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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: Inger Falkenström 0583-221 58, 019-14 81 41

Agneta Näsberg 070-680 87 76, e-post: agnetanasberg@telia.com
Lars Jonsson 0583-220 71, e-post: iml@telia.com

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

Framsidesbilden: Kopparberg 1:12 i vår-
skrud våren 2010. Foto: Mia Jameson

Redaktionen för NIK-aren har förlorat 
sin mest mångårige medarbetare. Åke 
Karlsson har gått bort. Åke var en del 
av redaktionen och flitig skribent ända 
sedan tidningen startades. På senare år 
kunde han inte medverka så mycket på 
grund av sin sjukdom. Men inför varje 
nummer kom alltid frågan: ”Vi har väl 
med något om fotbollen?!” Och jo, det 
hade vi alltid. Och så länge nuvarande 
redaktion styr innehållet kommer det 
att så förbli.

Närkesberg har fått alltmer att erbjuda 
besökare och turister. Småförtagarna 
inom besöksnäringen och föreningslivet 
i bygden har gått samman i ett projekt 
för att utveckla turismen i bygden. Vi 
ser fram emot projektet. I nästa num-
mer av NIK-aren kommer vi att an-
vända någon eller några sidor åt att visa 
på Närkesbergs smultronställen inför 
sommaren.

Inger Falkenström, Lars 
Jonsson och Agneta Näsberg

TACK!
Styrelsen för NIK riktar ett stort tack 
till alla er som bidragit till Åke Karls-
sons minne i samband med Åkes 
begravning.

Kultur-

spaning 

i Närkes-

berg

I månadsskiftet maj–juni planerar Sveriges Radio i 
Örebro att sända programmet Kulturspaning från 

Närkesberg. Programmet kommer att spegla bred-
den i kulturlivet i bygden; musik, konsthantverk, 

kulturhistoria och revy. Programmet sänds från 
Kopparbergs gård av programleda-

ren Martin Dyfverman.
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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



5

å
Styrelsen kunde berätta om en förening 
i medvind när medlemmarna samlades 
till årsmöte; stark medlemsutveckling 
och god ekonomi i klubben.

I en tid när många föreningar käm-
par för sin överlevnad och medlemsanta-
let rasar, ökar NIK medlemsantalet med 
54 personer under ett år. En ökning med 
24%! Kassören Bror Nilsson förklarar: 

– Vi har ett antal prenumeranter på 
NIK-aren, som får tidningen per post. 
Från och med i år har dessa fått välja 
att betala portot eller att bli medlem-
mar. De flesta valde att bli medlemmar. 
Vi har också fått in några familjer som 
medlemmar. 

Den kraftiga medlemsökningen var 
den stora nyheten i 2010 års verksam-
hetsberättelse, som presenterades på 
NIK:s årsmöte den 3 mars. Även den 
ekonomiska utvecklingen är positiv. En 

budgeterad förlust 2010 vändes till en 
vinst på över 30 000 kronor. Förklaring-
en är att kostnaden för renoveringen av 
Sveasalen och Björklundavallen blivit så 
billig, eftersom den utförts av Björn- 
Erik Andersson genom arbetsmarknads-
politiska åtgärder. Överskottet av NIK-
aren blev också större än budgeterat.

Susanne Lindman som hade avböjt 
omval till styrelsen, avtackades med 
en stor tulpanbukett av ordförande Bo 
Karlsson för sitt mångåriga och gedigna 
arbete som sekreterare i styrelsen. 

Styrelsen konstituerade sig med 
Bo Karlsson som ordförande, Håkan 
Falkenström som vice ordförande, Bror 
Nilsson som kassör, Lars Jonsson som 
sekreterare och Anne-Marie Jansson 
som vice sekreterare. I övrigt ingår 
Jonas Helgesson, Björn Löfgren och 
Agneta Näsberg i styrelsen. n

Kraftig medlemsökning i NIK

Utför:
Tomtplaneringar

Markarbeten
Husdräneringar

Trekammarbrunnar
Rördragningar

Lastbil med tipp och 
16 meter kran

Grävmaskiner 3,5 och 5 ton 
med rotortilt

www.taistograv-bygg.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!
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Närkesberg sörjer en av sina eldsjä-
lar. Efter några års sjukdom avled 
Åke Karlsson den 18 februari. Åke 
var legendarisk idrottsledare i När-
kesberg. 

