FOLKETS PARK I KARNAS BACKE
DEL 3

I den ekonomiska kartan från 1910 – 1915 står Folkets Park vid Karnas backe. (Nr 35) I
Mellersta Skåne kan man läsa onsdagen den 5 maj 1915 ”att kartläggningen av orterna runt
Hörby pågår för ekonomiska kartverkets räkning och att det kommer att ta en tid av omkring
två månader innan de är klara.”

Det gula fältet på kartan är Hörby Köping medan Hörby norr och söder samt Slagtofta, Råby,
Osbyholm m. fl. små byar tillhörde Hörby Landsförsamling. 1936 slogs de båda församlingarna ihop och bildade Hörby församling.
Äspinge, Lyby och Fulltofta hade egna församlingar.
I annonserna från denna tid står inte Karnas backe men väl Hörby Tivoli, och det namnet
följde med till dess nedläggning i slutet av 1930-talet.
Del 2 avslutades med några rader av Elisabeth Sundström Jansson som beskrev lite av Karnas
backe. Hon föddes i Tjörnarp den 4 maj 1923. Föräldrarna hette Gustaf Sundström, född den
5 mars 1888 i Stockholm, och Anna Maria Månsson, född den 4 september 1890 i Hörby.
Faderns yrke var Handelsagent.

Familjen inflyttade till Hörby från Tjörnarp den 13 september 1923. Först på Hörby norr och
sedan till Hörby nr 24 (tidigare Hörby nr 6 o 21). De hyrde en lägenhet av Mårten Persson i
ett av hans hus på Ekeboda.
Sålunda var det ett stenkast från tivolit. När Elisabeth var gammal nog bodde hon formligen
på tivolit. Hennes mormor Elna Andersdotter, född den 16 februari 1864 i Östraby, gift med
Johan Månsson, född den 6 januari 1865 i Twing, Blekinge län, och moster Hilma Månsson,
född den 16 maj 1903 i Hörby arbetade i restaurangen. Kokade och serverade kaffe till de
många dansanta besökarna på tivolit. Det var en stor kaffekokare i koppar, för det gick åt
mängder – och så gott det luktade, mindes hon.
Elisabeth kom också ihåg en liten orkester som hette Lasirena. De spelade på dragspel, fiol,
banjo och trumma. Detta var på 1930-talet, troligen 1935 – 36 då Elisabeth var 13 år gammal.
August Lejon hade under en längre tid funderat på att sälja tivolit, och när så en köpare dök
upp slog han till. Den allra sista danskvällen i hans regi var söndagen den 21 september 1924.

Annons i Mellersta Skåne lördagen den 20 september 1924.

Hörby tivoli hade dans på sommaren, och under vintertiden var det dans i Folkets Hus. I regel
var det om söndagarna.

Annons i Mellersta Skåne fredagen den 26 mars 1915.
DEN MODERNA DANSEN FÖRDUMMAR.
Onestepen påminner om en samling döderhultare i rörelse.
Ernst Didring skriver i en rundfråga om dansen följande, som innebär ett obestridligt mått av
sanning:
”Den nutida sällskapsdansen synes mig både oetisk och oestetisk likaväl som den till sin
karaktär och rytm är så fördummande och rå att den ovillkorligen måste bidraga till en slags
förvridning, åtminstone i svaga sinnen, av det i övrigt fullt naturliga uttryckssätt för levnadsglädje och livskraft, som går under namnet dans.
Visserligen kan dansen också stundom äga en mystisk eller religiös innebörd, men inte ens
härav torde man kunna finna en slags förklaring till det meningslösa och groteska
marscherande, som utmärker till exempel onestep.
Hela förfarandet i den nutida sällskapsdansen är så innerligt primitivt att varje
skönhetsmoment är försvunnet. Med sina ryckiga och kantiga rörelser verkar onestepen
ungefär som en samling döderhultare knycktes fram och tillbaka av ett högst bristfälligt
maskineri. Dansas den därtill ”u an luft” blir den enbart vidrig liksom varje annat begär, som
uppträder förklätt. Den nutida sällskapsdansen borde därför utrotas snarast möjligt. Varken
etik eller estetik skulle göra någon förlust därmed. Snarare tvärtom.”
På tal om åtgärder mot den moderna dansen, säger hr D:
”Det vore en värdig uppgift för våra skolmän att i undervisningsplanen söka införa en rytmisk
och plastisk gymnastik. Jag har åtminstone svårt att tänka mig att ungdomar, som en gång fått
skönhetsbegreppet inympat i blodet skulle ha lust att hänfalla till något så groteskt och fjolligt
som vår nutida sällskapsdans.”
Artikel i Mellersta Skåne lördagen den 18 september 1915.

