Lördag 26 maj kl. 13.00–17.00 i Folkets Park, Nykvarn

Den 1 maj 1918 invigdes den första dansbanan i Nykvarns Folkets Park vilket
innebär att vår fina folkpark nu är 100 år gammal. Det vill vi fira och jubileums
året inleds med ett officiellt 100-årsfirande som går i historiens tecken.

13.00

Konferencier Per Sörås
hälsar välkommen.
Tal: Gunilla Carlsson, styrelse
ordförande Folkets Hus och
Parker – Delaktighet i kulturlivet.
Märtha Dahlberg (S) –
Demokratins framväxt i
början av 1900-talet.

13.15

Dans till Turingebrunns
mässingssextett i Rotundan.

13.30

Telge Glima visar lekar från
tidigt 1900-tal på stora dansbanan – prova på för alla barn.

14.15
14.30
14.45
16.00

Tal: Peter Palmér, Nykvarns SK
– Föreningarnas engagemang i
Folkets Park – då och nu.
Bob Wållberg (NP), kommun
styrelsens ordförande – Folkets
Park i dag och i framtiden.
Dans till Lästringe låtar
i Rotundan.
Telge Glima visar lekar från
tidigt 1900-tal på stora dans-
banan – prova på för alla barn.
För kärlekens skull – en
hyllningskonsert till bröderna
Gärdestad med kören Existens.

TÄVLING: KOM KLÄDD SOM I BÖRJAN
AV 1900-TALET, PRISER TILL BÄST KLÄDDA

GYCKLARE • LOPPCIRKUS • TROLLERI • MINIGOLF • KAFÉ • BRÄNDA MANDLAR • VARMKORV • M.M.

Parkering: Vi ser helst att ni tar er till Folkets Park 100 år gående. Parkering
finns på Björkestaskolans fotbollsplan (infart från Järnavägen) samt på Gamla IP,
Gammeltorpsvägen. OBS! Endast handikapparkering på Parkvägen.
Med reservation för eventuella ändringar. Läs mer på www.nykvarn.se
Arrangörer: Nykvarns kommun och Turinge-Taxinge hembygdsförening.

En pigg 100-åring:

NYKVARNS FOLKETS PARK
Nykvarns Folkets Park är en
i allra högsta grad levande
100-åring – en av Sveriges
äldsta folkparker som fort
farande är i drift.
n När vi under jubileumsåret 2018
firar parkens första 100 år kan vi
se tillbaka på en utveckling som
speglas i många liknande parker
runt om i Sverige. Men då parker
lagts ned genom åren har Nykvarns
levt vidare med dans, nationaldags
firande och Nykvarnsdagen den 6
juni varje år, midsommarfester och
andra familjeevenemang. Det var
behovet av samlingsplatser för en
växande arbetarrörelse som under
slutet av 1800-talet blev grunden för
de Folkets Hus och Folkets Park som
växte upp i landet. I Nykvarn fanns
Godtemplarlokalen som lämplig
mötesplats under tak för lokala
föreningar. Men det skulle alltså bli
en Folkets Park.
Den 1 maj 1918 blev den verklig
het med den första dansbanan,
som då låg lite till vänster om
den nuvarande. Området som
blev Nykvarns Folkets Park hade
Pappersindustriarbetareförbundet
köpt av Vidbynäs ägare Ivar
Lindström för 700 kronor.
”Parken” blev snabbt populär
och snart behövdes en ny och
större dansbana. Det löste sig
sedan fackföreningen vunnit 1 000
kronor på ett lotteri och dessutom
fått ett bidrag från torvbolaget på
Hökmossen. Midsommaren 1928
kunde glada Nykvarnsbor dansa
på en nybyggd bana. Året efter
tillkom en kiosk med tillbyggd
elcentral och i början av 1930-talet
byggdes en kaffeservering.

1918 hölls en antikrigsdemonstration i Nykvarns Folkets Park. På banderollen syns det brutna geväret.

Men det var svåra tider och de fem
krigsåren som följde innebar nya
påfrestningar. Parkstyrelsen behövde
kassaförstärkningar och dessutom
krävdes upprustning av p
 arkens
byggnader. Genom att avverka och
sälja skog inom parkområdet och en
ekonomiskt bra säsong 1943 kunde
nödvändiga a
 rbeten genomföras.
Tiden efter kriget blev det allt svårare
att få ideella krafter att arbeta i
föreningar och att delta i driften
av anläggningen.
Fackföreningen drev ändå Nykvarns
Folkets Park utan egen verksamhet,
men med uthyrning till föreningar
fram till 1968 då den s åldes till
Turinge kommun för 75 000 kronor.
En drygt 50-årig verksamhet inom
arbetarrörelsen i Nykvarn var

därmed över och arrangemangen
i parken lades i stort sett ned.
Då rykten spreds om att park
området skulle kunna passa
för bostadsbyggande hände
det saker. Under åren 1978–
1980 gjordes en omfattande
renovering av parken med hjälp
av kommunala medel och frivilligt
föreningsarbete på kvällar och
helger. Verksamheten kom åter
igång med hjälp av en kommitté
där föreningarna i Nykvarn
ingick. Det var dags för nytändning och bland annat an
ordnade Nykvarns SK de mycket
populära onsdagsdanserna med
gratis inträde, liksom ”Kul i Parken”
med dans och artistuppträdanden.
Besökarna kan även spela boule
och gå en 18-håls bangolfbana.
Sedan 2003 är det Nykvarns kom
mun som sköter drift, underhåll och
programverksamhet vid Nykvarns
Folkets Park. Kafeterian och mini
golfen drivs av Brukets kooperativ.

Den första dansbanan stod klar 1918.

100-åringen hänger med än stort grattis Folkets Park i Nykvarn.

