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Smidesvägen 3, 696 33 Askersund
Tel: 0583-120 35 • www.bergqvist-jb.com
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Mobiltfn. Acke 070-578 24 64

Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65
694 97 Rönneshytta

Köpmanvägen 1
694 60 Åsbro
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Hej alla NIK-vänner!

NIK-aren ges ut av 
Närkesbergs Idrottsklubb, 694 98 Närkesberg

Ansvarig utgivare: Bo Karlsson 0583-221 49
Redaktion: 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.

Byggnadsvård har nästan blivit en folkrörelse. Många som renoverade 
gamla hus för något decennium sedan blåste ut det mesta invändigt, bytte 
till treglasfönster och inredde modernt. Numera försöker allt fler ta tillvara 
de kulturhistoriska värdena i sina gamla hus. 

Framsidesbilden: Sågar Helmers hus, 
Gilltorp 1:12. Foto: Anders Lindkvist

I detta och två kommande nummer av 
NIK-aren ska vi ta upp byggnadsvård 
som tema. Vi besöker tre gamla, kultur-
historiskt intressanta hus tillsammans 
med en byggnadsantikvarie; ett hus 
från 1900-talet, ett från 1800-talet och 
ett från 1700-talet. Alla naturligtvis i 
Närkesbergstrakten. Vi börjar i det här 
numret med en 1900-talspärla, Lung-
ströms i Toltorp. Vi har ännu inte be-
stämt vilket 1700-talshus och 1800-tals-
hus vi ska besöka. Har du tips, kontakta 
redaktionen.

Fotbollen är i stöpsleven. Ledare och 
tränare ska bytas ut inför nästa säsong. 
NIK-ordföranden Bo Karlsson vill gärna 
ha samarbete med andra klubbar, säger 
han i en intervju i tidningen. Samarbete 
mellan och sammanslagning av klubbar 
brukar vara svårt och det är inte alltid 
det leder till bättre idrottsliga resultat. 
För några decennier sedan hade det 
varit uteslutet med samarbete mellan 
ärkefienderna i vår del av kommunen. 

Likafullt tror vi att ett utvecklat sam-
arbete mellan klubbarna i vår kom-
mundel skulle gynna alla. Klubbarna 
kompletterar varandra och samverkan 
kan leda till flera lag i olika serier. 
Fotbollssamarbetet kanske också skulle 
föra det goda med sig att samarbete och 
umgänge mellan oss som bor i de olika 
orterna utvecklas. På landet måste vi 
hålla ihop.

Lars, Agneta, Inger och Åke

www.narkesberg.se
Det är adressen till nya hemsidan 
i Närkesberg. Hemsidan är långt 
ifrån färdig, men innehållet växer. 
Inom kort kommer årets NIK-are 
att läggas upp på sidan, berät-
tar Ulla-Carin Grafström, en av 
de ansvariga för att bygga upp 
sidan. Byarådet uppmanar nu er 
närkesbergsföretagare, som vill 
vara länkade till sidan att höra av 
er. Kontakta Malena Karlsson på 
telefon 221 11 eller maila till
karlsson.malena@telia.com.
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AVBETALNING

Vi levererar,
installerar,   reparerar

VARUHUSET

i Rönneshytta
• Livsmedel • Trädgårds-

möbler • Jakt • Hushållsmaskiner
• Trädgårdsmaskiner • Cyklar• Verktyg 

• Snickerimaskiner • Luftkompressorer • Svetsar 
• Presentavdelning m.m.                                              

Vi bjuder alltid 
på kaffe.

BESÖK VÅR 
FYNDMARKNAD!

Skog & Trädgård

Utför alla slags
reparationer

– även tyngre
fordon

DANIELSSONS BILSERVICE
GÅLSJÖ • Tel: 0583-410 87

• SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP
• SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR

”Vi sköter din skog när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

Stig Åberg 070-250 60 00 • Pär Thunqvist 070-669 69 62
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går hem. Han 
kanske ändå 
inte är så sjuk. 
Det visar sig 
att den andra 
patienten i 
själva verket 
är doktorn 
som vill gå 
hem för da-
gen… En lite 
tunn histo-
ria, kanske, 
men publiken 
jublar åt skå-

despeleriet och minspelet…
Eftersom gatljusen är nedsläckta, 

kör kungen fel i Närkesberg när han 
kommer från kammarherren Gustaf 
Svensson i Skyllberg. Numret bli lite 
extra pikant, eftersom en entusiastisk 
Gustaf Svens-
son sitter i 
publiken.

Vi impo-
neras av hur 
skådespelaren 
Johnas Ham-
marlund klarar 
att överty-
gande titta i 
kors under ett 
helt nummer 
när han är hos 
optikern.

