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Det har blivit dags för nummer 3 av NIK-aren och i det här numret rapporterar vi 
från alla de arrangemang som återigen har kunnat ordnas här i trakten under den 
gångna sommaren. De flesta av dessa hade ställts in under de senaste två åren på 
grund av ett välbekant fenomen: coronapandemin. Nu fanns ett uppdämt behov av 
att komma ut och träffa folk och att besöka den här typen av aktiviteter, vilket 
visade sig i den stora publiktillströmningen. 

Vi minns också spelmannen och närkesbergs-
profilen Åke Tösnahultarn Pettersson som 
gick bort under sitt 93:e levnadsår.

Vidare noterar vi att Byarådet bjöd in lo-
kalpolitikerna till en frågestund den 23 au-
gusti och representanter från åtta partier kom. 
De pratade om vad de ville göra för landsbyg-
den. Det mesta rörde vård och skola. Ett parti 

föreslog en form av ortspeng till mindre orter, 
vilket mer direkt skulle kunna gynna närkes-
bergsborna. Däremot svarade politikerna att 
de inte kunde göra något åt de fallfärdiga hus 
som finns i Närkesberg. En fråga som kom 
upp på den senaste Byastämman.

Vi i NIK-aren önskar er läsare en skön höst!

Hej alla NIK-vänner!

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

FORM & PRODUKTION Bild & Kultur AB

FRAMSIDESBILD Höstvy över Storsjön

NIK-aren kommer ut fyra gånger per år: april, juni, september och december.

Från idé till verklighet!
Ritning och hjälp med bygglov, grundarbete, ROT, 
renovering, nybyggnation, underhållsbesiktningar.

070-345 19 96 • knutssonsbygg@telia.com
www.knutssonsbygg.se

Thomas Knutsson Bygg AB • Folketorp, Närkesberg

Karl-Willy 
Karlsson
Skog AB

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

Smidesvägen 3 696 33 Askersund   Tel: 0583-12035    
Måndag-Fredag 06:45-18:00    Lördag 09:00-13:00

www.bergqvist-jb.se 

Mobiltfn. Acke 070-578 24 64
Mobiltfn. Bosse 070-578 24 65

694 97 Rönneshytta

NIK-aren gratulerar Krogensomintefinns till inte mindre än två utmärkelser 
på kort tid. Först fick de utmärkelsen Årets företagare i Askersund och nå-
gon månad senare blev de utsedda till Årets företag i Örebro län. GRATTIS!

Inger Siw Håkan

Vinnare i NIK:s medlemslotteri
30 april  nr 78  Lennart Lindell
28 maj  nr 11  Lena Edfeldt
25 juni  nr 06  Hillevi Johansson
30 juli  nr 18  Majlis Göransson
27 aug  nr 22  Torolf Wallin
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Timrets väg
En av de sista dagarna i juli samlades cir-
ka 75 personer för att på traktorvagnar 
delta i en byavandring längs det som en 
gång var järnvägar och flottningsleder 
för timmer. En resa som gick från Hjär-
tasjön till Svaldre och som var mycket 
uppskattad.

Ett av stoppen var vid Hultabo kaj 
där Anders Lindkvist berättade om hur 
hästar drog fram timret över isen fram 
till kajen där det sedan transporterades 
vidare på järnväg.

mixa
F Ö R E TAG S S E RVICE

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

Hos oss kan du få hjälp med allt 
från annonser, tidningar och 

broschyrer till grafiska profiler 
och böcker. Vill du bolla idéer? 

Ring 0583-131 00 eller titta in hos 
oss på Brukskontoret i Skyllberg. 

Läs mer på www.bild-kultur.se.

Vi jobbar 
för att du 
ska nå ut!

”Vi sköter din skog 
när du är på jobbet”

0582-200 01
www.skogsam.se

SPECIALSORTIMENT • AVVERKNINGAR
SKOGSSKÖTSEL • VIRKESINKÖP 

INGEMAR KNUTSSONS 
BYGG AB

Utför alla sorters 
byggarbeten. Uthyrning av 

skylift.

Telefon: 
0583-220 42 ∙ 070-696 81 60

GÅLSJÖ GRUS AB
Gålsjö 371 

694 97 Rönneshytta

Telefon:
 Johan 070-335 01 69

Magnus 070-689 57 87

Bokföring • Redovisning • Bokslut
Deklarationer m.m.

