NIK-aren
Närkesbergsbygdens egen lokaltidning
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Trivselkvällen

FOTBOLL &
GRILLKARRÉ

på Björklundavallen sid 5

sid 16–17

Fullblod och tufft
renoveringsprojekt
hos Wilda & Lasse i
Munkerud Sid 6–7

Sommarens byavandring:

Genom Laggarfall &
Siggetorp sid 22–23

GOURMET-TEST
på bygdens matställen
Sid 12–13
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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!
Flera gånger har vi pekat på det stora antalet småföretagare i Närkesberg, en
sällsynt företagsam bygd. Men vi tänker nog inte alltid på att många av dessa
entreprenörer är inflyttade till bygden. I det här numret av NIK-aren visar vi
på några inflyttades verk och allt positivt de tillfört.
Kontinuitet, trygghet, tradition och
rotfasthet kan vara positiva värden på
landsbygden. Men det är när dessa värden möter nya idéer, nya erfarenheter
och kanske till och med ifrågasättande,
som det uppstår utveckling och ett mer
spännande sätt att leva.
Så alla nyinflyttade till Närkesbergsbygden: Stort tack för att ni flyttat
hit! Ni har mycket att tillföra.
Ulla och Thomas Falkenström har
bestämt sig för att genomföra ännu en
Konst- och hantverksutställning nästa
sommar. Arrangemanget brukar dra
över tre tusen besökare till Närkesberg.
Nästa år kommer Ulla och Thomas att
samarbeta med NIK och Byarådet om
genomförandet av utställningen. Många
närkesbergare kommer därmed att bli
delaktiga i arrangemanget. Bra för bygden, tycker vi på NIK-aren.
Äntligen finns nu NIK-aren att läsa
även på nätet. Gå in på www.narkes-

Framsidesbilden: Arabhingsten Ungaro
(El Amin-AJA Bey Khatenya) i Munkerud.
Foto: Johanna Ullström.

berg.se och klicka på NIK-aren på startsidan. Där kan du läsa senaste numret
och äldre nummer tillbaka till 2009.
Inger Falkenström, Lars
Jonsson och Agneta Näsberg

DANSKVÄLL

TILL EDWINGS

Bergsgården 22/10 kl 20.00
Dans till blandad musik
Servering, 125 kr
VÄLKOMMEN!
Byarådet anordnar

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.
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ALLT FÖR JAKTEN!
Roligare jakt med varma torra fötter. Alpinas
sköna membrankängor när du ska gå långt.
Vard. 9-19
Lörd. 9-14
Sön. 11-16

VARUHUSET

i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

Nu 200:- rabatt
på Alpinas kängor Trapper
med denna kupong.

(Ord. pris 1995 kr. Erbjudandet gäller t.o.m.
17/10 2011)

”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

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

NMFF i anfall mot Kilsmo. Hemmaspelarna är
fr. v. Oskar Widmark, Robin Andersson, Dennis
Stenmark och Jonas ”Spiken” Karlsson.

Storpublik på Björklundavallen
Många närkesbergare minns NIK:s
hemmamatcher under 1970- och
1980-talen, inte minst skildrade i
boken Matchen: Två hundra i publiken och ett folkliv utan like. Sveriges kanske siste gårdfarihandlare
Kalle i Söränga sålde godis. Stoj och
skratt från åskådarna. ”Uj, uj, uj
domarn!” klagade Ekholms högljudda stämma. ”Ut med domarn!”
forsatte Sven i Svaldre. Publiken
tryckte på mot sidolinjen...
På senare år har det ju varit lite mer
glest på åskådarplats, knappast mer än
tio i publiken. Men inför första hemmamatchen efter sommaruppehållet,
mot Kilsmo, bestämde sig NIK-styrelsen
för en storsatsning för att få hemmapublik. En specialinbjudan delades ut i
bygden med löfte om god fotboll och god
grillkarré. Och faktiskt! Publiken kom!
Nästan sjuttio åskådare! Åter på Björklundavallen var folklivet med skoj, prat,
skratt och skäll på domarn…
– Så här mycket folk har det inte varit på en match sedan storhetsdagarna!
jublade klubbens alltiallo Björn-Erik
Andersson.
Idrottsligt gick det sämre. NMFF
kämpade väl, men förlorade matchen
mot Kilsmo med 4-1.
– Trots förluster är vi ändå inne i
en positiv process, säger tränaren Björn
Löfgren. Vi jobbar för varandra och blir

