Den 7 december 1888 inflyttade till Hörby nr 10 spinnare Per Olsson från Lyngsjö, där han
varit lärling i ett spinneri. Han var född i Vollsjö den 13 september 1859.
I samma månad träffades han och fadern Ola Persson Nordblad, född den 23 maj 1825 i
Eljaröd Kristianstads län, hos f.d. kyrkovärden och nämndemannen Anders Jönsson på Hörby
nr 13. Här skrevs ett kontrakt gällande en jordtomt liggande vid Hörbyån på 30 års tid.
På denna tomt uppfördes i raskt tempo under våren 1889 en husbyggnad. I byggnaden
inreddes ett spinneri med tre stycken kardmaskiner, en plysmaskin och en spinnstol, samt
övriga tillbehör. Man grävde en vattenledning till ett vattenhjul som hade utväxling till det
befintliga spinneriet.
Förutom spinnare var Per Olsson även färgare. Fadern Ola Persson Nordblad hade i Ölycke,
Högseröds socken, en handelsfirma som han ville fortsätta med. Han hade stort förtroende för
sin son Per, tyvärr visste han inte att sonen inte skött sig i Lyngsjö då han under två års tid
saknade betyg.

Spinneriet.

I denna byggnad fanns vattenhjulet.

Ytterligare en bild från spinneriet. Här kan man skönja den förbiflytande Hörbyån.
Den 16 november 1892 flyttade från Ölycke timmermannen Ola Persson Nordblad och hans
hustru Bengta Björk, född i Sankt Olof den 29 januari 1837, till Hörby nr 13. De bosatte sig i
husets östra del med yngste sonen Otto, född den 12 april 1874 i Högseröd.
Den 29 januari 1893 avled Ola Persson Norblad i sitt 67:e år, och hans önskemål var att få bli
begravd i Högseröd, vilket skedde den 3 februari.
Hustrun Bengta Björk övertog spinneriverksamheten från Per Olsson som fick finna sig i att
vara prokurist. (Person med fullmakt att handla å huvudmannens vägnar.)

Annons i Hörby Posten Central Skåne onsdagen den 10 maj 1893.

Förtydligande av annonsen:
Hörby nya ullspinneri
emottager ull samt stickylle, blandath
med 1/3 ren ull till kardning och spinning. Arbetet utföres fort, väl och billigt.
Mottagningsrum i samma hus som telegrafstationen samt hos nämndemannen
Anders Jönsson i Hörby.
1894 inflyttade spinnare Per Olsson på Hörby nr 13 från sin bostad på Hörby nr 10. Spinneriet
stod på topp under hela 1890-talet. De anställde ett flertal manliga spinnare. I början av 1900talet började det gå sämre.
1904 flyttade Bengta Björk och sonen Per Olsson till Storgatan 6 – 7. Den 10 maj 1905
avlider Bengta i njurlidande och begravs vid sidan om sin man den 14 maj på Högseröds
kyrkogård.

Högseröds kyrka. Foto 2017.
Vid bouppteckningen som förrättades den 27 juli 1905 framkom att arvingarna var spinnaren
Per Olsson, byggmästaren Johannes Olsson och skomakaren Ernst Nordblad, alla boende i
Hörby. I Amerika fanns sonen Otto Julius Björkholm.