Ulf, Helena, Emelie och Gunilla
0583-410 01 • Ulf 070-397 38 69

Aukt. Redovisningskonsult Srf

ör tsjöns
edovisning

M 
R

Starten vid Bergsgården. Roland Eriksson 

med sin Ferguson från 1949. Även kallad 

Grålle (traktorn alltså!)

Karavanen med sju  traktorer med vagnar.

Före detta flottningsränna  
från Tvärsjön till Valsjön.
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Byatrampen tillbaka 
Efter några års uppehåll på grund av pandemin så var det åter dags för Byatram-
pen den 6 augusti. I årets upplaga av motionsloppet var den långa sträckan 3,3 mil 
och den korta sträckan 3,5 kilometer. 

Uppslutningen var mycket bra då 57 deltagare 
anmälde sig till den långa sträckan och 10 del-
tagare beslutade sig för att cykla den kortare 
sträckan. 

Efter loppet serverades det hamburgare 
med dryck.

Först över mållinjen i det korta loppet 
var Alfred Lindell som tyckte det var kul men 
samtidigt lite jobbigt.

I det långa loppet var det storebrorsan Arvid 
Lindell som vann. Arvid var mest nöjd över att 
ha besegrat sin pappa.

Det lottades även ut priser som var skänk-
ta av flera lokala entreprenörer.

Ett mycket lyckat arrangemang av NIK! 
Förhoppningsvis kommer det igen även nästa 
år.

Metartävling i Närkesberg
Den 17 juni anordnades metartävling i Storsjön. Stolt 
vinnare av tävlingen var Mathilda Westholm. Hon valde 
färggranna fiskedrag som pris.  
Vad månde bliva av henne i framtiden?

Arvid Lindell vann den långa sträckan.

Alfred Lindell vann den korta sträckan.

Det fanns även andra aktiviteter för barn.  
Bland annat kast med boll samt styltor.

Starten gick friktionsfritt.

Håkan Berglund cyklade från Kumla, genomförde 
långa sträckan och cyklade hem till Kumla igen!
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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. 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

DANIELSSONS
 BILSERVICE

Gålsjö 
0583-410 87Utför alla slags reparationer 

– även tyngre fordon

Öppettider, se www.kallestradgard.se • 0583-100 45

MUSTA DINAMUSTA DINA  
ÄPPLENÄPPLEN 
ELLER SÄLJ ELLER SÄLJ 
TILL OSS!TILL OSS!
för mer info, se vår hemsidaför mer info, se vår hemsida

Svenska Svenska 
äpplen!äpplen!

Lösvikt eller låda! 
Boka gärna! 

22661996-2 0 22

TrädgårdshjälpTrädgårdshjälp
Vi erbjuder bland annat 
beskärning, plantering, 

ogräsrensning, 
trädgårds-
rådgivning.

Din rörmokare i Sydnärke
VVS SERVICE & INSTALLATION

Ring: 070-693 40 05

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

• Elinstallationer
• Larm 

• Billaddarsystem 
(Certifierad för grön teknik)

Ring Håkan Persson på 070-536 72 64

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

ULL OCH SKINN
Gudrun Haglund-Eriksson

Bengtstorp, 
076-848 64 65

www.ullochskinn.se
Ring gärna före besök!

Gårdsbutik med ull- och skinnprodukter.

BOKA ERT JUL
BORD HOS OSS 

PÅ ASKERSUNDS 
GOLFKLUBB 

FÖLJ OSS PÅ VÅRA 
SOCIALA MEDIER FÖR INFO
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Hjärtstartare
För att kunna rädda liv installeras 
hjärtstartare på allt fler platser och i 
offentliga lokaler och nu även i Närkes-
berg. Det är NIK som har inför-
skaffat en sådan apparat, som 
har placerats på Sveasalens 
norra gavel.  

Den 12 juni anordnades så en utbild-
ning av själva hjärtstartaren. Veronica 
Jakobsson från HLR Education infor-
merade och demonstrerade hur appara-
ten fungerar. Det är egentligen mycket enkelt; 
man följer bara rösten som steg för steg talar 
om exakt vad man ska göra. Gör man fel bör-
jar den om.

– Det går inte att göra fel! upprepade Vero-
nica ett flertal gånger. 

Sommarsång i 
Bergsgården
Den 31 maj var det allsång i Bergsgår-
den under ledning av Karin Gemfors, 
Det var första gången någonsin som 
NIK och Byarådet genomförde en ge-
mensam aktivitet!

Ett 20-tal personer hade tagit sig till Bergsgår-
den och det var en mycket trevlig stämning 
under kvällen.