alltmer ett lag. Och vi har allt roligare
när vi spelar.
Hur motiverar då tränaren laget när
vinsterna dröjer?
– Ja, det gäller att hitta och lyfta
fram ljusglimtarna och det finns faktiskt många, säger Björn.
B-lagsmatchen hemma mot Pålsboda
blev mer dramatisk. Mattias Lindström
fick bytas ut efter att ha fått en rejäl
blåtira. Marcus Helgesson flyttades ner
till backposition, där även han snart
fick en så rejäl smäll att ambulans
tillkallades. Det visade sig att han fått
en hjärnskakning. Han har fått ta det
lugnt en tid, men uppges nu vara helt
återställd. n

Bästa publiksiffran på decennier när NIKstyrelsen lockade med grillkarré.
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”Stadsråttor” genomför sin
dröm i Munkerud
– Jag är en stadsråtta, men vill inte
bli gammal utan att ha provat att bo
på landet, säger Lasse.
– Vi är de rikaste människor,
eftersom vi håller på att genomföra
vår dröm, tillägger Wilda. Med rik
menar jag inte pengar utan något
helt annat, betonar hon. Det är ett
stort steg och det blir inte alltid
som man tänkt sig – men det blir
bra i alla fall.
Wilda Wiholm och Lasse Wiklund flyttade från Stockholm till Munkerud i
Närkesberg sommaren 2010. De hade
då köpt en gård med två bostadshus
och tillhörande uthus. Bostadshusen
hade stått tomma i 60 år och var fulla
Lasse och Wilda i väntans tider. (Det blev en
med skräp och bråte. Det gick åt många
flicka.)
containrar innan de hade rensat ut allt.
som alla som passerat Munkerud säkert
(Det återstår fortfarande en hel del i
lagt märke till – hästar – och då inte
uthusen.) Bostadshusen hade varken
vilka hästar som helst utan fullblodsavatten eller avlopp och elen fungerade
raber. Hela sitt liv har Wilda
mycket dåligt.
”I vintras önskade
varit intresserad av och
– Vi fick börja med att
jag ibland att vi hade arbetat med hästar, även
göra en gammal bykstuga
köpt något i Frankrike utomlands. Hon har också
beboelig och hade en ”bajafått en gedigen erfarenhet
maja” ända fram till i våras. istället.”
genom sitt arbete på ett av
I vintras önskade jag ibland
Sveriges största stuterier, som ligger i
att vi hade köpt något i Frankrike istälSkåne. Utöver det har hon genomgått
let, skrattar Wilda.
flera adekvata kurser.
– I början gick mycket tid till att lösa
Lasse jobbade tidigare som lärare
alla akuta problem som uppstod, fyller
och journalist och arbetar idag som
Lasse i.
arbetskonsulent. Han har ingen längre
erfarenhet av hästar, men är idag en
Många bollar i luften
viktig del av verksamheten. Lasse är
Wilda är utbildad scenograf och jobbar
också poet och framför sina dikter i
till stor del hemifrån med detta samt
rappform.
design och inredning. Hon kommer att
Gården har för närvarande åtta
öppna en inredningsbutik för byggmahästar, varav två föl. Verksamheten
terial, bl.a. olika golvmaterial, där hon
kommer inte bara att handla om uppsamarbetar med ett företag som heter
födning av föl, utan Lasse och Wilda
Stiltje. Hon har också en annan sida,
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Oskars gård... där familjen räknar med att nedervåningen kommer att vara
klar för inflyttning under hösten.

planerar också att hålla olika kurser och
utbildningar. De vänder sig även till en
internationell kundkrets.
– Vi kommer att begränsa oss till
tre föl per år för att få en hög kvalitet,
förklarar Wilda. Det blir sen inte lätt att
sälja dem, men det är ju så vår verksamhet är, suckar hon. Man blir ju så fäst
vid dem.

Stora renoveringsprojekt

Wilda och Lasse berättar att det första
året har varit tufft och hårt, men att
det värsta nu är gjort. Mycket återstår
dock fortfarande och det blir inga åtta
timmars arbetsdagar för paret den närmaste framtiden. Till hösten räknar de
med att kunna flytta in i den stora mangårdsbyggnaden. Det andra bostadshuset på gården är tänkt att fungera som
kontor och kursgård.
Ett annat framtida projekt är att
renovera det stora stallet så att det
uppfyller alla krav som myndigheterna
ställer. Idag bor hästarna i ett tillfälligt
stall, som för den oinvigde ser ut som ett
fullgott sådant.