Bland tillgångarna, förutom spinneriet, fanns 2 stycken fjädervagnar, en bolstervagn och 1
hackelsemaskin. Vidare fanns det på ägorna vid spinneriet en häst, 2 stycken kor och 6
stycken höns.
Nu övertar sonen Johannes Olsson firman och ändrar firmanamnet till Nya Ullspinneriet.
Prokurist blir Per Olsson.
Men året därpå, i september 1906, tog Per Olsson ut flyttningsbetyg och flyttade till Oderup
nr 9 i Östraby församling. Här bosatte han sig hos bagare Johannes Hansson Östberg.
Johannes är född den 28 november 1859 och i princip jämngammal med Per. Johannes är inte
gift men han har nio barn tillsammans med pigan Matilda Kristina Isaksson, född den 3 juli
1859 i Södra Mellby. Barnen är inte döpta då föräldrarna är baptister.
Men kärleken har ju som bekant inga gränser. När Per såg Elisabeth, född den 22 januari 1885
i Östraby, blev det kärlek vid första ögonkastet. Glatt omtalade han detta för sin mor som mer
eller mindre höll på att storkna. En baptist, skrek hon, aldrig i livet att hon kommer över
denna tröskel, och därtill är hon nästan 30 år yngre än du. Och så var saken utagerad. Men
ödet ville annorlunda, för Bengta avled ju i juni 1905, och nu var det 1906 och då kunde Per
göra som han ville. Det var därför han befann sig i Oderup.
Per for till församlingshuset i Östraby och tog ut lysning den 8 oktober. Men prästen kunde
inte viga dem så det blev borglig vigsel den 1 oktober 1906. Vigselförrättare var kronofogden
i Färs Fögderi Georg Witthof.
Den 19 oktober återkommer Per till Hörby. Han har sin unga fru med sig och de bosätter sig
på Storgatan 6 – 7.
Handelsrörelsen Nya Ullspinneriet, Joh:s Olsson upphörde den 1 november 1906. Per Olssons
hustru Elisabeth Olsson anmälde till Handelsregistret att hon ämnade i Hörby Köping idka
handel och spinnerirörelse under namnet Nya Spinneriet, E. Olsson. Till prokurist antog hon
sin bemälde äkta man. Firman öppnade den 6 november 1906.
1919 upphörde arrendet på Hörby nr 13. Det förnyades inte då den nye ägaren till Hörby nr 13
inte var intresserad. Anders Jönsson, som var den som skrivit på arrendekontraktet, gick till
sista vilan den 20 december 1906.
Den 12 april 1920 flyttade Fabrikör Per Olsson med familj till Lyngby nr 54 i Everöds socken
och den 8 januari 1926 flyttade de vidare till Älmhult.
Den 28 augusti 1928 drabbades Per Olsson av en hjärnblödning (stroke) som han inte
överlevde. Han blev 69 år gammal. Hustrun övertog verksamheten, men 1931 överlämnade
hon det till yngre personer. Den 29 oktober flyttade hon med sin yngsta son John Olle Ernst
till Trelleborg. Hon avled i Malmö 1973, 88 år gammal.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------FRIKYRKOR. Baptistiska samfund, som praktiserar vuxendop är Svenska baptistsamfundet,
grundat 1848, och därav utbrutna frikyrkor som Fribaptist samfundet, 1872.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bilderna på det gamla spinneriet har förmedlats av Fred Lundberg, Gammalstorp och Bodil
Pedersen, Hörby.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Någon gång i januari 2017 hade jag kontakt med Roland och Bodil Pedersen i Hörby. Vi
brukar träffas några gånger om året och prata lite historia om Hörby med omnejd. Då kom
Flustret och spinneriet upp, och halvt om halvt lovade jag att skriva lite om deras historia.
I maj fick jag en lektion i var spinneriet låg, granne med Flustret. När vi kom dit var växtligheten det stora problemet, allt var övervuxet. Vi beslöt därför att återvända till hösten.
November blev en bra månad för fortsatta studier. De flesta löven hade ramlat ner, och vi
kunde nu skönja ruinerna efter spinneriet.
Under sommaren hade jag forskat på båda ställena och funnit att det mesta vävdes in i
vartannat. Därför har den här berättelsen blivit så lång. När du kommit hit är du på sidan 43,
och lika många till lär det bli.
Per-Gunnar Mörck
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

På bilden skymtas något av rännan där vattnet rann fram. Här stod huset med vattenhjulet.
Foto maj 2017.
På kommande sidor bilder från den 8 november 2017. Nu hade en del av löven trillat av både
buskar och träd. Det fanns fallfrukt, vilket vittnar om att det varit en trädgård norr om huset.
Vidare fanns det en skogsväg. Då det i bouppteckningen efter Bengta Björk stod att det fanns
en häst och tre stycken vagnar tyder det på att människor och material forslades hit på den här
vägen.

På övre bilden, till höger, rann vattnet ut i Hörbyån efter att ha passerat genom vattenhjulet.
På nedre bilden fortsätter vattnet nedströms mot dammen vid Flustret. Det är dags att vandra
dit. En sträcka på några hundra meter.

Dammen vid Flustret. Strax ovanför denna ligger nedanstående hus.

Huset är idag målat i allsköns färger omgivet av vårens grönska. Båda foton 2017.