Han var ordförande i NIK i 43 år, ett 
svårslaget rekord. Men Åke var så 
mycket mer. Han hade ett finger med 
i nästan allt som rörde bygden, aktiv 
i alla bygdens föreningar, ledamot i 
byarådet, aktiv i Lerbäcksmarken, 
kyrkvärd…

I boken Matchen berättade Åke om 
när han som 16-åring 1957 var med på 
sin första träningskväll. Då det blev det 
bestämt: 

– Du får stå i mål mot Skyllberg på 
lördag!

Sedan dess har Åke varit ett med 
NIK. Som målvakt. Som ledare för B-
laget. Och framför allt: Som klubbens 
ordförande i 43 år! Han blev ordförande 
i en besvärlig tid. Ekonomin var dålig 
och nedläggning hotade. Men under 
Åkes ordförandeskap, Erik Gustavssons 
ekonomiska kunnande och Hans Berg-
kvists fotbollskunnande rycktes klubben 
upp och gick mot en ny storhetstid under 
1970- och 1980-talen. 1987 utsågs Åke 
till Årets Idrottsledare av Örebro läns 
sportjournalister.

Men Åke var inte bara ordförande. 
Han blev NIK:s och Närkesbergs PR-
man. Vårt skäggiga ansikte utåt. Han 

blev den som uttalade sig i tidningarna 
och skrev faktiskt ett och annat match-
referat själv i Nerikes Allehanda.

NIK-aren har alltid legat Åke varmt 
om hjärtat och han ingick i redaktionen 
ända sedan tidningen startade.

Hans Bergkvist samarbetade med 
Åke i klubben i över 50 år.
–Ingen har gjort så mycket för klub-
ben under alla dessa år som Åke, säger 

Mr Närkesberg har lämnat arenan

Ur Nerikes Allehanda 1987-06-19.

Skogsvallen 1960-tal. Foto: Eric Johansson

Invigning av Bergsgården 1984. Fr.v: Karl-
Yngve Sjökvist, Elvy Olsson och Åke Karlsson. 
Foto: Sture Falkenström
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BYARÅDETS MOTIVERING
Närkesbergs Byaråd har 
beslutat att till Årets Närkes-
bergare 2010 utse

Åke Karlsson
för sitt enorma engagemang 
i NIK och andra föreningar i 
Närkesberg. Åke, ofta kallad 
”Mr Närkesberg”, har ägnat 
hela sitt liv åt Närkesbergs 
IK. Där var han ordförande 
i 43 år, målvakt, lagledare, 
festarrangör, lottförsäljare 
och fixare i alla möjliga sam-
manhang. Dessutom var han 
djupt engagerad i Närkesbergs 
Byaråd, Lerbäcksmarken, Bya-
vandringskommittén, Östra 
Lerbäcks Historia, och många 
andra föreningar.

Hans. Åkes styrka var hans engage-
mang och förmågan att leda möten. Han 
var snäll och hjälpsam och ställde alltid 
upp. Dessutom var det Åke som repre-
senterade klubben utåt. På det viset blev 
han en god talare också.

Även NIK:s nuvarande ordförande 
Bo Karlsson lyfter fram Åkes engage-
mang för klubben och bygden. 

– Åke var också öppen för det som 
var nytt, säger Bo. Han var alltid den 
som först nappade på nyheter.

Lugn och trygg
Håkan Falkenström samarbetade myck-
et med Åke under många år i klubben, 
men också i andra sammanhang.

– Närmast kom jag nog Åke under 
åren vi hade auktioner tillsammans, 
framför allt på 1980-talet, säger Håkan. 
Jag skötte det praktiska och Åke det ka-
merala. Vi kompletterade varandra fint. 
Åke var ju lugn och trygg, men hade 
också rätt kort stubin och kunde bli 
riktigt ilsken ibland. Men det hanterade 
han genom att promenera bort från den 

spända situatio-
nen, gå en sväng 
och när han kom 
tillbaka var allt 
frid och fröjd igen.

Åke Karlsson hann få beskedet att han 
blivit vald till Årets Närkesbergare 
innan han gick bort. Tyvärr fick han 
aldrig ta emot själva priset, men han 
blev mycket glad när byarådets ordfö-
rande Susanne Qvick ringde honom för 
att berätta om utmärkelsen.

– Det är en ära att bli vald till Årets 
Närkesbergare, sa han. n

Åke Karlsson 
Årets Närkesbergare

50-årsfirande 1991. 
Foto: Sture Falken-
ström

Byavandring i Lafallet-Mosstorp, 2008. Fr.v: 
Åke Karlsson, John Lindkvist, Anders Lind-
kvist. Foto: Jan Gunnarsson

Håkan beskriver Åke som en idealist. 
Föreningslivet betydde allt. 

