TIVOLIT I KARNAS BACKE
DEL 2

Vykort

I en tidigare artikel skrev jag om mina tankar kring ursprunget till det fantasieggande namnet
Karnas backe. Mina slutsatser har ifrågasatts, men jag tycker mig finna svart på vitt på att de
åtminstone pekade i rätt riktning, så jag har fortsatt min undersökning.
Vad vi vet är att Anders Jönsson och hans hustru Karna Jönsdotter erhöll fastebrev på Hörby
nr 6 o 21 3/16 mantal den 2 juli 1873. Gården låg i den östra delen av Hörby köping. Marken
låg dels inom köpingen och dels inom landsförsamlingen. I den sistnämnda det mesta av
marken.
Paret fick en dotter som döptes till Anna, född den 2 maj 1862. Enligt ett inbördes testamente
skulle hon erhålla sitt arv på hälften av gården och den som överlevde av makarna den andra
halvan. I testamentet stod det dock att dottern skulle erhålla sin del först när hon fyllde 25 år.
1887 fyllde Anna 25 år och den 10 maj 1889 gifte hon sig med Jonas Winqvist. Inget skifte
har ägt rum utan detta sker först den 7 maj 1894. Då erhåller Karna Jönsdotter 3/32 mtl och
Jonas Winqvist 3/32 mtl. (mtl = mantal)
Samma år (1894) styckas Hörby nr 6 o 21 upp i fyra delar. De är inte lika stora utan som här
nedan nämns.
GHa = 75/2048 mtl
GHba = 20/2048 mtl
GHbb = 128/2048 mtl
GHbc = 83/2048 mtl

Karta nr 1.

Den 18 april 1899 överlämnar Karna Jönsdotter ett gåvobrev till Jonas och Anna Winqvist så
lydande:
”Till min svärson handlande Jonas Winqvist och hans hustru, min dotter, Anna Winqvist, född
Andersson bortskänker jag härmed mitt ägande 3/32 mtl av skatterusthållshemmanet nr 6 o 21
Hörby utan att de till mig erlägga någon som helst köpeskilling samt till mig utgöra årligt
underhåll enligt i dag upprättad särskilt kontrakt som i bortskänkta hemmanet skall
inteckna…… samtidigt bortskänker jag till samma personer att min vid befintliga hemmanet
yttre lösegendom av kreatur och redskap som via stället finns jämte allt foder, utan några som
helst ersättning försäkras av
Karna Jönsdotter”
”Då vi denna dag av vår moder och svärmoder änkan Karna Jönsdotter i Hörby erhållit
gåvobrev om hennes ägande 3/32 mantal nr 6 o 21 Hörby så förklarar vi oss härmed årligen i
hennes livstid till henne avgiva följande undantagsförmåner, nämligen:
1) Kontant etthundra kronor den 1 juni och den 1 december årligen med början den 1 juni.
2) 3 liter nymjölkad söt mjölk dagligen som till henne inlämnas i hennes bostad.
3) Ett kilo smör två gånger i månaden, den förste och femtonde.
4) Femton kilo färskt fläsk lämnas i december månad, senast fyra dagar före jul, och skall
vara av ungsvin.
5) En slaktad lammkropp om minst 20 kilo lämnas i första hälften av november månad.
6) Ved lämnas så mycket som åtgår till hennes behov.
7) Bostad i norra längan bestående av tre rum och ingång från gården samt använda det
befintliga köket med bakugn och brygghus.
8) Fem hektoliter potatis i oktober månad.
9) På begäran fria skjutsar samt få tillträde till brunnen och att vistas i trädgården.
Intygar Jonas Winqvist och Anna Winqvist”
(Texten har på vissa ställen förkortats och moderniserats till dagens svenska.)

Karna Jönsdotter avled den 14 juli 1902. Hon ligger begravd
vid sidan om sin man på Hörby gamla kyrkogård.

Jonas föddes den 18 september 1844 i Våtseröd nr 5 ¼
mtl i Munkarps socken. Hans föräldrar hette Gustaf
Winqvist och Johanna Hasselgren. Jonas var först i
syskonskaran som växte till 7 stycken varav 2 avled i
barnaåldern.
1851 flyttade familjen till Billinge nr 3 ¼ mtl i Billinge
socken. Här dör Jonas moder, troligen i barnsäng, den 24
januari 1856.
Fadern gifter efter sorgeåret om sig med pigan Maria
Andreasdotter den 17 juli 1857 och samtidigt flyttade
familjen till Gunnaröd nr 4 17/112 mtl i Billinge socken.
Här föds ytterligare 6 barn.
Jonas som är äldst är den som så småningom skall
övertaga hemmanet när föräldrarna sätts på undantag,
men intresse för att bli bonde finns inte. Istället blir det
brodern Lars Peter, född 1851, som övertager hemmanet
omkring 1880. Då har Jonas för länge sedan flyttat. Den 24 oktober 1867 tar han ut
flyttningsbetyg och talar om för pastorn att han flyttade till Hörby nr 2, som är prästgården.
Här får han plats som dräng.
På gästgivargården, Hörby nr 1, inflyttade den 9 november 1872 drängen John Olsson, född
den 24 november 1847 i Everöd.
Jonas och John träffas då det bara är kyrkan som ligger mellan deras arbetsplatser. Snart
börjar de smida planer, för drängar tänker de inte förbli alltid, och så börjar en plan ta alltmer
form. Hörby är en växande ort nästan mitt i Skåne, och här behövs det människor som kan
göra både det ena och det andra. 1875 inflyttade de båda f. d. drängarna till Hörby nr 7 och
titulerar sig nu handlare och öppnar järnaffären Olsson & Winqvist.
Det går bra för dem, och 1881 börjar de även sälja krut.
Så kommer det sig att tingshuset vid Gamla Torg skall säljas, då ett nytt skall uppföras vid
stationen. (I dag museum.)
Jonas och John köper huset och renoverar det och flyttar in. På ovanvåningen har de var sin
bostad.
Efter tio år av kompanjonskap går de skilda vägar. Jonas övertager järnaffären och John blir
spannmålshandlare.
Se del 1. Kring Hörbyån och dess biflöden på sidan 16.
www.gammalstorp.se och www.morck-rosell.se
När laga skifte hölls i Hörby 1839 - 1841 fick även nr 18, som bestod av två hemman, flytta
ut. Dessa två hemman kom att få mark väster om nr 6 o 21 och ligger sida vid sida (se karta nr
2) och sträcker sig i söder från nr 13 och över Östra Storgatan och järnvägen upp till gränsen
mot Slagtofta. Litt Tb och Sb.
1898 köper Johanna Herrlin Hörby nr 18 57/2048 mtl av kopparslagare K. Åberg som köpt
stället på auktion efter avlidna kopparslagare Rundström. Änkan hade förgäves försökt sälja
stället ett antal gånger innan det blev auktion. Litt Tb.