Sista scenen kopplar elegant tillbaka 
till den första. Gatljuset tänds åter i 
Närkesberg. 

Det är riktig skrattfest på Bergs-
gården. Ibland kan inte ens skådespe-
larna hålla sig utan brister ut i kvävda 
fniss. Extra roligt, tycker vi i publiken. 
Nöjda och mätta på underhållning och 
på Byarådets goda mackor går vi hem i 
novemberkvällen.

Agneta Näsberg, text och foto

Bergsgården är fullsatt, publiken 
sorlar förväntansfullt. Nya Närkes-
bergsrevyn ger Gatljus, en välmatad 
nummerrevy på tre timmar. 

Snart ljuder skratten högt i lokalen. 
Numren avlöser varandra, det ena 
galnare än det andra. Inte minst tycks 
publiken roas av artisternas uttrycks-
fulla minspel. I första scenen släcks 
det sista gatljuset i byn, den viktigaste 
lokalpolitiska frågan under året. Sedan 
fortsätter det i högt tempo.

I Allsång 2050 
stödjer de åld-
rade allsångs-
ledarna Lotta 
Engberg och 
Anders Lun-
din på käpp 
och rullator, 
men får ändå 
hela publiken 
att brista ut i 
sång. 

Många har 
ju varit på 

Svensk Bilprovning. Men i kväll handlar 
det om ”gubbesiktning”. Frun tar gub-
ben till den årliga besiktningen. Med 
hjälp av lite knep, som att skjuta fram 
behagen framför besiktningsmannen, 
får hon till slut gubben godkänd.

I sketchen 
I väntrummet 
sitter två pa-
tienter i vänt-
rummet hos 
doktorn, den 
ena sjukare än 
den andra. Till 
slut bräcker 
den ene patien-
ten den andra 
med sin sjuk-
domshistoria. 
”Förloraren” 

Allt kan hända när gatljusen släcks

Optikern (Göran Eriks-
son) ska undersöka 
kunden (Johnas Ham-
marlund).

Allsång 2050 leds av 
Lotta Engberg (Christina 
Hörlin) och Anders Lun-
din (Göran Eriksson).

Gubben (Kenneth Erixon) 
besiktas av besiktnings-
mannen (Curt Eriks-
son) medan frun(Louise 
Andersson) ser på.

Här väntar patienten 
(Johnas Hammarlund) 
och patienten/läkaren 
(Magnus Thornberg) på 
sin tur. 
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Sexa i serien och kvar i division 
sex är facit för Närkesbergs/Marie-
damms A-lag 2010. Men långsiktigt 
behövs samarbete med fler klubbar 
för att rädda kvar fotbollen, tror Bo 
Karlsson, ordförande i NIK.

Seriespelet för A-laget slutade med 
ett kanonresultat för Närkesberg/
Mariedamm FF. 10-2 mot SMÅ IF på 
Björklundavallen. Det innebar alltså en 
sjätteplacering i serien och fortsatt spel 
i division sex. Inför matchen var dock 
fortsatt spel i sexan inte så självklart. 
Förlust mot SMÅ IF kunde i värsta fall 
inneburit att NMFF åkt ur serien, efter-
som hela tre lag riskerade att flyttas ner 
på grund av förändringar högre upp i 
seriesystemet.

– Vi hade nog hoppats på en lite 
bättre placering i serien, säger Hans 
Bergkvist. I synnerhet som vårom-

gången gick så bra. Bland annat slog 
vi ju serietvåan Laxå borta. Men under 
hösten blev flera spelare skadade och 
ibland hade vi till och med svårt att få 
ihop fullt lag. Någon match spelade vi 
med endast en avbytare.

NMFF:s B-lag skrapade ihop 15 po-
äng i division 8 södra och slutade femma 
i serien. Ett godkänt resultat.

Mycket är nu i stöpsleven för A-laget 
inför nästa säsong. Jonas ”Spiken” 
Karlsson, som varit spelande tränare 
i flera år, har meddelat att han lägger 
av, åtminstone som tränare. Anders 
Edfeldt, som coachat laget i flera år, har 
också aviserat att han lägger av.

Skyllbergs IK:s A-lag har haft en 
motig säsong och åkte ur sexan. Spe-
larna är dock unga och laget bör ha 
framtiden för sig. 