– Det hände att vi någon gång skulle 
ha kunnat tjäna en liten slant på att 
hålla oss framme med vår auktionsverk-
samhet. Men var det föreningsmöte, 
Lerbäcksmarken eller någon annan för-
eningsaktivitet gick det före allt annat, 
avslutar Håkan. n
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Gardasjön

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

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Erik Johan Hjelm tfn 0583-406 02

För oss är resan lika viktig som målet.

Se vårt utbud
av resor på
vår hemsida

0583-343 90

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

www.åmmebergsbuss.se

GÅ MED I VÄRLDENS 
STÖRSTA MÄNSKLIGA 
SKYDDSNÄT.
Ring 020-210 220 eller besök 
vår hemsida www.redcross.se.

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

 
Ring 070-575 86 63
 eller 0583-220 01
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EL ABmaskin
teknik

&

- elinstallationer - elautomatik
- reparationer - servicebil
- för privat och industri
- från idé till färdig funktion

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

Gunnar Eriksson

INStALLAtIONEr
rEPArAtIONEr

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 

VÅRSÖNDAGAR 13-18  
MED TEMAN: 

27 mars våffelbuffé 
3 april chokladkaksbuffé 

24 april ägg, sill o lax samt 
påsktårtor 

1 maj våffelbuffé 
15 maj chokladkaksbuffé 

22 maj våffelbuffé 
5 juni – världsmiljödagen (öppet 

13-23) 

 Butik med ekologiska specerier – öppet 
när jag är hemma, ring när du vill handla! 

Beställningar o arrangemang 

Information:  WWW.JORDNARA.NU 
Facebook Kopparbergs Gård 

0730262036 
058322036 

VÄLKOMMEN! 

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 

Butik med ekologiska 
specerier – öppen när 

andra har stängt! 

Beställningar o 
arrangemang 

Information:  
WWW.JORDNARA.NU 

Facebook Kopparbergs Gård 
0730262036 
058322036 

VÄLKOMMEN! 

NIK 4 2010.pdf   1   2010-11-22   12.41

Den 29 januari i år invigdes en 
in for mationstavla vid före detta af-
fären i Närkesberg. Ett 60-tal 
personer samlades för att delta i 
den högtidliga avtäckningen. 

Det är föreningen ASLJ-Turistleden 
som ligger bakom och på tavlan är bl.a. 
leden som iordningställts på den gamla 
banvallen mellan Hjärtasjön och Ler-
bäck utmärkt.

Invigningstalare var Tord Sandgren, 
son till den sista trafikchefen på ASLJ, 
som berättade om när järnvägen var i full 
gång. Två trumpetare blåste också fanfar 
när täckelsen föll. Därefter bjöds på för-
täring och filmvisning i Bergsgården.

Eldsjälen, och en av initiativtagarna, 
Erik Renstrand berättar att Askersunds 

Turistbyrå visat intresse och förmodli-
gen kommer att sätta upp sin turistkar-
ta med sevärdheter i trakten på nämnda 
tavla.

Informationstavlor finns sedan tidi-
gare vid Hjärtasjön, Lerbäcks hotell 
och Rönneshytta varuhus. Vid Hem-
bygdsföreningen i Lerbäck ska en tavla 
placeras ut under våren. n

Tavla för cykel- 
och vandringsled

Erik Renstrand och Tord Sandgren. ASLJ 
står för Askersund-Skyllberg-Lerbäcks Järn-
väg, en smalspårig järnväg som var i bruk 
mellan 1884 och 1955. Intresserade kan gå in 
på föreningens hemsida www.aslj.se
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Uppfödning av unghöns 
för äggproducenter.

Rådgivning och utbildning

Årets äggföretagare 2009

Ull och skinn
Gudrun Haglund-Eriksson

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

Ägg från frigående höns 
som äter vegetabiliskt foder.

Självbetjäning

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGG
BOD

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

vid Västanå Gård

Välkommen!
Joacim Närkeby 

0583-220 06

NÄrKESBErGS HöNSErI AB

M   
R  
ör tsjöns

edovisning

Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Aukt. Redovisningskonsult
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födelsedagar  Kurser
Konferenser  Bröllop
Danskvällar Mässor
träningsläger  fester
revykvällar  Årsmöten
Klassträffar  Auktioner
Studiecirklar  träffar
Sammanträden

• 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

Bli medlem i Närkesbergs IK!

Bokningar Susanne Qvick 
tel: 0583-222 66, 070-277 12 66

www.stenblocket.se
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För andra gången gör byggnads-
antikvarien Charlott Torgén NIK-
arens utsände sällskap i en husesyn 
i Närkesberg. Den här gången i ett 
pietetsfullt renoverat hus där en-
dast gamla, väl beprövade tekniker 
använts.

