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Närkesbergsbygdens egen lokaltidning
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Närkesbergsvägen
En marknad från
Haddebo till Skyllberg

Från idé till verklighet!

Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT,
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.
070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Karl-Willy
Karlsson
Skog AB
Tel: 0583-71 16 97
070-398 06 77
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Järn & Bygg

ÖPPETTIDER:
måndag–fredag: 06.45 – 18.00
lördag: 09.00–13.00
söndag: stängt

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

nummer tre av NIK-aren brukar vi
varje år berätta om de arrangemang
som Närkesbergs Idrottsklubb och
Byarådet i Närkesberg anordnat under
sommaren. I år liksom förra året har det
mesta dock ställts in på grund av pandemin. (Detta ständigt återkommande
ämne!) Vissa lättnader i restriktionerna
har ändå gjort en del aktiviteter möjliga.
För andra året i rad fick Lerbäcksmarken
ersättas av Knallesvängen och ett nytt initiativ för i år var Närkesbergsvägen. Under
båda dessa arrangemang öppnade många
som ägnar sig åt besöksverksamhet sina
hem och lokaler för besökare. NIK-aren
stannade till hos några av deltagarna som
kunde konstatera att arrangemangen var
mycket välbesökta. Människor tycks längta
efter att komma ut och träffas. Vi hoppas
att pandemin är över nästa sommar och att

Lerbäcksmarken kan återuppstå. Närkesbergsvägen kanske kan bli en tradition och
återkomma fler år.
Vi i NIK-aren har vidare besökt den nyinflyttade familjen Moa Lundholm och Christopher Borgvall i Bengtstorp och vi skildrar
även sommaren som gått i ett bildcollage.
Vi har också med hjälp av den ”gamle”
fotbollsspelaren Björn-Erik Andersson sett
tillbaka på några udda händelser under
NIK:s fotbollslags storhetstid.
Det och mer därtill kan ni läsa om i det
här numret av NIK-aren.
Än är pandemin inte över! Nu är det
viktigt att så många som möjligt vaccinerar
sig mot Covid-19, så att vi får stopp på smittan och det inte blir en ny våg i höst utan att
livet kan återgå till det normala igen.
Vi i redaktionen önskar alla våra läsare en
skön höst med klar hög luft och även ett och
annat välbehövligt regn!

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
24 april
29 maj
26 juni
24 juli

nr 28
nr 7
nr 74
nr 46

Leifs Lotteribolag
Anna-Lena Persson
Lars-Erik Gustafsson
Gunnar Nilsson

Inger

Siw

Håkan

NIK-aren ges ut av
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg
Ansvarig utgivare: Karolina Eriksson, 076-848 64 67,
erikzon@live.se
Redaktion: Siw Adolfson, 072-252 35 51, adolfson@telia.com
Inger Falkenström, 076-807 37 16, inger.falkenstrom@live.se
Håkan Gustafsson, 070-549 82 33, hawkan65@gmail.com
Grafisk formgivning och produktion: Bild&Kultur AB
NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.
Foto på framsidan: Höet är bärgat!
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med självbetjäning!
Gårdsbutik

Ekologiska grönsaker
och potatis
Öppettider:
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas
Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Opartisk rådgivning angående
åtgärder i skogen samt förmedling
vid försäljning och avverkning
070-536 72 64

DANIELSSONS
BILSERVICE
Utför alla slags reparationer
– även tyngre fordon
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Gålsjö

0583-410 87

Stig och Inger sittande och bakom dem Karin och Anders.

Filmpremiär
Lördagen den 24 juli var det filmpremiär i Rosendals festgård. Det var filmparet Anders
Gustafsson och Karin Danielsson från Kårberg som visade sin film om Stig Roland
Oskarsson – en film om ett liv i vardag och fest med sorger och glädjeämnen.
Stig uppträdde fullständigt naturligt och
chosefritt på filmen. Han bjöd på sig själv
och verkade inte alls störas av kameran.
Publiken verkade också mycket entusiastisk;
det hördes många skratt och applåderades
livligt. Stigs hustru Inger, som är född och
uppvuxen i Närkesberg, medverkade också
i filmen. Hon är för övrigt tvillingsyster till
Hans Bergqvist – en känd profil i Närkesbergs Idrottsklubb.