Fullblod från Munkerud.

Gården har paret döpt till the Heartfall
farm (Hjärtafallet), eftersom den ligger
vid Hjärtasjön. Båda uppskattar tystnaden, lugnet och naturen i Munkerud
och det är anledningen till att de valde
att bosätta sig där och genomföra sin
dröm. n

Ytterligare information om parets
verksamhet finns på hemsidan
www.heartfallarabians.com.
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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!

Hjälp de
drabbade i
GÅ MED I VÄRLDENS
STÖRSTA MÄNSKLIGA
Haiti

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

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

www.sydved.se

Lerbäckskretsen, kontaktperson

Irma Sandgren tfn 0582-500 02
www.redcross.se

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

För oss är resan lika viktig som målet.
Skidresa Italien
17–26 februari
2012
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se
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01046-784 66

jan.sandberg@sydved.se
FALKENSTRÖMS
EL

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

0583-343 90

www.sydved.se

Installationer och
reparationer
Ring 070-575 86 63
eller 0583-220 01

Åskväder vållade brand i Närkesberg
Natten mellan den 9 och 10 augusti
upptäckte Lars-Erik Gustavsson i
Berg att rullgardinen i grannhuset
lyste röd. Det brann för fullt och
när brandkåren kom gick inte huset
att rädda.
NIK 4 2010.pdf

1

2010-11-22

12.41

Det var den nyligen bortgångne närkesbergsprofilen Åke Karlssons och systern
Majlis Göranssons hus som brann ner
den natten.
– Det är ändå tur att ingen människa kom till skada, säger Majlis, men
det är klart att det är sorgligt, fortsätter hon. Det var ju vårt barndomshem
med allt vad det innebär av minnen från
barndomen och ungdomen.
Åke började fotografera 1959 och i
huset fanns två skåp fulla med diabilder, som gick upp i rök. Likaså fanns

Bubbel, tilltugg och livemusik.

150 kr

Boka på tele 0583-220 90, 070-725 78 80
eller på mejl iml@telia.com.

bergs

Närkes

FILM
festival
2011

Bli medlem i NIK!
HELGONMARKEN
5 OCH 6 NOVEMBER 2011
KL 11-16

Butik med ekologiska

Sonja Thyen, Regina Shoffa
specerier
– öppen
när
Andersson,
Ulla-Carin
Grafström
och Mia Jameson

andra har stängt!

Caféet håller öppet samma tider
med varm mat, smörgåsar och fika

Beställningar o
arrangemang

I ÖVRIGT ÖPPET FÖR BESTÄLLNINGAR –
FÖRTÄRING ENLIGT ERA ÖNSKEMÅL!
RING OCH BOKA!
BUTIKEN MED EKO-SPECERIER, CHOKLAD,
Information:
JORDNÄRAS
MARMELADER,
EGEN WWW.JORDNARA.NU
IMPORTERAD OLIVOLJA MM.
ÖPPET NÄR JAG ÄR HEMMA.

Facebook Kopparbergs Gård
RING NÄR DU VILL HANDLA!
0730262036
058322036

INFORMATION WWW.JORDNARA.NU
FACEBOOK KOPPARBERGS GÅRD
0730262036
058322036

KOPPARBERGS
KOPPARBERGS GÅRD
GÅRD

FILMPREMIÄR!

Nya Närkesbergsfilmen har urpremiär lördagen 12 november kl 19.00 i Bergsgården.

gamla papper från 1700-talet som försvann i lågorna.
– Konstigt nog hittade vi teckningar
som Åke gjort i skolan, lite svedda i
kanten men ändå välbevarade, berättar
Majlis. Alla föreställer kända idrottsmän och visar Åkes tidiga idrottsintresse. Skolböckerna hade däremot brunnit
upp. Förutom teckningarna hade några
enstaka föremål klarat sig.
Ett nytt hus kommer att byggas upp
avslöjar Majlis och byggare har redan
räknat på kostnaden. n

VÄLKOMMEN!

Torget Askersund

VÄLKOMMEN!