De skrala resultaten för NMFF 
och Skyllberg och svårigheterna att få 

Fotbollen i stöpsleven

A-laget inför sista seriematchen mot SMÅ IF – storseger med 10-2. Stående från vänster: Hans 
Bergkvist, Magnus Johansson, Martin Bergback, Per-Olof Sandberg, Jim Wremerth, Jonas 
Karlsson, Jimmy Werner, Markus Bergkvist. Knästående från vänster: Henrik Karlsson, Dennis 
Stenmark, Björn Löfgren, Joakim Hörnestedt, Markus Helgesson, Henrik Nilsson.
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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

Luciafest
Fredagen den 10 december 

kl. 19.00. Luciatåg, kaffeservering, 
lotterier. Tomten kommer till barnen, 

tag med klapp värd ca. 30 kr.

Grötfest
Tisdagen den 28 december 

med början kl. 19.00. 
Program: ringlekar, underhållning, 

andaktsstund. Vi serverar gröt, 
smörgås, kaffe och pepparkaka.

Alla hälsas välkomna till 
Bergsgården!

arr. Öppet Hus-kommittén

ihop starka lag har fött tanken på att 
utveckla fotbollssamarbetet ytterligare i 
vår del av kommunen. 

– Ja, vi har fört lite samtal om det, 
säger Bo Karlsson, men inför nästa sä-
song är inget klart. Möjligen kan det bli 
samarbete på längre sikt. Inför nästa 
säsong är det nog inga problem att ha 
vårt A-lag kvar, men det kan bli svårt 
att hålla ett B-lag. Där skulle vi behöva 
ett samarbete med någon annan klubb.

Det är ju få spelare i laget som kom-
mer från Närkesberg och Mariedamm 
och ungdomarna i bygden få. Hur ska ni 
få in nya spelare i laget?

– Jag tror att det handlar om att 
göra det attraktivt att spela i NMFF, 
säger Bo. Det viktigaste är att hitta en 
bra tränare nu när Spiken lägger av. En 
bra tränare drar till sig bra spelare.

Lars Jonsson, text och foto
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www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

Inköpare
Jan Sandberg
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jan.sandberg@sydved.se

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
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Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Starka lokala köpare och ett naturligt val!
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Inköpare
Jan Sandberg
01046-784 66
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Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

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

Lerbäckskretsen, kontaktperson 
Erik Johan Hjelm tfn 0583-406 02

För oss är resan lika viktig som målet.

Skidresa Italien
18–27 februari

2011

0583-343 90

Ge 50 kr genom att SMS:a AKUT till 
72 900 eller sätt in pengar på Plusgiro 
900 800-4 och märk talongen ”Haiti”.

www.redcross.se

Hjälp de 
drabbade i 
Haiti

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

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

www.sisuidrottsutbildarna.se/orebro

FALKENSTRÖMS EL
 

Installationer och 
reparationer

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

&

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

Tel 0582-504 13
Fax 0582-502 64

Maskinvägen 3 • 694 60 Åsbro

Gunnar Eriksson

INSTALLATIONEr
rEPArATIONEr

0582-504 00
Mobiltel. 070-395 46 99

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 0583-410 60

070-689 57 88 (Sven-Åke)
070-335 01 69(Johan)

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

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

Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Thomas Knutsson Bygg
Folketorp

694 98 Närkesberg
Tel: 070-345 19 96

0583-220 40

RÖDJANS

HUNDPENSIONAT
0583-221 31
NÄRKESBERG

INGRID & ULF ANDRÈN, GODKÄNT AV SSK

KO
PPA

RBERGS GÅ
RD

 

Butik med ekologiska 
specerier – öppen när 

andra har stängt! 

Beställningar o 
arrangemang 

Information:  
WWW.JORDNARA.NU 

Facebook Kopparbergs Gård 
0730262036 
058322036 

VÄLKOMMEN! 

NIK 4 2010.pdf   1   2010-11-22   12.41
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Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

UPPföDNING AV UNGHöNS 
för ÄGGPrODUCENTEr

0583-220 06 JOACIM NÄrKEBY

Ull och SkiNN
Av egNA fåR

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

• Ägg från frigående höns som äter vegetabiliskt foder
• Självbetjäning • Öppet alla dagar kl 08.00–19.00

ÄGGBOD
vid Västanå Gård

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

Mörtsjöns Redovisning
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Bokföring • Bokslut • Deklaration
Bolagsbildning • Ekon. rådgivning

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

• Däckverkstad
• Alla typer av däck
• Stort sortiment
• Aluminiumfälgar
• Bra priser

• Dräneringar
• Asfalteringar
• Tomtplaneringar
• Mur- & plattsättningar
• Tipp- & kranbil, minigrävare

Louise & Ingemar, tel: 0582-510 80
Maskinvägen 7 • 694 60 Åsbro

Healing • Zonterapi • Massage
Homeopati • Blodanalys • KBT-pedagog

Helhetsterapi
Gun-Britt Haraldsson
Lugnet, Närkesberg

Telefontid: mån–fre kl 8–9
Telefon: 019-57 00 09, 0705-54 74 85

www.gbmhelhetsterapi.se

Bli medlem i Närkesbergs IK!