Nu är det dags att återigen backa i tiden. 1853 inflyttade från Malmö handlaren Carl Wilhelm
Frithiof Möller, född den 24 augusti 1828 i Åsljunga. Året därpå inflyttade, likaledes från
Malmö, hans blivande hustru Petronella Elisabeth Barak, född den 3 juli 1819 i Malmö. Paret
gifte den 31 augusti 1854 och flyttade in på Hörby nr 6 & 21 som låg vid den blivande
Råbygatan. Möller öppnade en handelsbod i samhället.
Möller var en friluftsmänniska som ofta strövade runt i bygden, han var också en ivrig
simmare. Den 13 augusti 1848 hade han blivit tilldelad en Eklövskrans av Ängelholms
simsällskap. Ofta på sommaren kunde kunderna läsa på hans affärsdörr ett plakat där det stod
”Gången att bada. Kommer strax!”
Möller drev sin affär fram till 1886. Då beslöt han att lämna över den till sitt första biträde
Magnus Thornberg. Den 3 oktober 1891 kunde
man läsa följande i tidningen Hörby Posten.
”Handlaren Magnus Thornberg som bedrivit
diverse och annan handel försattes i lördags i
konkurs och att Thornberg skuddat Hörbystoftet
av sina fötter och befinner sig på väg till en annan
världsdel är tydligt.”
Några dagar senare stod det i samma tidning ”att
den handelsaffär som numera försvunne handlaren
Magnus Thornberg sedan år 1886 innehaft, torde
nu nästan till all säkerhet åter komma att
övertagas av grundläggaren och ägaren f.
handlaren C. W. Möller. Affären hör till en av de
äldste härstädes och grundlades redan 1853, fastän
på annan plats än där den nu är belägen. (Vid
denna tid i Råbygatan. Mitt tillägg.)
Från en ringa början arbetade hr. Möller inom
några få år upp sin affär till en av de mera
betydande inom samhället och genom omtanke
och träget arbete kom han snart i en god
ekonomisk ställning så att han för åtskilliga år
tillbaka flyttade sin affär in under eget tak.
Magnus Thornberg var anställd omkring 7 år i den
Möllerska affären, som biträde och som han var
”klippt och skuren” för handelsmannens yrke steg
han så i sin principals ynnest, att han, som ovan är
nämnts, 1886 fick övertaga affären, enär hr.
Möller själv ansåg sig kunna slå sig i ro. Den nu timade, sorgliga kraschen har emellertid
kommit hr. Möller på tanken att än en gång träda in bakom disken, så mycket mer som han
befinner sig vid full vigör och har lyckan att äga en riktig berghälsa. Han är omkring 63 år.
Och han gör det med full förhoppning att vad som på avvägar kommit skall kunna föras in i
sina snörräta, gamla hjulspår.”
Den 17 november 1891 meddelades det att handlare Magnus Thornberg befann sig i Chicago,
Nordamerika. Efter sin ankomst till Amerika fick han stora svårigheter med att få arbete. Då
han till slut lyckade få plats i en affär blev han sjuk och avled den 9 maj 1893. Född den 22
september 1860 i Solberga, strax öster om Skurup.

Det var dags för handlare Möller att se sig om efter en ny person som kunde ta över hans
affär. 1889 hade Jacob Peter Julius Ryberg inflyttat från Lund där han var född den 25
oktober 1865. Han fick plats hos handlare Möller som butiksbiträde. I sinom tid erbjöd Möller
honom att ta över handelsboden, vilket skedde den 6 april 1892. Samma dag fanns annonsen i
Hörby Posten Central Skåne.

Julius Ryberg slog på stort och annonserade flitigt. Nedan en annons i ovan nämnda tidning
lördagen den 24 december 1898.

1894 gifte sig Julius Ryberg med Ebba Christina Forsström, född den 22 december 1864 i
Hörby.
Den 2 september 1897 blev Carl Möller änkling. Han anställde då en hushållerska vid namn
Malena Nilsdotter, född den 12 maj 1838 i Fulltofta.

Carl Möllers handelsbod i Råbygatan. Låg mittför Södergatan, idag Ystadsvägen. Vykort.
Möller använde sin fritid till att vandra omkring i byn där han slog sig i slang med välbekanta
människor. En dag träffade han Martin Olsson, ägare till nr 11 i Råbygatan. De började prata
om det hemska som hänt.
Kvarnmästare Martin Olsson, som arrenderade kvarnen nr 11, hade mist sin son Oskar
Waldemar. Ett gäng pojkar hade en eftermiddag gett sig ut i skogen vid Flustret. Isen syntes
ligga tjock på dammen, och trots att de var förbjudna att ge sig ut på isen gjorde de det ändå.
Det var den 17 mars 1904, och det hade ömsom töat och ömsom frusit under en längre tid.
Oskar gick ut på isen för att visa att den höll, men när han skulle återvända brast isen och han
föll i vattnet. De andra pojkarna började skrika på hjälp, och man uppmärksammade detta på
spinneriet. Flera personer rusade till, men när man äntligen fick upp pojken hade livet flytt.
Detta konstaterades även av lasarettsläkaren Johannes Langenheim som inte annat kunde än
skriva ut dödsattesten. Oskar Waldemar blev 7 år gammal.
Kvarnmästare Martin Olsson sade upp sitt arrende och hela familjen flyttade till Örtofta,
kanske en följd av den tragiska händelsen.
Ägaren Martin Olsson på nr 11 var tämligen irriterad på att alla de som arrenderade kvarnen
bara sa upp sig och försvann, ibland efterlämnande allsköns bråte som han måste städa bort.