Onestep lanserades på 1910-talet och var en amerikansk sällskapsdans i 2/4 takt. Den är
besläktad med foxtrot, denna populära dans kom till Sverige på 1920-talet.
I början av 1910-talet kom Bostonvalsen, en amerikansk dansvariant på wienervalsen. Dansen
räknas i dag som gammaldans, och dess popularitet försvann efter första världskriget.

Annons 7 november 1914.

Stora Hotellet. Vykort från omkring 1920.

Stora Hotellets trädgård. Vykort stämplat 1948.
I Stora Hotellets trädgård dansade man om sommaren. Det var kanske mest det ”finare” folket
som här trådde dansen.
Midsommarafton 1915 var det musik och dans kring majstången. Senare på kvällen dans efter
orkester. Vid ogynnsam väderlek dans i stora salongen.
Även på Järnvägshotellet var det dans under hela sommaren. Stora festligheter när det var
Hörby marknad.

Järnvägshotellet. Vykort stämplat 1903.

FOLKETS HUS I HÖRBY 10 ÅR 1917.

Med anledning av att Folkets Hus firade sitt tionde år lade styrelsen fram ett förslag om
tillbyggnad. Ritningen föreställer fasaden mot Klostergatan.
Det blev inte något av detta då kriget ute i Europa satte stopp för tillbyggnaden. Det rådde
även stor brist på kaffe och drivmedel. Det senare drabbade elförsörjningen i samhället.
Längre fram på året var krisen så pass att affärerna fick stänga tidigare då man inte fick tända
ljuset. Även stearinljus var en bristvara. Biografer och andra tillställningar gick på sparlåga.
Hörby biografteater hade filmförevisningar under hela vintersäsongen. Men var uppmärksam
att så här i begynnelsen var det stumfilm. Den första spelfilmen med ljud hade premiär den 6
oktober 1927 i New York och hette The jazz singer.
Innan Folkets Hus var byggt fanns Hörby Biografteater. Lördagen den 13 januari 1906 skriver
Hörby Posten Central Skåne att ”Hörby biografteater börjar sina föreställningar nästa måndag
å Stora Hotellet och komma sådana att upprepas en å två aftnar i veckan under någon tid. Det
rikhaltiga programmet kommer denna gång att bland annat omfatta bilder från hertigparet af
Skåne ankomst till Stockholm och festligheterna i samband därmed. Dessutom visas en del
mer eller mindre skämtsamma bilder. Den apparat som används är den sista uppfinningen på
området.”
Vidare skriver tidningen torsdagen den 18 januari. ”Biografförevisningen i måndags å Stora
Hotellet var mycket lyckad. Bilderna framträdde med önskvärd tydlighet och illusionen af lif
och rörelse i de olika scenerna vanns fullkomligt. Nya bilder hvarje torsdag. Ägaren Hr
Charles Sjöberg var nöjd.”

När arbetarrörelsens Folkets Hus var klart inflyttade biografen i huset. Föreställningar varje
söndag klockan 5.30, 6.30 och 8 e.m. Nytt program blev det varje vecka.

Annons i Mellersta Skåne söndagen den 2 april 1914.
”Hörby biografteater i nya händer. Herr Charles Sjöberg har till åkare Anders Persson och
snickare Axel Jönsson, båda i Hörby, försålt sin i Folkets Hus inrymda biograf för ett pris av
650 kronor.”
Notis i Skåningen Eslöfs tidning lördagen den 11 september 1909.
Söndagen den 27 januari 1918 fick biografen i Folkets Hus konkurrens av Biograf Hippodromen som hade premiär på Stora Hotellet med filmen Skogarnas advokat. Ett skådespel i 5
akter från vilda västern. Föreställningar kl. 5.30, 7 och 8.30 e. m.
I Mellersta Skåne lördagen den 8 februari 1918 kan man läsa att ”Biografen Hippodromen
fortsätter med föreställningar på Stora Hotellet”. Vidare står det i deras annons att ”vi få med
anledning av de bristfälligheter som uppstod vid vårt första Hörby besök, förorsakade av
oförutsedda svårigheter som då ej kunde avhjälpas, tillkännagiva, att biografen nu är i