Anders och Karin har tidigare varit med
i filmprojekt om olika original som Valle
i Koja – där Stig också spelade huvudrollen – och Enslingen på Bockön. Anders
brukar säga att han gör vardagsfilmer för
vardagsfolk för att travestera Levi Karlsson, den blyge, som skrev vardagsvers för
vardagsfolk.

www.ess.se

M ör tsjöns
R edovisning

Retermia Värmeåtervinning

Aukt. Redovisningskonsult Srf

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

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.
Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

5

Moa, Christopher och Lo med hunden Abbe, som gärna ville vara med på
bild. I bakgrunden syns en del av odlingarna.

Tredje generationen
i Bengtstorp
Till Lilla Bengtstorp i Närkesberg flyttade Moa Lundholm och Christopher Borgvall för
ett och ett halvt år sedan. Det var en önskan om att bo på landet och att Moa tillbringat
nästan alla sina somrar där, som ledde fram till att det blev just gården i Bengtstorp.
Det var Moas mormor och morfar som
köpte gården i Bengtstorp på 50-talet som
fritidsboende och Moas föräldrar tog över
efter dem. Moa har därför alltsedan barndomen tillbringat somrarna där.

Längtan till landet
Moa och Christopher bodde i Stockholm
och kände att de ville ut på landet och efter
att ha bott nio veckor i Bengtstorp under
sommaren 2019 bestämde de sig för att ta
steget att flytta dit. Samtidigt blev Christopher som är dörrkonstruktör erbjuden
jobb i Örebro, vilket bidrog till beslutet.
Moa jobbade redan i Örebro; pendlade
emellan och jobbade mycket hemifrån.
– Tanken på att bo på landet, med ett
lite enklare och mer jordnära liv, har fun6

nits under en längre tid. Att kunna odla och
ha lite djur var något vi önskade och nu har
vi höns, två katter och en hund, berättar
Christopher.

Renoveringsbehov
Huset behövde rustas och det mest akuta
var att isolera delar av huset, framför allt
trapphuset, för att kunna bo där under
vintern. Det blev extra bråttom eftersom
Moa blev gravid strax innan flytten och att
då även en baby skulle kunna bo i huset.
Dottern Lo föddes i september 2020 och allt
har fungerat bra.
Moa är arkitekt och tycker att hon visserligen har nytta av det under renoveringen, men säger samtidigt att hon har lärt sig
väldigt mycket av arbetet med huset som

Huset i Bengtstorp renoveras varsamt – altandörren fick bli ett undantag.

hon har användning för i sitt yrkesliv. Hennes inriktning är främst tillbyggnader av
villor, där hon tar fram bygglovsritningar
och bygghandlingar. Hon brinner särskilt
för äldre hus och byggnadsvård och arbetar
ofta med just äldre hus som ska byggas till
eller renoveras på ett eller annat sätt.
– Vi gör en varsam renovering och
vill bevara så mycket som möjligt av det
ursprungliga huset och dess karaktär, säger
Moa och ger som exempel att när de bytte
ut ytterdörrarna och några av fönstren

15 höns har införskaffats.

valde de sådana som liknar originalen.
Vidare berättar hon att när de rev ner tapeterna i vardagsrummet upptäckte de att
det under dem fanns lera, vilket var vanligt
förr. De lappade och lagade den och behöll
leran synlig.

Miljövänliga alternativ
I dag vill alla ha moderna bekvämligheter
som vatten och avlopp och så även den här
familjen. Vatten med egen brunn fanns
redan. Däremot har Moa och Christopher
satsat på en förbränningstoalett för att
undvika trekammarbrunn och har avlopp
endast för bad, tvätt och disk.
– Det blir ett miljövänligare alternativ,
säger Moa.
Planerna för den närmaste framtiden är
att isolera taket på övervåningen, där sovrummen ligger, så att det blir lite varmare
när vintern kommer.
Båda konstaterar att det är mycket som
ska göras och att mycket av deras fritid går
åt till huset, men att det samtidigt är roligt
och inspirerande. För en del arbeten har de
dock lejt Knutsson Bygg i Folketorp.
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GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371
694 97 Rönneshytta
Telefon:
Johan 070-335 01 69
Magnus 070-689 57 87

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION
Ring: 070-693 40 05

BLI MEDLEM!
DU BEHÖVS!

