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Visor av Åke Rask 
 

 

Kolbäckaren Åke Rask bidrog med många trevliga texter till ortens 

lokalrevyer under 1940 och 1950-talet. 

För att lätta upp stämningen i pandemitider, får du här möjlighet att 

sjunga till några fyndiga sångtexter, som skrivits av kolbäckaren. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En ung Åke Rask 1944 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Häftet är sammanställt av Kent Sjöström 
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Tåg på bron över Kolbäcksån. I bakgrunden Nybro och  

Träklypan/danspalatset Sveasalongen (Kolbäcksberättelse del 37) 

 

På kolbäckståget 

Här om dan på kolbäckståge  

i en tredjeklasskupé  

förekom och hände någe  

som jag här vill återge. 

Med sin lille son vid sidan  

satt en moder i ett hörn  

väntade i tyst förbidan  

att få träffa konduktörn 

Saken var att pojken senast  

fyllde tretton rätt och slätt  

men nu hade hon alena  

löst för honom halv biljett. 

Konduktören kontrollera  

för han hade sig på känn 

pojken han, det kan ej fela  

tolv år fyllt för längesen. 

Men han liten är till växten  

tyckte modern nu igen  

och så går han ju förresten  

uti korta byxor än. 

Mitt, emot dem  

vid ett fönster  

för att njuta lugn och ro  

satt ett kvinnligt hälsomönster  

nitton år från Åskebro. 

Lugnt hon lyssnar till samtalet  

fäller in i talets mitt  

är det byxorna som gör det  

borde jag få åka fritt. 

 

Melodin okänd. Hör gärna av dig 

om du vet!
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Melodin okänd. Hör gärna av dig om du vet! 

 

Slut på friden 

Nu är slut på friden o lugnet i Nybro  

Ty den nya leden som där satt sitt bo. 

De leva livet varenda onsdagskväll. 

Runt hela Kolbäck de hörs en faslig skräll. 

När Blomster Karlsson rullar upp sin rullgardin 

Ty hela gårn är full av älskogskranka glin 

De hålla nattlig serenad 

Det gör ej Blomsterkalle glad. 

Liksom i tjäderlek, de tumla runt varann 

O hela kärleksstriden kämpas man mot man  

Å alla slåss som vilda djur 

Så de har funnit sin natur. 

Alla är rivaler ingen vill gå hem 

Efter alla baler, är minst trettiofem 

Som runt Karlssonsflickorna bilda hjärtering  

Å snart varje grabb utav Amor fått ett sting 

Å Blomster Karlsson i förtvivlan drar sitt hår 

Ty uppå gården alla Kolbäcks killar står 

Varenda en av dem är kär 

O tro o hopp o kärlek svär 

Mitt hjärta klappar hastigt när jag tänker på  

Att själv med söta Britta i en farstu stå  

Ja det är kärlek hopp och tro  

Alla kvällar i Nybro. 
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Kommunalgubbarna 

Melodi: Adress Rosenhill 

Uti Kolbäcks samhälle där finns det redliga män  
som har styrt här och ställt här i årtionden  
och om du lever till nittondehundrasjuttiofem  
så får du se dem igen för dom sitter där än. 

Tra la la kvide vivi tänk va vi är bra. 

Så nickar allihopa kommunalgubbarna. 

Att inte ha någon bostad är döden direkt  
så kommun satt igång med ett byggnadsprojekt  
Det gick bra till en början, men snart tog det slut  
och nu är det ju nästan precis som förut.  
Tra la la kvider vivi flytta dit om du kan  
och lyckas du med det, då är du duktig minsann.  
Tra la la när som stor-Anders har sagt bla ha  
då nickar allihopa kommunalgubbarna. 

Över Kolbäcksåns vatten har man byggt en bro  

men håle vet om det inte är bättre att ro  

för ska man åka på spången, som där dom har lagt.  

Då vill det till att guds änglar i himlen står vakt  

Tra la la kvider vivi den bron den är bra.  

Så nickar allihopa kommunalgubbarna. 

 

  

Såsom herdar i spetsen för samhällets får 

tvenne kämpar med hår uppå bröstet, det går 

och dom gör bara det som är viktigt och rätt  

och nu ska vi begåvas med deras porträtt.  

Tra la la kvide vivi se skult invid skult  

på väggarna där hänger både Anders och Hult  

Tra la la kvide vivi tänk vad dom är bra  

så nickar allihopa kommunalgubbarna. 
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Gamla kyrkskolan / kommunalhus / musikskola / hembygdsförening / 

numera bostäder.  

 

En dag på Österängen 

Melodi: Om man inte har för stora pretentioner. 

Jag vill sjunga för envar  

en liten sång från flydda dar 

och med vemod jag trallar på refrängen  

Var den kommer ifrån kan väl alla höra pån´ 

Ett litet minne från en dag på Österängen 

 

Ibland man stegar nöjd och glad  

ja man tar en promenad  

bland naturens växter och klängen.  

Har man då ett trevligt sätt  

ger man flickan en bukett 

som ett minne från en dag på Österängen. 
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Uti somras där jag var  

på hästsporttävlingar tre dar  

och satsa pengar på pållar i terrängen.  

Nu har "toton" kovan fått  

och min sparbanksbok är blott. 

Ett litet minne från en dag på Österängen 

Om hästens klokhet skrivits har  

och det vet ju en och var  

som satt pengar på pållar i terrängen  

dom vid ett hinder stannar opp  

så att ryttarn får ett dopp. 

Och länge minns han den dan på Österängen. 

Mycket hände i naturn '  

och malajen den filurn  

sjöng om kärlek och knäppte uppå strängen.  

Lyckan vara några dar  

nu i vaggan hon har. 

Ett litet minne från en dag på Österängen 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapplöpningar på Österängen 
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Utskick våren 2021 

 

Det här brukar vara en kallelse till vårt årsmöte. Så blir det inte detta 

pandemiår, men vi håller traditionen att göra ett utskick till våra 

medlemmar. Vi hoppas kunna genomföra mötet efter det att vi alla 

blivit vaccinerade, då du kommer att få en kallelse. 

 

Vårt öppna hus på tisdagarna har nu haft ett uppehåll ett helt år. Det är 

mycket tråkigt att vi inte har träffats för att diskutera och ha trevligt 

tillsammans. Konsekvensen av ett stängt hus avspeglar sig naturligtvis 

även i hembygdsföreningens ekonomi. 

  

Bifogat finner du ett inbetalningskort för årets medlemsavgift. Vi är 

tacksamma för ditt bidrag utan påminnelse. Meddela gärna din e-

postadress för framtida kommunikation. För vår överlevnad behöver vi 

få in nya medlemmar. Vi är tacksamma för att du hjälper till att värva 

vänner, som är intresserade att värna om kolbäcksbygdens historia. 

 

Vi fram emot att kunna fortsätta vårt hembygdsarbete och att träffas 

igen på tisdagar. Bra och nödvändigt för både själ och ekonomi. Ett 

nytt schema för tisdagsvärdar kommer då att skickas ut till alla berörda. 

Är du inte tisdagsvärd så anmäl ditt intresse till Lena Kotschack på  

telefon 070-66 888 77 alternativt e-post: lena.kotschack@gmail.com 

Var rädd om dig! 

Styrelsen 

 
 

 

 

 

Stationsgatan 12, 734 50 Kolbäck 

www.kolbacksbygden.se 

info@kolbacksbygden.se                                      