0583-141 39
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Ull och skinn

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB

Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp, 0583-222 52
www.ullochskinn.dinstudio.se

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

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

www.ess.se

M ör tsjöns
R edovisning

Retermia Värmeåtervinning

Aukt. Redovisningskonsult

Energi Spar System HB
0582-505 80, 070-511 39 30,
ess.retermia@telia.com

NÄRKESBERGS HÖNSERI AB

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

ÄGG
BOD

vid Västanå Gård

Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.

Ägg från frigående höns
som äter vegetabiliskt foder.

Rådgivning och utbildning

Självbetjäning

Årets äggföretagare 2009

Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

Joacim Närkeby
0583-220 06
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Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

Välkommen!

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
Konferenser
Danskvällar
Träningsläger
Revykvällar
Klassträffar
Studiecirklar
Sammanträden

Kurser
Bröllop
Mässor
Fester
Årsmöten
Auktioner
Träffar

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
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NIK-aren testar bygdens matställen

Gräddtårtor ett måste
Som de flesta i bygden känner till
kan man gå på kafé i Närkesberg på
torsdagskvällar under sommaren.
I det gamla kapellet serverar familjen Lindkvist kaffe med dopp och
tre generationer står bakom disken.
För 21 år sedan köpte några grannar,
däribland Kerstin och John Lindkvist
kapellet, för att rädda huset från förfall.
– Vi var oroliga för vad som skulle
hända med byggnaden och la ett bud,
berättar John.

Utbudet är rikligt och allt är hembakat.

– Sen började vi fundera på vad vi
skulle ha det till, fortsätter Kerstin och
eftersom jag alltid velat ha ett kafé fick
det bli så. Ni känner väl igen uttrycket:
”När en av oss dör ska jag öppna kafé”,
fortsätter hon och skrattar.
Under årens lopp har olika personer
deltagit i verksamheten, men det har
alltid varit minst tre som hjälpts åt att
baka. Här finns bullar, kakor, smörgåsar och så det populäraste: tårtor – det
är ett måste. 3–5 går åt under en kväll.
Därnäst efterfrågas Kvarnåkakor, som
bakas efter ett hemligt recept.
Kundtillströmningen är stor och
mellan 40 och 120 personer bruka söka
sig hit, beroende på väder och underhållning. NIK-arens reporter hade turen att
vara där när gruppen Pajazz uppträdde.
Kaféet är en de få samlingsplatserna
för bygdens folk som finns idag. Här
kan man träffas, ta en fika och sitta
och prata, som en av stamgästerna uttryckte det. n

Vita Krala – Lång och god måltid
Restaurangen Vita Krala i Haddebo
har funnits några år och drivs av
Frank Kerssens och Chris Renet,
inflyttade från Holland. På hemsidan lockas med vackert läge i hus
från sent 1700-tal. Bordsreservation
rekommenderas. Fast det hade vi
nog inte behövt. Väl framme ser vi
endast ett annat middagssällskap.
Sällskapet väljer meny med soppa och
varmrätt. Några väljer därtill dessert.
Purjolökssoppan är len och fin, toppad
med grädde. Den starka kryddningen
av tomatsoppan kontrasterar bra mot
den rena tomatsmaken. Goda brödbitar
att doppa i olivolja och ost serveras till
sopporna.
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Sällskapet har utsikt över köksträdgården och ser kockarna flera gånger i landen plocka grönsaker från detta skafferi.
Så nog är maten färsk!
En utmärkt sallad serveras som en
liten mellanrätt. Samtliga grönsaker,
förutom oliverna, kommer från egna
köksträdgården.
Så kommer då slutligen varmrätterna. Den panerade fläskkotletten är
perfekt stekt. De hackade haricots verts
som serveras till saknar sälta, men det
går ju att åtgärda. Svampsåsen är ljuvlig.
Värdinnan har före tillagningen visat
upp de nyplockade kantarellerna.
Torsken är lagom kokt, fast och fin.
Den holländska såsen balanserar fint
syra mot smörsmaken. Till bägge varm-

NIK-aren testar bygdens matställen
rätterna serveras gratinerad, välkryddad
potatispuré.
Till dessert bjuds yoghurtgrädde med
färska blåbär och morotskaka. Och har
ingen dessert beställts bjuds ändå chokladbitar med kokos och nötter till kaffet.
Priset då? 145 kronor för soppa,
varmrätt och kaffe måste sägas vara
prisvärt. Vin serveras även per glas till
rimligt pris.
Så sammanfattningsvis; En vällagad,
välkryddad, god och prisvärd måltid.
Väntan blev lång mellan rätterna. Men
vem bryr sig om det om man har trevligt
och ingen tid att passa. Och om man har
bråttom kan man ju välja dagens rätt,
denna dag lasagne för 105 kronor. n

Nästan alla grönsaker Frank och Chris tillagar kommer från egna köksträdgården.