Karta nr 2.
Tb ägare Johanna Herrlin, Sb ägare Anders Persson, Uf den västra delen ägare August
Täcklind, Uf den östra delen ägare Per Persson, GHa och GHb ägare Jonas Winqvist.

Den 4 september 1899 köper hemmansägare Anders Persson, född den 12 augusti 1865 i
Östra Äspinge och hans hustru Hanna Nilsson, född den 19 november 1865 i Östra Äspinge,
Hörby nr 18 127/1024 mtl av Anders Nilsson och hans hustru Maria Jönsson. Litt Sb. (Se
karta nr 2.)
Mellan den 21 mars 1901 och den 1 november 1907 står Per Nilsson, född den 27 april 1862 i
Hörby, som arrendator. Det är dock tveksamt om det var hela nr 18. Den 14 mars 1914 säljer
hemmansägare Anders Persson och hans hustru Hanna Nilsson Hörby nr 18 127/1024 mtl till
lantbrukare Nils Nilsson från Lyby nr 21, Fridhems Västergård, född den 2 juli 1882 i
Ingelstorp, Kristianstads län. Kom till Lyby från Skårby den 20 november 1913. Han
titulerades hemmansägare och snickare.
Nils Nilsson låter distriktslantmätaren Nils Rudolf Appelgren stycka upp marken i fyra delar,
Sba = 7/1024 mtl, Sbb = 2/1024 mtl, Sbc = 6/1024 mtl och Sbd = 27/1024 mtl. Dessa fyra
delar ligger söder om järnvägen och Östra Storgatan.
(Se karta nr 3)
Den 10 december 1914 säljer Nils
Nilsson den del av Hörby nr 18 som
ligger norr om järnvägen till åkeriägare
Anders Persson i Hörby. Till samma
person säljer han den 4 oktober 1917 litt
Sbc om 6/1024 mtl.
Den 14 mars 1916 säljer Nils Nilsson till
Nils Nilsson från Hjärsås litt Sbd om
27/1024 mtl. Nils Nilsson från Hjärsås
socken var född den 26 juni 1847 i
Fjälkestad, Kristianstads län. Han var
före detta stationsinspektör vid järnvägsstationen i Sibbhult. Hans hustru
Bengta Nilsdotter var född den 5
februari 1847 i Äsphult, Kristianstads
län.
I slutet av 1916 börjar hustrun uppföra
sig märkligt och man konstaterar en
begynnande sinnessjukdom och hon blir
intagen på Lunds asyl i omgångar. Den
30 april 1919 blir det för gott. Nils orkar
inte med att sköta hemmanet utan säljer
nr 18 (litt Sbd) till hemmansägare
Anders Persson, född den 15 juli 1858 i
Västra Vram, Kristianstads län och hans
hustru Pernilla Nilsdotter, född den 1
maj 1854 i Äsphult, Kristianstads län.
Pernilla var syster till Bengta.

Karta nr 3.

