Rune Larsson

VÅR HEMBYGD
Kolbäcks Hembygdsförening 30 år

Alla i Kolbäck känner Rune Larsson som en engagerad hembygdsman.
Han har varit med från början och sitter sedan lång tid tillbaks i
föreningens styrelse. Vem kan då bättre än han ge oss en historisk
tillbakablick i hembygdsföreningens utveckling.
Vi vill också passa på att tacka Rune och hans fru Ingrid som med sina
goda kontaktnät alltid lyckas engagera ett värdpar till våra populära
tisdagsträffar.
Tack Ingrid och Rune, och tack alla värdpar för era uppskattade
insatser.
Styrelsen

Rune Larsson

Bild på omslaget: Den nyinvigda Minnesplatsen
Sammanställt av Rune Larsson i augusti 2014
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Kolbäcks Hembygdsförening 30 år.
Vad har hänt i Hembygdsföreningen och i Kolbäck under dessa år. Här
gör vi en enkel sammanfattning.
Den 1984 bildade Kolbäcks Hembygdsförening, kan leda sitt ursprung
tillbaka i en arbetsgrupp som blev tillsatt inom Kolbäcks socialdemokratiska förening år 1979. Gruppens uppgift var att göra en fotoutställning till ett 70 årsjubileum år 1981. Ett 15-tal personer deltog i arbetet.
Avsikten var att gruppen skulle upplösas efter fullgjort uppdrag hösten
1981. Nu blev det inte så av flera skäl. Ett tiotal hade fångats av
uppgiften att dokumentera Kolbäcks lokalhistoria. Dessutom hade ett
stort antal bilder om livet i Kolbäck spårats upp. Gruppen upplevde att
den stod mitt uppe i ett angeläget arbete som måste fortsätta.
Den 26 mars 1984 samlades 33 personer på Kolbäcks bibliotek för att
bilda hembygdsföreningen.
En interimsstyrelse valdes som skulle leda föreningen till årsmötet
1985. Det var svårt att få en ordförande, men på förslag av Valfrid
Ågren valdes en styrelse på 5 personer som sedan själva skulle
konstituera sig.
Valda blev Karl Arne Ragnar, John Eric Bergelin, Kerstin Hall, Sven
Nordström och Nils-Gunnar Karlsson. Suppleanter Valfrid Ågren och
Enar Hjelm. Karl Arne Ragnar valdes sedan som föreningens första ordförande.
Nu fortsatte arbetet med att dokumentera Kolbäcks historia. De foton
som kommit in registrerades och avfotograferades. En grupp arbetade
flitigt med att identifiera personer och platser på fotografierna. Senare
fick vi genom arbetsförmedlingen hjälp av Arna Hellström och Elsie
Thomsen som sorterade fotografierna i olika grupper och samlade bilderna i pärmar.
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Vid utgrävningar för en grusgrop i åsen vid
Amsta hittades fragment av en ring. Mats
Källstig framförde en idé om att låta framställa
en replik av detta ringfragment. På årsmötet 1987
beslutades att ringen skulle bli vår
hembygdssouvenir.
Karl Arne Ragnar, Sven Nordström med flera gjorde en hel del intervjuer med kända Kolbäcksbor som kunde berätta om samhällets framväxt både vad gällde arbete och fritid. Tack vare detta finns det många
intressanta berättelser i föreningens arkiv.
Vid Svenska flaggans dag 1987 fick Hembygdsföreningen en fana.
Så var det dags för ordförandebyte i Kolbäcks Hembygdsförening. På
årsmötet 1991 avgick Karl Arne Ragnar och Sven Nordström tog över.
En lokal för vår verksamhet var ett stort önskemål. Föreningen disponerade ett litet källarutrymme under biblioteket, och föreningens möten
hölls i bibliotekslokalen. I takt med att föremål och arbetsmaterial
ökade så växte problemet. I september 1991 skrevs ett hyreskontrakt på
en lokal i gamla "Kommunalhuset" vid kyrkan.
Vid invigningen den 16 maj 1992 samlades många vid Linnéatorget och
marscherade ut till lokalen med Kolbäck Musikkår i täten. Musikkåren
spelade även vid lokalen. Folkdansare hade uppvisning och vi serverade
naturligtvis kaffe till ett 75 tal deltagare.
Vid tioårsjubileet den 27 augusti 1994 bjöd föreningen på en båttur med
bogseraren Rex som lade till vid bryggan ovanför bron vid Åbrinken.
Kaffe serverades medan resenärerna väntade på sin tur med båten.
Under året startade en grupp, med Sven Nordström och John-Erik
Bergelin som ledare, ett projekt att återskapa en slåtteräng på kyrkbyåsen. Projektet var framgångsrikt några år, men nu har ängen återgått
till sitt ursprung igen då skötseln har upphört.
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Hembygdsföreningen fick överta
den s.k. tiondeboden vid kyrkan
och 1997 började ett 4 årigt
renoveringsarbete. Boden var i ett
mycket dåligt skick, men ett tiotal
medlemmar under Sven
Nordströms ledning fick boden i
gott skick. Tyvärr har vi inte
funnit något behov av boden så
den har nu återgått till kyrkan som använder den som förråd.
2 september 2001 hölls ett skådespel vid kyrkbyn och en mässa i kyrkan. Detta till minne av slaget vid Herrevadsbro år 1251 då Birger jarl
besegrade Folkungarna. Bakom kyrkan var en marknad med hantverk
och servering.
Under 2004 ordnade föreningen en minnesplats över slaget. Vid infarten till Herrevads-området togs en del sly bort för att få utsikt över ån
där gamla bron en gång låg. En minnestavla och en enkel broattrapp
byggdes upp. Platsen invigdes under medverkan av bl.a. Biskop Claes
Bertil Ytterberg och Lars Gahrn historiker från Mölndal.
Efter 10 år hade den uppbyggda lilla bron murknat väsentligt. Kent
Sjöström satte då igång ett projekt med hjälp av EU-bidrag för att
förnya minnesplatsen. Efter ett intensivt arbete med hjälp av
Hallstahammars kommun, Västmanlands Läns Museum, och Gästgivargården så invigdes en ny minnesplats den 17 maj 2014. Vid Invigningen
deltog bl.a. landshövding Ingemar Skogö och kommunalrådet
Catarina Pettersson och historikern Lars Gahrn. Låt detta vara en
födelsedagspresent till Kolbäcksbygden i år då Kolbäcks Hembygdsförening fyller 30 år.
Under 2002 blev föreningen uppsagd från lokalen vid kyrkan, nu började sökandet efter en ny lokal. Med kommunens hjälp fick vi överta
Handelsbankens gamla lokal i centrumhuset. Några av föreningens
medlemmar renoverade lokalen under vintern.
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Vid årsmötet den
23 mars 2003
invigdes den nya
lokalen. Det
centrala läget har
gjort att den träff
som hålls varje
tisdagseftermidd
ag i lokalen har
blivit mycket
välbesökt och
omtyckt.

