NIK-aren
Närkesbergsbygdens egen lokaltidning

Nr 3 2010 – årgång 33

Rekord i Toltorp
sid 12–13

Närkesberg i cyberrymden

Ny hemsida på gång
sid 3

Mästarinna i häck
Ellen tar ut steget sid 5–6

Tufft kommunmästerskap för NMFF sid 15
Höstens revy:

GATLJUS sid 19
1

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
Tel: 0582-500 37, 0583-124 60

Bergqvist
Järn & Bygg
Byggmaterial
Färg • Golv
Nu även
Kök och Badrum
Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com

Bost. Acke Carlsson 0583-404 49
Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
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Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Hej alla NIK-vänner!
I en notis längre ner på sidan framgår att Närkesberg äntligen ska få en
egen hemsida. NIK-aren välkomnar Närkesberg till den digitala världen.
Nästa nummer kanske går att läsa på nätet.
Sociala medier har fått allt större betydelse för våra umgängesvanor och vårt
utbyte av information, på gott och ont.
Vi får information på ett snabbt och effektivt sätt och kan omedelbart reagera
med våra uppfattningar. Men text tryckt
på papper är ändå oslagbart. Långsamheten i produktionen ger oftast bättre
texter och nog reflekterar vi bättre när
vi läser en text på papper. Så NIK-aren
kommer även i framtiden att ges ut som
papperstidning, om redaktionen får råda.
Men nog hoppas vi att närkesbergarna nu engagerar sig mer i de sociala medierna. Vi väntar andäktigt på byarådsordföranden Susannes twitter och att få
läsa en blogg signerad Bo i Valunda. Och
att kunna gå in på Närkesbergsgruppen
i Facebook.
Ja, de sociala medierna kommer
säkert även till Närkesberg, men aldrig
kan de ersätta de riktiga mötena mellan
människor. Artiklarna i detta nummer
Framsidesbilden: Lars Brohmée, John
och Anders Lindkvist berättar om Norra
Svaldre Masugn under en av sommarens byavandringar. Foto: Ann-Margret
Björling

av NIK-aren visar på behovet av sådana
möten. Publik strömmar till som aldrig
förr oavsett om det handlar om metartävling, hantverksutställning, trivselkväll eller byavandring!
Lars, Inger, Åke och Agneta
Närkesberg får egen hemsida
Byarådets arbete med en hemsida för
Närkesberg har avancerat. Ulla-Carin
Grafström och Malena Karlsson har
fått i uppdrag att ta fram en struktur
till en hemsida. Redan nu kan man gå
in på sidan www.narkesberg.se.
– Än så länge har vi bara lagt ut
lite bilder från sommarens trivselkväll, berättar Ulla-Carin. Men under
augusti ska vi ta fram en struktur där
varje förening har en egen undersida,
länkar till närkesbergsföretagarna, ett
kalendarium och en sida med historiskt material.
I början av september räknar UllaCarin att det ska finnas en grundstruktur klar och en del texter att läsa.
Ulla-Carin och Malena uppmanar alla
som har idéer om och synpunkter på
hemsidan att höra av sig.
		
Lars Jonsson

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: Åke Karlsson 0583-220 10
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.
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”Vi sköter din skog när du är på jobbet”
• SKOGSSKÖTSEL
• SPECIALSORTIMENT

• VIRKESINKÖP
• AVVERKNINGAR

0582-200 01
www.skogsam.se
Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62

SET
U
H
RU
ytta

• Livsmedel • Trädgårdsmöbler • Jakt • Hushållsmaskiner
VA nnesh
•
Trädgårdsmaskiner
• Cyklar• Verktyg
i Rö • Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar
• Presentavdelning m.m.
Skog & Trädgård
Vi bjuder alltid
på kaffe.
BESÖK VÅR
FYNDMARKNAD!