Nils Nilsson och hustrun Bengta flyttade till Lyby nr 1 ½ mtl den 27 november 1918. Men
efter det att hustrun blivit intagen för gott på Lunds asyl flyttade Nils Nilsson från Hjärsås
tillbaka till Hörby den 30 augusti 1920 och bosätter sig på Hörby norr. Här avlider han den 11
juni 1922. Hustrun Bengta avlider i Lund den 11 december 1931.
Ägaren Nils Nilsson från Lyby nr 21 säljer de sista bitarna av Hörby nr 18 till Anders Nilsson
i mars 1917, nämligen 7/1024 mtl litt Sba och 2/1024 mtl litt Seb.
Under slutet av 1800-talet var det populärt att ge gårdar och villor namn. En del av dessa
namn finns fortfarande kvar och har gett, framförallt i städerna, namn på stadsdelar. I Malmö
t. ex. Kulladal, Hermodsdal, Lindängen m. fl. I Hörby finns fortfarande namnen Georgshill
och Thorshill.
När Jonas Winqvist övertog nr 6 o 21 gav han gården det vackra namnet Annehem, en
syftning på hans hustru.
Jonas drev gården vidare tillsammans med hustrun. De hade många anställda som skötte allt,
sådd på våren och skördandet på hösten. Det fanns också många djur som skulle tagas
omhand.
Jonas hade även sin järnhandel, som under årens lopp växt. Man sålde dessutom koks, torv
och briketter. Ved var också en vara man sålde som kom från egna skogen. I korsningen Östra
Storgatan och Kungsgatan (idag HSB husen) hade Jonas ett stort upplag av ovanstående.
Men allt tog ut sin rätt, och i mars 1907 överlät han järnhandeln till sitt mångåriga biträde
Gustaf Persson, med det förbehållet att affären skulle drivas under namnet Winqvists Eftr.
Tisdagen den 24 februari 1914 infördes i tidningen Mellersta Skåne en liten annons som
skulle få stor betydelse för Hörby nr 6 o 21. I denna annons står följande:
LANTEGENDOM TILL SALU
”En inom Hörby köping, i närhet av kyrka och skola samt mejeri o bränneri, synnerligen
välbelägen lantegendom om ca 60 tunnland, därav 30 tunnland åker, torrdikad och i högsta
växtkraft, resten med ek och björk bevuxen betesmark.
Byggnaderna, därav boningshus av tegel under papptak innehållande 6 rum o kök, övriga
byggnader i gott skick o tillräckliga.
Egendomen säljes till moderat pris på fördelaktiga betalningsvillkor. Spekulanter torde
hänvända sig till ägaren f. handlanden J. Winqvist, Hörby.”
Området bestod av fyra avstyckade delar (se karta nr 1) och dessa hade följande i mantal.
75/2048 mtl litt GHa
20/2048 mtl litt GHba
128/2048 mtl litt GHbb
83/2048 mtl litt GHbc
Samtliga fyra delar köptes av ladufogde Johan Harald Nilsson, på Slagtofta nr 7 1/16 mtl,
född den 27 juni 1880 i Bjällerup. Han flyttade från Råby gård till Slagtofta den 23 november
1910. I Råby titulerades han f. d. bokhållare, kontrollassistent.
Köpehandlingen undertecknades den 4 januari 1915 och Jonas och Anna Winqvist erhöll
35.000 kronor.

Fredagen den 19 mars 1915 skrev en reporter från tidningen Mellersta Skåne följande:
”EKARNA I KARNAS BACKE
äro nu dömda, om inte alla så dock många av dem, att falla för yxan, vilket betyder, att den
vackra platsen, som om sommardagarna, utgjort Hörbybornas tillflykt inte längre kommer att
bli vad den varit.
Budskapet kommer förvisso för mer än en som ovälkommen överraskning, man har vant sig
vid att betrakta Karnas backe såsom en samhällsinvånares gemensamma egendom, fridlyst för
allt obehörigt enskilt intrång. Därför har nog också Hörbyborna litet svårt att fatta vad som nu
sker med platsen, vid vilken man och man emellan en gång fästa det falska hoppet att den i en
eller annan form skulle överlåtas till samhället. Det står emellertid ingenting att göra åt saken
nu, ekarna äro präktiga till gagnsvirke och då så --För övrigt är man för närvarande sysselsatt med skogsfällning på ömse sidor om järnvägen,
där nu den ena härliga eken fått stupa efter den andra.
Gallringen förefaller vara något väl radikalt – såvida man inte avser att lägga jorden under
plogen, vilket emellertid inte är troligt.”

Annons lördagen den 20 mars 1915 i Mellersta Skåne.

Under rubriken FRÅN ALLMÄNHETEN kom ett svar tisdagen den 23 mars 1915 i Mellersta
Skåne.
”Med anledning av en i senaste numret av Eder tidning införd notis under rubriken EKARNA
I KARNAS BACKE ber jag härmed såsom ägare till ifrågavarande egendom få meddela att
jag icke har mig något bekant om skogsavverkningen å nämnda plats, vadan någon
missuppfattning antagligen måtte föreligga.
Slagtofta den 21 mars 1915
J. H. Nilsson
Allmänheten skall förvisso mottaga meddelandet med odelad tillfredsställelse och man får
vara ägaren tacksam att undantag görs för Karnas backe, när nu avverkningen är i gång på
samma ägares invid liggande marker.
Tacksamhetskänslan skulle förvisso bli ännu större, därest även skogen bakom Karnas backe,
kanske lika mycket uppsökt om sommardagarna av Hörbyborna som förenämnda plats blevo
skonad så mycket som möjligt.”
Svaret ovan kom från reportern.
Nu skall vi bege oss till den södra sidan av Hörby, närmare bestämt vid nya kyrkogården och
landsvägen till Lyby. Här låg Hörby Tivoli, Thorshill, i den så kallade Kärleksbacken. Till
öppningen 1900 hade en serveringspaviljong anlagts och i den närliggande granskogen fanns
gångar, bersåer och bänkar. Espinge musikförening stod för musiken som spelade upp till
bland annat Spiskroksvalsen, Kväsarvalsen och Gökpolskan. Vidare fanns även schottis och
hambo på repertoaren. Året innan hade tivolit öppnat för första gången i mindre skala.

Kärleksbacken. Idag Nya begravningsplatsen. Foto 2020.
Marken där tivolit låg arrenderades ut av bonden Per Persson, född den 18 juli 1858 i
Högseröd, som ägde Hörby nr 19 127/1024 mtl, Thorshill.

Annonser i Mellersta Skåne torsdagen den 14 maj och lörd.12 sep. 1914.