Temat för kvällen var svenska sommarvi-
sor och publiken sjöng glatt med i Den bloms-
tertid nu kommer, Brev från kolonien, En kväll 
i juni, Änglamark och många fler välkända vi-
sor som väckte trevliga minnen till liv.

I pausen dukades det upp kaffe, kakor och 
varmkorv.

Karin Gemfors var en uppskattad allsångsledare.
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I somras Pippi - i höst blir  
det jakt på Lerbäcks teater
Förväntningarna är på topp. Farmor och farfar har inte varit på barnteater på tret-
tio år och lilla Klara, tre år, har aldrig någonsin varit på teater med stor ensemble. 
Vi sitter på första bänk på Riseberga Amfiteater, någon meter från scenen.

Snart dyker Pippi upp. Och Tommy och An-
nika, Prussiluskan, Kling och Klang, Kapten 
Långstrump och alla de andra. Klara tittar 
som förhäxad på det som händer på scen. Un-
der hela föreställningen, över en timme, är 
hon fångad. Man ser hur hon njuter av före-
ställningen. Se där ett toppbetyg från en tre-
åring! 

Men också farmor och farfar är impone-
rade av ensemblens samspel, sång- och dans-
nummer och rollprestationer, inte minst av 

Pippi själv, som spelas av Emma Bergholm. 
Även de gamla bekanta från mängder av Ler-
bäcksfarser, Ulrik Spjut och Mathias Blad, vi-
sar åter hur fina komiker de är. Men … det blir 
ju ingen Pippi-föreställning utan barn. Barn-
skådespelarna, den här dagen Loke, Frida, 
Liv, Theo och Vilgot, lyfter föreställningen yt-
terligare. Lerbäcks teater radar upp en ny suc-
cé med Pippi Långstrump på de sju haven.

Lars Brandborg (farfar) 

Full fart på Lerbäcks teater igen
Johan Gille, teaterchef berättar att teatern 
även spelat sommarfarsen Det kunde varit 
värre på Friluftsscenen i Lerbäck. 

– Och i höst kommer Baumanns testa-
mente där vi får följa ett jaktlag i Bergsla-
gen, berättar Johan vidare.

Deckaren som alltså utspelas i jaktmiljö 
spelas under hösten med premiär 6 oktober 
och återkommer sedan också i januari 2023.

– I slutet av november gör vi också ett 
nytt Julkalas precis som förra året. Det blir 
en mix av humor och musik, säger Johan.

Samarbetet med Svenska Kammarorkes-
tern fortsätter. Orkestern är en av få svens-
ka orkestrar i världsklass. Tillsammans 
med Lerbäcks teater gör de Emils Jul i  
december på Örebro Konserthus och Sjö-
ängen i Askersund.

– Det känns väldigt skönt att det är full 
fart på teatern igen efter några tuffa år, sä-
ger Johan avslutningsvis.

Lars Brandborg
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traktorer, motorcyklar, mopeder, cyklar med 
mera reparerade. Dessutom hade Nisse ett 
hovslagarstall i en tillbyggnad, där han skod-
de hästar.

Olle hade i sin snickeriverkstad en mängd 
maskiner; bland annat planhyvel, bandså-
gar, svarv, slipmaskin och borrmaskin. Innan 
smedjan fick elektricitet 1939 drevs maskiner-
na med hjälp av en bilmotor. På kvällar och 
vintertid tillverkade Olle dörrar, fönster, köks-
inredningar och möbler i snickeriet och även 
skidor när det blev populärt. På somrarna var 
han mest upptagen med att bygga hus. 

Samlingspunkt
Smedjan hade också en viktig social funk-
tion som samlingspunkt för främst männen. 
När bönderna lämnade mjölken i det intillig-
gande mejeriet kunde de medan de väntade 
gå till smedjan för att få hjälp med diverse re-

parationer eller bara skvallra. Eller varför inte 
passa på att få håret klippt! För både Nisse och 
Olle fungerade även som frisörer.

Smedjan idag
Nisse slutade sin verksamhet på 1960-talet 
och Olle på 1970-talet. Det märkliga är att de 
bara lämnade smedjan och snickeriet ungefär 
som om de ”bara gått hem för kvällen”. Idag 
står allting kvar precis som det var. Man kan 
bland mycket annat se till exempel ouppacka-
de cykelskärmar och fälgar. Anders Lindkvist, 
som äger huset sedan något år har låtit lägga 
om taket och lagat en del fönster. Inomhus vill 
han däremot inte ändra på någonting.