AVBETALNING

Vi levererar,
installerar, reparerar

Utför alla slags
reparationer
– även tyngre
fordon
DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87
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En svensk mästarinna på 60 m häck
– Ta ut stegen lite bättre, hörs från
Dan Karlsson, när han och dottern
Ellen Sääw tränar på fotbollsplanen
Björklundavallen i Närkesberg en
av sommarens varmaste dagar. Ellen satsar helhjärtat på en karriär
inom friidrotten och då framför allt
60 meter häck, där hon tog en guldmedalj i SM i vintras. Hon tävlar
också i grenarna 100 och 200 meter,
mest för att hålla i gång.
Ellen är 20 år och gick ut idrottsgymnasiet i Falun förra året. Hon tävlar nu
för Falu IK och är klubbkamrat med
systrarna Kallur.
– Det gick allmänt trögt under gymnasietiden med mycket skador, men jag
fortsatte i alla fall och tog flera juniormedaljer och även ett brons i senior SM
2008, berättar Ellen.
Det började gå bättre när Ellen flyttade hem till Hallsberg och pappa Dan
tog över träningen. Han var bland de
bästa i Sverige på 800 m på 1980-talet.
– Det var med en viss tvekan jag tog
över träningen, säger Dan, det är inte
alltid så bra att träna sin egen dotter,
men efter en del övertalning bestämde
vi oss för att prova under ett år och hittills har det gått bra.
Det största Ellen har varit med om
(trots SM guld) är en tävling i Glasgow
med seniorlandslaget, där hon fick
springa mot två världsmästarinnor,
nämligen Lolo Jones (häck) och Jessica
Ennis (mångkamp).
Ellen hade från början som målsättning att bli bäst i världen och den inställningen finns väl kvar någonstans,
säger hon.
– Man måste ha det som mål om
man ska komma någonstans. Sedan får
väl framtiden utvisa hur det blir.
– Ellen har ju kommit en bit på väg
och lagt ner mycket tid och engagemang
för att nå dit och inser nu hur mycket

Ellen Sääw svensk mästarinna på 60 meter
häck med anknytning till Närkesberg satsar
på en karriär som idrottsman.

mer som krävs för att komma ännu
längre, tillägger pappa. Det viktigaste
är dock att få förbli skadefri så att man
kan träna oavbrutet under flera år.
Varför Närkesberg?
Ellen tränar på fotbollsplanen i Närkesberg på grund av en stressfraktur
(spricka i benet) efter för hård träning,
vilket gör att det är bättre att träna på
gräs än grus. Varför hon tränar i Närkesberg beror på att hennes mammas
släkt kommer härifrån, närmare bestämt från Knutstorp. Hennes mormorsmor var Greta Karlsson i Knutstorp och
hennes mormor heter Vivianne Sääw.
Ellens mamma, Ann Sääw, gick tragiskt
bort 2007.
– Det var en jobbig tid, säger Ellen.
Jag bodde ju i Falun då och det var svårt
att vara så långt hemifrån. Samtidigt
fann jag en viss styrka i det och tänkte
att vad jag än kommer att gå igenom,
kommer ingenting att bli lika jobbigt.
Jag hade också ett enormt stöd av kompisar, tränaren och en kurator.
forts. sid 6
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forts. från sid 5

Det är inte bara Ellens pappa som har
ett förflutet som aktiv idrottsman.
Mamma Ann var en duktig sprinter och
en moster till Ellen tävlade i simning.
Så att Ellen skulle börja idrotta var inte
så konstigt, även om föräldrarna sa nej
till att börja med. Hon var för ung helt
enkelt.

– Du kommer att bli något riktigt stort,
spådde Ingemar Öberg, en legend inom
idrottsrörelsen i Hallsberg, när han såg
Ellen träna som mycket ung.
Att hela släkten är idrottsintresserad visade sig bl.a. under VM 1995,
då alla var samlade i Knutstorp och
storasyster Sandra, då 8 år, blev så inspirerad att hon anordnade en trestegstävling med ansats runt knuten. Även
mormor och morfar var tvungna att
delta. Familjen tillbringar mycket av sin
lediga tid i sommarstugan i Knutstorp.
– Mellan tävlingar, där det är både
hetsigt och stressigt, är det skönt att
komma hit och känna harmonin och
lugnet. Det fungerar också utmärkt att
träna på grusvägar med lite uppförsoch nerförsbackar, avslutar Dan.
Inger Falkenström, text och foto

Det gäller att träna för att hålla formen även
om man är skadad.

ÅRSTIDENS
SNITTBLOMMOR
OCH KRUKVÄXTER
Tel. 0583-400 33
www.ronnetradgard.se
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
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150 trivdes på Björklundavallen
Även i år bjöd NIK in till trivselkväll på Björklundavallen. Fler än
någonsin kom. Arrangörerna räknade deltagarna till över 150.