fullkomligt skick med avseende på såväl ljuset som övrigt. I hopp om benäget överseende
rekommenderande oss i välvillig hågkomst.”
Tisdagen den 19 februari står följande i Mellersta Skåne.
”Hippodrombiografen från Malmö har haft otur med sina föreställningar hittills, då alltid
något mankemang inträffat. I söndags måste föreställningarna inställas på grund av att ljuset
krånglade.
Bioföreställningar komma tidigast att givas om 14 dagar, då hotellsalongen nästa söndag är
förhyrd till annat ändamål.”
Man försökte en söndag till, sedan avsomnade denna biograf.
Onsdagen den 22 maj 1918 skriver Mellersta Skåne att ”den nya biografen som lokförare G.
Malmberg låtit uppföra står nu i det allra närmaste färdig. Det är endast bänkarna, som skola
levereras från Kristianstad, som alltjämt saknas men som väntas anlända vilken dag som helst.
Inredningen är särskilt proper, och byggmästaren hr. J. Liljenberg, har all heder av arbetet.
Biografen kommer att inrymma 250 sittplatser. Deras antal kan dock vid behov utökas med ett
50-tal.”
Tisdagen den 2 juli 1918 skriver Mellersta Skåne att ”Stora Biografen vilken i lördags hade
premiär fick en till alla delar lycklig start. Publiken var talrik och man visade en dramatisering
av operan Carmen.
Allmänna omdömet om lokalen var att den var särdeles tilltalande och tillfredsställelsen att
man nu fått pretentionerna motsvarande lokal var omisskännelig. Det enda man hade att
anmärka, var att vestibulen var något väl litet tilltagen. Men den saken kan kanske bli avhjälpt
med tiden. Huvudsaken är, att man nu fått en snygg och proper lokal.”
Vid den här tiden fanns det i Hörby två biografer, nämligen Hörby Biografteater i Folkets Hus
och Stora Biografen i Torggatan.

Här i Torggatan låg Stora Biografen som långt senare fick namnet Scala biografen.
Foto 2020.

Ytterligare en biograf kom att byggas i Hörby. Lördagen den 20 juni 1925 står det i Mellersta
Skåne följande:
”Den nya biografen i Hörby närmar sig sin fullbordan. Invigningen kommer att ske till
julimarknaden. Enligt uppgift kommer biografen i dopet att undfå namnet Metropol.”

Metropol. Foto 2020.

Det blev ingen premiär på biografen till julimarknaden utan först den 2 september invigdes
den med filmen Monsieur Beancaire av Sidney Olcott.
Biografen ägdes av skomakare August Nilsson, född den 11 december 1876 i Västerstad och
hans hustru Bengta Persson, född den 4 oktober 1881 i Hörby. De bodde på Prostgatan nr 5.
Bengta sålde biljetter och August rev dem till stora salongen.
De hade två barn, sonen Nils Martin, född 27 juli 1904 i Högseröd. Han var maskinist.
Dottern Ebba Iris, född den 17 mars 1912 i Hörby, rev biljetterna till balkongen.
Nils Martin gifte sig den 16 februari 1929 med Ester Hillevig Lundvall, född den 23 mars
1908 i Lund. De fick en son Einar Rolf, född den 5 maj 1929.
Nils Martin avled på Hörby lasarett den 9 oktober 1931, 27 år gammal. Änkan och sonen
flyttade till Nevishög den 11 november 1932.
I slutet av 1942 sålde August Nilsson och hans hustru Bengta Persson biografen Metropol.

Cirkus i stan!
Många cirkusar har gästat Hörby. Cirkus Altenburg, Cirkus Astoria, Cirkus Zoo för att nämna
några.
Fredagen den 14 april 1916 anlöpte till stationen ett specialtåg. Man lastade av både
människor och djur och sedan tågade man med tivoliorkestern i täten en runda i köpingen för
att visa upp sig. När man kom till marknadsplatsen så började förberedelserna för att resa
tältet begapade av byns ungar.