-Det är städförbud härinne! Ni får gärna 
lyfta på sakerna och titta i lådorna, men då 
måste ni lägga tillbaka allt på sin plats! upp-
manade Anders besökarna. 

Ett mycket intressant tidsdokument!

Olles arbetskläder  
hänger kvar på sin  
krok.

Nisses och Olles smedja. 

Hästskor i väntan på användning.

Utrustning för smides- och svetsarbeten.

Ett tidsdokument
Söndagen den 19 juni var det visning av den gamla smedjan i Närkesberg.  Anders 
Lindkvist berättade målande om bröderna Olof och Nils Andersson från Folke-
torp, som drev smedja, mekanisk verkstad och snickeri där under större delen av 
1900-talet. Bröderna kallades alltid Olle och Nisse.

1935 startade bröderna Olle och Nisse Anders-
son sin verksamhet i Berg i Närkesberg, efter 
att året innan ha köpt marken där smedjan 
byggdes. Huset bestod av två våningar där 

Nisse höll till på bottenvåningen och Olle en 
trappa upp. Nisse var smed och mycket duktig 
inom smidesteknik. Hit kom bönderna i trak-
ten för att få sina jordbruksredskap, vagnar, 
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Starten i Lerbäck.

ASKERSUND

Välkomna till Lerbäcks Teater!

Biljetter bokas på 0583 - 404 02 eller

www.lerbacksteater.se

Premiär 24 nov

Säsongens deckare 
med trerättersmiddag!

En deckargåta av Johan Gille

Premiär 6 oktoberBAUMANNS
TESTAMENTE

Revy med trerättersmiddag i julens tecken.

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

www.ess.se
Energi Spar System HB
Retermia Värmeåtervinning 

0582-505 80, 070-511 39 30, 
ess.retermia@telia.com

Traktorrallyt 
– folkfest i  
solens sken
Den 16 juli genomfördes årets traktorrally. Det arrangerades som vanligt av 
Lerbäcks hembygdsförening. Evenemanget startade 2014 och har genom-
förts varje år med undantag för två års avbrott på grund av pandemin. 

S
tarten gick vid Lerbäcks kyr-
ka där cirka 40 traktorer av 
olika årsmodeller hade slutit 
upp. Många hade dessutom 
en vagn påkopplad med pas-
sagerare ombord. 

Färden gick via Estabo-Nyckelhult-Slä-
te-Rude-Damma-Toltorp och Berg. Efter 
det blev det lunchpaus vid Emmeviken. 

Där serverades gulaschsoppa med bröd 
av Anders Lindkvist från pappa Johns vid 
det här laget berömda militärkokvagn. 
Enligt Anders utspisades cirka 150 perso-
ner. Imponerande!

Efter detta var det dags att avsluta 
årets rally. Åter till Lerbäck via Folketorp-
Svaldre och Gålsjö.
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RAKA VÄGEN TILL ASKERSUND
1 Version 1 - april, 10

17-25/7  2010 - 9 dagar

GGaarrddaassjjöönn

För oss är resan lika viktig som målet.

Konferensresor 
Skolresor 

Gruppresor

www.åmmebergsresor.se

Se vårt övriga 
utbud av resor på

www.åmmebergsbuss.se

0583-343 90

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

www.sydved.se

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

Sydved – din aktiva skogspartner

Munksjö Aspa Bruk 
– din lokala massaindustri

Starka lokala köpare och ett naturligt val!

Hanna Lindberg
072-745 57 45

Christer Olson
070-680 07 80

Håkan Falkenström
070-323 30 15

Inköpare

Gravstenar • Renoveringar
Textkompletteringar

STENHUGGERIET I ÅSBRO

Tel 0582-510 10 • www.stenblocket.se

Säljer all slags ved
Hemkörning ordnas

Tag kontakt med:
Håkan Falkenström, 070-323 30 15

Hästhö och 
hösilage 

säljes
Även foder till 

får och nöt. 
Ring Håkan 
Persson på 

070-536 72 64.

Lerbäcksmarken 
åter på plats
Efter två års uppehåll på grund av coronapandemin kunde Lerbäcksmarken åter 
arrangeras i år. Enligt traditionen hålls marknaden den första lördagen i juli, vilken i 
år inföll den 2 juli. 

Kanske hade många saknat Lerbäcksmarken  
under de två årens uppehåll, för till årets 
marknad strömmade besökare för att handla, 
fynda, träffa bekanta och/eller lyssna på un-
derhållning. På scenen framförde Eva East-
wood och Richard Swanström rock- och 
countrymusik och det var fullt ös.