Foto: Göran Eriksson

Viktigast av allt vid utomhusaktiviteter
är naturligtvis vädret. En kanonsommar som den här var säkert NIK-styrelsen inte ett dugg oroliga. Men för första
gången på veckor tornade molnen upp
sig under kvällen…
NIK bjöd på ett digert program. Inte
minst var familjen Lennartsson inblandad i flera programpunkter. Vivianne
Lennartsson ställde ut akvareller och
oljor inspirerade av naturen, bland annat från sommarstugan i Sundskullen.
Vivianne bor tillsammans med maken Benny i Paris sedan 2004. Hon har
deltagit i många utställningar i Paris
och Bryssel och hade egen utställning i
Örebro i våras.

Konstnären Vivianne Lennartsson ställde ut
sina verk vid NIK:s trivselkväll.

Benny Lennartsson hade just kommit
hem från fotbolls-VM i Sydafrika där
han varit assisterande tränare till SvenGöran Eriksson för Elfenbenskusten. I
en intervju på scenen under trivselkvällen berättade Benny om sina upplevelser
i Sydafrika. Den svenska tränartrion
lyckades få ihop laget till en fungerande
enhet, men det räckte ju inte så långt i

VM. Sven-Göran har erbjudits nytt kontrakt med Elfenbenskusten och Benny
skulle nog kunna tänka sig att fortsätta,
men tror inte att det blir så. Svennis vill
nog helst träna ett klubblag. Benny passade även på att dementera pressuppgifterna om att han ska bli spelarspion åt
svenska landslaget.
– Det spekuleras så mycket i pressen.
Mitt enda uppdrag nu är att jag just lovat hålla ett seminarium för Sydnärkes
ungdomstränare i höst! Annars är jag ju
pensionär sedan flera år…
Även sonen Tobias Lennartsson var
en del av kvällens underhållning. Vid
sidan av arbetet som trafikledare på
Green Cargo i Hallsberg är han en eminent trubadur. Tobias gjorde ett bejublat
framträdande med sitt visprogram.
NIK bestod också med lotterier, bokförsäljning och olika lekar. Populärast
var kokosbollskatapulten. En boll skulle
pricka katapulten som slungade iväg en
kokosboll som skulle infångas av bollkastaren. Många hoptryckta, kladdiga
kokosbollar blev det!
Närkesbergs egen jazzorkester
PAJAZZ jammade loss med standardlåtar från jazzens guldålder på 1940- och
50-talen. Bandet består av kapellmästaren Pelle Andersson på trumpet, Peter
Eriksson på piano, Anette Pettersson
på bas, Bengt Sohlberg på trummor och
Lars Jonsson på gitarr. Kvällens gästartist i PAJAZZ var utmärkta sångerskan
Lena Larsson från Stockholm. Synd
bara att det inte finns en dansbana
vid Björklundavallen – det är tungt att
dansa på gräs. NIK-ordföranden Bo
Karlsson berättade att en dansbana
finns på hans önskelista. Vi får hoppas
att han får med sig resten av styrelsen
på det.
Och vädret då? Jo, trots hotfulla
moln klarade vi oss från regn.
Lars Jonsson
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Sydved – din aktiva sk

Munksjö Aspa Bruk
– din lokala massaindu

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk
Starka lokala köpare och ett nat
– din lokala massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

– din aktiva
skogspartner
– Sydved
din aktiva
skogspartner

Sydved
Sydved
– din aktiva skogspartner

Inköpar
Jan Sand
01046-7
jan.sand

Munksjö Aspa Bruk

Munksjö
Bruk
Munksjö
Aspa
Bruk
–Aspa
din
lokala
massaindustri
––din
lokala
massaindustri
din lokala
Starkamassaindustri
lokala köpare och ett naturligt val!
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

www.sydved.se

Inköpare
jan.sandberg@sydved.se
Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66 Möjligheten
att köpa hjälp i hemmet
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se
www.sydved.se
till låga priser har gett tusentals

01046-784 66
familjer i Sverige mer tid tilljan.sandberg@sydved.se

www.sydved.se

www.sydved.se

Ombyggnadsrea

50%

på träd, buskar,
perenner m.m.