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

www.stenblocket.se
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Vi har alla sett det vackra, lite pati-
nerade huset i Toltorp några hundra 
meter från vägen. Lungströms, kall-
las det. Få har nog varit där inne, 
åtminstone inte på de senaste tret-
tiofem åren då huset stått obebott.

För byggnadsvårdare är huset en pärla. 
En raritet. Det byggdes 1925 och det 
unika med huset är att det mesta är 
orört sedan den tiden. De flesta andra ti-
diga 1900-talshus har renoverats i flera 
omgångar, ofta ganska hårdhänt. 

NIK-arens utsände vandrar runt i 
huset tillsammans med byggnadsantik-
varien Charlott Torgén från Örebro läns 
museum. En av fastighetsägarna, Åke 
Pettersson och dottern Susanne Qvick 
visar oss runt. Vi kommer in köksvägen. 
Man kan nästan ta på kulturhistorien i 
köket. Det är rymligt, har generöst med 
skåp och ett stort skafferi med lucka i 
golvet ner till matkällaren. Färgsätt-
ningen på snickerierna är gul björkimi-
tation.

– Målningen är original, berättar 
Åke. Allt i köket ser ut som det alltid 
gjort. Förutom att det fanns en hand-
pump här vid diskbänken när jag var 
barn. Rinnande vatten drog man in på 
1940-talet.

Diskbänken är platsbyggd. En plåt 
har bockats till och spikats i bänkski-
van. Över diskbänken sitter vackert, 
rektangulärt, fasat kakel. Även detta 

från tjugotalet. Köket måste ha varit 
osedvanligt modernt 1925 med alla sina 
nymodigheter. 

– Ja, nog byggde man ståtligt för en 
så liten gård, säger Åke. Det är ofattbart 
att man hade råd!

Huset byggdes av Åkes morfar, Carl 
Lungström. 

– Liksom jag var han spelman, berät-
tar Åke. Han har två av sina komposi-
tioner med i Svenska Låtar. Men så blev 
han religiös och det sägs att han tram-
pade sönder fiolen, ”djävulens redskap”.

Huset var bebott till 1973, då Åkes 
mor Rut avled. Sedan har huset stått 
obebott och har aldrig renoverats, ett 
skäl till att ytskikten är de ursprungliga 
och så välbevarade.

– Dessutom fanns det aldrig några 
barn i huset, tillägger Susanne. Och inte 
heller några husdjur. Det bidrar nog till 
att allt är så välbevarat.

Vi går vidare in i hallen med den 
pampiga trappan till övervåningen. 
Även här är det mesta i original med 
bröstpaneler målade i mahognyimita-
tion. De flesta golven i huset är belagda 
med vackert mönstrade linoleummattor 
i förvånansvärt gott skick. De gjordes 
av linolja och korksmulor på juteväv och 
blev moderna i Sverige runt sekelskiftet 
1900. De var slitstarka och hade dess-
utom förmågan att självläka småskador. 
På senare tid har linoleum åter börjat 
tillverkas.

Lungströms i Toltorp 
– en pärla för byggnadsvårdare

Åke Pettersson i den pam-
piga trappan med mahogny-
imitation. 
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I huset finns flera vackra kakelugnar. 
Åtminstone en av dem är äldre än själva 
huset. Definitivt sent 1800-tal, berättar 
byggnadsantikvarien Charlott.

– Det är vanligt med en mix av 
epoker och stilar i gamla hus, säger hon. 
Även när man byggde nytt återanvändes 
byggnadsmaterial och husdelar.

Allt fler husägare vill bevara själen i 
sina hus och renovera varsamt. Men nog 
finns det en konflikt mellan moderna 
krav på komfort och bevarandet av kul-
turhistorien?

– Man ska nog tänka efter innan 
man köper sitt drömhus, säger Charlott. 
Vill man bo riktigt modernt, kanske 
man ska köpa ett modernt hus. Vill man 
känna charmen i ett äldre hus, kanske 
man har överseende med lite brist i 
komforten.

Charlotts första råd till husägare 
som ska renovera är att ta sig tid. Att 
lära känna sitt hus innan man sät-
ter igång. Man hinner ändra sig flera 
gånger.

