**********
Nar Halnafesten startade 1943, fanns det gott om festplatser runt omkring, nnen en
efter en lades dessa ner, kanske pa grund av daligt lonsamhet. Det var platser med
eller utan dansbana. Men pa 60-talet fanns det anda en del festplatser kvar som
ordnade fest pa midsommarhelgen, bl.a. Billstrommen Forsvik, Ryholm, Grona Lund
Lerdala, Parken i Ormskogen, men vi stod oss ganska bra 1 konkurrensen.
1975 dog det upp en ny aktor pa marknaden. Det var broderna Pettersson plus en
viss Bert Karlsson, som oppnade en ny festplats pa Olstorp. I borjan var det ingen
storre konkurrent, men langre fram i tiden blev konkurrensen storre. De satsade stort
pa Sveriges basta dansband, som drog danspubliken och dessutom dansbana under
tak.
2003 sa jag till en tidningsreporter. "Jag tror vi ar aldst i lanet" Ingen reagerade pa
det, kanske var det sa?
For att ordna med sittplatser for publiken, gjots det cementplintar och sagades
fyrkanter for underlag till sittplankorna, detta i slanten framfor scenen. Allt virke var
skankt av traktens skogsagare. Flaggstangarna var aven dessa skankta av
skogsagarna och sattes upp vid infarten vid landsvagen, vid ingangen till festplatsen
och vid scenen. En del flaggor lanades. Efterhand fick ju bade sittplankor och
flaggstanger bytas ut, notta av tidens tand.
Under manga ar raknades det pengar i Stommens kok. Cheferna for respektive
verksamhet (pilkastning, varutombola, djurtombola, fiskdamm, korvforsaljning, kaffe
och intrade) kom in efter festen med sina kassaskrin och tomde dessa pa
koksbordet, dar pengarna raknades. I ett antal ar forvarades pengarna i en garderob
pa andra vaningen till mandag morgon, da festkassoren och en person till hamtade
pengarna for transport till banken (pa den tiden, da det fanns en fungerande bank).
Pa senare tid tog respektive chef med sig sina kassaskrin och forvarade dem
hemma.
Leveranser av festens fornodenheter har sa langt som mojiigt skotts av ortens
handlare. Den forsta var handlare Andersson, som eftertraddes av Olle Jakobsson,
darefter kom Svanbergs. Jan Nilsson hade affaren efter Svanbergs och Ann-Marie
Karlsson var den siste handlaren, innan affaren gick i graven.
Tombolan ordnades i manga ar av Toreboda bosattningsaffar for att senare bvertas
av Gunnar och Ines Hedin med firma "Basarvaror" i Toreboda fram till 1974. Darefter
blev Rune Gran i Tibro "hovleverantdr" av letter, tombolalotter, priser till chokladhjul
och till pilkastning med mera fram till 2003. Lundgrens i Grafsnas blev sista leverantoren av laror.
Hogtalaranlaggning hor ju till en fest. Den forsta som festen hyrde aniaggning av var
Gunnar Carlstrom i Moholm. Han hade ganska undermaliga grejor och blev darfor
ersatt av en firma fran Tibro. Darefter kan det ha varit nagon mer innan Karl-Erik
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