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

Askersund 0583-100 45 • www.kallestradgard.se

SKYDDSNÄT.
Ge 50
kr genom att SMS:a AKUT till
Ring
020-210
ellerpå
besök
72 900 eller
sätt in220
pengar
Plusgiro
vår
hemsida
www.redcross.se.
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.
Lerbäckskretsen, kontaktperson

Erik Johan Hjelm tfn 0583-406 02
www.redcross.se

För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
18–27 februari
2011
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
0583-343 90
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sammans. Nu hotas familjernas frihet av de rödgröna
partierna som vill göra det
till en lyx förunnat ett fåtal
rika individer att få hjälp
med städning, tvätt eller
trädgårdsarbete.
Kristdemokraterna vill behålla RUT!
www.askersund.kristdemokraterna.se

Visst nappar det!
Det blev en mysig kväll med bra
väder, då idrottsklubben i Närkesberg anordnade en metartävling vid
Storsjön den 16 juni.
30–40 fiskesugna tävlande deltog, varav
flera kom cyklande från Mariedamm.
Överlägsen segrare blev Leif Danielsson vars sammanlagda fångst uppgick
till 1.63 kg. Andra platsen intogs av Bo
Lindsmyr, som lyckades få ihop 0,28 kg.

Damklassen vanns av Karin Lindström
med 0,47 kg.
En mycket stolt vinnare i ungdomsklassen var Linus Rehnström som drog
upp en gädda, efter att ha använt en
liten abborre som bete. För övrigt var
det mest abborrar och mört som nappade den kvällen.

TACK!

NIK vill tacka Leif Danielsson och
Varuhuset i Rönneshytta som sponsrade metartävlingen.

– Ett trevligt arrangemang där man förutom själva fiskandet kunde grilla korv och
hamburgare och fika, säger en av deltagarna och hoppas på fortsättning nästa år.

EL AB
&

maskin
teknik

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

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

HONUNG
	
  

Kallslungad honung med
alla nyttiga ämnen kvar.
Honung med färg och smak
som bina bestämt.
Långstorps Bigård, Skyllberg
070-9955533 • langstorpsbigard@hotmail.se

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONER
REPARATIONER

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99
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Ull och skinn
av egna får

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 694 98 Närkesberg
Tel: 0583-222 52
Gårdsförsäljning
Sovskinn (tvättbara lammskinn) • Ullgarn
Västar • Mössor • Tofflor • Vantar
Gosedjur i fårskinn
www.ullochskinn.dinstudio.se

E.S.S.
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning

Tel: 0582-505 80 • Fax: 0582-504 60

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

fé
Ca

Tutinge

n

Torget Askersund
0583-141 39

UPPFÖDNING AV UNGHÖNS
FÖR ÄGGPRODUCENTER

0583-220 06 JOACIM NÄRKEBY

ÄGGBOD

vid Västanå Gård
• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00
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Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

www.stenblocket.se

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!
Födelsedagar
Kurser
Konferenser
Bröllop
Danskvällar
Mässor
Träningsläger 	Fester
Revykvällar
Årsmöten
Klassträffar
Auktioner
Studiecirklar
Träffar
Sammanträden
Bokningar Susanne Qvick
Tel: 0583-222 66, 070-277 12 66
• 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
11

Publik- och utställarrekord i Toltorp
Årets konst- och hantverksutställning drog rekordpublik med inte
mindre än 127 utställare.
Flera av utställarna berättade att det
var lite trögt de första timmarna, men
framåt eftermiddagen kom publiken i
massor, antagligen över 3000! De hade
väl lyssnat på väderprognosen om uppklarnande väder framåt eftermiddagen.
Arrangörerna Ulla och Tomas Falkenström hade verkligen lyckats samla
hantverkare med kvalitet. Här fanns
smeder, keramiker, textilhantverkare,
målare, glaskonstnärer, ullhantverkare… Ja, det är nog lättare att räkna

upp de hantverk som inte fanns på plats
i Toltorp denna julilördag.
Utställarna verkade påtagligt
nöjda med försäljningen. En utställare
avslöjade att kunderna i Toltorp är mer
köpglada än på andra ställen.
Även kvällens logdans drog rekordpublik. 240 gäster dansade till Eldståhls
orkester och frossade i räkor. Men mest
drag blev det framåt småtimmarna i
puben där Richard Swanströms trio nästan lyfte taket i det gamla magasinet.
Efter åtskilliga ”sista dansen” från trion
cyklade vi hemåt vid halv tre-tiden på
morgonen. Se, det var en fest det.
Lars Jonsson, text och foto

Som vanligt stod Åke ”Tösnahultar’n” Petterson och Bo Gäfvert för musiken tillsammans
med…

...basisten Anette Pettersson som fick kombinera basspelet med att sköta försäljningen av
nya Tösnahults-CD:n och Bo Gäfverts monumentalverk ”Svenska Dragspelsmästare”.