– När du ska välja material, titta på 
vad du redan har i huset eller i grann-
hus från samma tid och välj liknande 
material och lösningar, säger Char-
lott. Det passar inte så bra att sätta 
1800-talslister i ett 1900-talshus. Det 
blir lätt en pastisch på äldre stilar. Och 
var försiktig med att byta ut till exempel 
fönster. Ofta är virket av så god kvalitet 
att det räcker att kitta och måla om. Är 

någon del av fönstret murket, går det att 
reparera.

Detta bekräftas av Åke med sin erfa-
renhet av virkeskvaliteter.

– Nyligen hade vi en kund som ville 
att vi skulle göra en kopia av ett stjärn-
fönster, berättar Åke. De är ju typiska 
för Närkesberg. Han ville ha det gjort i 
lärk, som är extra 
hållbart. Men när 
jag skrapade på 
fönsterbågen visade 
det sig att träet var 
helt friskt. Det var 
bara att måla om 
och sätta upp igen!

Lars Jonsson, 
text och foto

• Svenska byggnadsvårdsföreningen 
har en utmärkt tidskrift och hemsida.

• Gård & Torp är en mer populärt hål-
len månadstidning om byggnadsvård. 
Tidningen har bra frågespalter.

• Vill du få råd om byggnadsvård eller 
tips om hantverkare med byggnads-
vårdsinriktning, kontakta Örebro läns 
museum.

• Flertal butiker har specialiserat sig på 
reservdelar till gamla hus. Sök på nätet.

• Det finns mycket litteratur om bygg-
nadsvård. Klassikern är Så renoveras 
torp och gårdar på ICA:s bokförlag. 
Invändig renovering och Utvändig 
renovering på Byggförlaget i samarbete 
med Gysinge byggnadsvårdscentrum 
är två andra klassiker. Nyligen utkomna 
Stora boken om byggnadsvård av 
Göran Gudmundsson på Bonnier Fakta 
behandlar även 1900-talshusens kultur-
historia och byggnadsstilar.

MER OM BYGGNADSVÅRD

Byggnadsantikvarien Charlott Torgén beund-
rar det välbevarade kaklet i Lungströms kök.
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Färg & Byggnadsvård
 Höstmys i 

Karlslund!

Vi bryter vår äggoljetempera & linoljefärg 
med traditionella äkta pigment.
Välkommen! Att besöka oss eller gå in på 
www.ovolin.se för info & öppettider.
Tegelmagasinet, Kvarnfallsvägen, 705 93 Örebro, 019/22 71 81

Ovolin_122x178.pdf   1   2010-11-22   12.43
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Vid trivselkvällen i somras fick Ben-
ny Lennartsson frågan om han ville 
göra en insats för ungdomstränarna 
i Sydnärke, kanske ett seminarium 
med tips från en mästarcoach. 
Visst, det var inga problem och den 
9 oktober samlades ett femtiotal 
förväntansfulla ledare och tränare 
på Björklundavallen.

Initiativtagare till fotbollsseminariet 
var Erik Gunnarsson från Skyllbergs 
IK. Från början var väl inte hans tanke 
att genomföra ett riktigt träningspass 
med den legendariske coachen. Men nog 
ska man väl röra lite på sig på ett trä-
narseminarium? Benny fick veta detta 
först dagen innan.

– Jamen, jag får ju inte ens på mig 
fotbollsskorna, klagade Benny

Han hade skadat vaden och kände 
sig lite orörlig. Skorna var dock inget 
problem och Benny fick ordentlig fart 
på de tjugofemtal av tränarna som bytt 
om. Det blev passningsövningar, fasta 
situationer och mycket annat. Allt i ett 
högt tempo, ibland avbrutet av teoripass 
och lite anekdoter.

– Ingen hade trott att han skulle 
köra så hårt med oss, sa en av delta-
garna. 

Alla deltagare är ju inte så unga 
själva, även om de är ungdomstränare. 
Särskilt hårt körde Benny med gamle 
allsvenske stjärnan från ÖSK, Ulf Gus-

tavsson från Mörtsjön. Det var ju Benny 
som på sjuttiotalet värvade Ulf till ÖSK.

– Visa nu vad du går för, Uffe! ma-
nade Benny.

Efter lunch i Bergsgården höll 
Benny ett lite lugnare pass för delta-
garna då han berättade om sitt långa 
tränarliv runt om i världen. Inte minst 
blev det många frågor om fotbolls-VM, 
Elfenbenskusten och samarbetet med 
Svennis.

Arrangemanget var helt kostnads-
fritt för deltagarna tack vare att Benny 
ställde upp ideellt. Låt oss hoppas att 
det blir fler fotbollsträffar med Benny i 
framtiden. Förutsättningarna kanske 
finns, för det ryktas att han tänker 
bygga ny sommarstuga på sin tomt i 
Sundskullen…

Lars Jonsson

Tränare tränade tränare
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Tränarlegenden Benny Lennartsson på trä-
ningspass med sydnärkes ungdomstränare.