Den 26 november 1904 står följande i handelsregistret för år 1905: ”Martin Ohlsson i Hörby
ämnar i Hörby köping och Hörby socken idka kvarnrörelse och handel under firma Hörby
valskvarn, Martin Ohlsson.”
1905 beslöt han sig också för att stycka upp sin mark i fem delar. Dessa delar fick
bokstäverna A, B, C, D och E. De fyra första delarna var åkermark. Bokstaven E, (på kartan
nedan) där det även finns siffrorna 5 och 6, bestod av skogsmark.
Vidare blev det mark över som fick bokstäverna f, g och h. Markerna till f erhöll namnet
Älvdalen, markerna till g erhöll namnet Ådalen och markerna till h erhöll namnet Flustret.
Man borttog också en brytstugeplats märkt a, en skiftesväg märkt b och väg till brytstugan
märkt c. Vägarna var 4 meter breda.

Namnen Älvdalen (f) och Ådalen (g) syftar troligen på deras läge vid Hörbyån. Flustret (h)
däremot kan behöva förklaras närmare. I Svenska Akademines ordlista förklaras flustret så
här: ”Brädliknande anordning framför öppningen på bikupan där bina landar och startar.”
Och faktiskt, längs hela skogsbrynet stod bikupor i flera rader. Bina samlade in pollen och
nektar på alla de åkrar där det växte lin, och det gjorde det både på nr 11 och nr 13 och kanske
på andra fält runt om också. Så ordet ”flustret” avser inte bara själva binas lilla start- och
landningsbana på kupan, utan har kommit att beteckna både stuga och marken längs delar av
skogsbrynet. (Sådant kallas för metonymi.)

På den tecknade bilden finns en bräda som bina landar på innan de kryper in i kupan. Denna
bräda kallas flustret. Svårare än så var det inte.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------På andra sidan skogsbrynet fanns

HÖRBY KALLBADHUS OCH FLUSTRET
Tidningen Mellersta Skåne såg dagens ljus 1911. I huvudsak sett kan man säga att den var en
fortsättning på tidningen Hörby Posten Central Skåne som lades ner detta år.
Sommaren 1911 kunde man läsa följande notis: ”Sedan värmen nu äntligen kommit, torde
badsäsongen börja på allvar. Temperaturen i bassängens vatten mätte på söndagen 18 grader
och i går eftermiddag 19 á 20 gr. Under söndagen besöktes badhuset av 48 badande.
Då allmänheten fått ett så utmärkt tillfälle att under heta sommardagar svalka sig i ett vatten,
som då det ständigt har nytt tillflöde, alltid håller sig friskt, och i en bassäng som är
tillräckligt rymlig för att även simmare med vana att sträcka ut bör kunna trivas, så är det att
vänta att man också flitigt begagnar sig av de sålunda erhållna fördelarna.”
Men badhusets tillkomst historia börjar långt innan ovanstående artikel. Åbo Martin Olsson
på Hörby nr 11 ägde marken som på kartan har litt Ncb. När han och Carl Möller vid ett
tillfälle slog sig i samspråk en het sommardag föddes idén om en plats att bada på. Man
började prata med andra personer som tyckte att idén var utmärkt. En andelsförening bildades
under senare delen av 1904, och man beslöt att andelarna skulle kosta 10 kronor.
Invånarna i byn nappade, och andelarna gick åt som smör i solsken, och redan under
kommande vår uppfördes en träbyggnad. Denna rymde en hytt för biljettförsäljerskan och
baderskan. Vidare fanns i träbyggnaden fyra enmanshytter och en större allmän avdelning för
omklädnad.
Rännan fördjupades, en trampolin sattes upp och sedan inhägnades hela området med ett
plank. Priset för att få bada här var 25 öre, och man hade skilda tider för herrar och damer.
Den träbyggnad som uppfördes vid kallbadhuset, kan det möjligen vara den som står där än
idag? Att det är densamma som långt senare ombyggdes till sommarstuga? Det är något att
fundera på. Men vad vi vet är att området är mycket naturskönt med en fin promenadväg på
båda sidor om rännan.

Den 8 juli 1910 avled Carl Wilhelm Frithiof Möller i en ålder av 81
år, 11 månader och 15 dagar. Han var en av eldsjälarna till kallbadhuset. I hans bouppteckning fanns en aktie på 10 kronor
gällande Hörby kallbadhus. Denna värderades till 1 krona.
Värdet på aktierna hade sjunkit katastrofalt, och om inte allt skulle
gå i stöpet var man tvungen att få in pengar till underhåll m.m.
Möjligen skulle intäkterna från nedanstående arrangemang rädda
kallbadhuset.