Oräkneliga tapas i Kopparberg
NIK-arens läsare känner väl till
restaurangen på Kopparbergs gård.
Vi har skrivit om den flera gånger.
Restauranglokalen inryms i gårdens
gamla ladugård. I sommar har öppet
hållandet inskränkt sig till några
temakvällar och beställningar. NIKarens utsända besöker en fullbokad
Tapaskväll en av de sista dagarna i
juli.
Tapas är ett begrepp för olika smårätter
från Spanien. Tapar betyder att täcka
och det påstås att man förr skyddade
(täckte) vinglaset mot flugor med ett fat
som man la lite skinka och annat på.
Hur det än förhåller sig med det,
krävs ganska många tapas-rätter för att
bli mätt. Och nog blir vi mätta den här
kvällen hos Mia Jamesson på Kopparbergs gård. Där serveras örtkryddade
kalamataoliver, gröna oliver, marinerade
kronärtskockor, kaprisfrukter, ugnsgrillad mandelpotatis med mojo rojo och
vitlöksaioli, het chorizogryta med fikon,
sparris med pinjenötter, vitlöksbröd,
gazpacho, manchego med Jordnäras röda
fikonmarmelad, grillad chèvre, serrano

skinka, spanska korvar, tortilla med
ruccola och manchegoost, stor sallad. Och
kanske något mer. Vi tappar snart räkningen på alla rätter som dukas fram.
Alla rätter är vällagade och välkryddade. Och ekologiska, poängterar Mia.
250 kronor kostar Tapaskvällen. Absolut prisvärt, i synnerhet som Mia bistår
med doggybags för resterna. Därmed är
även söndagslunchen ordnad! n

Mia bjuder frikostigt med sig även av
recepten på läckerheterna.

MOJO ROJO
Mixa 3 skivor dagsgammalt vitt bröd
med 1 ägg, några vitlöksklyftor, 1 tsk
krossade kumminfrön, 1 msk paprikapulver, en doft cayennepeppar
och 3 msk god vinäger. Mixa sedan
i 2 dl olivolja och några msk vatten.
Smaka av med salt och peppar. Det
går också att runda av med en burk
krossade tomater och en liten sked
honung om man tycker att smaken
är för spetsig.
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Det goda livet i
hela Askersund!

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

www.widmarksel.se
• Elinstallationer
• Inbrottslarm
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Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

Det hänger på den
som håller i spöet
Fisketillgången i Storsjön är bra,
enligt Ken Lampa – storfiskare och
medlem i Storsjöns fiskevårdsförening.
Ken kör med ekolod över sjön och kan
därför berätta att det är gott om fisk.
Det finns mycket småfisk och även stora
gäddor. Själv fick han en gädda på 7,5
kilo i somras.
– Ska man få gäddor ska man fiska
vid vassruggar, det är där de håller till,
avslöjar han. Det hänger mer på den
som håller i spöet, än på tillgången om
man ska få napp. Det gäller att veta hur
man ska fiska.
Den populäraste fisken är naturligtvis gös, men där har fiskelyckan
inte varit så stor. Några grabbar från
Svennevad har dock dragit upp gös på
4–5 kg. Ken har däremot inte varit lika
lyckosam, utan bara fått upp mindre
exemplar som han fått kasta tillbaka,
eftersom de inte höll måttet. Gösen
simmar mestadels nära botten så det är
viktigt att gå ner till 5–6 meter och bäst
är att använda wobbler.
Tillgången på kräftor verkar där
emot vara mycket dålig. Många menar
att det beror på den kalla vintern, men
det ställer sig Ken tveksam till. Det var

Prenumerera
på Bingolotto!
Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

ju kalla vintrar förr också och det påverkade ju inte kräftbeståndet.
Försäljningen av fiskekort har gett
en inkomst på cirka 15 000 kronor, vilka
används till att köpa gösyngel som sen
planteras ut. n

Segrare i den metartävling som
NIK anordnade i juni
Barnklassen: Elina Stenholm, 102 gr
Damklassen: Karin Lindström, 162 gr
Herrklassen: Roland Eriksson, 708 gr