Den 28 mars 1912 inflyttade från Gudmundtorp lantbrukare Per Persson, född den 7 juli 1862
i Tjörnarp. Han övertog arrendet som han efter två år sade upp. Det var dags för tivolit att
flytta eller lägga ner.

Annons i Mellersta Skåne lördagen den 19 september 1914.
I september 1914 lades tivolit ner och detta på grund av att arrendet inte förnyades. I
Mellersta Skåne står onsdagen den 21 april 1915 följande:
”Av det gamla tivolit (Thorshills hage) finnes nu ingenting kvar. Där är ej lämnad sten uppå
sten utan allt är borta, dansbana såväl som byggnaden, där en otalig mängd kaffe tillagats, och
år från år skänkt de många besökarna en relativt billig men eftertraktad njutning. Som bekant
utannonserades dansbanan m. m. av ägaren Hörby musikkår till den som ville fortsätta
geschäftet på annat håll då markägaren uppsagt tivolit till avflyttning. Men ingen spekulant
har avhörts. Nu vilar dansbanan bitvis vid kyrkogården, i sin mån erbjudande en illustration
till alltings förgängelse.
Musikkåren ville även sälja blåsinstrumenten, men även dessa äro fortfarande osålda. Så det
kan ju hända att man får höra kåren blåsa in blomstermånaden den 1 maj.
Hörby får emellertid ett nytt tivoli och Karnas backe har fått äran att hysa det. Meddelandet
mottages förvisso med blandade känslor, då man vet att Karnas backe hittills om sommaren
varit många hörbybors vallfartsort. Platsen har arrenderats av en dansk direktör Plahn, som
fortfarande ämnar lyckliggöra det dansanta Hörby med dansbana och andra tivolinöjen.
Enligt förljudande kommer dansbanan att förläggas på andra sidan backen. Tivolit lär komma
att öppnas den 1 maj.”

Vem stod nu bakom tivolit som skulle byggas i Karnas backe, ja inte var det direktör Plahn
från Danmark. Han var varken direktör eller kom från Danmark.
På 1880-talet började en ny rörelse växa fram, arbetarrörelsen. Den 6 november 1881 höll
August Palm sitt första socialistiska föredrag på en blandning av svenska, danska och tyska på
hotell Stockholm i Malmö. Hans budskap var ”bättre och rättfärdigare tillstånd vill arbetaren
och den fattige uppnå vid att de sluter sig tillsammans i enighet och stiftar föreningar, var de
kan komma tillsammans och taga sin undertryckta ställning under övervägande.”

August Palm
Budskapet gick hem även om det gick sakta framåt. 1890 ägde den första 1:a maj
demonstrationen i Sverige rum, men först 1939 blev 1:a maj en helgdag. Det var exakt 50 år
efter det att en kongress i Paris sommaren 1889 fattade beslut om att 1:a maj skulle vara den
internationella arbetarrörelsens högtidsdag.
I Hörby hade det bildats en arbetarförening redan 1892. Men de hade liksom övriga i Sverige
svårt att hitta lokaler att hyra. Då fick man hålla mötet utomhus och även om Hörby var en
liten ort så gav det eko. Här nedan tre notiser från tidningar.
”För uppvigling å folkmöte i Hörby har socialisten A. Danielsson från Malmö blivit dömd till
två månaders straffarbete.”
Helsingen den 7 januari 1892.
”1:a maj demonstrationen har i Hörby förbjudits.”
Motalaposten den 6 maj 1901.
”Förbjuden 1:a maj demonstration. I Hörby har myndigheterna förbjudit demonstration den
1:a maj. N. O. Vester höll emellertid föredrag inomhus för de organiserade arbetarna.”
Gotlands Allehanda den 8 maj 1901.

Behovet att skaffa något eget blev alltmera påtagligt. Den 12 december 1906 köpte Folkets
Hus föreningen i Hörby av köpingen Prostgatan nr 24 och den 3 september 1907 Kvarngatan
nr 13. För de båda tomterna gav man 1.100 kronor.

Folkets Hus i Hörby. Foto 2019.
Det byggdes ett hus på tomterna som kom föreningens medlemmar till gagn. Här ordnades det
dans varje vecka och även filmförevisningar. Allt detta under vinterhalvåret, men man hade
inget nöje under sommaren då Hörby tivoli, Thorshill, inte fanns längre.
I Mellersta Skåne tisdagen den 12 januari 1915 finns följande notis: ”Hörby Folkets Hus
medlemmar jämte övriga intresserade kallas att sammanträda å Folkets Hus söndagen den 17
januari klockan 10 f. m. för att besluta om inköp av jord till en Folkets Park.”
En vecka senare finns nästa notis i tidningen. ”Ett fyrtiotal hade hörsammat kallelsen och det
visade sig under diskussion att intresse fanns för startandet av ett Folkets Park och det
tillsattes en kommitté på 5 personer att förhöra sig om lämplig mark samt pris så att företaget
med det snaraste skulle kunna startas.”
Tisdagen den 2 mars 1915.
”En särskild tillsatt kommitté fick i uppdrag att inköpa fem tomter på Hörby norr för
anläggandet av ett Folkets Park.”
Den 17 mars 1915 står nästa notis angående parkfrågan då medlemmarna kallas till ett extra
möte lördagen den 20 mars.
Tisdagen den 23 mars 1915.
”En Folkets Park i Karnas backe.
Hörby Folkets Hus förening höll extra möte i lördagskväll. Anledningen till mötet var att den
för inköp av jord till Folkets Park tillsatta kommittén, som hade i uppdrag att köpa ett