Ett stort arbete startade på hösten 2005 då hela stationsområdet började
byggas om. En ny viadukt byggdes vid östra infarten och en undergång
från Linnéatorget till Tingshusgatan samt en ny järnvägsbro över ån.
Den gamla järnvägsbron som byggdes 1946 revs. Arbetet genomfördes
på dryga 2 år. Det ombyggda stationsområdet invigdes den 12 nov.
2007.

Gamla och nya viadukten.
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Vid årsmötet 2007 firade föreningen att bäcken vid kyrkan återfick
namnet Kolbäcken. Den har under en lång tid på kartorna benämnts
Oxelbybäcken. En långdragen kamp mot kartverket har gett resultat.

Kolbron över Kolbäcken
Föreningen har en mycket fin hemsida på Internet, kolbacksbygden.se.
Även minnesplatsen har en hemsida som är anpassad att också visas i
mobiler. Adressen är herrevadsbro.se. Kurt Larsson har lagt ner ett
enormt arbete med att bygga upp dessa sidor. Många besökare har
också gett oss beröm för dem.
Hembygdsföreningen har sedan 2 år tillbaka Rolf Pennerud som ordförande. Arbetet går vidare med att dokumentera vad som hänt och vad
som händer i Kolbäck med omnejd. Tack vare tisdags-träffarna har vi
nu en mötesplats där många medlemmar och andra besökare kan berätta
sina minnen från förr.
Tack alla som på olika sätt har stött oss under dessa 30 år och vi i hembygdsföreningen lovar att efter bästa förmåga arbeta vidare.
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Kallelse till höstmöte 2014
Söndagen den 26 oktober kl. 14:00 i hembygdslokalen

Program
Minneskavalkad
Vad har hänt under föreningens 30 år.
Kaffeservering
Du blir bjuden på tårta
Alla är hjärtligt välkomna
Öppet hus i hembygdslokalen, Stationsgatan 12
Tisdagar mellan 13:30 och 16:30.
Köp Amstaringen!
Värva medlemmar till föreningen!
www.herrevadsbro.se
www.kolbacksbygden.se
info@kolbacksbygden.se

Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck
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