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

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

Foto: Johan Högberg

Som vanligt drog Trivselkvällen mycket
folk, kring 150 fastboende och sommargäster. Hamburgare, kaffe, lekar
och lotterier tillhör självklarheterna
på Trivselkvällen. I år kunde en stolt
NIK-styrelse även visa upp den nyrenoverade Sveasalen. Mer om detta i en
annan artikel i tidningen. I klubbrummet visade renoveraren själv, Björn-Erik
Andersson, upp sin förnämliga tidningsklippsamling från NIK:s glansår på
1970- och 1980-talen.
Närkesbergs egen jazzgrupp PAJAZZ
stod för underhållningen, liksom i fjol
med sångerskan Lena Larsson från
Stockholm som gästartist.

Foto: Johan Högberg

För första gången i historien fick
Trivselkvällen statsministerbesök.
Ja, i filmens värld, men ändå... I
övrigt innehöll kvällen alltifrån
visning av nyrenoverade Sveasalen
till kokosbollkatapulten och jazzkonsert.

Statsministern spelad av Gunilla Pettersson
skriver autografer på sitt besök i Närkesberg.

bygder som den här, jag för min kamp
i riksdag och i regering, dundrade Annika Falkenström ut från scenen till
publikens jubel.
– Vi hoppas bli klara med inspelningarna under september månad,
berättar Ulla-Carin. Sedan återstår det
omfattande klipparbetet. Premiär blir
det på Närkesbergs filmfestival den 12
november.
Filmen skildrar Närkesbergsbygdens dotter Annika, som via kommuStatsministerbesök
nalpolitiken i Askersund går vidare till
Statsministern då? Jo, som ett led i
rikspolitiken och blir statsminister efter
inspelningen av Ulla-Carin Grafströms
valet 2014. Hon sköter sitt ämbete med
och Lars Jonssons nya film, fick alla
glans. Ända tills hon tvingas avgå efter
Trivselkvällens besökare agera statister
en stor skandal vintern 2016
i en scen där statsministern
”Det är för Närkesdå Närkesberg placeras på
kom hem till sin hembygd
berg och bygder som världskartan. Skandal?
för att hålla tal till sina
– Ja, vad som händer
gamla vänner. Filmmakarna den här, jag för min
avslöjas på premiären, säger
kunde avslöja att rollen som kamp i riksdag och i
Lars.
statsministern besatts med regering.”
Lars berättar om Annika
Gunilla Pettersson, revyräv
som växte upp under enkla förhållanden
från Närkesberg. Scenen som spelades
i Närkesberg på 1950- och 1960-talen.
in skulle föreställa Trivselkvällen 2015,
Hon studerade medicin, doktorerade
nästan ett år efter att Annika Falkeninom hjärnforskning och blev politiskt
ström sensaaktiv inom vänstern. I kommunalpolitionellt blev
tiken blev hon en pragmatisk vänsterstatsminister.
partist, men kommer efter riksdagsvalet
– Det är för
2014 att leda en mittenregering.
Närkesberg och
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Många medverkar

– Fast det viktigaste med vår film är
faktiskt inte historien om Annika, säger
Lars, utan att berätta om livet på landsbygden och att leva i Närkesberg.
Är det då bara närkesbergare som
agerar i filmen?
– Närkesbergarna är viktigast i
filmen, slår Ulla-Carin fast. Men vi har
anlitat en del mera rikskända aktörer
också. Radioprofilen Martin Dyfverman
spelar en huvudroll som den dokumentärfilmare som ”gör” filmen. Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren spelar sig själv
som politisk kommentator och Gudrun
Schyman berättar om vad som gjorde
Annika till feminist. Och så planerar vi
en intervju med miljöveteranen Björn
Gillberg, som har ett horn i sidan till
Annika för hennes rovdjurspolitik...n

Skogsdagar
med hästfokus
Helgen 22–23 oktober förvandlas
Rude till ett eldorado för alla hästälskare. Från hela Sverige kommer de
resande med sina hästar för att köra
timmer.
– En del är rutinerade, andra är
nybörjare och kommer för att lära,
säger Gunnar Bärlund, som arrangerar skogsdagarna tillsammans med
Ingvar Karlsson.
Gunnar berättar att de flesta
hästarna är nordsvenskar, men
också fjordingar, ardenner och något
gotlandsruss kommer att delta. Han
hoppas på mycket publik och utlovar
fina hästupplevelser och därtill grillmat och värmande soppa. n

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i
stor sortering.
Tänk på miljön – handla lokalodlat!