Mia Jameson äger och bor i ett av få 
1700-talshus i Närkesberg. Huset bygg-
des i slutet av århundradet, möjligen 
av Eric Jönsson som brukade gården 
på 1780-talet. Dottern Stina Cajsa och 
hennes man Anders Gustafsson tog 
senare över gården. Deras son byggde 
senare huset som kom att bli Lerbäcks 
hembygdsgård med barndomshemmet i 
Kopparberg som förebild.

Mia berättar att hennes far köpte 
gården av Skyllbergs bruk 1939. Man-
gårdsbyggnaden genomgick då en omfat-
tande renovering, bland annat drogs 
vatten och centralvärme in. När Mia 
tog över gården var hennes ambition 
att återställa så mycket som möjligt av 
huset till ursprungligt skick, om än med 
moderna funktioner. En första åtgärd 

var att flytta ut badrummet från själva 
huset till ett utbygge. En vanlig och klok 
åtgärd vid renovering av kulturhisto-
riskt känsliga miljöer. 

– Ja, jag ville inte ha vatten i själva 
huset och utbygget är lätt att ta bort 
om någon vill återställa även den delen, 
säger Mia.

Vid renoveringen lerklinades alla 
ytterväggar i bottenvåningen, en vanlig 
teknik i Sverige så länge man byggt 
hus. Det färdiga resultatet ger en helt 
plan, men levande yta, som kan målas 
eller tapetseras. Lerkliningen tätar ef-
fektivt timmerväggarna och bidrar till 
isoleringen där väggen är tunnare där 
stockarna möts. Lerkliningen är därtill 
ganska följsam och spricker inte när 
huset rör sig. Resultatet blir en stabil 
väggyta, som man till och med kan 
spika i. Billigare, bättre och miljövänli-
gare än gipsskivor alltså. 

– Jag använde mig av Gysinge Bygg-
nadsvårds recept, berättar Mia. Jag 
måste ha blandat flera ton lerbruk!

Recepten på lerklining kunde dock 
förr variera avsevärt.

F
ot

o:
 M

ia
 J

am
es

on

Lerklining och äggoljetempera på 
Kopparbergs gård

En vägg lerklinas i två omgångar. Här pågår grovputs. Nätet bidrar till
att lerkliningen hålls på plats.
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– Ja, man använde vad man hade till 
hands, berättar Charlott. Det förekom 
att man använde hästtagel, människo-
hår och till och med gödsel.

Virke från 1600-talet
Golven i bottenvåningen gick inte att 
rädda. Nya golv fick läggas in vid reno-
veringen 2003. Golvlister nytillverkades 
efter mönster från gamla lister Mia 
hittade i huset. Taken är de ursprung-
liga från 1700-talet. Breda kilsågade, 
handhyvlade brädor, den bredaste mäter 
54 centimeter vid rotänden.

– Tänk att virket till innertaken 
växt på 1600-talet! säger Mia.

På innerväggarna har Mia satt rå-
spont. Hon har sparat de gamla lagren 
under om någon i framtiden vill ta fram 
dem. Förr var det gängse att man vid 
renovering satte ett nytt ytskikt utanpå 
det gamla. 

– Ja, det var först på 1970-talet man 
började riva ut allt gammalt när man 
renoverade, säger Charlott.

Mia har målat väggarna i äggolje-
tempera med vackra, ganska starka 
kulörer. Även detta är en gammal tradi-
tion. Det finns en fördom om att husen 
förr var mörka och murrigt bemålade. 
Det stämmer inte alls.

– Nej, det var vanligt med starka och 
klara färger inomhus, säger Charlott. 
När de fabrikstillverkade pigmenten 

kom på 1800-talet, blev färgsättningen 
ännu kraftfullare. Man var inte rädd att 
blanda kulörer och mönster. Att gammal 
färgsättning kan uppfattas som murrig, 
kan bero på att färgen gulnat.

– Äggoljetempera är lätt att blanda 
till själv och lätt att styrka ut, berättar 
Mia. Den innehåller bara ägg, linolja, 
vatten och pigment. Äggoljetempera är 
extremt slitstark och tålig. Torktiden är 
dock flera dagar och det tar ännu längre 
tid innan färgen härdat fullt ut. 

Mia har använt temperan både till 
väggar och i taket i vardagsrummet. An-
nars var limfärg förr den traditionella 
takfärgen. Det blev billigast så.

Det råder lite olika uppfattning hos 
byggnadsvårdare om hur vanlig äggolje-
temperan var förr. 