VILL DU GÖRA
ÄNNU MER NYTTA?
Gå med i Röda Korset!
Kontakt:
Ulla Neander
askersund.lerback@redcross.se

landsbygdspartiet.se

Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

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

Välkommen till oss!
Familjen Samuelsson

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

Våtrum | Trägolv | Golvslip | Kakel & klinker
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Vi längtar efter våra
härliga gäster!
General Information

mixa

F Ö R E TAG S S E RV I C E

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

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr • Seniorer 150 kr • Under 18 år 75 kr
Skicka namn, personnummer och adress till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg

Ta fram värdet i din skog!

Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt.
Holmen äger en miljon hektar skog och hos oss möter du
kunnig personal. Du som skogsägare sätter själv dina mål
för ditt skogsägande – Vi hjälper dig att nå dem!
Välkommen att kontakta oss!
Har du frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren
076-764 24 26
Per Johansson 072-535 75 55
www.holmenskog.com
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Marknad efter
Närkesbergsvägen
Den 28–29 juli hade alla som ägnar sig åt
besöksverksamhet i Närkesberg och trakterna däromkring öppet hus. Från Vita
Krala i Haddebo via Närkesberg, Svaldre,
Rönneshytta till Ateljé Motvalls i Skyllberg kunde man besöka gårdsbutiker,
konstnärer, matställen, stall och loppis
med mera.

Ull och Skinn
Gudrun Haglund-Eriksson från Ull- och
Skinnprodukter och Davide Lindqvist
som driver Krogensomintefinns diskuterade redan förra året om ett gemensamt
arrangemang, eftersom nästan allt var
inställt på grund av pandemin. I år blev det
av och då med tolv deltagare, som utefter
den nyutnämnda ”Närkesbergsvägen” höll
öppet för besökare.
– Eftersom många är lediga på sommaren och vi inte ville konkurrera med alla
helgarrangemang valde vi två vardagar,
förklarar Gudrun, och det har gått över
förväntan med väldigt många besökare.

fullt hus hos Davide Lindqvist och Sandra
Walther. Många passade på att stanna till
för att äta lunch hos dem under sin tur utefter ”Närkesbergsvägen”. Även här hördes
bara positiva kommentarer om maten och
arrangemanget som helhet.

Kafé Qvarnån
Ett annat etappmål på Närkesbergsvägen
var Kafé Qvarnån. Där träffade NIK-aren
Anders och Ann-Margret Lindkvist som
driver kaféet. De var mycket nöjda med
hela arrangemanget och tyckte att det var
en utmärkt idé. Det var också första gången
sedan pandemin började som kaféet höll
öppet.
– Första dagen hade vi så många besökare att kaffebrödet tog slut. Så det var bara
att åka hem och baka till nästa dag, säger
en nöjd Anders.

Krogensomintefinns
Redan på den överfulla parkeringen till
Krogensomintefinns märktes det att det var

Ann Fernström-Pettersson från Pirka design var
”gästsäljare” hos Gudrun Haglund-Eriksson, där
hon sålde sina sömnadsprodukter.
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Ulrica Carlsson står i begrepp att handla av Ann.

Många intog sin lunch på Krogensomintefinns.

Byarådet bidrog med att ta fram skylten.
Henrik Dahl och Annakajsa Gullberg-Dahl från
Kumla gav tummen upp för lunchen som serverades och gillade idéen med en heldagsutflykt på
landet.

Familjen Wallstedt bestående av från vänster
Maud, Martin, Gillis, Gunnar och Kajsa besökte
Kafé Qvarnån tillsammans med Siv Levin (med
ryggen mot kameran).
De hade läst om arrangemanget på sociala
medier och tyckte det var ett bra initiativ och trevligt att få träffa lite folk igen.

På kaféets övervåning berättade Kerstin Lindkvist
om sin far, den legendariske speedwayföraren
Evert Karlsson mer känd som Kumlafrasse.
Hon visade även foton och tidningsurklipp
från hans karriär på 1940- och -50 talen.
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SOMMAR I
NÄRKESBERG

Elwin Falkenström, Kajsa Sollermark och Julian Falkenström tar
sig fram på Storsjön med hjälp av
SUP-brädor.