Vi fick också pröva på eget hantverk. Elisabeth Bergqvist lärde ut tovning, en teknik hon
även ibland använder för patienterna i sitt
arbete som arbetsterapeut.

Carr Göransson och Håkan Gustavsson diggar till Richard Swanströms sväng.
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TACK!

NIK tackar Ulla och Tomas för att
klubben fått delta vid Konst- och
hantverksutställningen. Detta har
gett NIK värdefulla intäkter.
NIK tackar också
alla ideellt arbetande som hjälpt till.

Utställningsgeneralerna Ulla och Tomas Falkenström noterade nöjda publik- och utställarrekord.

En stund med Byarådet
En härlig sommar har vi haft
med mycket bad, sol och t.o.m.
bruna ben. Bergsgården har bokats
för både träningsläger, bröllop och
släktträff.
Kommunen har installerat en lufvattenvärmepump. Vi hoppas den drar ner
våra värmekostnader. Målning av innerfönster och tak har också fräschat
upp lokalerna. På framsidan byggs just
nu en handikappramp, vilket är en självklarhet i dag.
Under hösten anordnar byarådet en
mysig jazzkväll med vårt lokala band

Mörtsjöns Redovisning
••••••••••••••••••
Aukt. Redovisningskonsult
Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning
Ulf & Helena Gustavsson
0583-411 45 • 070-536 79 69

PAJAZZ den 16 oktober. Se annons. Kom
gärna och digga!
Vi kommer att servera fika när revyn Gatljus har premiär den 5 november. Kom och skratta en stund.
Vi anordnar även ett nyårsfirande
med mat, fyrverkeri och dans. Se
annons. Kom och fira in det nya året
med oss. Fler aktiviteter ordnas även
i andras regi. Har du idéer eller vill
boka lokal så bara ring! Det ska röra sig
i Bergsgårdens fina lokaler.
Väl mött i höst!
Susanne Qvick, ordförande

FOTVÅRDSKLINIKEN
Aukt. fotterapeut
Ingrid Gunnarsson

0583-127 78
Karstorp, Dunsjö
Rönneshytta
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RÖDJANS
HUNDPENSIONAT

0583-221 31
NÄRKESBERG
INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp
694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96
0583-220 40

HELGONMARKEN
6-7 november
kl 11-16
Information:
WWW.JORDNARA.NU
Facebook Kopparbergs Gård
0730262036
058322036
VÄLKOMMEN!

KOPPARBERGS GÅRD

Butik
Beställningar o arrangemang

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Nils Bergkvist, 070-230 05 34
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)

JK

AZZ
VÄLL

PAJAZZ med gästartist
och jazzpaj i Bergsgården.
Lördag 16 oktober kl. 19.00
Entré 100 kr

Välkomna!
Arr. Byarådet
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Vinst för IFK Askersund mot NMFF
Liksom i fjol gick NMFF till final i
kommunmästerskapen. Men finalmotståndaren IFK Askersund blev
för stark och kan nu titulera sig
kommunmästare 2010 efter finalvinst med 3-0.
Traditionsenligt spelas mästerskapet i slutet av juli, den här gången på
Skyllbergs vackra arena. NMFF hade
nog förhoppningen att åtminstone ta sig
till final, inte minst med tanke på den
starka avslutningen av vårsäsongen i
serien med tre raka vinster.
Kommunmästerskapet inleds med
gruppspel, alla fem lagen mot alla.
NMFF inledde mot Skyllberg. Trots
bättre spel och fler målchanser för
NMFF var det fortfarande mållöst med
bara en kvart kvar att spela. Då byttes Dennis Stenmark in i NMFF. Han
hade tidigare under matchen bytts ut
på grund av skada. Dennis blev matchhjälte när han satte 1-0 med bara tio
minuter kvar. Vinst NMFF.
Även gruppspelsmatchen mot Åmmeberg blev tuff. Men efter ett äkta
hattrick av Jesper Edfeldt kunde NMFF
vinna en rättvis seger med 3-2. Division
5-laget Askersund blev alltför svårt för
NMFF. Askersundsseger med 2-0. Sista
gruppspelsmatchen mot Zinkgruvan
blev en promenadseger för NMFF med
7-2. Dennis Stenmark gjorde fem mål

