har som så mycket 
annat drabbats av coronapandemin. Under 
normala år åker hon runt i landet på olika 
marknader, men sedan början av förra året 
har de på grund av smittorisken inte kunnat 
genomföras.

– Det brukar bli 35–40 dagar per år, men 
nu är det mesta inställt, vilket medför ett 
stort ekonomiskt avbräck, säger Gudrun.

Hon berättar att hon säljer en del via nä-
tet, men att det inte blir detsamma, eftersom 
köparna ofta vill se och känna på varorna. 

– Man får försöka på olika sätt att ändå 
hålla försäljningen vid liv och från mitten 

av november fram till jul hade jag öppet här 
hemma på gården under helgerna, förklarar 
Gudrun. 

Alternativ till marknader
Även den stora Hindersmässan i Örebro var i 
år inställd på grund av pandemin. Gudrun 
bestämde sig för att hålla en egen Hinders-
mässa på sin gård i slutet av januari, när den 
ordinarie marknaden brukar arrangeras. 
Vidare medverkar hon i ”Konst i kvarteret” 
som anordnas under våren och sommaren. 
Gudrun har även haft öppet hemma under 
den stora Fårfesten i Kil, som också den 

Gudrun Haglund-Eriksson säljer ullprodukter som västar, mössor, tofflor, vantar, kuddar, gosedjur, fäl-
lar med mera, vilka hon syr på speciella symaskiner eller för hand.

Konst i kvarteret arrangeras vid 
flera olika tillfällen under våren och 
sommaren av Askersunds kommun 
i samarbete med lokala konstnärer 
och konstföreningar. Då öppnar 
konstnärer och konsthantverkare sina 
ateljéer och verkstäder för besökare.

KO
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  KV
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fick hållas digitalt i år. Dessutom öppnar 
hon gårdsbutiken om någon ringer och vill 
komma vid andra tidpunkter.

Planerade köp
Gudrun har haft en jämn ström av besökare 
under framför allt lördagarna. En stor skill-
nad jämfört med marknadsförsäljningen 
är att de flesta som kommer vet vad de vill 
köpa. Det är de där oplanerade köpen som 
uteblir.

– På marknaden kan ju folk som går förbi 
ståndet spontant stanna till och kanske 
prova en mössa, vilket kan leda till att det 
blir ett köp. Nu när vaccinationen har kom-
mit igång får vi hoppas att allt återgår till 
det normala så fort som möjligt, avslutar 
Gudrun. 

Det nyinflyttade paret Emma Brånn och Peter 
Brännström från Tillfärd passade på att köpa 
julklappar hos Gudrun.

Besökarna kunde också titta in hos fåren och se de nyfödda lammen.

Årets Byastämma skjuts upp

Någon byastämma i mars som det brukar vara blir det inte i år på grund av den på-
gående pandemin. Förhoppningen är att den istället kan genomföras utomhus i maj.
Även när det gäller Årets Närkesbergare har inget beslut tagits än. 

Toltorps Missionshusförening brukar ha årsmöte vid påsk, men även det kommer 
förmodligen att bli senare.
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Ring Håkan Persson på 070-536 72 64

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

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

ww.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

• Brandlarm
• Nätverk

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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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

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

www.lerbacksteater.se

Av Astrid Lindgren

Spelas 20 juni - 21 juli
2019

Sommarens familjeäventyr!

Av: Astrid Lindgren

Spelas sommaren 2021

Nu är han tillbaka för nya hyss!
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Hemarbete under pandemin
Under coronapandemin är det många som följer Folkhälsomyndighetens rekommendation 
att arbeta hemifrån, så även i Närkesberg. Två av dem är Lasse Karlsson och Paul Göransson.

Lasse Karlsson är anställd som byggkonsult 
hos BK Beräkningskonsulter och har sedan 
april förra året arbetat hemifrån, vilket han 
skulle ha gjort även utan coronapandemin. 
Företaget har nämligen lagt ner kontoret i 
Örebro, där Lasse jobbade tidigare, och nu 
jobbar han mot huvudkontoret i Stockholm. 
Paul Göransson är anställd som mark- och 
exploaterings-ingenjör hos Samhällsbygg-
nad Sydnärke – ett samarbete mellan de 
tre kommunerna Askersund, Laxå och 
Lekeberg. För tillfället arbetar han från sitt 
fritidshus under tiden som han söker en mer 
permanent bostad.