Askersunds veteranfordonsklubb
ordnade utflykt till Kafé Qvarnån
den 25 augusti. På bilden syns
från vänster en Packard och en
Ford Anglia.
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En vacker rosenbuske hos
familjen Göransson i Toltorp.

Hedvig Falkenström har
fångat en gös på 1,3 kilo.

I sommar har det varit loppis i
Lilla Folketorp några gånger. Det
har kommit många besökare vid
samtliga tillfällen. Arrangören
Stefan Johansson (näst längst till
höger på bilden) är mycket nöjd
med att arrangemangen har varit
så uppskattade.
Det blir som vanligt julmarknad där i år också.
Datum: 20–21 november

En sommar som denna har det funnits
gott om tillfällen att njuta av solen. Vid
Emmeån finns den här sittgruppen
placerad på bästa möjliga plats.
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Lyftestenen i
Björnhaga
Tom Zandbergen i ett försök att lyfta den uppskattningsvis 100 kg tunga stenen.

För ett år sedan kunde vi med hjälp av Aina Lindell och Inga-Lill Thim lokalisera Lyftestenen i Björnhaga. Plats och foto lades upp i Hembygdsportalens databas och holländaren Tom Zandbergen som gett oss frågor om stenen tidigare, fick nu blodad tand,
han ville besöka platsen och lyfta stenen. Tyvärr var det var ju Coronarestriktioner och
omöjligt att resa från Holland till Sverige.
Men nu i våras fick jag ett mejl från Tom.
– Hej Anders, första veckan i augusti
planerar jag att vara i era trakter och skulle
vilja få till en träff för att få se stenen i
Björnhaga, är det möjligt att arrangera?
Måndagen den 2 augusti kom Tom och
familjen till Hjortkvarn och vi åkte till
Björnhaga för att se och lyfta stenen. Familjen hade dagarna innan även besökt och
lyft stenar i Småland och Östergötland.
Tom har varit på Island tidigare och fascinerats av de olika bakgrundshistorier som
finns om stenarna. Beroende på hur tung
sten man kunde lyfta, och hur högt man
kunde lyfta den, så avgjorde det vilken ersättning besättningen på fiskebåtarna fick.

Toms fru Maaike, som är läkare, har goda råd.
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I Sverige användes det på samma sätt vid
anställning av drängar, men också som
nöje på helgerna.
Väl uppe vid Björnhaga så förberedde
Tom sig med att ta på njurbälte och värma
upp ben, rygg och armar samt funderade
på lite olika saker.
– Vad kan den väga?
– Är det möjligt att få ett bra tag om den
runda stenen?
– Ska man stå här eller där för att få bra
balans?
Sedan skred Tom till verket, bäst höjd
och lyft fick han på första försöket, vid de två
påföljande försöken tog orken ut sin rätt.
Men ett par decimeter över marken är
inte dåligt! Ingen av oss andra ville utmana
rygg eller så saknade vi tillräckligt med
muskler. Uppskattningsvis väger stenen
runt 100 kg.
Vi tog en fikastund på
eftermiddagen och njöt av
dagen och de upplevelser vi
alla fått tack vare en rund
sten långt uppe i skogen!
Text och foto: Anders Jonsson

Välkomna till Lerbäcks Teater!

En deckargåta av Johan Gille

Spelas hösten 2021

ötet på
boka fe sten eller m

BERGSGÅRDEN
Rymliga och välutrustade
lokaler i trevlig omgivning.
Läs mer om våra möjligheter
på www.narkesberg.se.