jordområde å norr ville ha utsträckt sin befogenhet till underhandling om inköp av Karnas
backe i och för detta ändamål.
Efter en ingående diskussion beslöt mötet att ge kommittén i uppdrag att föra underhandlingar
med ägaren om förvärvandet av ca 3 a 4 tunnland av nämnda skog. Dessa underhandlingar
påbörjades på söndagen och preliminär överenskommelse träffades. Vidare underhandlingar
komma emellertid att föras inom närmaste tiden, men har ökat alla utsikter att komma
tillstånd. Parken kommer i så fall att öppnas den 1:a maj.”
Om det blev köp eller arrende av Karnas backe står inte att finna, troligen blev det arrende då
ingen lagfart finns.
Så blev det bråttom att få tivolit färdigt till den 1 maj. En hord av snickare, murare, elektriker
och andra hantverkare drog in och påbörjade byggandet. Reportern på Mellersta Skåne
uppmärksammade det som vanligt, och fredagen den 30 april skrev han: ”Tivolit i Karnas
backe har på grund av en del hinder ej hunnit som ämnats var, bli färdigt till idag. Dansen
kommer emellertid att öppnas på en präktigare dansbana i morgon afton.”

Annonser i Mellersta Skåne den 27 april och 30 april 1915.

Annons i Mellersta Skåne den 28 april 1915.

En längre artikel infördes i tidningen onsdagen den 5 maj.
”Tivolit i Karnas backe hoppas man i veckan få så pass färdigt, att man kan bjuda allmänheten
välkommen. Den stora och präktiga dansbanan har som bekant redan tagits i bruk, men ifråga
om det övriga återstår ännu en del snickerier och målningsarbeten. Av allt att döma har man
här till sommaren att vänta en trevlig förlustelseplats, som nog kommer att draga allmänheten
till sig. Högst på krönet håller man på att uppföra kafferestaurangen, som får ett präktigt läge.
Serveringen kommer att till största delen ordnas utanför densamma, ävensom i terrasser ner
till dansbanan. För att underlätta uppkomsten från denna upp till restaurangen har en trappa i
marken anordnats.
Den obligatoriska flaggstången fattas naturligtvis icke och dess ej obetydliga längd tillåter
flaggan att veckla ut sig en ganska god bit över trädtopparna.”
Tyvärr satte vädrets makter käppar i hjulet. Maj månad bjöd på skiftande väder som regn, snö
och frost. Och i början av sommaren slog torkan till. Men på midsommarafton vräkte regnet
ner. Istället för att gå på tivoli höll sig ”det dansande Hörby” hemma.
Annonserna i tidningarna undertecknades till en början av August Plahn.
August Persson föddes den 13 juni 1871 i Örkened, Kristianstads län. Hans mor var piga och
fadern okänd. När han blev vuxen flyttade han från hemmet i Traneboda till Glimåkra nr 5 där
han fick plats som smedlärling, och några år senare var han utlärd smed.
Den 6 december 1896 inflyttade August Persson Pleahu till S:t Pauli församling i Malmö. Här
skrivs han som maskinarbetare. Den 30 maj 1897 gifte han sig med Hanna Nilsdotter, bördig
från Östra Sallerup, född den 19 augusti 1873.
Efter ett par år flyttade August och Hanna till Caroli församling i Malmö men återvände till
S:t Pauli den 9 november 1905. Nu kallar sig August för handlare, han har också förenklat sitt
namn och heter August Plahn. Paret får tre barn, en son född 1897 och två döttrar födda 1901
och 1904.
Vad August bedriver för handel har inte framgått, men när han och hustrun och två barn
inflyttade till Hörby den 21 november 1918 titulerades han husägare, finmekaniker och
ingenjör. De bosatte sig på Hörby norr.
En annan person som stod bakom tivolit hette Nils August Lejon, född den 27 december 1881
i Örsjö, Malmöhus län. I stort sätt hade han samma bakgrund som August Plahn. Modern piga
på en gård i Örsjö och fadern okänd. När August var nio år fick han reda på faderns namn som
var Per Nilsson Lejon. Då sonen föddes var denne änkling. Hans hustru Lovisa Göransson,
född den 22 oktober 1845 i Örsjö, avled i sviterna efter förlossningen då hon fött en dotter
som fick namnet Hilda, den 4 februari 1880.
Nils August moder hette Bengta Göransdotter, född den 26 februari 1840 i Sjörup. Lovisa och
Bengta var systrar.
Bengta försökte uppfostra Nils August, men det gick inte så bra då Nils August var ett bråkigt
barn, och sällan gjorde vad modern sa.
Hans fader Per Nilsson Lejon, född den 23 september 1843 i Fränninge, och som till yrket var
snickare, gifte om sig den 5 maj 1882 med Elna Månsdotter, född den 26 december 1847 i
Maglehem.
De bodde i Guddastad, Östra Sallerups församling. Hit flyttade Nils August den 30 oktober