Utan ideella krafter går det inte att genomföra 
ett så stort arrangemang som Lerbäcksmar-
ken och NIK deltog tillsammans med andra 
föreningar med arbete före, under och efter 
marknaden. 

Antalet besökare uppskattades till drygt 5000.

Knallen Janne från Norrköping var nöjd med 
försäljningen. Efter pandemin finns ”en  hunger” 
efter marknader.

Marknader innebär också att man träffar bekanta 
man kanske inte sett på länge. 
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1892 
 startade skol-
undervisning-
en i Stensät-
ters kapell.

Det var nog lite si och så med 
undervisningen i den östra 
delen av Närkesberg tidigare 
på grund av att det var långt 
till skolan i Toltorps missions-
hus och senare Bergs skola. En 
kringresande lärare höll ibland 
undervisning i olika bostads-
hus. 1873 startades det en mer 
permanent skola i ett överblivet 
bostadshus i Björnhaga. Lärare kom dit från 
Toltorp/Berg och hade undervisning varan-
nan dag eller varannan vecka.

I och med att kapellet byggdes i Stensätter 
fanns det en bättre skollokal så undervisning-
en flyttade dit och fick en egen lärarinna. Hon 

bodde i predikantbostaden på övervåningen i 
kapellet. De cirka 50 eleverna kom från Sten-
sätter, Björnhaga, Munkerud och kringliggan-
de byar.

Befolkningsminskning-
en var stor omkring sekelskif-
tet och antalet barn i skolans 
upptagningsområde minskade 
kraftigt. 1907 fick därför bar-
nen istället börja gå till skolan 
i Berg. För att få plats med bar-
nen där byggdes ett småskole-
hus, som senare blev ombyggt 
till skolkök.

Närkesberg för 130 år sedan

HISTORISK TILLBAKABLICK

Text: Anders Lindkvist

Huset som var skolhus i Björnhaga.  
Foto från 1950-talet då Edla Thim bodde där.  
Foto: troligen Åke Karlsson.

Förmodligen det enda bevarade skolfotot från Stensätter, vilket är från 1892–95. Lärarinna Hilma Salo-

monsson.

Ekologiska grönsaker 
och potatis

Öppettider:  
Helgfri måndag–fredag 10.00–19.00

Vardagar 09–19
Lör & sön 10–15

0583-400 32
www.varuhuset.se

HÄR HITTAR DU DEN RÄTTA CYKELN FÖR DIG!
28” MONARK SOFIA
Navgenerator,
AVS-utrustad 
pakethållare. 
3 växlar.

6 795:-
 (7 795:-)

1000:-
RABATT

”Lärarinnan 
bodde i 

predikantbostaden 
på övervåningen i 

kapellet. ”
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SVERIGES
NÖJDASTE

FÖRETAGSKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

SVERIGES
NÖJDASTE

PRIVATKUNDER

2021

SAKFÖRSÄKRING

DINA FÖRSÄKRINGAR

TACK TILL ALLA VÅRA FINA 
KUNDER SOM RÖSTAT I 
SVENSKT KVALITETSINDEX  
ÅRLIGA UNDERSÖKNING!

Bli nöjd kund du också på dina.se
eller ring 0770-160 500

General Information

6 serveringar x 
500kr

Lördagen den 
22 oktober

BOKA PÅ Kopparbergsgard.com

Krukväxter, snittblommor
och utplanteringsväxter i 

stor sortering.

Välkommen till oss! 
Familjen Samuelsson

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

Tänk på miljön – handla lokalodlat!

ASKERSUND SKA VARA EN 
VARGFRI KOMMUN.  

Eller hur? 
Bli medlem idag

landsbygdspartiet.org

Vill du boka B� gsgården?
Ring Susanne Qvick 

070-277 12 66

Julm� knad 
i B� gsgården
19 november kl 10–15

Försäljning av hantverk och bröd, loppis m.m. 
Soppa och fi kaservering. Bokning av bord ring 

Ann-Sofi e tel 070-283 42 36. 
100:-/bord + lotterivinst. Arr: Närkesbergs byaråd.

Välkomna!

Askersund-Lerbäckskretsen
Askersund-Lerbäckskretsen

Kontakt: 
Ulla Neander 
askersund.lerback@redcross.se

VILL DU GÖRA 
ÄNNU MER NYTTA?

Gå med i Röda Korset!