Reportage och annons i Hörby Posten Central Skåne tisdagen den 7 juni 1910.

Reportage i Hörby Posten Central Skåne tisdagen den 14 juni 1910.
Tillskottet av pengar hjälpte upp badhusets ekonomi en tid. Vädret kunde ingen rå över, men
ett värre orosmoln seglade upp i slutet av 1910-talet i form av konkurrens från ett nytt badoch inneställe, Hörby Ringsjöstrand, med en restaurang vid åmynningen. Och kallbadhuset
lämnades efter hand åt sitt öde.

Övre bilden: Rännan sedd från dammen.
Nedre bilden: Inloppet till rännan. I bakgrunden dammen. På bryggan Harriet Harrysson.
Foto: Ingegärd Olofsson den 25 september 1949. Privat.

Harriet Harrysson framför stugan som kallas Flustret.
Foto: Ingegärd Olofsson den 25 september 1949. Privat.

Stugan lite mer förfallen än på föregående bild.
Foto 2017.

Hörbyån vid Flustret.
Foto 2017.

HÖRBY NR 11 OCH HÖRBY VALSKVARN
Efter det att den siste av arrendatorerna kvarnmästare Martin Olsson lämnat kvarnen beslöt
ägaren till Hörby nr 11 att själv ta hand om kvarnen. I handelsregistret 1905 står följande:
”Martin Olsson i Hörby ämnar i Hörby köping och Hörby socken idka kvarnrörelse och
handel under firma Hörby Valskvarn, Martin Olsson.”
Dock varade firman inte så länge för den 31 juli 1906 bildades Aktiebolaget Hörby Valskvarn
som inköpt fastigheten 103/3180 mtl Litt B och 9/3180 Litt Ncb av Hörby nr 11. Säljare var
Martin och Anna Olsson. Till verkställande direktör utsågs lantbrukaren Martin Olsson.
1911 avgick lantbrukare Martin Olsson som verkställande direktör, men stannade kvar i
styrelsen. Ny verkställande direktör blev handlaren Carl Lindquist i Hörby.

Annons i Mellersta Skåne lördagen den 18 november 1911.
Den 15 oktober 1915 beslöts att bolaget skulle träda i likvidation. Till likvidatorer utsågs
förutvarande styrelseledamöterna Nils Andersson, Per Jönsson, Carl Lindquist och Martin
Olsson samt förutvarande styrelsesuppleanten Nils Andersson.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Likvidation. Avveckling av affärsrörelse utan konkurs.
Likvidator. Avvecklare av affärsrörelse.
Likvidera. Betala räkningar och skulder. Betalningsmedel kan frigöras omedelbart.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Den 4 juni 1914 inflyttade på Hörby nr 11 lantbrukare Anton Paulsson, född den 23 juni 1874
i Gårdstånga och hans hustru Anna Christina Nilsson, född den 6 juli 1875 i Genarp. Av
Martin Olsson och hans hustru Anna Olsson köpte Anton Paulsson all mark av Hörby nr 11
som låg i Hörby Landsförsamling. (Se kartorna över ägostyckningen 1898.) (Litt Nb låg i
Hörby köping medan de övriga ägorna låg i Hörby Landsförsamling.)
Anton Paulsson sålde i sin tur områdena Älvdalen, Ådalen och Flustret under åren 1916 –
1917.
Martin Olsson behöll bara den mark som låg i Hörby köping och började ånyo med handel
och kvarnverksamhet. Den 27 januari 1920 upphörde verksamheten och den 2 maj 1921 gick
han i konkurs. På den mark som låg i Hörby köping söker hans son Oscar Martinsson lagfart
samma dag.

Lika illa gick det för lantbrukaren Anton Paulsson. Den 2 augusti 1923 inlämnade han sin
konkursansökan.
Efter Martin Olssons konkurs kom kvarnen åter att ägas av Carl Lindquist som tillsammans
med sonen Sven Lindquist köpte kvarnen av Frosta Härads Sparbank. Med köpet följde markremsan vid rännan och platsen för det forna kallbadhuset samt stugan som senare renoverades
och blev ett inneställe för grosshandlaren och hans vänner.

Det står inte på vykortet när det är taget, men gissningsvis på 1940 – 50-talet.
Det är dags att vandra vidare in mot centrum. Efter det att spanska sjukan härjat i samhället
under främst 1918 började byns ungdomar åter att samlas och gå på kondis. Anton Paulssons
hustru Anna Christina började med konditorirörelse i byn 1916. Den 13 oktober 1920 ändrade
hon firmanamnet till Konditori Fenix. Samma dag startade Ester Froom Konditori Svea.