1890. Även fadern gjorde vad han kunde för sin son, och efter konfirmationen 1896 fick Nils
August arbete inom bagerinäringen, först som arbetare och sedan som utlärd bagare.
Den 11 december 1900 försvann Nils August och hade ingen fast adress utan hamnade i en
obefintlighetsbok, det hette i denna bok att personen bodde på socknen, och att prästen inte
visste var. Den 7 mars 1903 var Nils August tillbaka i Guddastad hos fadern och styvmodern.
Den 11 november 1904 sa han adjö för gott och flyttade till S:t Petri församling i Malmö. Och
nu kan man fråga sig om det var här som han mötte August Plahn.
Efter ett par år i Malmö flyttade Nils August den 26 maj 1906 till Trelleborg. Till Hörby kom
han och familjen den 9 oktober 1913 och bosatte sig på Storgatan nr 7. Den 2 maj 1916 köpte
han en lägenhet på Slagtoftagatan nr 5 och öppnade ett bageri snett emot den gamla
kvarnbyggnaden. Den 19 december 1931 sålde han bageriet till Harry Larsson.
Den 15 maj 1914 öppnade Baltiska utställningen i Malmö. Efter det att utställningen stängts
den 4 oktober nedmonterades karuseller, stånd och dylikt. Enligt en tidningsartikel forslades
detta med tåg till Stockholm.
Nu ställer man den frågan hur ett par personer kunde åka till Baltiska utställningen och köpa
diverse utrustning till ett tivoli som vid det här laget inte ens var påtänkt. Jonas Winqvist hade
inte sålt sin mark, och i Karnas backe var det som förut om åren. Hörbyborna promenerade i
skogen, och då och då kom det fram några kor eller hästar som ville bli klappade.

Karnas backe. Foto 2019.
Den 20 november 1916 sålde ladufogde Johan Harald Nilsson på Slagtofta 75/1024 mtl GHa
och 128/1024 mtl GHbb till landstingsmannen Nils Andersson i Slagtofta. Nu blir det Nils
Andersson som handhar arrendet på Karnas backe.
En månad senare dyker vår gamle vän Nils Nilsson upp. Efter att sålt ut hela Hörby nr 18
hägrar nya köp. Av ladufogde Johan Harald Nilsson på Slagtofta köper han 20/2048 mtl GHba
och 83/2048 mtl GHbc den 17 december 1916. (Se karta nr 1 och nr 3.)

Karta nr 4.
Nils Andersson sålde ingenting av den mark han köpt, förutom 0,254 ar avstyckat från litt
GHbb till Hemsjö Kraftbolag, som än idag finns på samma plats vid Ekebodavägen men
under ett annat namn.
Nils Nilsson sålde ut utstakade tomter från litt GHbc och litt GHba. Ett större område norr om
Karnas backe köptes av byggmästare N. O. Bremer och handlare C. F. Ohlsson. (Se karta nr 1
och karta nr 4, Hörby nr 6 o 21, blivande Ekeboda.) (På karta nr 4, observera att
Ekebodavägens sträckning öster ut inte fanns vid denna tid.)
Under 1917 och 1918 sålde Nils Nilsson all sin mark, och den 6 september 1918 flyttade han
till Hjularp nr 3 i Höörs socken.

Nils Nilsson var ogift, men den 1 december 1928 gifte han sig med Anna Beata Nilsson, född
den 2 december 1884 i Hammenhög. De fick inga egna barn men tog en fosterdotter 1929.
Onsdagen den 7 mars 1917 finns en annons i Mellersta Skåne där det står följande:
ANBUD
infordras härmed å restaurationsrörelsen i Hörby Tivoli under instundande sommarsäsong 1/5
– 1/10.
Även infordras anbud från komp. Musikkårer å utförande av musiken vid därvarande
dansbana under hela säsongen.
Närmare upplysningar erhållas av undertecknad.
Anbuden förseglade och märkta ”Hörby Tivoli” skola vara inlämnade till undertecknad före
den 1 instundande april.
Hörby i mars 1917
N. August Lejon
Efter det att August Lejon krävt in anbud på såväl kaffeserveringen som musiken, vilket var
ett smart drag, kunde han nu ägna sig åt att driva den övriga verksamheten, såsom boka
artister, sätta in annonser m.m.
Det troliga var nog också att August Plahn lyste med sin frånvaro då han inte bodde i Hörby
utan i Malmö. Att han så småningom flyttade till Hörby fanns det förmodligen andra skäl till.

Under sommarsäsongen 1917 spelade Hörby nya musikkår upp till dans, och restaurangen
sköttes av Karna Andersdotter, född den 29 maj 1852 i Östra Kärrstorp. Hon gifte sig den 27
juli 1905 med Hans Persson, född den 29 maj 1841 i Holmby. Paret inflyttade från Östraby till
Hörby nr 15, Stattena nr 2, den 7 oktober 1909.

Det har påståtts att Karna Andersdotter skulle gett backen sitt namn. Men så är inte fallet. Det
är heller inte troligt att hon var anställd som servitris från det att Hörby Tivoli öppnade 1915.
Var fick hon arbete när hon och hennes man inflyttade till Hörby? Det fanns konditorier i
Hörby vid denna tid, så hon var kanske anställd på något sådant, och man måste ha i minnet
att Hörby Tivoli bara var öppet under sommarsäsongen.
Hon blev populär bland besökarna, och när August Lejon lade sitt tivoli på hyllan 1925 gjorde
förmodligen även hon det med serveringen. Karna blev änka den 17 april 1926. Hennes man
Hans stod som ägare, f. åbo, arbetare, i församlingsboken och det kan betyda vad som helst.
Karna följde sin man tio månader senare den 24 februari 1927.

I dammen vid Karnas backe rinner bäcken ut. Foton 2019.