Ring gärna för förfrågan eller bokning!
Susanne Qvick 0583-222 66, 070-277 12 66

BILjettsläpp 7 September

Lerbäcks
JULKALAS
Spelas 2 - 18 december 2021

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Uppfödning av unghöns
för äggproducenter.
Rådgivning och utbildning
Årets äggföretagare 2009
Årets företagare 2015

Närkesberg Hönseri AB • Folketorp 237 • 694 98 Närkesberg • tel 0583-220 06, 070-592 20 07 • j.narkeby@telia.com
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”Vi sköter din skog
när du är på jobbet”
SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
0582-200 01
www.skogsam.se

INGEMAR KNUTSSONS
BYGG AB
Utför alla sorters byggarbeten.
Uthyrning av skylift.
Telefon:
0583-220 42
070-696 81 60

www.widmarksel.se

• Elinstallationer
• Inbrottslarm

Elinstallationer • Minigrävare

• Brandlarm
• Nätverk

ULL OCH SKINN

R ing gä
rn a
före be
s ö k!

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

Ring Håkan Persson på 070-536 72 64
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Gudrun Haglund-Eriksson
Bengtstorp,
076-848 64 65
ww.ullochskinn.se

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

Emil i Lönneberga
Lerbäcks Teater har under
sommaren spelat Emil i
Lönneberga på amfiteatern i
Riseberga. På bilden har Emil
fastnat med huvudet i soppskålen.

Årsmöte i Toltorps Missionshusförening
Den 6 juli var det årsmöte i Toltorps Missionshusförening och som vanligt hölls
det i missionshuset i Toltorp.
Mötet inleddes med att komminister
Matilda Falk läste några verser ur bibeln
samt några berättelser ur verkliga livet om
vikten av att våga tro på sig själv. Mellan
verserna och berättelserna sjöngs även

några psalmer. Till sin hjälp hade Mathilda
kantor Malin Strömbäck som spelade orgel.
Efter en kaffepaus öppnades årsmötet som
vanligt av Anders Lindkvist.
Det var ett kort möte där det viktigaste
som bestämdes var att taket måste bytas på
missionshuset och till det kommer man att
söka bidrag.

PANG-ERBJUDANDE!
DU:
MED DENNA KUPONG FÅR

20% RABAOTCTH

PÅ ALL A JAK T-

F R IT ID S K L Ä D E R
Vard. 9-19
Lörd-sönd.

10-15

VARUHUSET
i Rönneshytta

0583-400 32

www.varuhuset.se

GÄLLER T.O.M. 17/10 2021
Avser lagervaror och kan ej
kombineras med andra erbjudanden.
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Många knallar på
Knallesvängen
Den 3 juli genomfördes Knallesvängen för andra året i rad eftersom Lerbäcksmarken
inte heller i år kunde genomföras på grund av pandemin. I år var det 69 knallar som
deltog vilket var drygt dubbelt så många som förra året då antalet knallar var 31!
I NORRA ÄSSBÖLE som ligger i Hallsbergs
skogsbygd i Närke finns Gläntan i skogen.
Verksamheten drivs av Regina Schoffa Andersson och hennes man Arne och till sin
hjälp har de även barn och barnbarn.
Under Knallesvängen erbjöds förtäring
där i form av stenugnsbakad pizza och man
hade även en loppis samt försäljning av
diverse handarbeten.
Regina trodde att det nog var den
stenugnsbakade pizzan som drog mest.
VID RÖNNE TRÄDGÅRD fanns företaget
Spanish Food Selections. Företaget drivs
av Christer Eidemar sedan 20 år tillbaka.
Produkter som fanns till försäljning var

bland annat ost, charkuterivaror, oliver
och olja. Christer tyckte att försäljningen
hade gått väldigt bra och att läget var
perfekt.
I LERBÄCK fanns Svenska kyrkan representerad och det var till stor del barnens
rastplats. Där fanns hoppborg, pyssel i
kyrkan, fiskdamm samt vandring runt Lerbäcks kyrka med frågesport. Man höll sig
också med en egen ”glassgubbe” vid namn
Sverker Löfving.
Inne i kyrkan hade man dessutom en
orgeljukebox. Besökarna fick välja en av de
sånger som var uppskrivna på pappersark
på framsidan av orgeln. Därefter spelade

Ovan till vänster: Regina tyckte att det var en bra
dag och att tillströmningen av besökare var god.
Ovan: Joel och Mathilda Holm arbetade vid
Gläntan i Skogens pizzaugn denna varma dag.
Till vänster: Det bjöds även på musik i Gläntan i
Skogen i form av Kings Cross String Band.
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I Lerbäcks kyrka pysslade Nike Eklind Ludvigsson,
8 år, ihop med kantor Malin Strömbäck.

och sjöng kantor Malin Strömbäck den
valda sången.
VID VARUHUSET I RÖNNESHYTTA fanns
Jerry Ekstrand med företaget Ohnils Exotic.
Han hade ett stort sortiment av vaxdukar i varierande färg och storlek att erbjuda
till kunderna.
Jerry berättade att han tidigare importerat och sålt kläder från Sydeuropa men

Vid Rönne Trädgård stod Spanish Food Selections, där Christer Eidemar hade sonen Filip och
Matilda Önnegren till hjälp.

