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Kolbäcks Folkets Park
Redigerad utskrift av K.A. Ragnars intervju med parkföreståndare
Einar Rundgren.
K.A. Ragnar, som var hembygdsföreningens förste ordförande,
gjorde ett flertal intervjuer under 1990-talet.
Bilden på omslaget är ett utdrag ur Folkets Parks gästbok.

KA Ragnar
Sammanställt av Rune Larsson i augusti 2013
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Kolbäcks Folkets Park
Parken vid Borgby Skans startades av Kolbäcks Arbetarkommun under
1924 eller möjligen 1925.
Att den hamnade vid Borgby Skans berodde på att man fick hyra
platsen av Eriksson i Borgby. Sedan enades ett 15 tal organisationer i
Kolbäck om att bilda en Folkets Parksförening. Detta skedde 1928.
Att parken sedan vart flyttad år 1933 berodde på att Säby kommun, som
Borgby skans ligger i, hade nöjesskatt och det hade inte Kolbäcks
kommun. Då beslutades det att parken skulle flyttas till Kolbäcks
kommun.

Gamla Folkparken. I förgrunden resterna av serveringen i
bakgrunden trappan till dansbanan. Foto Rune Larsson
Man gjorde upp med agronom Andersson i Herrevad om att köpa
platsen där parken ligger nu. Man gav 12000 kronor för den. Sedan när
det skulle byggas en teater så köpte man till den kilen nedanför
serveringen. Den biten kostade 500 kronor. Det var inga problem att
komma överrens med agronom Andersson i Herrevad. Enda gången han
var fundersam var när septiktankarna för avloppet skulle grävas ner. Då
var han rädd att avloppet från dessa skulle kunna rinna över och skada
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betande djur. Men det visade sig att det blev inga problem. Tankarna
var så stora och blev aldrig fulla.
Dansbanan och den byggnad som senare blev vaktmästarbostad, som
var servering i Borgby skans, flyttades. Byggnaden kom efter mycket
diskussion att stå där den står fortfarande, och i den var det
dansbiljettförsäljning, tombola och korvförsäljning.

Den nya serveringen byggdes 1933-34. Det var en vinter med snö innan
tjälen kom. Kalle Andersson och Bertil Larsson var arbetslösa,
träindustrin hade inte så mycket jobb på vintern. Dom gick och slog ner
pålar. Bror Molin och Hjalmar Eriksson var också med.
En bror till Thor Modéen, som hette Åke, var försäljare för
Folkparkerna. Han berättade att Västerås Folkets Hus har alla gamla
scendekorationer från Parken i Västerås. Dom har lagt dessa åt sidan
ifall någon ville ha. Fick tag på åkare Lindqvist i Kolbäck .
Vi åkte in och lastade på. Men var skulle vi lägga grejerna. Vi fick
plats under dansbanan. Där fick de ligga tills det bestämts hur vi skulle
ha det med teatern. Vi hade senare ett möte, då var även revisorerna
med, och vi beslutade då att bygga en teater.
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Vår teater skulle bli likadan som den som fanns i Hallstahammars
Folkets Park. Vi satte igång. Jag ringde till Töreboda och beställde
takstolar likadana som i Hallsta men inte så många. För vi skulle ha en
mindre scen.
Gubbarna på cementgjuteriet gjorde gjutningen. Sven Andersson
sprängde, det var mycket sten i backen. Vi jobbade med våra jobb från
kl. 6 på morgonen, sedan upp till parken kom dit sex eller halvsju,
jobbande till 10 på kvällen. Alla jobbade gratis. Vi höll på så hela
sommaren alla organisationer var inblandade.
Var det en regnig dag så ställdes arbetet in, men så kunde det vara två
lag dagen därpå istället.
Takstolarna kom på hösten och byggmästare Einar Karlsson gjorde
jobbet för ett par tusen kronor.

Vi fick teatern klar och premiär var det med Elis Engströms
teatersällskap som spelade, ”Pojkarna på Storholmen”. Det borde
kanske ha varit något större, men det blev så.
Teatern gick väldigt bra vi hade mycket publik. När vi hade Glada
Änkan här som kostade 900 kronor, undrade jag om vi skulle klara det.
Men vi hade 400 sittplatser och dom vart fyllda. Frugan Märta cyklade
ner till Strömsholm och sålde sittplatsbiljetter där, Folke Johansson
cyklade upp till Sörstafors och sålde där i affären. Då kan man säga att
det fanns intresse.
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Alla ställde upp och folk kom cyklande hit. Det var en massa cyklar och
alla stod kvar när dom skulle hem. Hur många skulle ha varit stulna i
dag? Kvinnoklubben hade vi stor hjälp av. Dom hade 5 lag som skötte
om köket.
Den enda vi var tvungen att avlöna var den som sålde dansbiljetter
och dom som tog emot biljetterna. Kassören och jag som var
parkföreståndare fick 150 kr. per år och då jobbade vi både nätter och
dar.
Det dyraste vi hade var de två vakterna som vi måste ha. Dom fick 3
kronor för en kväll och var nöjda med det. Landsfiskal Gråberg ville ha
uniformsklädda vakter. Det var fjärdingsmännen här från orten och då
fick vi betala 15 kr. för en kväll.
Så här efteråt undrar man hur vi orkade. Det var dans på
lördagskvällen. Sedan upp på söndagen och städa och frun var med för
att förbereda serveringen för söndagens program.
Vi behövde en vaktmästare. Jag tog upp detta i styrelsen och vi
planerade för att bygga till lite på vaktmästarbostaden där han kunde bo
på sommaren. Det vart beslutat och vi byggde till. Men när det var klart
så var det ingen som ville bo där. Så jag fick flytta dit själv. Det blev
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inte mindre jobb för mig. Det skulle hållas rent både på serveringen och
runt omkring.
Det var ju också så att det alltid fattas rekvisita när teatrarna kom.
Dom hade ju inte de möjligheter som nu att frakta omkring saker. Vi
försökte få tag på det som fattades på samhället, men ofta så kom det in
till oss och kollade om vi hade något som passade. Så när det hela var
över så fick jag gå runt och leta efter våra saker. Vi köpte sedan upp en
del undan för undan när vi fick tag på något.
Det var lika med skådespelarna. Var dom några stycken så kanske
dom inte fick plats på Gästis. Då var jag tvungen att leta
övernattningsställen på samhället, Fattades det plats fick vi klämma in
någon hos oss.
Roligt var det men det var mycket jobb. Einar Rundgren var
ordförande i Parken i 8 år till 1942.

Sida från gästboken
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Kallelse till höstmöte 2013
Söndagen den 27 oktober kl. 14:00 i hembygdslokalen
Program
Biblioteket i tiden ─ även i Kolbäck
Vi får besök av en bibliotekarie och en genomgång vad biblioteket
kan erbjuda sina besökare.
Bildspel med musik.
Bilder från USA, Internet och inte minst från Kolbäcksbygden.
Kaffeservering
Alla är hjärtligt välkomna
Öppet hus i hembygdslokalen Stationsgatan 12
Tisdagar mellan 13:30 och 16:30. OBS ny tid!

Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck
www.kolbacksbygden.se
info@kolbacksbygden.se
Köp Amstaringen!
Värva medlemmar till föreningen!
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