Det har sagts att tivolit gick dåligt vissa tider, och att det skulle bero på fuktigheten nere i
dalen, särskilt under sena kvällen. Det rinner en bäck genom dalen, och den kan ha bidragit.
Men det finns också andra orsaker. Den 1 augusti 1914 förklarade tyskarna krig mot Ryssland
och två dagar senare mot Frankrike och första världskriget var ett faktum.
Återverkningarna lät inte vänta på sig, det blev brist på mycket och ransoneringskort utfärdades.
Den 6 maj 1917 öppnade Hörby Tivoli. I annonsen fredagen den 4 maj kan man läsa bland
annat följande:

Annons i Mellersta Skåne fredagen den
4 maj 1917.

Annons i Mellersta Skåne fredagen den
3 maj 1918.

Den 30 september avslutades säsongen med ett ståtligt fyrverkeri och dans blev det mellan 4
och 11 e. m. För musiken svarade Hörby nya musikkår.
I november 1917 upplyser tidningen Mellersta Skåne att det råder livlig byggverksamhet på
Hörby norr och intill Hörby Tivoli.
Den 5 maj 1918 slog Tivolit upp sina portar för säsongen. Hur vädret skulle bli denna dag
hade det inte varit lätt att sia om. Bara 14 dagar innan öppnandet rådde full snöstorm. Men när
klockan var 4 på eftermiddagen stämde Vänsterarbetarkommunens musikkår (Hörby nya
musikkår) upp till dans.
Klockan 6 uppträdde den berömda humoristen, vis- och kuplettsångaren Oscar Svanlund från
Malmö. De som inte ville titta på honom kunde vandra till skjutbanan eller gå trapporna upp
till serveringen och ta sig en fika.
I annonsen står att: ”tivolit kommer att hållas öppet alla lovliga sön- och helgdagar under
sommarmånaderna och drives dels av innehavarna och dels vissa söndagar av de föreningar
inom Hörby köping som förhyrt densamma efter samma enkla system som förut.
Restaurationen kommer att skötas så gott som nuvarande förhållanden medgiva.”

Annons i Mellersta Skåne den 17 maj 1918.

Kriget ute i Europa tog inte slut, och 1918 blev värre på många sätt även om allt inte drabbade
En tidigare okänd farsot kom allt närmare och hotade den skånska idyllen. Midsommarhelgen
1918 slog den till, och de första människorna som insjuknade bodde i Hyllinge, vid
Helsingborg. Den influensaliknande sjukdomen fick namnet ”spanska sjukan.” Dödsfallen
blev många, och de flesta som drabbades var ungdomar i åldern 20 – 30 år, trots att de befann
sig i sin bästa ålder.
I Hörby ringde kyrkklockorna dagligen och förkunnade att någon avlidit. Men trots detta tog
inte myndigheterna några beslut förrän den 21 oktober då man meddelade följande:
KUNGÖRELSE
Med anledning av att sjukdomsfallen i spanska sjukan inom Hörby hastigt tillväxt i antal
varda härmed alla offentliga danstillställningar, biografförevisningar, teaterföreställningar,
konserter och föreläsningar eller med dem jämförliga sammankomster tills vidare förbjudna.
Hörby den 21 oktober 1918
Hälsovårdsnämnden
Den 20 november 1918 upphävdes förbudet, och redan kommande lördag och söndag,
återupptogs bioföreställningarna på Stora Biografen och Folkets Hus bion.
Eftersom Hörby Tivoli var stängt drabbades det inte, men spanska sjukan återkom både 1919
och 1920.
Som tidigare nämnts flyttade familjen August Plahn till Hörby den 21 november 1918 och
bosatte sig på Hörby norr. Han hade bott i Malmö hela den tid som han förestod tivolit i
Karnas backe. Att han och hela familjen flyttade till Hörby kan bero på spanska sjukan för att
hans barn inte skulle drabbas.
Lördagen den 23 augusti 1919 skriver Mellersta Skåne att:
”Direktör August Plahn, vilken som bekant startat Hörby Tivoli har erhållit världspatent på en
uppfinning att framställa levande bilder i naturliga färger. Experter på det kinomatografiska
området har givit uppfinningen sitt oförbehållsamma erkännande. Detsamma betraktas också
som revolterande på det kinotekniska området. Hr Plahn har under 10 års tid sysslat med
utexperimenterandet av uppfinningen.”
Den 17 november 1920 flyttade familjen Plahn till Danmark.
Den 3 mars 1921 sålde landstingsman Nils Andersson (bilden) sitt ägande 75/1024 mtl litt
GHa och 128/2048 mtl litt GHbb till Oskar Henrik Appelgren och hans hustru Anna
Appelgren, född Andersson.
Oskar Henrik, född den 12 juni 1868 i Stehag, var son till prästen i
Stehags församling. Som inspektor flyttade han från hemmet till Mo
församling i Skaraborgs län den 17 november 1894. Efter några år
återfinnes han på en gård som heter Ödemark i Benestads församling i
Skåne.
Från Benestad går flytten till Sextorp nr 1, 2 och 3 i Lyby församling
den 23 oktober 1897, och vidare till Osbyholms gods den 12 december
1900.