Viss försäljning av barnprodukter fanns också vid
Lerbäcks kyrka där överskottet gick till välgörande
ändamål. Från vänster Kristina Gustafsson,
”glassgubben” Sverker Löfving, Åsa Ölvin och
Alvin Ölvin.

efter Sveriges inträde i EU blev kläderna för
dyra vilket gjorde att han satsade på vaxduksbranschen istället.

Jerry Ekstrand vid Varuhuset i Rönneshytta var
nöjd med dagen, försäljningen hade gått bra och
kundtillströmningen hade varit god.
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För oss är resan lika viktig som målet.
Konferensresor
Skolresor
Gruppresor
Se vårt övriga
utbud av resor på
www.åmmebergsbuss.se

DANIEL

HOLMS
ENTREPRENAD AB

www.åmmebergsbuss.se
Version
1 - april, 10
1
0583-343
90

Dikesklippning
Avlopp
Dränering
Grävning

Bli medlem i NIK!
Familjekort 300 kr
Seniorer 150 kr
Under 18 år 75 kr
Skicka namn, personnummer och adress
till Närkesbergs IK, 694 98, Närkesberg

070–341 66 73
danielholmab@hotmail.com
Daniel Holms Entreprenad AB

RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND

Inköpare
Christer Olson
070-680 07 80
Hanna Lindberg
072-745 57 45

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Sydved
– din
aktiva
skogspartner
Munksjö
Aspa
Munksjö
Aspa
BrukBruk
––din
lokala
massaindustri
din lokala massaindustri
Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Inköpare
Jan Sandberg
Inköpare
01046-784 66
Jan Sandberg
jan.sandberg@sydved.se

01046-784 66
jan.sandberg@sydved.se

Tisdag–Söndag
24/11 – 22/12

JULBORD PÅ
ASKERSUNDS
GOLFKLUBB

BOKNING VIA: KONTAKT@KROGENSOMINTEFINNS.SE

Dina
Försäkringar
Försäkra ditt boende idag på
dina.se eller ring 0770–160 500
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Foto: Vinod Divakaran, Doha Stadium Plus Qatar.
Flickr.com. Licens: CC BY 2.0

Minnesvärda fotbollsmatcher
på 1970-talet

Laguppställningarna från matchen mellan NIK och KB Karlskoga.

Under 1970-talet hade Närkesbergs IK en
bra spelartrupp som var mycket framgångsrika i seriespelet. Men det är framförallt några andra matcher som spelades
då som många kommer ihåg!
1973 hade Ingvar Karlsson värvats från
NIK till KB Karlskoga och på grund av det
så spelades en ”tackmatch” i Närkesberg
sommaren 1974 mellan de båda lagen. NIK
spelade då i division 5 och KB Karlskoga
spelade i division 2. Naturligtvis svårt
motstånd för NIK och mycket riktigt så
vann KB Karlskoga med 6-1. Många av
NIK-spelarna gjorde väldigt bra ifrån
sig, inte minst målvakten Lasse Jansson
som såg till att målskillnaden inte blev
ännu större. Vad var det då som var så
speciellt med den här matchen? Jo, en av
spelarna i KB Karlskoga hette Sven-Göran
Eriksson och på den tiden var han en
ganska genomsnittlig fotbollsspelare. En
spelare som flera av NIK-spelarna än idag
inte kommer ihåg att de mött. Längre fram
blev han däremot en mycket framgångsrik
fotbollstränare, mera känd under namnet
Svennis! Idag kan man väl säga att alla som
är någorlunda intresserade av fotboll vet
vem han är och att han har spelat fotboll på
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Sven-Göran Eriksson.