Under inspirationsdagen 
deltog ledare och tränare 
från Närkesberg, Skyllberg, 
Zinkgruvan, Åmmeberg och 
Hallsberg.
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ett naturligt val!

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare

Elinstallationer • Minigrävare• Elinstallationer
• Minigrävare

mixa företagsservice ab • Kenneth Erixon
Dalhem 488 • 694 98 Närkesberg • Tel: 0583-404 56 • 070-330 53 63

 e-post: k.erixon@mixaforetagsservice.se

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE
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Närkesberg har inte bara revy, film-
festival, hantverksmässa, byavand-
ringar utan också ett eget jazzband.

Lördagen den 16 oktober anordnade 
Byarådet i Närkesberg en jazzkväll i 
Bergsgården, där nämnda band under-
höll. Bandets namn är Pajazz, vilket 
inte syftar på att medlemmarna skulle 
vara ett gäng pajaser, utan kommer 
från trumpetaren och initiativtagaren 
Pelle Anderssons initialer. För övrigt 
ingår Peter Eriksson på piano, Gunnar 
Andersson på kontrabas, Lars Jonsson 
på gitarr, Bengt Sohlberg på trummor 
och den eminenta sångerskan Gertrud 
Jakobsson. 

Det svängde rejält om bandet och fle-
ra gamla klassiker av jazzlegender från 
bl.a. USA blandades med bossanova- och 
sambalåtar. En av många höjdpunkter 
var sångerskans tolkning av ”Killing 

me softly”. Det var en samling mycket 
skickliga musiker som utan att ha spelat 
ihop någon längre tid verkligen nådde 
fram till publiken. Många av musikerna 
jobbar också eller har jobbat professio-
nellt med musik.

De verkade också ha roligt tillsam-
mans och efter avslutat program blev 
det stående ovationer med tre extranum-
mer som följd.

Kvällens arrangörer Byarådet bjöd 
på något så vitsigt som paj och därefter 
serverades kaffe med ett riktigt smas-
kigt wienerbröd.

Vi nynnade på låtar som fastnat i hu-
vudet när vi vandrade hem i den stjärn-
klara och lite kyliga oktobernatten.

Inger Falkenström

JAZZKVÄLL I BERGSGÅRDEN
Foto: Kalle Nysjö  
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Jag tänker ju förstås också på min 
morfar, trädgårdsmästaren Erik 

Wilhelm Blucher, som for till 
olika marknader och torg, då 
också bland annat till Ler-

bäck, för att sälja grönsaker och 
frukt som han odlade på sin ö i Storsjön 
i Närkesberg. Men nu är det 1990-talet… 
nu börjar vi närma oss Lerbäck.
Vad heter boken?

Han tog vägen … västerut till Berg 
och Emme, dit han anlände på 

onsdagen för att övernatta hos 
en bekant bonde. På torsdags-
morgonen fortsatte han till 

Getabo. Där hade en pojke växt 
upp till man, en man som knallen kände, 
men som redan för många år sedan 
flyttat därifrån. Per Jansson var hans 
namn. Han hade gjort en lysande affärs-
bana och blivit stormrik. Ifrån kusk-
bockens föga upphöjda plats hade han 
klättrat uppför, så att han nu titulerades 
brukspatron.
Vad heter boken? Vem är författa-
ren? Per Jansson från Getabo blev 

alltså förmögen, en av de största 
markägarna i Mellansverige. Men 
hur grundlade han sin förmögenhet 
enligt författaren?

Som ledare står han inte för 
högljudda och stora utspel. Nej, 

hans språk är det lågmälda, 
det genomtänkta, det ana-
lyserande. Men när X talar, 

lyssnar spelarna. Många vittnar 
om hur mycket fotboll de lärt av X.
Vad heter boken och vem är X?

Stenyxfynd och förmodade gravrö-
sen visar på en gammal bosätt-

ningsplats. Byn är nämnd i 
skrift första gången 1556. Där 
har funnits smideshandlare, 

liesmed, uppfinnare och ett 
brännvinsbränneri. Riksspelmannen 
Karl-Viktor Ruhlin (1838–1917) bodde i 
byn. 
Vad heter boken och vad heter byn?

?