GAMLA OCH NYA BRON
Vid nuvarande Ystadsvägen, tidigare Södergatan, ligger en gammal bro som byggdes 1838 av
byggmästare Magnus Cederholm i Högseröd. Bron byggdes av sten med 10 alnar breda valv.
För detta erhöll han 1 970 riksdaler.
I slutet av 1700-talet fanns här en träbro som fick repareras ganska ofta då den antingen
ruttnade eller spolades bort av vårfloden. Ännu tidigare fick man vada eller köra över med
häst och vagn, något som kunde vara förenat med livsfara.
Det finns otaliga vykort från både gamla och nya bron. Här följer några.

Ovan: Vykort stämplat 1932. Nedan: Vykort stämplat 1903.

Vykort stämplat 1923.

Till höger tvätthuset som låg mellan gamla och nya bron. Vykort stämplat 1926.
”Ett nyttigt företag förberedes i dessa dagar i det att å den hittills begagnade tvättplatsen invid
bron kommer att uppföras ett tidsenligt tvätthus med klappbrygga vartill grunden redan börjat
läggas. Det nya tvätthuset blir säkert välkommet från dem som nu i ur och skur nödgas stå
under bar himmel med sitt slaskiga arbete.”
Artikel i Eslövs Tidningar torsdagen den 15 november 1888.

Vykort stämplat 1923.
Vykort stämplat 1963.
Torsdagen den 23 januari 1896 kunde man läsa i Hörby Posten Central Skåne följande:
”Arrende. Hörby Gästgivargård är i dagarna på två och ett halvt års tid bortarrenderad till
mejeristen N. Persson i Hörby. Tillträdet sker den 25 mars och den årliga arrendesumman
utgör 1.200 kronor.”
N. Persson arrenderade gästgivargården av Friherre Cederströms sterbhusdelägare. Man hade
under en tid diskuterat att riva byggnaden och uppföra en mer tidsenlig byggnad.

Gästgivargården.

I början av 1900 går N. Persson i konkurs. Nedanstående annons införd i tidningen den 8
januari. Torsdagen den 3 maj 1900 upplyser Hörby Posten Central Skåne att gästgivargården
var jämnad med marken.

I slutet av 1900 stod den nya byggnaden klar, och den fick namnet Hörby Hotell. Några år
senare hade man bytt namnet till Stora Hotellet.

Vykort stämplat den 18 november 1901.
Lägg märke till högra sidan av bilden. Här har inte Nygatans sträckning söderut blivit klar.
Den gamla gästgivargården låg nästan kloss intill kyrkogårdsmuren. Man kunde komma fram
genom en smal passage.

Vykort stämplat den 12 januari 1907.
Nygatan blev Hörbys längsta och rakaste gata. Den började i norr med Vallgatan och slutade
vid Ystadsvägen i söder.

Nygatan vid Nya torg. 1930-talet.
Privat bild.

Man talade också om att anlägga ytterligare en bro över ån. Den skulle vara bastant så att den
inte spolades bort när vårfloden kom. Onsdagen den 26 februari, onsdagen den 28 maj och

tisdagen den 10 juni 1902 kommenterade Hörby Posten Central Skåne hur planerna fortskred.
Tisdagen den 7 oktober meddelade tidningen att järnbron var på plats.
De båda flickorna på bilden är tydligen överens om hur bra det blivit.

Privat bild.

Nya bron en regnig dag.
Foto: Henry Holm.

Det är några år sedan det gick kor och betade vid åkanten. I dag finns det en vacker park.
Vykort stämplat den 16 mars 1942 i Fulltofta.

Den Gamla bron på dagen och natten. Stämningsfullt skådespel.

Foto 2017.

1895 blev Hörby municipalsamhälle och 1900 köping. På den tiden var det två olika
församlingar, dels Hörby köping och dels Hörby landsförsamling. På kartan nedan och inom
det svarta tjocka strecket var det köpingen. Allt utanför, t. ex. Slagtofta, Råby, Köinge,
Osbyholm m. fl. platser, tillhörde landsförsamlingen. (Lyby hade egen församling.)

Karta från 1915.

1936 inkorporerades Hörby norr, Hörby söder och i öster Ekeboda i köpingen. Hörby väster
hade så smått börjat att byggas på 1920-talet, men riktig fart blev det inte förrän i början av
1950-talet. Detta område kom också att så småningom införlivas i köpingen.

