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”Det var dans borti parken på lördags-
natten” och det var det i Skruvstapar-
ken. 1964 närmare bestämt och Peter 
Holm stod på scenen. I år blir det dans 
igen, till Wizex och det trots att dans-
banan rasade in så sent som i vintras.

Det hamras frenetiskt i Skruvstadskogarna, 
Där man tror man ska möta älg står i stället tre 
karlar och hamrar och mäter. Byggställning-
arna med sina roströda rör ramar karaktäris-
tiskt in den lilla byggnaden i gläntan. I vintras 
var det ett ras mer än en byggnad. Snömas-
sorna gjorde att taket rasade in och förstörde 
den lilla scenen och gjorde hål i golvet.

– Det var en granne som gick förbi på mor-
gonen som såg det, berättar Åke Axelsson.

Trodde inte det skulle gå 
Han, Thomas Bäckman och Peo Filipsson är 
bara tre av alla de som gjort en rekonstruktion 
möjlig. Bygden har i princip gått man ur huse 
för att sätta dansbanan i stånd igen och bara 
om man ser bilderna från i vintras förstår man 
vilket enormt arbete de utfört.

– När jag kom på morgonen tänkte jag att 
”det var den sommaren det” och alla artisterna 
som var bokade.... Ingen trodde att det skulle 
gå att få igång igen. Men folk har ställt upp 
med tid och pengar och företag har skänkt 
material och hantverkshjälp, säger Thomas 
Bäckman, som mer eller mindre chefar över 
parken. 

Parken så gott som ny
På Nationaldagen då folk var lediga var par-
ken full av bygdens folk som var där för att 
hjälpa till. Följden är att Skruvstadsparken nu 

inte bara fått nytt tak, scen och renoverat golv 
utan att det gjorts med bästa möjliga material 
och i fackmässigt utförande. Det nya taket 
kommer inte att rasa in i första taget. På köpet 
får man dessutom en större terrass att sitta på 
när man nu inte orkar svänga de lurviga, kasta 
pil eller stå vid grillen och njuta.

Första invigningen 1964
Den gamla dansbanan var i och för sig inget 
snabbygge den heller. Den hade stått där se-
dan 1964 och sett artister komma och gå, en 
del snabbare än andra.

– Peter Holm var här och sjöng Monia: Han 
stod där där pilkastningsbåset är nu. Han kom 
och sjöng Monia några gånger sen packade 
han ihop och for till nästa ställe. Ljudet var 
fruktansvärt, minns Åke Axelsson och skrat-
tar. 

Då var Åke Axelsson den som bokade ban-
den – Eva Roos, Streaplers med flera. Under 
10-12 år hölls offentliga danser i parken med 
skjutbana, hemliga möten bakom knutarna, 
torrdass och fickpluntor. 

– Vi städade folk i skogen flera dagar efter 
här ibland, skämtar Åke Axelsson och skrattar 
hjärtligt.

Sedan föll parken i träda, mer eller mindre. 
Den användes ibland för vissa evenemang 
men storhetstiden var förbi.

Firar 5-årsjubileum av nystarten
 För några år sedan blev den emellertid ”åter-
upptäckt”;

– Vi brukar spela brännboll på fotbollspla-
nen varje år och sen gå ner och grilla vid sjön. 
Det var sambon som tyckte vi skulle gå till 
parken i stället och spela musik och kunna 
dansa, säger Thomas Bäckman. 

PO Filipsson är kassör i Skruvstads IK och en av dem som arbetat för att Skruvstadsparken 
återuppstått och renoverats.

Skruvstads-
parken 

återuppstånden

På den banan var det. Skruvstads IK är den 
som äger, sköter och driver parken och det var 
här man fick bestämma om det var värt peng-
arna och arbetet att rusta upp. Peo Filipsson 
är kassör i Skruvstads IK och den som hål-
ler i börsen och den som givit klartecken till 
satsningen. 

– Vi tänkte ta det i liten skala, 
mer privat, berättar han. 

Första året var det en 
hel del jobb som måste 
göras med målning och 
golvreparation. Nästa år 
gjorde de stockbord och 
sedan blev det vatten-
toaletter och stora grillar 
med mera.

– I år firar vi 5-års ju-
bileum av nystarten, säger 
Thomas Bäckman stolt.

Inleder Hemvändarda-
garna med Wizex
Så den 7 juli har Skruv-
stadsparken äran att inleda 
Hemvändardagarna med 
dans och musik. Då blir det 
Wizex som får trampa de an-
rika tiljorna på den lilla scenen.  
Då står Skruvstadsparken finare än 
den kanske någonsin varit och det 
endast tack vare åtskilliga entusi-
asters osjälviska arbetsinsatser och 
stöttande företagare och föreningar. 
Som ett monument över vad man kan 
åstadkomma om man gör det tillsam-
mans. 

Program över 

sommarens spelningar 

7 juli – Wizex

22 juli – Fernandoz

5 augusti – Poptimisterna

Anmälan till:

Carina 0555-210 50

Peo 0555-221 32

Therese 0555-109 11

 I vintras fick snömassorna taket på Skruvstadsparkens dansbana att rasa in. Då trodde ingen 
att det skulle gå att reparera.