Närkesberg är sällsynt omskrivet i litteraturen. Här presenterar vi citat 
från sex böcker som skildrar Närkesberg. Vet du vilka, svara på frågorna 
efter citaten och skicka in svaret till mejladress iml@telia.com eller skicka 
brevsvar till Lars Jonsson, Emme 441, 694 98 Närkesberg senast 31 januari. 
Några av frågorna är nog rätt svåra. Så du har goda chanser att vinna även 
om du inte har alla rätt. Vinnaren får förstås en bok. Vilken bok det blir, får 
vi diskutera med vinnaren.

2

3

4

Årets julnötter 
– Närkesberg i litteraturen

1
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Närkesberg ligger i utkanten av 
världen, långt ifrån kommun-

centrum Askersund, långt från 
kyrkan i Lerbäck och utan nå-
gon nämnvärd genomfartstra-

fik. Avståndet till andra orter 
har format en stark lokal sammanhåll-
ning och ett engagerat föreningsliv.
Vad heter boken?

En präst på 1700-talet brukade 
säga, då han vid Nybrolund åkte 

över Gilltorpsån: ”Nu reser jag 
över bäcken Kidron in i Kana-
ans land”.
Vad heter boken?

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

6

Prenumerera 
på Bingolotto!

Stöd Närkesbergs idrottsklubb
Vårt nr är: 16001217

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

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

Under 18 år 50 kr
Skicka in namn, adress och personnr till 
Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

5

LYCKA TILL!
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Ta fram värdet i din skog!
Du kan öka värdet på din skog om du sköter din skog rätt. Holmen äger en 
miljon hektar skog och hos oss möter du kunnig personal. Holmen bygger nu 
norra Europas största sågverk. Denna investering kommer att gynna dig.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

0582-503 82 • www.ekogardar.se

Vi hjälper dig ta fram värdet i din skog. Har du 
frågor kan du nå oss på följande nummer:
Björn Löfgren 019-15 75 51
Håkan Falkenström 019-15 75 52
Bo Ljunggren 019-15 75 53

www.holmenskog.com

Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag!

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Försäkringsbolag sedan 1860 • www.dina.se

Ylva Azcárate
Låt oss försäkra ditt hem, gård och företag! 

Tryggt och personligt. Ring 019-58 56 00
Ylva Azcárate Håkan Hellberg

Försäkringsbolag sedan 1860

Håkan Hellberg
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”Den som sover syndar inte” heter 
det. Omvänt kan man säga att den 
som gör något gör fel ibland. Trots 
många korrekturläsningar blev 
det några fel i boken Närkesberg – 
Bondförnuft i nya tider.

Om du upptäcker något annat misstag, 
hör av dig till Anders Lindkvist,  0583-
220 19 eller narkesbergsboken2@telia.
com. Om det behövs återkommer vi med 
mer rättelser i ett senare nummer av 
NIK-aren.

• Lars Jonsson, Emme, skulle ha stått  
 med bland medverkande. Han skrev  
 företagartexterna.

• sida 41: Åke Pettersson har inte kas- 
 tat en cykelfälg över en gran.

• sida 46: Det är Nils Andersson, inte  
 Börje Falkenström som kör ut ved.

• sida 57–113: En del fastighetsbeteck- 
 ningar kan vara fel om de har ändrats  
 de senaste åren.

• sida 86: Bilden överst till höger är från  
 Västra Hjärta, inte Hjärtafallet. Bil- 
 den längst upp till vänster är däremot  
 Hjärtafallet.   
• sida 137: Rune Ackestig hette Anders- 
 son.

Rättelser till boken Närkesberg 
– Bondförnuft i nya tider 

• sida 164, nedre bilden: Det saknas  
 en person i namnlistan. Vi publicerar  
 bilden med de rätta namnen i ett  
 senare nummer av NIK-aren.

• sida 183, övre   
 vänstra bilden:  
 Bildtexten   
 stämmer inte,   
 det är okänt 
 vilket brudpar   
 det är.

• sida 203: En del  
 uttryck är inte  
 lokal dialekt.

• sida 205: Titte- 
 berget ligger i   
 Rude.

• sida 228: Ingemar Knutsson och Lis- 
 beth Seger är inte gifta utan sambo.

Anders Lindkvist, 
redaktör

Nils Andersson kör ut ved.

Vilka gifter sig? 
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– Jag gjorde trummor av tårt-
kartonger och använde morsans 
trävispar som pinnar, svarar Bengt 
Sohlberg på frågan hur det kom 
sig att han började spela trummor. 
Morsan var väl inte alltid så glad, 
tillägger han.

På den tiden (1940-tal) spelades det 
mycket dragspelsmusik på radions enda 
kanal och det var till den, som Bengt 
som 7-åring började spela på sina hem-
gjorda trummor. 

– Farsan och mina farbröder spelade 
lite fiol och det är väl därifrån som mitt 
musikintresse kommer, menar han. 