– Ägg var begärliga och gjorde 
färgen dyr, berättar Charlott. Klart är 
i alla fall att temperan användes till 
möbler och utsatta snickerier såsom 
trappräcken. n

Charlott Torgén och Mia Jameson studerar 
en bänk som målats med äggoljetempera. Pig-
mentet är bränd terra di Sienna. 

Gysinges recept på lerklining
8 liter lermjöl 
24 liter sand 
4 liter limvatten 
4–8 liter vatten 
8–16 liter hackad linhalm 
 
Satsen räcker till ungefär två 
kvadrat meter väggyta.

Mer om äggoljetempera
Bokklassikern om äggoljetempera 
är Jordens färg – om jordpigment 
i ägg oljetempera av Milis Ivarsson 
och Frida Hafvenstein Lenzer. Milis 
har utvecklat äggoljetempera med 
jordpigment under 35 år och driver 
företaget Av Jord i Vekhyttan. 

Ovolin Färg och Byggnadsvård 
i Örebro tillverkar äggoljetempera i 
närmare 800 olika kulörer.

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

• Elinstallationer
• Inbrottslarm 

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

Det goda livet i
hela Askersund!

• Brandlarm
• Nätverk
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Närkesberg/Mariedamm FF går 
mot en ny fotbollssäsong. Laget har 
tränat sedan i januari och som van-
ligt är det inte alltid lätt att få alla 
spelare till träningarna. 

– Ibland har vi varit över 20 spelare på 
träningarna, ibland har vi fått ställa in 
för att det varit för få, berättar den nye 
tränaren Björn Löfgren.

Björn tränar laget tillsammans 
med Marcus Helgesson, som är assis-
terande tränare. Björn hoppas på att 
förre tränaren Jonas Spiken Karlsson 
ska fortsätta som spelare. Han behövs 
i laget. Ett nyförvärv är klart inför sä-
songen. Det är en lovande 16-åring från 
Pålsboda, Erik Rumler.

Annars pågår en spännande diskus-
sion med en annan idrottsklubb om sam-
arbete. Eftersom inget är klart ännu 
vill Björn inte släppa mer detaljer, men 
säger ändå:

– Går det här i lås blir det en rejäl 
injektion för laget. Då blir det mer kon-
kurrens om platserna i startelvan och 
kanske fler som kommer på träning.

NMFF har spelat tre träningsmat-
cher under vintern. Laget slog Tjällmo 
med 2-0. Dennis och Mattias Stenmark 
gjorde målen. Ett bra resultat mot 

ett starkt lag i östgötasexan. Tuffare 
motstånd blev det mot Närkes Kil, som 
spelar i femman och kvalade till fyran 
i fjol. Det blev förlust med 5-0, men en 
bra genomkörare och bra träning på för-
svarsspel. Ännu tuffare motstånd bjöd 
FC Höftskott, ett starkt lag bestående 
av studenter från GIH. Det blev storför-
lust med 7-0.

Målet för säsongen är enligt Björn, 
som alltid, att vinna serien.

– Men lite mer realistiskt beror det 
mycket på hur många som ställer upp på 
träningarna, säger Björn. Flera spelare 
ägnar sig också åt andra idrotter som 
handboll och innebandy och de får ju 
mer tid för fotbollsträning när vintersä-
songen är över.

Seriepremiären i slutet av april blir 
derby mot Skyllberg. Laget åkte ju ur 
sexan i höstas, men eftersom ett annat 
lag flyttats ner på grund av ekonomiska 
problem, spelar Skyllberg i sexan även 
i år.

Björn är inte helt nöjd med publik-
tillströmningen till NMFF:s matcher. 
Det kommer fler mariedammare än 
närkesbergare på matcherna .

– Ja, det vore ju kul med fler när-
kesbergare i publiken. Vi behöver den 
”tolfte spelaren”, säger Björn. n

Marcus Bergquist och Erik Rumler kontrar mot FC Höftskott.

Klubbsamarbete kan stärka NMFF
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Filmen som 
ska göras 
kallas en 

mockumentär 
och med det 
menas att man 
skojar med san-
ningen. Mock 
är engelska och 
betyder ungefär 

oäkta och mentär är andra ledet i 
ordet dokumentär. Kort och gott är 
det en film som föreställer att vara 
en dokumentär, men inte är det.

Filmen handlar om Sveriges första 
kvinnliga statsminister, hennes upp-
gång och fall och självklart kommer 
hon från Närkesberg. Handlingen förs 
framåt genom att närkesbergare berät-
tar om huvudpersonen och sin relation 
till henne. Hur hon var när hon växte 
upp i byn, gick i skolan, konfirmerades, 
spelade fotboll och amatörteater och 
varför det gick åt skogen. 