Det blivande Hörby väster. Vykort stämplat den 20 juli 1920.
För att återgå till Hörbyån så rinner den söder om kyrkan och sedan med några skarpa krökar
vidare mot sitt utlopp. Här några vykort.

Vykort stämplat den 14 mars 1912.

Nedanstående välbyggda stenvalvsbro av huggen gråsten uppfördes i Osbyholm över ån
någon gång under 1890-talet.
Uppbyggd i tre spann med två stycken utskjutande spetsiga partier som fungerar som
vattenbrytare.

Foto 2013.
Bron var i bruk till 1952 då vägsträckan byggdes om och en ny modern betongbro byggdes
över ån.
Idag (2017) är den gamla bron förfallen. Vägräcket över bron håller på att rosta sönder och
färgen har mer eller mindre försvunnit. Lite färg och lite tålamod hade fått den gamla bron att
åter leva upp och bli ett fint minnesmärke över en svunnen tid.

Osbyholms vattenkvarn.

Vykort stämplat den 5 januari 1918.

Foto 2017.
Någon större skillnad är det inte mellan de båda bilderna från Osbyholms vattenkvarn. (Nr 13
på kartan.) En vitputsad tvåvåningsbyggnad i gråsten och tegel. Kvarnplatsen är känd sedan
1100-talet.

Här nedan tillhörande kvarndamm.

Inte långt från kvarnen låg Osbyholms järnvägsstation. Numera riven och på dess plats har det
byggts villor. Foto 2017.

Foto från 1940. Privat.

Hörbyån tangerar Osbyholms slott. Dess vallgrav fylls med vatten från ån. Den nuvarande
huvudbyggnaden, vars äldsta delar stammar från 1600-talet, är vitputsad och försedd med två
fasta flyglar samt ett hörntorn. Bron över vallgraven är en stenvalvsbro. Runt hela slottet en
större park.

Vykort.

HÖRBY RINGSJÖSTRAND

Hörbyån innan den rinner ut i Östra Ringsjön är betydligt bredare än tidigare.

Den nya bron vid Hörby Ringsjöstrand där ån rinner ut i sjön.

Foto 2017.
Den gamla bron.

Foto 1950-talet. Privat.

Hörby kallbadhus fick i slutet av 1910-talet hård konkurrens av Hörby Ringsjöstrand där man
byggt en restaurang. Istället för att promenera till badhuset hade ett nytt fordon sett dagens
ljus, bilen. Nu fyllde man hela flaket med glada ungdomar och åkte iväg på utflykt. Kosan
ställdes till bl. a. Hörby Ringsjöstrand, där man både kunde sola och bada på ett helt annat sätt
än på kallbadhuset där man skilde på herrar och damer och på olika tider.

Privat bild.

Vykort.

Vykort.

Kommande bilder är tagna vid Hörby Ringsjöstrand under 1960-talet.
Privata.

Under slutet av 1950-talet och i början av 1960-talet arrenderade Kaj Svensson restaurangen
med tillhörande campingplats. Han hyrde ut roddbåtar och tillsammans med honom rodde vi
ut på sjön när solen dalade ner i väster. Det var härligt att höra de små vågorna klucka mot
båtkanten. Kaj och undertecknad gick i samma klass i folkskolan.
Restaurangen, ja så här såg den ut.

Vykort.