Bengt växte upp i Sunnanå i Dals-
land, men flyttade till Stockholm när 
han var 14 år. Där skaffade han sin 
första virveltrumma och spelade till en 
skiva av Charlie Norman. 17 år gammal 
fick han sin första spelning. Det var 
Stockholms stad som anordnade en fest 
för barn på midsommarafton. 

Karriären tog fart
Något år senare kom han i kontakt med 
en finsk orkester. De reste runt i Sörm-
land och Uppland, där det fanns många 
finländska invandrare, och spelade 
tango och vals.

– Inte riktigt min musik. Det häfti-
gaste var när vi spelade Ack Värmeland 
du sköna i swingtempo, berättar Bengt.

Efter det spelade han med ett band 
som hette Four Tones. De spelade mest 
på krogar på helgerna och då var det 
dansmusik som gällde. Dagens dans-
bandsmusik var inte uppfunnen, utan 
det var ”storbandsjazz”, swing och den 
tidens schlager man dansade till. 

– Under en timma spelade vi också 
rock´n roll och hade Elvisdräkter på oss, 
skrattar Bengt. 

Ett roligt ”gig” var när han spelade 
i föreställningen Djungelboken med 
”Leppe” Sundewall och Staffan Broms. 

Sundewall kommer vi ihåg som rösten 
till apan Kung Louie i filmen Djungel-
boken.

Sedan började Bengt spela på heltid 
som professionell musiker med bandet 
Teddys och det höll han på med i unge-
fär fyra år. Det innebar spelningar upp 
till sju kvällar i veckan. Ibland hade de 
gästartister som de välkända dragspels-
kungarna Ebbe Jularbo, Conny Sahm 
och Jack Gill. 

Dansbandsmusiken tog över
Bandet upplöstes så småningom, bland 
annat på grund av konkurrensen från 
dansbandsmusiken.

– Många musiker vägrade spela 
dansbandsmusik, det var under deras 
värdighet. Den innehöll bara tre ackord. 
Frågan är ju om man spelar för sig 
själv eller publiken, funderar Bengt, 
men man måste ju ändå ha en feeling 
när man spelar, fortsätter han i samma 
andetag.

Åren därefter blev det mest tillfäl-
liga spelningar med olika band och 1987 

Trummisen Bengt ”Solis” Sohlberg
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Bli medlem i NIK! • Bli medlem i NIK!

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

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

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

Närkesbergs IK, 694 98 Närkesberg

Nyårsafton 31 december 2010 
kl 18.30

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

yårsfest i N
Bergsgården

slutade Bengt spela offentligt. Dessför-
innan hade han också kompat kändisar 
som Thore Skogman och Lasse Bergha-
gen.

Närkesbergsbo av en slump
Att Bengt hamnade i Närkesberg var 
en slump. Han och hans dåvarande fru 
hade flyttat till Örebro på grund av 
Bengts jobb och som statarpojk ville han 
ha ett ställe på landet. Han har sedan 
bott här, utom under några år då han 
bodde och jobbade i Trelleborg, och hade 
huset i Närkesberg som fritidshus. 

– Det roligaste som hänt mig på 
senare år är att börja spela igen. Det 
var Pelle Andersson och jag som började 
prata på caféet i Berg och när han fick 
veta att jag spelade trummor, tyckte han 
att jag skulle vara med och spela. Jag 
var först motståndare till det, men han 
gav sig inte och nu är det ”skitkul”. Det 
är bara synd att det är så få spelningar, 
bara tre om året, avslutar Bengt och 
suger på sin pipa.

Inger Falkenström, text och foto  
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Bommen som blev en fullträff!
Skyllbergsbommen är framtagen för dig som är markägare och
vill värna om dina skogar, jaktmarker, grustag, vägar m.m. Det är en
vägbom som är ovanligt robust och svår att forcera.

fakta om vägbommen
• Bommen är tillverkad av kraftiga fyrkantsrör för att uppnå högsta styrka.
• Den är varmförzinkad för att klara av våra fyra årstider på bästa sätt.
• Teleskopisk inom 4,5 – 6,0 meter.
• Stabilt förankrad 1,5 meter ner i marken (stensättning eller gjutning).
• Vägbommen är utrustad med reflexer.
• Lätt att öppna och stänga.
• Låsbar i öppet läge.
• Konstruerad för att fungera i decennier.

Vägbommarna levereras i önskat antal, buntade på EUR-pall, 
montageanvisning medföljer. Special konstruktioner 
offereras på begäran.

Kontakta oss för mer information!
Tel 0583-403 00 eller info@skyllbergindustri.se
www.skyllbergindustri.se 