Därmed berättar de också om sina 
egna liv och det blir en slags dokumen-
tär om livet i Närkesberg. Politiker 
kommer också att intervjuas om hur 
hon började sin politiska bana i Asker-
sunds kommun och hur hon var som 
politiker. 

Stigbjörn Ljunggren, känd från 
diverse TV-soffor, är kontaktad och 
villig att ställa upp som politisk kom-
mentator. Tanken är att också filma i 
Almedalen under politikerveckan för 
att få politiker att medverka.

– Det blir en film med två perspek-
tiv, säger Lasse Jonsson, en av filmska-
parna. Den kommer dels att skildra en 
påhittad historia, den om statsminis-
tern, och dels skildra Närkesberg och 
närkesbergare och livet på landsbygden.

Hur började det hela?
– Jag har länge haft en tanke om att 
göra en dokumentär om Närkesberg, be-
rättar Ulla-Carin Grafström, den andra 
filmskaparen, och en mockumentär blir 
mer allmänmänsklig än en dokumentär, 
som lätt blir ”intern” och skildrar något 
speciellt. Med en mockumentär kan 
man vidga innehållet och skildra ett 
politiskt skeende, men också visa på det 
entreprenörskap och engagemang som 
finns på landsbygden och då speciellt 
i Närkesberg. Tänk på alla småföreta-
gare i bygden och alla aktiviteter som 
arrangeras både vad gäller kulturell och 
social samvaro.

Filmteamet, som förutom Ulla-Carin 
och Lasse också består av en fotograf, 
har kontaktat en del närkesbergare 
redan för de större rollerna i filmen. Nu 
uppmanar de alla närkesbergare som 
vill vara med att kontakta någon av 
dem. 

– Alla kan delta. Det är meningen 
att olika karaktärer från bygden ska 
finnas med och ge olika perspektiv på 
statsministern och livet på landsbygden, 
påpekar Lasse.

Tro det eller ej! 
Filminspelning i Närkesberg

Ulla-Carin 
Grafström 
– en av de 
entusias-
tiska film-
skaparna.
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FOTVÅRDSKLINIKEN

Aukt. fotterapeut 
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78

Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta

ARBETE SÖKES
Sadelmakare med 25-års erfarenhet söker anställ-
ning inom lantbruksnäringen. Har arbetat på gård 
och är kunnig med hästkörning. Innehar gesällbrev 
och utför även reparationsuppdrag. Ring mig! 
Solveig Axelsson 0582-506 80, 070-673 43 95

Tro det eller ej! 
Filminspelning i Närkesberg

Lite mer förhandsinformation
Huvudpersonen var en duktig fotbolls-
spelare, som upptäcktes av Benny 
Lennartsson (deltar också i filmen) 
men valde politiken istället för fotbol-
len. Det hör också till historien att hon 
var extremt jaktintresserad och redan i 
tonåren var nära vän med Ingvar Karls-
son (fotbollsspelare och jägare), som hon 
jagade mycket med under en del år.

En viktig roll spelas av Martin 
Dyferman, känd från radion, som spelar 
dokumentärfilmaren och också fungerar 
som berättare.

– Vi har i princip råmanus klart, 
förklarar Ulla-Carin och kommer att 
börja filma under våren. Vi räknar med 
att ha allt klart till höstens filmfestival 
i Närkesberg. 

– Vi måste vara klara, fyller Lasse 
i och tillägger att det blir klippningen 
som kommer att ta längst tid.

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

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

Bli medlem i NIK!
Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr 

Under 18 år 50 kr

Skicka in namn, adress och personnr till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg
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Premiären kommer alltså att ske på 
nämnda filmfestival, som i år firar 
10-årsjubileum. Exakt datum är inte 
bestämt, men det kommer att bli en ex-
tra festlig tillställning med spännande 
kringarrangemang. n
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Tösnahult, Närkesberg
Vi har ett brett sortiment av

 lister, foder och panel samt björkgolv, 
lärktrall och konstruktionsvirke.

Vi kan specialhyvla efter 
kundens önskemål.

Allt från eget sågverk & hyvleri.

Håkan Qvick
tel/fax: 0583-222 66 • 070-640 86 86

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

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

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp

694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96

0583-220 40
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Onsdagen 2 mars besökte Gus taf 
Svensson på Skyllberg Bergsgår-
den för att inför ett 50-tal åhörare 
berätta om hur det är att vara kam-
marherre. 

Att vara kammarherre innebär att man 
hjälper till vid statsbesök och vissa 
middagar och det rör sig om ungefär ett 
uppdrag i månaden. 