Nyförvärvet Erik Kullberg i kamp om bollen
med en Åmmebergare i semifinalen. Erik fick
pris som matchens bäste spelare.

och torde därmed vunnit NMFF:s skytteliga.
Därmed var NMFF klara för semifinal mot Åmmeberg. NMFF började
starkt med 2-0 i halvtid. Men motståndarna tände till i början av andra
halvlek då det nog var närmare till 2-1
än 3-0. NMFF hade dock bytt in en ny
spelare i andra halvlek, Erik Kullberg.
Han har nyligen kommit till NMFF
från Hidingsta och tidigare endast gjort
några korta inhopp. I den här matchen
fick han sitt genombrott. Inte ens lagledningen visste att han var så snabb!
NMFF blev alltmer överlägsna under
slutet av matchen och vann slutligen
med 3-0. Erik Kullberg fick pris som
matchens bäste spelare. NMFF var
därmed klara för final.
– NMFF:s taktik inför finalen var
defensivt spel och satsning på kontringar, berättar lagledaren Hans Bergkvist.
Enda chansen mot det starkare Askersund.
Men med fem matcher i benen och
flera spelare skadade eller halvskadade
räckte det inte långt. Askersund var
bättre i det mesta, inte minst hade de
mer ork. Förlust med 3-0.
– Vi hade en trupp på femton spelare
att ta ut laget från. Askersund hade
tjugofem, säger Hans. De toppade naturligtvis laget i finalen och hade fler
utvilade spelare än vi.
Hans är ändå nöjd med lagets insatser. Särskilt vill han lyfta fram Jesper
Edfeldt för hans fina insats mot Åmmeberg i gruppspelet. Jesper blev dessvärre
skadad i matchen mot Zinkgruvan.
Andremålvakten Adam Persson, som
fick spela större delen av mästerskapet
gjorde en stark insats. Lagkaptenen
Marcus Helgesson är en av lagets viktigaste spelare.
– Marcus är stark. Han orkar springa
hur mycket som helst, säger Hans.
Lars Jonsson, text och foto
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ett naturligt val!

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63
e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

Elinstallationer
• Minigrävare
•
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Masugn, mord,
timmerflottning
och käringpiss
Svaldres byatrumma inledde årets
byavandring. Trumslagaren Jan
Brohmée är ättling till hyttbyggaren Jan Jansson, som för 200
år sedan ledde ombyggnaden av
masugnen.
Trumman användes för att kalla ihop
folket, när det var dags att komma
överens om byns angelägenheter innan
laga skiftet genomfördes i Norra Svaldre
1847.
John Lindkvist började med att berätta om gårdarna, innan man gick till
torpet Hemmet och vidare till kalkugnen, där kalk brändes för att användas i
masugnen.
Sedan fortsatte vandringen till själva masugnen. Under första vandringen i
Svaldre, som hölls 1988, berättade Malte Brohmée om masugnens historia. I år
läste sonen Lars sin fars anteckningar
från den gången. Masugnen byggdes
1627 och lades ner på 1860-talet.
Fikat intogs vid Hissjön där man
också fick ta del av lite fakta om torpplatser som funnits där. Likaså att timmer flottades därifrån till Rönneshytta

Deltagare på vandringen lyssnar på berättelsen om Norra Svaldre Masugn.

Jan Brohmée inleder byavandringen genom
att slå på Svaldres byatrumma. John och
Anders Lindkvist står redo att ta över.

innan järnvägen mellan Hjärta och
Askersund byggdes på 1930-talet.
Anders Lindkvist berättade om
ett mord som begåtts i byn, ett riktigt
svartsjukedrama. Det var nämligen så
att Lovisa Persdotter och Jan Anders
Olsson hade ett förhållande, trots att
de var gifta på varsitt håll. Så avled
Lovisas man i ”colera” och ett halvår
därefter avled Jan Anders hustru. Rykten började genast förtälja att dödsfallen
inte var naturliga och att Jan Anders
gjort täta besök hos Lovisa. Obduktion
gjordes av Jan Anders hustru och det
visade sig att den döda intagit en stor
mängd arseniksyrlighet. Man grävde
också upp liket efter Lovisas man, men
det var i så stark förruttnelse att någon
obduktion inte kunde göras. Efter förhör
och vittnesuppgifter föll paret till föga
och erkände att de tillsammans tagit
livet av Jans hustru och att de ”med
vharandra utöhvat olofligt umgänge”.
De dömdes till livstids samhällsarbete,
han på fästning och hon på spinnhus.
Ungdomar har i alla tider velat träffas för att umgås och dansa. Så även i
Svaldre. Här fanns ett obebott hus vid
masugnen som kallades Skinnstampen
dit ungdomen drog. När huset blev för
litet byggdes en dansbana där på 1920talet innan Norralund övertog rollen
som traktens festplats.
forts. sid 18
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Lars Brohmée är sjunde generationen i rakt
nedstigande led från den berömde hyttbyggaren Jan Jansson i Norra Svaldre. Här läser
han sin far Maltes beskrivning av hur man
byggde och drev masugnen.