 – lyckat 
arrangemang
För andra året i rad genomfördes arrange-
manget Närkesbergsvägen den 27–28 juli. 
Förra året som ett coronasäkert utflykts-
event. I år var det ett drygt tiotal platser där 
olika personer visade upp sin verksamhet. 
Besökarna var mycket nöjda och samtliga 
hoppades på att det här kommer att ge-
nomföras även nästa år.

I Gålsjö visade Margareta Karlsson (till 
vänster) och Barbro Sörqvist Nilsson upp sina 

hantverk och akvarellmålningar.

Närkesbergsvägen
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Dragspelet har 
tystnat
En känd närkesbergsprofil är död. Åke Pettersson, mer känd som Tösnahultarn gick 
bort den 27 maj i år, knappt en månad innan han skulle fylla 93 år. 

Å 
ke föddes och växte upp i Tösnahult, 
gifte sig med grannflickan Vivi-Anne 
och paret tog över släktgården efter 
Åkes föräldrar. De fick tre döttrar.

Spelmannen
Men det är inte som bonde vi i första hand 
minns Åke utan som spelman. Redan som  
åttaåring började han träna på ett lånat drag-
spel. Tolv år gammal gjorde han sitt första of-
fentliga framträdande på en NIK-fest. 

 I början av 1970-talet började Åke spela 
med olika musikanter under namnet Åkes 

trio, och det var nu som tilltalsnamnet Tösna-
hultarn myntades. Trion spelade på fester 
som bröllop, födelsedagar, avslutningar, hem-
bygdsdagar, trivselkvällar, ålderdomshem, 
pensionärsdanser med mera. 

Tillsammans med Sara Benckert och dot-
tern Anneth bildade han också Åkes med Sara 
och Anneth, där även Sven-Erik och Sven-
Gustaf Bock ingick.  De spelade dansmusik 
och uppträdde nästan varje helg och ibland 
ytterligare kvällar.

– När jag uppträdde på en trivselkväll på 
Björklundavallen kom Åke fram till mig och sa 

att jag skulle vara med i ett band han höll på 
att bilda. Att spela i band var helt nytt för mig, 
men Åke var alltid stöttande och han gladdes 
när vi andra gjorde framsteg. Vi hade väldigt 
mycket roligt i bandet. Åke var sig 
själv, han var äkta och det kände 
alla. Jag har jättemycket att tacka 
Åke för, säger Sara Benckert.

När bandet upplöstes fort-
satte Åke dock i Lerbäcks hem-
bygdsförenings Husband där han 
redan hade spelat i många år.

Vivi-Anne och 
döttrarna minns
När det var bröllop och födelsedagar diktade 
Åke ofta ihop en visa till jubilarerna och efter-
som han alltid var ute i sista minuten, efter-
som han också var bonde, kunde det ske sam-
tidigt som han rakade sig och ibland till och 
med i bilen. Hans återkommande kommentar 
var: ”Om inte de sista fem minuterna uppfun-
nits skulle man som musikant inte överlevt. 
Tack vare dem så hinner man nästan jämt”.

Åke var en underhållare och även när han var 
bjuden till ett evenemang fick han ofta frågor 
om var han hade dragspelet. Ibland kunde 
han bli lite trött på att alltid förknippas med 

musiken, samtidigt som han 
gärna spelade eftersom han var 
mån om att alla skulle trivas och 
ha roligt. Åke ställde också alltid 
upp för NIK och spelade på deras 
arrangemang och spelade han 
inte själv lånade han ut sin ljud-
anläggning utan att kräva ersätt-
ning. Många kanske inte vet att 
det är mycket dyrt att hyra ljud-
anläggning.

En musikant för bygden
Åke var stolt över sin hembygd och hjälpte till 
att sätta Närkesberg på kartan. Vi är många i 
Närkesberg och trakterna runt omkring som 
minns Åke och som lyssnat och dansat till 
hans musik – inte minst på logdanserna i 
Hjärta och i Bergsgården.

”Vi hade väldigt 
mycket roligt i 

bandet. Åke var 
sig själv, han var 

äkta och det 
kände alla.”

Dragspelet har varit Åkes ständiga följeslagare. Sara, Anneth, Åke, Sven-Erik och Sven-Gustaf uppträder på Lerbäcks hotell.
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Brukskontoret, 694 99, Skyllberg • 0583–403 00 • www.skyllbergsbruk.se

1400 abonnenter
175 km högspänningsledningar
200 km lågspänningsledningar
150 transformatorstationer
4 vattenkraftverk
4 elektriker

Skyllbergs Bruk AB
– Elnät och eldistribution

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