När Gustaf och hans fru Birgitta 
hörde att chefen för kammarherrarna 
hade ringt och sökt Gustaf, trodde de att 
det rörde sig om ett kungligt besök på 
Skyllberg. När sedan väl kammarherre-
chefen fick kontakt med Gustaf och 
erbjöd honom uppdraget, trodde Gustaf 
att det var hans bror som skämtade med 
honom. Det är en ära att bli tillfrågad 
och Gustaf tackade självklart ja.

Som kammarherre träffar naturligt-
vis Gustaf den kungliga familjen och 
då är det inte alltid så strikt. Vid ett 
tillfälle såg han kronprinsessan Victoria 

på håll, hälsade och räknade med att 
hon skulle fortsätta, men hon stannade 
upp och började prata med kammarher-
ren. Vid själva ceremonierna går det lite 
mer formellt till. 

Vid ett tillfälle fick Gustaf åka 
på cementsäckar iklädd kammarher-
redräkten. Det var nämligen så att 
Gustaf skulle vara på slottet tidigt på 

morgonen, men hade 
glömt beställa taxi. 
Det var hopplöst att 
i det läget få tag i en 
taxi. Vad skulle han 
göra? Några hant-
verkare utanför på 
gatan ställde upp och 
skjutsade Gustaf. n

Kammarherrebesök i Bergsgården

Gustaf visar upp hatten 
som för övrigt kallas 
Bicorne.

”När kungen kallar då tackar man inte nej!” Gustaf Svensson (mitten) vid en 
ambassadörsmottagning på Stockholms Slott.
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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.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

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
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Vi har ett brett och attraktivt utbud 
för besökare i bygden, men ändå är 
antalet besökare och turister som 
hittar till Närkesberg rätt litet. Det 
var utgångspunkten när 26 företa-
gare och föreningsrepresentanter 
träffades för att utveckla Närkes-
berg som besöksort.

På senare år har ett brett utbud av akti-
viteter inom det som brukar kallas för 
upplevelseindustrin växt fram i Närkes-
berg. Här finns:

• Café och restaurang, främst sommar- 
 tid
• Kulturhistoriska sevärdheter
• Ett rikt kulturliv med filmfestival,  
 revy och musik
• Shopping (Gudruns ullprodukter, 
 Kopparbergs gård)
• Möjligheter till naturupplevelser
• Rika möjligheter till rekreation 
• Bra och mångsidiga lokaler (Bergs- 
 gården, Kopparbergs gård, Qvarn ån)

Likafullt är antalet besökande till 
När kesberg relativt litet. För att göra 
Närkesberg till mer av en besöksort 
krävs dels marknadsföring och dels att 
förenkla för besökare att genomföra en 
aktivitet här. 

– Tanken är att en turistgrupp som 
vill besöka Närkesberg ska kunna kon-
takta en beställningscentral och välja i 
det breda utbudet av aktiviteter, berättar 
Lars Jonsson som leder projektet tillsam-
mans med Gudrun Haglund-Eriksson, 
John Lindkvist och Susanne Qvick. 
Beställningscentralen drivs av företa-
garna och föreningarna tillsammans. 
Nätverket av företagare och föreningar 
ska också gemensamt marknadsföra 
aktiviteterna och bygden.

EU-stöd till projektet
Projektet ska också marknadsföra paket-
erbjudanden till olika besöksgrupper. En 

pensionärsförening på bussresa ska till 
exempel kunna erbjudas ett paketerbju-
dande. Vad sägs om en heldag i Närkes-
berg med:

• Shopping av ullprodukter hos Gudrun  
 Haglund-Eriksson
• Förmiddagskaffe med tårta och shop- 
 ping i Kopparbergs Gård
• Guidad visning av Närkesbergs-  
 smedjan
• Lunch i Bergsgården med historisk  
 modevisning (Heartlake Costume &  
 Music) och därefter eftermiddagsdans  
 till PAJAZZ

En annan tänkbar grupp av besökare 
är företag, som vill ordna kickoff eller 
personalkonferens. Bergsgården är en ut-
märkt konferensanläggning och utbudet 
av rekreations- eller kulturaktiviteter att 
förgylla kickoffen med är många.

Projektet kommer att bedrivas med 
Byarådet som huvudman. Projektgrup-
pen har fått i uppdrag att ta fram en af-
färsplan och en marknadsplan. Projektet 
har fått ett startbidrag om 30 000 kronor 
från LEADER, ett EU-projekt som bidrar 
till landsbygdsutveckling genom samver-
kan. Bidraget kommer bland annat att 
finansiera en turistbroschyr om Närkes-
berg. Det blir en åttasidig broschyr i färg, 
som ska spridas till föreningar, företag 
och nyckelpersoner. Förhoppningsvis 
finns den klar till sommaren. n

Närkesberg satsar på turism

Kopparbergs äng är en av sevärdheterna i 
Närkesberg dit vi hoppas få fler besökare. 
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

En stark länk i logistikkedjan
Vi hjälper dig med: Lokal- och fjärrtransporter, gräv- och lastmaskinarbeten
entreprenadjobb m.m. Hos oss kan du köpa: grus, singel, sand och matjord.