Dans där Skinnstampens dansbana
stod på 1920-talet.

Fredagens vandring gick till olika torp
i närheten av gårdarna i Norra Svaldre
och bl.a besöktes ”Doktorns”. Doktorn
var en sjöman som skadat benet och
bosatt sig i Svaldre när han gick i land.
Han gjorde mediciner av örter där
ammoniak och käringpiss var bästa

ingredienserna. Om någon blev botad är
en outredd fråga.
Vilken by som kommer att besökas
nästa år är ännu inte bestämt, men att
det blir en byavandring, det är säkert.

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
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Inger Falkenström, text
Ann-Margret Björling, foto

Stående fr. v: Göran
Eriksson, Håkan Falkenström, Louise Andersson,
Gunilla Pettersson, AnnSofie Erixon, Magnus
Thornberg och Eva-Lena
Sjökvist. Sittande fr. v:
Johnas Hammarlund
och Kenneth Erixon.

”Tuta och kör” blev ”Gatljus”
Det blir revy i år i Närkesberg – inte
fars som det var tänkt från början.
Revysällskapet i Närkesberg har begärt
att få spela farsen Tuta och kör hos
Amatörteaternas Riksförbund som
brukligt är. Eftersom svar kom först den
15 augusti hade gänget börjat fundera
på alternativet revy och så blir det, trots
att de fick tillstånd att spela ovannämnda fars. Revyn kommer att heta Gatljus.
– En annan anledning till att vi
valde revy är att det är så få roller i
Tuta och kör, säger Gunilla Pettersson.
– Det är också svårt att leva upp till
framgångarna med Spanska Flugan,
Premiär fredagen den 5 nov kl 19.00
Övriga föreställningar:
lördagen den 6 november kl 19.00
söndagen den 7 november kl 16.00
fredagen den 12 november kl 19.00
lördagen den 13 november kl 19.00
söndagen den 14 november kl 16.00

förra årets föreställning, tillägger Louise Andersson.
Förutom Gunilla och Louise kommer det med några få undantag att bli
samma skådespelare som förra året.
Det är ännu inte helt klart vilka som
kan delta. Eva-Lena Sjökvist hävdar att
hon ”bara” ska sköta kläderna, men då
protesterar de övriga högljutt. Vi får väl
se hur det blir med den saken.
Så nu vet i alla fall revyartisterna
vad de ska göra söndagar och torsdagskvällar i höst. Redan nu under första
träffen har de flera förslag på nummer.
Vad sägs om titlar som Doktorn i väntrummet eller Blöjbyte?
– Något gammalt paradnummer kanske det också kan bli om än i ny tappning, lovar Håkan Falkenström.
Ulla-Carin Grafström kommer att
stå för scenografin och Susanne Qvick
blir sufflös och allt i allo. Någon form
av förtäring är det också tänkt att bli
under Byarådets ansvar.
Inger Falkenström, text och foto
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Ekologiska grönsaker
och potatis
0582-503 82 • www.ekogardar.se