Björklundavallen tycker nog många är
ganska roligt.

Svenska cupen
1977 deltog NIK i Svenska cupen. Den första
matchen spelades mot Katrineholmslaget
Värmbol som låg i division 3 medan NIK låg
i division 4. NIK vann den matchen och nästa motståndare var Zeros från Motala och
NIK vann även den matchen, inte minst tack
vare att Ingvar Karlsson gjorde fem mål. I
den tredje omgången mötte de Essinge IK,
ett Stockholmslag som spelade i division 4.
Trots att NIK låg under med 0-2 i halvtid så
lyckades man vända det och vinna med 3-2
och Mats Öhman blev matchhjälte genom
att göra NIK:s två sista mål. En försvarsspelare som var bra i
samtliga matcher var
Björn-Erik Andersson.
I fjärde omgången
mötte NIK Stockholmslaget Hanviken och där
tog det stopp! Hanviken
vann med 4-2 och i
och med det så var
NIK:s spel i Svenska
cupen över. Matchen
mellan Hanviken och

Närkesbergs IK fanns med på poängtipset
den veckan! Första, och förmodligen enda,
gången som NIK är med på en tipskupong.

”Tackmatch” mot ÖSK
Det var fotbollsfest på Björklundavallen
i Närkesberg den 8 juli 1978. Allsvenska
ÖSK spelade mot NIK med anledning av
Ulf Gustavssons övergång till ÖSK och det
var närmare 400 åskådare där. Den här
dagen spelade dock Ulf för sitt gamla lag
NIK. Hemmalaget började bra och skapade
en del farligheter framför ÖSK:s mål. Det
blev en målrik match där ÖSK:s rutin och
spelskicklighet blev avgörande och slutresultatet blev 8-4 till örebroarna. Det var en
öppen och trevlig fotboll som lagen bjöd
på och hemmalaget höll spelet väl uppe
så länge konditionen räckte. Trots att NIK
förlorade så tyckte hemmaspelarna att det
var en rolig match.

Sparbankscupen
NIK mötte ÖSK i kvartsfinalen av Sparbankscupen på Björklundavallen den 28
juni 1979. En extra krydda i matchen var att
Ulf Gustavsson (som tidigare spelat i NIK)
spelade i ÖSK medan Ulfs storebror Per
spelade i NIK.
NIK hade som division 4-lag två straffar
till godo på ÖSK, och matchen inleddes
med straffarna. Den första straffen gick in

MUSTA DINA

ÄPPLEN
ELLER SÄLJ

TILL OSS!
för mer info, se vår hemsida

NIK:s Lasse Saverman i duell med ÖSK:s Håkan
Sandberg.

men den andra räddades av ÖSK:s målvakt.
1-1 kom efter en halvtimmes spel då ÖSK
tilldömts en straff efter en hands på en
NIK-spelare. Några minuter senare när en
liknande situation inträffade i ÖSK:s straffområde så tilldömde inte domaren någon
straff till NIK.
NIK:s lagledare Erik Gustavsson var
upprörd över domsluten och menade att
domaren inte vågade blåsa straff mot ÖSK
och därför gick domsluten mot NIK hela
tiden. Trots det så tyckte han ändå att NIK
gjorde en bra match. Matchen slutade med
4-3 till ÖSK. ÖSK:s ledare sa efter matchen
att NIK hade ett bra lag men att ÖSK:s
bättre tempo fällde utslaget.

Svenska
äpplen!

Lösvikt eller låda!
Boka gärna!

Trädgårdshjälp

Vi erbjuder bland annat
beskärning, plantering,
ogräsrensning,
Erbjudande!
trädgårdsrådgivning.
Vi bjuder på 1 säck
jord och stamskydd
vid köp av fruktträd!
Erbjudandet gäller
t.o.m 10/10 2021.

1 996- 2 0 2 1

Öppettider, se www.kallestradgard.se • 0583-100 45
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Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution
1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

FRÅGOR & FELANMÄLAN
Tel: 0583-403 00
Jourtel: 0583-400 17
Jourtelefonen används på icke kontorstid.
Meddelanden avlyssnas kontinuerligt.

Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se
24