Fördelar
Både Lasse och Paul är överens om att en av 
de viktigaste fördelarna med att arbeta he-

mifrån är att slippa resorna till och från ar-
betet varje dag. I Lasses fall blev det en och 
en halv timma per dag, eftersom kontoret 
låg i Örebro. Paul har inte lika lång resväg, 
men anser också att tiden man tjänar in är 
viktig.

– Det är inte bara resorna till jobbet som 
minskar utan även de inom jobbet. Jag har 
tre olika arbetsplatser, vilket medför många 
resor.  Nu under coronan har vi nästan bara 
digitala möten, förklarar Paul.

– Det är också bra för miljön att bilresor-
na minskar, vilket dessutom medför lägre 
bensinkostnader- nog så viktigt, framhåller 
Lasse.

Båda säger att de digitala mötena blir 
bättre och bättre. I början var det problem 
med tekniken, då uppkopplingen inte var 

Paul Göransson har sin arbetsplats vid köksbordet i fritidshuset.
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den bästa. De anser dock att det trots allt är 
bättre att träffas direkt ansikte mot ansikte.

En annan fördel de nämner är att man 
till en viss del kan välja när man ska jobba 
– sent på kvällen eller helger. Däremot 
framhåller de att det är viktigt med rutiner, 
att komma igång på morgonen, klä sig och 
ha ett schema för vad man ska göra. 

– Vid ett tillfälle åt jag faktiskt frukost 
under ett möte, men då var det bara infor-
mation, avslöjar Paul, vid viktiga möten klär 
jag upp mig som vanligt.

– Det har hänt att jag inte rakat mig på 
några dagar när inga möten är inplanerade, 
men för övrigt är det viktigt att ha samma 
vanor som när man ska iväg till kontoret, 
menar Lasse. 

Nackdelar
På frågan om nackdelar svarar båda direkt; 
det sociala umgänget med arbetskamra-
terna på framför allt kafferasterna.

– I början hade vi digitala fikaraster, 
men det fungerade inte så det har vi slutat 
med, säger Paul.

– Förutom fikarasterna saknar jag också 
att kunna gå ut och käka lunch tillsammans 
med mina arbetskamrater. Nu blir det bara 
något enklare här hemma, säger Lasse.

– Jag lagar storkok så att jag har för 
f lera dagar och bara kan värma något, 
avslöjar Paul.

Framtiden – kanske ett lyft för 
landsbygden
Enligt många experter kanske fler kommer 
att arbeta hemifrån i framtiden, i alla fall 
någon eller några dagar i veckan. Arbets-
givarna kan spara in på lokaler och mycket 

arbeten, möten och konferenser kan skötas 
digitalt. 

– Om man kan jobba hemifrån är det 
inget som hindrar att man flyttar ut på lan-
det om det är där man vill bo, vilket jag tror 
många vill. Det kan bli ett lyft för landsbyg-
den, tror Lasse. 

Paul håller med men betonar hur vik-
tigt det då blir att tillgången till bredband 
byggs ut.

– På min arbetsplats kommer nog allt 
att återgå till det normala efter pandemin. 
Olika arbeten har olika förutsättningar 
för hemarbete, men jag skulle gärna ha 
möjlighet att välja att jobba hemma eller på 
kontoret, säger Paul.

Lasse Karlsson har ett väl 
fungerande hemmakontor.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Gårdsbutik med självbetjäning!
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RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

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

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

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 
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2020 års gäddtävling

För andra året i rad vann Tobias 
Lennartsson den årliga gäddtäv-
lingen. Gäddan han drog upp vägde 
8,4 kg. Året innan satte han rekord 
med en gädda på hela 10,5 kg. 

Magnus Olsson 
kom tvåa med 
en gädda på 6,4 kg.

Vi säger GRATTIS till Berit Anders-
son från Närkesberg som vann 
Ordflätan och GRATTIS även till 
Fredrik Karlsson från Vretstorp 
som vann Frågesporten!

Vinnare i julpyssletVinnare i julpysslet
Rätta svaren på Frågesporten:
1. Salmbär
2. Curling
3. Tre gånger
4. Psycho
5. Kåk
6. En hatt med rakbladsvass kant
7. Roxette
8. Wallenbergare
9. Jan Boklöv

Vinnarna belönas med varsitt presentkort från Varuhuset i Rönneshytta

1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GGaarrddaassjjöönn

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsbuss.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

Rätt svar på Ordflätan: DUBBDÄCK.
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Påskfirande i Sverige 
och andra länder
Påsken är en stor högtid inom kristen-
domen och den firas i hela den kristna 
världen, både av protestanter och katoli-
ker. Den kristna påsken firas till minne 
av att Jesus led på korset, dog och sedan 
återuppstod. Men vad har påskkärringar-
na, påskharen och äggen med Jesus 
korsfästelse att göra?