Annons i Mellersta Skåne fredagen den 14 april 1916.

Men vad vore Hörby utan ett teatersällskap. Jodå, det fanns ett sådant också. När det bildades
är okänt, men troligen på 1930-talet.

Privata bilder.

Privat bild.
Det kom även resande teatersällskap till Hörby, och deras föreställningar hölls på Stora
Hotellet.
Under främst våren fanns det ytterligare ett ställe man kunde besöka. På många gårdar runt
samhället drog auktionerna massor av folk. Många handlade, men det fanns även de som bara
var vad man kallade ”förvedna”.

Annons i Mellersta Skåne tisdagen den 16 februari 1915.

Annons i Mellersta Skåne tisdagen den 16 februari 1915.

I slutet av 1930-talet var det slutdansat i Karnas backe. Publiken blev allt mindre och det var
inte bara här utan även i Folkets Hus där söndagsdansen bara drog ca 100 personer.
Andra världskriget stod för dörren och Sverige började mobilisera, vilket innebar att många
av de dansanta herrarna blev inkallade till orter som många inte visste att de fanns. Min far
fick krigstjänst i Storuman, en ort i Västerbottens län i Norrland.
När slutet nalkades för kriget flyttade soldaterna hem och det återgick till det normala. Men i
Hörby fanns det inget dansställe, i varje fall inte på sommaren.
Då beslöt Folkets Hus föreningen att en dansbana skulle byggas vid Slagtoftavägen på Hörby
norr. Våren 1915 hade föreningen köpt 5 stycken tomter här. Tomterna arrenderade man ut,
och istället hyrde man in sig på Karnas backe.

Omkring 1943 fanns inte tivolit kvar i Karnas backe, och då arrendet gick ut för marken på
norr, tog man beslutet att här bygga en öppen dansbana, en scen för uteuppträdande samt
några andra mindre byggnader.
Sommaren 1944 stod den nya dansbanan klar och invigdes med Hörby Idrottens Sommarfest
den 6 juli som var julimarknadsdagen. Dans mellan kl. 19 – 24 av Sandéns dansorkester från
Kristianstad.

Ett dansant gäng på den öppna dansbanan vid Slagtoftavägen. 1940-talet. Privat bild.
1953 hade man tröttnat på den öppna dansbanan och beslutat sig för att förse den med tak och
väggar, så att man kunde dansa även vintertid. Premiär lördagen den 3 oktober med
Carganzas orkester. Det kom 500 dansanta personer och nästan lika många veckan därpå då
John Strands orkester stämde upp till dans.
Men säg den glädje som varar, redan året därpå fick Folkets Hus föreningen likviditetssvårigheter och man såg ingen annan möjlighet än att sälja Folkets Park. Det kom en del
spekulanter, och man fastnade för direktör A. Sjöholm som också drev Jägersbo.
Innan man beslutade öppna Trettonafton 1955, genomgick dansrestaurangen en restaurering
som kostade omkring 70.000 kronor. Tyvärr lyckades man inte få danssalongen klar till
Trettonafton utan fick skjuta på premiären till den 6 februari.
Denna dag stod omkring 1600 personer utanför staketet och huttrade i det kalla vädret. När så
dörrarna slogs upp kom 800 personer in medan de andra fick vända hem igen.
Söndagen därpå var det damernas tangotimma och publiken var nöjd, men det gällde att vara
tidigt ute för att komma in.

Läs gärna fortsättningen i Två mellanskånska dansställen på
www.gammalstorp.se och www.morck-rosell.se

Källor:
Kyrkböcker från Hörby köping och Hörby Landsförsamling.
Tidningsarkivet i Lund.
Lantmäteriets historiska kartor.
Färgfoto 2020 Per-Gunnar Mörck.
Del 1 i denna serie: Karnas backe i Hörby.
Del 2 i denna serie: Tivolit i Karnas backe.
Rättelse i Del 1. Sidan 2 stycke 3. Genom åren 1839 – 1841 genomfördes…
Skall vara: Genom åren 1832 – 1841 genomfördes…