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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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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

N yårsfest i
Bergsgården
Nyårsafton 31 december 2010
kl 18.30
Supé med tre rätter, dans till Roffes,
champagne vid 12-slaget
och fyrverkeri.
Pris 450 kr
Anmälan senast 19 december till:
Susanne Qvick 0583-222 66,
070-277 12 66.

Välkomna

hälsar N ärkesbergs Byaråd
18

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta

Telefon:
0583-410 60
070-689 57 87 (Magnus)
070-335 01 69(Johan)

Vad händer i en
bygd när 134
av 135 gårdar
säljer sina kor?
En fortsättning
på den slutsålda boken
Från Östra
Lerbäck till
Närkesberg.
Boken har fotografier i färg av 250
enskilda boningshus i trakten.
Vackert inbunden i hårda pärmar och
endast tryckt i 800 exemplar. 272 sidor.
Pris 375 kr
Utgiven av Bild & Kultur AB i samarbete
med Föreningen Östra Lerbäcks historia.

Bild&Kultur

tel 0583-131 00 www.bild-kultur.se

26 entusiaster inför starten på ”Gå, lunka, löp”.

Kent Karlsson vann det långa
loppet för andra gången i rad
Söndagen den 7 augusti var det
dags för det årliga ”Gå, lunka, löp”.
Det var totalt 26 deltagare som ställde
upp i hällande regn, varav 21 valde
den kortare rundan och 5 den längre
sträckan. I år var det start och målgång
vid Sveasalen.
Som vanligt var det Kerstin Karlsson i Bygget som hade målat motivet på
diplomet.

Segrade i det långa
loppet gjorde Kent
Karlsson för andra
året i rad. Som god
tvåa kom Jonas
Helgesson och på
tredje plats RosMarie Gustafsson.
Den kortare
sträckan vanns av Sandra Bäckström. n

Dans till Edwings på Bergsgården
Den 22 oktober blir det riktig danskväll på Bergsgården. Byarådet har
engagerat den kända dansorkestern
Björn Edwings från Eskilstuna.
Kapellmästare är keyboardisten Björn
Edwing. Han startade föregångaren
Sörmlänningarna, som slog igenom i Nygammalt. Senare bytte orkestern namn
till Björn Edwings orkester. Edwings
har spelningar på båtar och fastland, i
Sverige och utomlands. Nu kommer de
äntligen till Närkesberg.

En annan orkestermedlem känner
många närkesbergare väl: Anneth Pettersson, bördig från Tösnahult, spelar
keyboard och sjunger i orkestern sedan
13 år. På danskvällen i Bergsgården blir
det blandad dansmusik, berättar hon.
– Ja, vi ska spela allt från 1930-tal
till 2000-tal, lovar Anneth.
Kvällen vänder sig inte bara till dem
som dansar. Kom gärna och lyssna! n
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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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Sveasalen i nyskick
NIK-aren har tidigare rapporterat
om den pågående renoveringen av
Sveasalen. Primus motor i arbetet
är Björn-Erik Andersson.
Hela idrottsplatsen med lagledarbänkar,
kiosk och räcke fick en ansiktslyftning
redan förra sommaren. Byggnaden har
totalrenoverats ut- och invändigt. NIK:s
klubbrum är nu en ljus och trivsam lokal,
perfekt för fotbollssnack efter matchen
och perfekt för NIK:s styrelse, som haft
sina möten där under vår och sommar.
Det återstår en del renovering, berättar Björn-Erik. Den gamla lägenheten
i huset ska rustas upp och en del målning återstår. Men redan nu har NIK
fått en praktisk och trivsam klubblokal i
nyskick. n

Björn-Erik Andersson har gett Sveasalen en
ansiktslyftning.