Våren är den tid på 
året då naturen åter-
föds, vilket firas i många länder 
med olika fruktbarhetsritualer. Ägg 
symboliserar återfödelse och fruktbar-
het, vilket dessutom kan kopplas till 
Jesus återuppståndelse. Ägg passar 
med andra ord bra på påsken av flera 
anledningar. Dessutom var det förr 
så att påsken inföll efter en lång tid 
av fasta, då man inte fick äta ägg. Med 
andra ord hade man många ägg över!

I Sverige är det många som på 
natten till påskdagen besöker påsknatts-
mässan. Påskdagen är Kristi uppstån-
delsedag och den vill man möta med 
så mycket fest och glädje som möjligt. 
Därför sker det en dramatisk övergång 
från långfredagens sorg till påskdagens 
glädje under den här mässan.

Enligt svensk folktro är en påskkärring 
en häxa som på skärtorsdagen flyger på en 
kvast till Blåkulla. Man tror att idén med 

påskkärringar kommer från 1600-talets 
häxprocesser, men de skiljer ut sig med till-
behör som kaffepanna, svart katt och kvast. 
För att skrämma dem tände man förr eldar 
eller sköt med gevär. Barn i Sverige har klätt 
ut sig till påskkärringar sedan 1800-talet.

Islänningarnas påskfirande är ganska 
likt det svenska – med 
vissa avvikelser. Bland 

annat äter man ärtsoppa 
och saltat lamm på skärtors-

dagen och påskäggen innehåller för-
utom godis små lappar med visdomsord 

av olika slag.
I Washington DC genomförs en av 

de märkligare påsktraditionerna i USA – 
den årliga äggrullningstävlingen på Vita 
Husets gräsmatta. Till och med presi-

denten brukar synas till under evene-
manget som äger rum på annandag påsk. 

I Storbritannien handlar de icke-
religiösa påsktraditionerna framför allt 
om påskharen och hans förkärlek för att 
gömma chokladägg i trädgårdar. Men 
även om man inte har en egen engelsk 
trädgård kan man vara med och leta. 

I London ordnas allmänna äggjakter på 
flera ställen, till exempel i London Zoo, 
olika museer och shoppingcentrum.

Även i Tyskland är påskharen och go-
diset i fokus. I Berlin har haren till och med 
ett eget tåg som går genom staden. Ombord 
på tåget kan barnen måla ägg tillsammans 

med påskharen, innan han delar ut chok-
ladägg vid slutstationen. 

Italien med påven i Rom är katoli-
cismens centrum i världen, något som 

märks inte minst under påsken. Stilla 
veckan och påskhelgen omfattar en mängd 

ritualer som börjar med Palmsöndagen och 
fortsätter med den sista nattvarden, korsfäs-
telsen, Jesus död och återuppståndelse. 

Också i Spanien firas påsken framför 
allt med katolska förtecken. På gatorna i 
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staden Leon paraderar veckan innan påsk 
tusentals deltagare, klädda i huvor, med ljus 
och helgonbilder. Liksom i Italien gestaltas 
scener ur Jesus liv och det hålls poesiupp-
läsningar, tal och konserter.

I det ortodoxa Grekland är påsken en 
glädjehögtid där man fokuserar på återupp-
ståndelsen snarare än korsfästelsen. Högti-

den är den viktigaste under det ortodoxa 
kyrkoåret. Grekerna firar med ljusprocessio-
ner, fyrverkerier och mat. Strax före midnatt 
på påskafton samlas man med vita ljus i 
händerna i kyrkan och utväxlar pussar. 

I Latinamerika firas påskveckan med 
pompa och ståt. Allt från religiösa ritualer 
till parader med dräkter av många olika slag, 
från påskföreställningar till gudstjänster. Fi-
randet sker på många sätt. I Brasilien till ex-
empel dekorerar brasilianarna gatorna med 
mattor, sågspån och 
blommor. Mattorna 
läggs ut på gatorna 
och ovanpå dem 
lägger man 
fantastiska 
mönster av 
sågspån och 
blommor.

Dina 
Försäkringar

Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500
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Äggrullningen på Vita Husets södra 
gräsmatta lockar årligen tusentals barn. 

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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