Askersund  Tel: 0583-821 80 
www.askersundlaxalbc.se

 Familjekort 200 kr • Seniorer 100 kr • Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnummer till 

Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

Carl-Axel Persson i 
Öjetorp vann NIK-arens 
tävling om Närkesberg 
i litteraturen. Som pris 
önskade han sig den 
senaste Närkesbergsbo-
ken, Bondförnuft i nya 
tider. 

Carl-Axel hade givit följande korrekta 
svar på samtliga frågor: Första frågan 
om Erik Vilhelm Blucher var hämtad 
från Res utrikes te´ Lerbäcksmarken. 
Andra frågan om Per Jansson från Ge-
tabo var hämtad från De gamla byarna i 
Tylöskogen av Roald Wiss. Tredje frågan 
handlade om Hans Bergkvist och var 
hämtad från Matchen. Fjärde frågan 
handlade om Folketorp och var hämtad 
från Närkesberg – Bondförnuft i nya 
tider. Femte frågan var tagen ur Från 
Östra Lerbäck till Närkesberg. Sjätte 
frågan om Närkesberg som Kanaans 

Sommarens byavandring 
Årets byavandring äger rum lördagen 
den 30 juli och eventuellt fredagen 
den 5 augusti. De byar som kommer 
att besökas är Laggarfall och Sigge-
torp. 

Carl-Axel vann NIK-arens jultävling
land var hämtad från Några drag ur 
Lerbäcks historia.

Anders Lindkvist och Kerstin 
Lindkvist ger vi hedersomnämnanden 
eftersom de också gav rätt svar. Kerstin 
med extra pluspoäng eftersom hon också 
visste att anekdoten om Kanaans land 
också är återgiven i Jag berättar för 
mina barn och barnbarn. n

BYAVANDRING
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April nr 28 Vivi-Anne Pettersson  
Maj nr 13 Sofia Andersson  
Juni nr 23 Britta Fors  
Juli nr 39 Åke Karlsson  
Augusti nr 69 Ingemar Knutsson        

  Spelprogram – Div 6 Södra
 2011

Datum tid Match 
2011-04-27  18:45 Närkesberg/Mariedamm - Skyllbergs IK
2011-05-07  14:00 Kilsmo IK - Närkesberg/Mariedamm
2011-05-14  13:00 Närkesberg/Mariedamm - Åmmebergs IF
2011-05-18  19:00 Sköllersta IF 2 - Närkesberg/Mariedamm
2011-05-27  19:00 Närkesberg/Mariedamm - Pålsboda GoIF
2011-06-02  19:00 Adolfsbergs IK 2 - Närkesberg/Mariedamm
2011-06-08  19:00 Närkesberg/Mariedamm - Mullhyttans IF
2011-06-15  19:00 Östansjö IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-06-18  15:00 Närkesberg/Mariedamm - Fjugesta IF
2011-06-29  19:00 Skyllbergs IK - Närkesberg/Mariedamm
2011-08-13  14:00 Närkesberg/Mariedamm - Kilsmo IK
2011-08-20  13:00 Åmmebergs IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-08-24  18:45 Närkesberg/Mariedamm - Sköllersta IF 2
2011-09-01  18:30 Pålsboda GoIF - Närkesberg/Mariedamm
2011-09-04  12:00 Närkesberg/Mariedamm - Adolfsbergs IK 2
2011-09-10  15:00 Mullhyttans IF - Närkesberg/Mariedamm
2011-09-18  12:00 Närkesberg/Mariedamm - Östansjö IF
2011-09-24  15:00 Fjugesta IF - Närkesberg/Mariedamm

Gå in på www.svenskfotboll.se/orebro för att se 
aktuella matchtider.

  Spelprogram – Div 8 Södra
 2011

September nr 34 Gösta Hjärtsjö  
Oktober nr 13 Sofia Andersson  
November nr 4 Majlis Göransson  
December nr 14 Simone Lüneberg

VINNArE I NIK:S MEDLEMSLOttErI

Dessa matcher är ännu inte lagda. I nästa nummer 
av NIK-aren eller på hemsidan www.svenskfotboll.se/
orebro finns aktuell information om spelprogrammet.
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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 