Filmfestival med
galapremiär
En av höstens stora begivenheter blir
tioårsfirandet av Närkesbergs filmfestival 11–13 november.
Som rapporterats i annan artikel i
tidningen har den nya Närkesbergsfilmen om statsministern Annika
Falkenström premiär på lördagen den
12 november.
– Det blir en riktig galapremiär,
säger Ulla-Carin Grafström. Självklart
blir det bubbel, mingel med huvudrollsinnehavarna och levande musik.
Vill man vara säker på att få biljett
till filmpremiären bör man nog boka
redan nu!
Övriga filmer på filmfestivalen är
inte klara, men Ulla-Carin berättar att
det som vanligt blir barnfilm på fredagskvällen och i övrigt en blandning
av lite bredare och smalare filmer
under lördagen och söndagen. n
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Från Blinda Clara till Kalle i Söränga
I år var det dags för byarna Laggarfall och Siggetorp i Närkesberg att
få ett andra besök. 1989 ägde den
första byavandringen rum här.
Första anhalt på årets byavandring var
boplatsen Lugnet vid Laggarfall, där
den sista boende var ”Blinda Clara”, som
flyttade därifrån 1913. Strax därefter
revs huset. Enligt sägnen blev hon blind
av ett vådaskott, men det finns olika
uppgifter om hur mycket hon kunde se
och i kyrkböckerna finns inga anteckningar om detta. Kanske var det så att
det var en fördel ibland, om man var
fattig, att vara blind.
Efter Lugnet fortsatte vandringen
till själva byn, där det idag inte finns
någon fast boende. Byn nämns första
gången 1635 i en skattelängd, men man
har hittat en stenyxa på platsen som
är minst 2000 år gammal och visar att
det har funnits människor här långt
tidigare.
Mellan Laggarfall och Siggetorp
vid Spökeberget låg ett torp som kal�lades Målarns. Här bodde på slutet av
1800-talet en Per-August Olsson som
målade kyrktak, därav namnet. Det
sägs att han ramlade ner under en
målning och då föll på en kamrat, som
22

ska ha skadats så illa att han avled.
Per-August var mycket trädgårdsintresserad och odlade både blommor och
medicinalväxter. Än idag kan man se
spår av detta och det tronar en ståtlig
Ornäsbjörk på platsen. Man har också
hittat en bok som tillhört honom. Boken
handlar om hur man botar sjukdomar
och huvudtesen är att allt går att bota
med vatten – både invändig och utvändig användning.
Vandringen avslutades i byn Siggetorp, där det idag inte heller finns någon
fast boende. Kvasjön, som ligger intill,
har efter sjösänkningen i början av
1900-talet nästan vuxit igen, men innan
dess träffades ungdomen på en ö för att
dansa och umgås. På Siggetorps mark
låg även NIK:s fotbollsplan ända fram
till 1960-talet.

Troligen Sveriges
siste gårdfarihandlare

Fredagens vandring gick till Sörängen,
där John och Anders Lindkvist berättade om gårdfarihandlaren Kalle i Söränga. Han beställde varor från Åhlén
och Holm och cyklade sen runt i bygden
och sålde dem. Samtidigt förmedlade
han nyheter och berättade mer eller
mindre trovärdiga historier, där han

själv ofta var huvudfigur. I en av dessa
ramlade han ner i en forsränna, men det
var inga problem. Det var bara att hålla
huvudet över vattenytan och när han
sen sprang hem, sprang han så fort att
kläderna torkade på vägen.
Nästa års byavandring går till
Folketorp och redan i november börjar
John och Anders Lindkvist plocka fram
uppgifter om byn. De använder husförhörslängder och Svensk dödsbok. Sedan
träffas kommittén och folk från byn
trettondag jul och arbetet fortsätter.
Nästa år är det 30 år sedan första
byavandringen. Det var faktiskt NIKaren som bidrog till detta. Det var
nämligen så att Sture Falkenström
och Åke Karlsson tänkte skriva om
byn Stensätter i NIK-aren och kontaktade John Lindkvist som härstammar
därifrån. Han och sonen Anders hade då
börjat släktforska och kunde bidra med
material. Det visade sig att flera var intresserade och man bildade en kommitté
och anordnade en byavandring. Året var
1982.

– Det var 30 grader varmt och stekande
hett, berättar John. Vi trodde inte det
skulle komma just någon. Så fick vi se
ett dammoln på vägen och det dök upp
fler och fler bilar. Det var säkert en 75
personer som kom. Sen ville folk ha en
fortsättning och på den vägen är det,
avslutar John. n
Ragnhild Dohn
slår ner en
skylt vid torpet
”Sockerbagarns”,
Siggetorp. Skylten
informerar om
senast boende på
platsen och var i
år den enda som
sattes upp, då
vandringarna är
inne på sin andra
runda i Närkesbergsbygden.

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

23

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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