Den 9 september 1904 gifter han sig med Anna Andersson, född den 28 mars 1877 i Hörby.
I Osbyholm stannade paret till den 3 december 1909 och flyttade till Hörby nr 6 o 21, Östra
Storgatan, som inneboende. Oskar Henrik får plats som syssloman på Hörby lasarett.
Nu blir det Oskar Appelgren som efter markköpet 1921 arrenderar ut området där tivolit har
sin verksamhet.
Brodern till Oskar Henrik heter Nils Rudolf, född den 22 oktober 1866 i Stehag. Han
utbildade sig till ingenjör och lantmätare. Flyttade från hemmet i Stehag till Västra Sallerup
den 2 december 1897. Som distriktslantmätare handhar han ägostyckningarna i Hörby.
Tisdagen den 5 maj 1925 skriver reportern i Mellersta Skåne följande:
”Hörby Tivoli i nya händer. Bagarmästare August Lejon som i många år innehaft Hörby
Tivoli, har från och med denna säsongs början för ej uppgivet pris överlåtit tivolit till
pappershandlaren Gustaf Lindstén, Kristianstad. Överlåtelsen innebär ingen förändring av
driften.”
Den nye ägaren satsade stort och när tivolit öppnade lördagen den 2 maj blev det fullt hus. Ett
jazzkapell från Stockholm vid namn Gilles stod för dansmusiken.

Nu blev det dans både lördag och söndag, från tidigare då det varit dans endast söndagar.
Musiken stod olika jazzkapell för. Några kom från Stockholm t. ex. Gilles och Elite.
Söndagen den 3 maj 1925 höll statsminister Rickard Sandler föredrag som arrangerades av
Hörby arbetarkommun.

Annons i Mellersta Skåne den 1 maj 1925.

Dansbanan i Karnas backe. Till höger skymtar scenen.

Någon gång under 1920-talet förseddes dansbanan med tak. Behovet var stort, dels för
vädrets makter, dels för att danssäsongen kunde bli längre.

NYÅKRA SÅLT.
Fru Hanna Mattsson har sålt sin egendom Nyåkra, jämte växande gröda. (Osby nr 8, ligger på
gamla vägen mellan Hörby och Osbyholm.) Köpare är handlare Nils August Lejon i Hörby.
Till egendomen hör 50 tunnland åker. Hr. Lejon kommer att bedriva en omfattande kreatursoch grisexportaffär.
Notis i Mellersta Skåne lördagen den 9 juli 1927.
August Lejon flyttade från köpingen till Nyåkra den 13 september 1927. Flyttade tillbaka till
Storgatan i Hörby den 16 december 1930 och åter till Nyåkra den 29 december 1931 efter det
att han sålt sitt bageri.
Hörby Tivoli hade svårt att hävda sig mot alla de nöjestillställningar som poppade upp runt
Hörby. I juli månad 1927 kan man läsa följande annonser om dans:
Jägersbo Tivoli.
Skyttefest i Sjöholmen.
Ekdalens Tivoli.
Herröds Tivoli.
Dans i Östraby Gästgivaregård.
Brandkårsfest i Sjövikens natursköna tivoli. (Äsperöd norr om Hallaröd.)
Idrottsfest i Nyvångs Tivoli.
Rövarkulans Tivoli.
Brandkårsfest i Bjärsjölagård.
Sommarfest å Löberöds torg.
Ekeborgs Tivoli. (Mellan Höör och Sätofta.)
Höörs Tivoli.
Hörby Tivoli.
Önneköps Tivoli.
En annan bov i sammanhanget var bilen. Även om denna inte var allas egendom, så slog man
ihop sig i gäng och fyllde hela bilen med danssugna. Fördelen var ännu bättre om bilen var en
lastbil.

Privat bild.

I början av 1930-talet slog depressionen till, en djupgående lågkonjunktur, där pengars värde
sjönk konstant. Man hade inte råd till mycket, och nöjen fick ta den största smällen.
Den 29 juni 1933 avled Jonas Winqvist i en ålder av 90 år. Hans hustru Anna avled den 1
januari 1950, 88 år.

Familjen Winqvists grav på nya kyrkogården i Hörby. Foto 2019.
1936 inkorporerades Hörby norr med Ekeboda och Hörby söder med samhället. I oktober
hade vägövergången vid Stattena tjänat ut som genomfartsväg. En ny större väg hade byggts
en bit därifrån.
Den sista ägaren till Hörby Tivoli hette Folke Nilsson, och han introducerade bland annat
svänggungan.
1937 sålde Oskar Appelgren sin gård till Nils Brandin och ett nytt arrendekontrakt upprättades
för Karnas backe.
1940 var det 25 år sedan Hörby Tivoli uppfördes. Den låg i dalgången mellan två backar där
den ena hade namnet Karnas backe. Namnet myntades på 1880-talet. När sedan ägaren Jonas
Winqvist öppnade området i början av 1900-talet blev området snabbt populärt bland
Hörbyborna som promenadstråk och andra aktiviteter.
Man kan säga att 25 års jubileumet blev ett sorgligt sådant. Men redan efter några år byggdes
ett nytt danspalats på Hörby norr, och det var arbetarkommunen som byggde det på mark som
de förvärvat på 1910-talet. Området kom att kallas för Folkets Park.

Den här långa berättelsen vill jag sluta med några rader av Elisabeth Sundström Jansson som
skrivit om Karnas backe:
”Jag går upp i Karnas backe och stannar på krönet och ser mig om. Det är väldigt igenvuxet.
Här uppe på backen var det som restaurangen låg. Trapporna ner till festplatsen är sedan länge
borta och den gamla överbyggda dansbanan är ett vedupplag.
Scenen är borta. Där hade både Lasse Dahlkvist, Sven Olof Sandberg och Max Hansen
uppträtt. Nu växte här hundloka och rallarros.
Här dansade paret Stanislav & Slavika i sina vita stövlar och pälskantade kjolar ryska
medryckande danser.
Efter en stilla stund i backen är det dags att vandra vidare.”

Karnas backe. Foto 2019.
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