Gartz Pensionat

Villa Gullbacken – Två bilder berättar
Förutom Ella Andersson och hennes kiosk hade vi fler kvinnliga
företagare i Kolbäck under mitten av 1900-talet.
Jag vill här presentera den kanske driftigaste av dem all
nämligen Olga Gartz. Hon var inte bara egen företagare utan
även en kvinna som deltog i samhällsaktiviteterna. Vi tar det
från början.
I Ervalla socken i Örebro län föddes Olga Nyström 1897. Som
många andra flickor på den tiden började hon sin karriär som
piga. Fröken Nyström kom till familjen Allan Gartz på Herrevads
Gård i Kolbäck. Där gift hon sig med sonen i huset, Harald, och
fick en dotter Vilma.
Hela familjen Gartz flyttade från Herrevads Gård i början på
1930-talet till närbelägna Hantverkargatan och deras nybyggda
Villa Gullbacken.
Efter några år som hemmafru etablerade sig Olga 1941 som
företagare och arrenderade Kolbäcks Gästgivargård.
Gästgiveriet ägdes av bönderna i trakten genom deras företag
Kolbäcks Skjutsbolag.
Kolbäcks kommun köpte dock Gästis 1950. Olga hade nu varit
Gästgivare i nära 10 år och var för de flesta en välbekant

person. Förmodligen kom parterna inte överens om en
fortsättning av arrendet och Olga hade dessutom andra planer.
Hon öppnade ett pensionat på Villa Gullbacken och blev på så
sätt en konkurrent till gästgiveriet och hade järnvägsarbetare
och resande som inneboende. I matsalen fick anställda vid
järnvägen och verkstäder inta sina luncher. Olga Gartz blev
känd för sin goda mat som hon lagade själv.
Unga flickor och även sonen Erik hjälpte till vid servering och
dukning. Dottern Vilma berättade om hur hon och flickorna
arbetade hårt men också hade väldigt roligt och blev bra och
rättvist behandlade av sin chef, Olga. De åkte även ut till
närbelägna orter och till olika ställen i Västerås för att laga och
servera mat på fester och andra tillställningar.
Det var många bröllop, födelsedagskalas, begravningskaffe och
föreningssammankomster som anordnades av Olga under 26 år
som egen företagare. Olga avled 1982, 85 år gammal.

Olga Gartz som medlem i Kolbäcks Folkets Parks styrelse 1940
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