Försäkringsbolag sedan 1860

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00

Ylva Azcárate

Håkan Hellberg

Försäkringsbolag
sedan 1860Håkan
• www.dina.se
Ylva Azcárate
Hellberg

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
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GÅ, LUNKA eller LÖPA?
Det var frågan när NIK anordnade
den årligen återkommande tävlingen/motionsrundan för 31:a gången.
Det var 1979 som den första byalunken
hölls. Veteranerna Björn-Erik Andersson och Gullmar Bäckström var med
redan då och har sen dess deltagit varje
år utom ett – alltså 30 gånger.
Även i år gick starten vid Bergsgården i Närkesberg, där man kunde
välja på en längre sträcka på drygt en
mil eller en kortare på ca. 3 km. Fem
löpare valde den långa sträckan över
Munkerud, Eketorp och Laggarfall och
segrare blev Kenneth Karlsson med en
tid på 39,5 minuter, medan tvåan Kent
Johansson följde efter på 47,3 minuter.
Den kortare sträckan gick över
byarna Emme och Berg och där kom Ruben Sandén först i mål – morfar Bertil
Sandén, 78 år fick se sig besegrad av sitt
barnbarn. Filip Larsson kom in som god
tvåa, tätt följd av Niclas Fransson. De
flesta av oss föredrog dock att gå eller
lunka i mer eller mindre maklig takt.
Motivet på årets diplom var hämtat
från Lindkvists saxsmedja i Emme och
utfört av konstnären Kerstin Karlsson i
Bygget.
Inger Falkenström, text och foto
Anita Karlsson, foto
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Kerstin Karlssons motiv till årets diplom kom
från Lindkvists smedja.

Kent Johans

son
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N yårsfest i
Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2010
kl 18.30

Spelprogram 2010
Div 6 Södra
Datum
2010-09-04
2010-09-11
2010-09-19
2010-09-26

Tid
11:00
13:00
16:00
12:00

Match
NMFF – Svartå IF
NMFF – Åmmebergs IF
Vivalla Star IF – NMFF
NMFF – SMÅ IF

Supé med tre rätter, dans till Roffes,
champagne vid 12-slaget
och fyrverkeri.
Pris 380 kr
Anmälan senast 19 december till:
Susanne Qvick 0583-222 66,
070-277 12 66.

Välkomna

hälsar N ärkesbergs Byaråd

Div 8 Södra
Datum
2010-09-05
2010-09-12

Tid
12:00
17:00

Match
NMFF 2 – Pålsb. GoIF 2
Sannaheds IF – NMFF 2

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

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

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
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Björn-Erik gör comeback i NIK
Gamle försvarsklippan Björn-Erik
Andersson gör comeback i NIK. Men
den här gången inte som mittback
utan som ansvarig för en välbehövlig renovering av Björklundavallen
och Sveasalen.

ken rustats upp. Lagledarbänkarna
har renoverats och alla som kört förbi
fotbollsarenan har noterat att räcket
mot plan åter lyser vitt. Under hösten
ska Sveasalen rustas upp; fönster ska
kittas, paneler och dörras ska renoveras,
på baksidan blir det en ny trappa och
klubbrummet ska snyggas upp.
Sveasalen förvärvades som omklädningsrum och klubblokal 1984. Lokalen
byggdes om helt med ideella krafter,
varav Björn-Erik var en av de hängivna
frivilligarbetarna. Efter 26 år är det nu
dags igen.
– Ja, det är fenomalt roligt att få
göra något som är meningsfullt både för
mig och för bygden, säger Björn-Erik.
Lars Jonsson
Foto: Lars Jonsson

Foto: Bengt-Göran Eriksson

I 27 år spelade Björn-Erik i Närkesbergs
A-lag. Enligt den legendariske Sydnärketränaren Gubben Sjöberg var BjörnErik en av de viktigaste spelarna i
laget när NIK gjorde succé på 1970- och
80-talen.
Tack vare en arbetsmarknadsåtgärd
har nu NIK kunnat engagera Björn-Erik
på halvtid för att svara för renovering
av Sveasalen och anordningarna runt
Björklundavallen. Redan har kios-

1984 var möbelsnickaren Björn-Erik en av de
ideellt arbetande som byggde om Sveasalen.

26 år senare renoverar Björn-Erik anläggningen.

Tekniskt missöde
saboterade Ulla-Carins film
I förra NIK-aren kunde vi läsa om UllaCarin Grafströms nya film Det kunde
ha varit jag. Den premiärvisades i SVT i
juni. Men utan speakerljud! Och filmen
blev därmed helt obegriplig.
– Det kändes hemskt, säger UllaCarin. Jag kastade mig på telefon och
ringde programkontrollen, men det var
för sent. Inget gick att göra.

SVT har nu i alla fall visat ett antal
repriser av filmen med den korrekta
ljudfilen. Fortfarande går att det att se
filmen på SVT Play. Ulla-Carin berättar att filmen också visats på några
festivaler under sommaren och visas nu
närmast på ett utomhusevenemang i
Nyköping den 18 augusti.
Lars Jonsson
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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. Specialkonstruktioner
offereras på begäran.
Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se
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