Epilog
Det har varit en lång berättelse. Det har också tagit lång tid att få fram alla uppgifter på den
här resan, där gamla och nya bilder och text har varvats om varandra.
Men framförallt är uppgifterna i texten så korrekta som det har varit möjligt att få fram från
arkiven. Det är viktigt att det inte blir fel, för efter oss kommer nya forskare att ta vid.
En gammal dam frågade mig vid ett tillfälle, efter det att hon läst en artikel jag skrivit, varför
inte alla de personer som fanns med avslutades utan fick hänga fritt i luften. Jag svarade att
det var svårt att få in dem i sammanhanget. Och det har varit lika svårt nu, men det går
naturligtvis att råda bot för det.
Martin Olssons hustru Anna gick ur tiden den 11 november 1943, 78 år gammal. Martin själv
avled på länslasarettet i Hörby den 26 augusti 1956, 83 år gammal.
Anton Paulsson, som efter sin konkurs 1923 bytte hemmansägaretiteln till egendomsmäklare
avled den 28 oktober 1963, 89 år gammal. Hans hustru Anna Christina avled den 28 juli 1941,
66 år gammal.
Jacob Peter Julius Ryberg lämnade över affären i Råbygatan efter det att hans hustru Ebba
Christina gått bort den 29 april 1923, 59 år gammal.
Tillsammans med sina barn flyttade han till Storgatan 6 & 21 som även hade namnet Haglösa.
Här fortsatte han driva handel i mindre skala tillsammans med dottern Svea Ebba.
1940 flyttade de båda till Björkåsa i Höör, där dottern fått plats som husföreståndare.
Efter sex års tid i Höör flyttade de åter och nu till Lund. Jacob var ju som bekant född i staden
och hade nu återvänt. De bosatte sig på Östra Vallgatan 61 i kvarteret St. Tomas. Här avled
han den 22 november 1948. Han blev 83 år gammal.
Slutligen Carl Lindquist som efter Martin Olssons konkurs 1921 köpte delar av Hörby nr 11
där kvarnen låg. Med på köpet följde rännan bort mot flustret samt en förfallen träbyggnad
som han rustade upp. Byggde en veranda på taket där det hölls stora groggfester med vänner
och affärskollegor.
Carl Lindquist gifte sig den 3 september 1898 med Maria Elin, född Thorsson, den 3
september 1877 i Hörby. Den 9 mars 1922 avled Maria Elin, 45 år gammal.
Carl gifte om sig den 7 december 1924 med änkan Karolin, född Johansson, den 13 november
1870 i Svalöv.
Carl Lindqvist satt med i många styrelser, inte bara i Hörby utan i hela Skåne. Att vara
engagerad i så mycket torde ha krävt sin man, och den 1 maj 1938 avled han i sitt 65:e år.
Bilden på nästa sida: Flustret omkring 1925. Ett av paren som sitter på terrassen utanför huset
i det ljuvliga sommarvädret är Carl Lindquist och hans andra hustru Karolin.

Carl Lindquist och hans familj bodde på Hörby nr 8. Gatan som gick förbi hette Råbygatan.

Inte långt från nr 8 låg Hörby nr 10. Fredagen den 15 april 1923 skrev Skåningen Eslöfs
Tidning:

ELDSVÅDA I HÖRBY
”En häftig eldsvåda ödelade i går afton lantbrukaren O. Olsson i Hörby nr 10 gård. Bakning
hade på dagen ägt rum, och det tros att gnistor därvid antänt boningshusets spåntak. Såväl
boningshuset som tvänne uthuslängor blev i den starka blåsten snart övertända, och tillstädes
kommande brandmanskap kunde intet åtgöra för byggnadernas räddning.
En del inventarier jämte för vårsådden avsedd spannmål förstördes, varemot man lyckades
rädda en del bohag.
Byggnaderna vore försäkrade i Färs och Frosta häraders nya brandstodsbolag för 8.000
kronor, men försäkringssumman är alldeles för låg, varför ägaren gör en kännbar förlust.”
Och med detta är det dags för en källförteckning.
Landsarkivet i Lund:
Kyrkoböcker, husförhörsböcker från Hörby köping och Hörby landsförsamling.
Bouppteckningar från Frosta Häradrätt, Frosta och Eslövs domsaga.
Kyrkliga fastigheter och kyrklig jord i Hörby socken.
Lagfartsprotokoll.
Kyrkoböcker från Högseröd, Östraby, Äspinge, Everöd och Älmhults församlingar.
Handelsregistret.
Sveriges dödbok 1901 – 1913.
Fastighetsböcker.
Köpehandlingar.
Lantmäteriets historiska kartor.
Tidningsarkivet i Lund.
Stadsbiblioteket i Malmö.
Frosta härads historia av Gottfrid Björkelund, 1944.
Hörby sockens historia av Gottfrid Björkelund, 1950.
Frosta Härad, minnesanteckningar av Johannes Hall, 1904.
Hörby kring sekelskiftet av Greta Häggelin, 1949.
Hörby genom tiderna av Per-Gunnar Mörck, 1983.
Hörby i äldre tider av Per-Gunnar Mörck, 1987.
Bonniers stora lexikon, 1986.
Skånsk kulturvård. Malmöhus län. Skånes Hembygdsförbund, 1983.
Svenska Akademiens ordlista, 2017.
De internationella orden av Alvar Ellegård och Arne Olofsson, Uppsala. 1989.
Industriminnen i Hörby kommun av Inger Andersson och Hugo Gilmet. Förmedlad av Lions.
Foto:
Diverse vykort från egen samling.
Diverse foton från egen privat samling.
Egna foton tagna under åren 2005 – 2017.

Bilder förmedlade av Roland och Bodil Pedersen i Hörby. (Ingegärd Olofsson, Hörby.)
Bilder förmedlade av Fred Lundberg i Gammalstorp. (Spinneriet, Nya bron och Flustret från
1925.)
Och så en sista bild, tagen 1963 i ett vintrigt Hörby. Nya bron med kyrkan i bakgrunden.
Per-Gunnar Mörck