Karnas backe
I mitten av mars 2020 åkte jag från Malmö till Hörby för att ännu en gång besöka området
som jag forskat på under nära ett års tid.
Stannade först vid transformatorstationen som idag ägs av Sydkraft. Från allra första början
hette det Hemsjö Kraftbolag.
I Mellersta Skåne tisdagen den 9 april 1918 kan man läsa följande:
”Hörby belysningsstyrelse hade i lördags sammanträde med anledning av att ägaren av den
jord där Hemsjöbolaget anlagt sin transformatorstation, har landstingsmannen Nils Andersson
i Slagtofta förklarat sig icke kunna godkänna att tomten för stationen uttagits mitt inne i hans
plan. Härigenom skulle denna minskas i värde för eventuell utstyckning till tomter. Istället
erbjöds ett jordstycke i hörnet mellan stora landsvägen och inkörsvägen till Tivoli.
Sedan Hemsjöbolagets ombud godkänt förslaget beslöt belysningsstyrelsen att med
jordägaren överrenskomma om upplåtandet av ifråga varande jordstycke för anläggandet av
en transformator.”
Det blev genast problem. Att dra fram ström till transformatorn stötte på hinder, dels genom
ett snöoväder, dels att terrängen inte tillhörde den bästa för att resa master till att hänga
elledningarna i.
Hemsjö Kraft aktiebolag kastade således in handduken och sålde transformatorn och det
halvdana elnätet till Sydsvenska kraftaktiebolaget. Köpebrevet undertecknades den 7
september 1920.

Ekebodavägens sträckning österut fanns inte 1915. När husen började byggas omkring 1917
förlängdes den. På en karta från 1915 finns angivet en stig.
Vägen till vänster var stora landsvägen mellan Hörby och Kristianstad. Till höger gick vägen
till Hörby Tivoli. Idag heter den Videgatan. 1915 Tivolivägen.

Den forna landsvägen mot Kristianstad.

Samma väg som ovan. Här ser man både bommar och järnvägsskylt för tågtrafiken.
Bilden är från 1936 och publicerad i Mellersta Skåne, som då hade boktryck, därför
är bilden oskarp, dock kan man förnimma vad den föreställer.

Vägen till höger gick till tivoliplatsen, men fortsatte vidare söderut till åkern, som bonden på
Hörby nr 24 (tidigare 6 o 21) brukade.

Vid Videgatans slut finns en parkeringsplats idag, denna användes då som cykelparkering för
tivoligästerna. En liten kort promenad återstod innan man vid entrén på vänster sida löste sin
biljett.

Entrén till Hörby Tivoli. Foto: Nils Martinsson.

Ett stängsel löpte runt hela tivoliområdet.
På tal om stängsel, så promenerade jag något åt söder om Karnas backe för att slutligen
hamna vid Hörby ån, där kallbadhuset en gång låg. I en artikel i tidningen Mellersta Skåne
lördagen den 8 april 1916 står följande:
”Hörby kallbadhus ovanför valskvarnen kommer nu att repareras och uppsnyggas enligt vad
det försäkras av vederbörande. Det kan för övrigt mer än väl behövas all den stund badhuset
för närvarande med sitt nerblåsta plank närmast företer anblicken av en stor skräphög.
Förstörelselustan har även varit framme och yppar sig bland annat i inslagna fönsterrutor. Nu
kan man emellertid hoppas på att få Hörbyborna att bada, då skulle mycket vara vunnit. För
att hindra den ena doseringen att rasa kommer densamma nu att brädfodras.”
På tillbakavägen till Karnas backe passerade jag Flustret. Efter det att jag skrev ”Kring
Hörbyån och dess biflöden” har det framkommit att området köptes av distriktsveterinär Olof
Carlen i Hörby som var avsöndrat från hemmanet 21/318 mtl Hörby nr 11.
I en skrivelse anhöll han vördsamt om att hemmanet i kronans handlingar skulle benämnas
”Flustret”.
Undertecknat Hörby den 25 februari 1916. (Källa: Lantmäteriets historiska kartor.)
Tillbaka i Karnas backe. Vitsipporna i all sin pakt som bådade att nu var det snart sommar.

Från Ekeboda kommer bäcken som ställde till det för tivolit. Fuktigheten framåt kvällen var
inte alltid den bästa och det gjorde att man sökte sig till andra dansställen.

Annons 1933.

Uppe på backen låg serveringen. Det fanns en trappa upp och här och där bänkar för den
trötte.

Foto: Ingegärd Olofsson

Ovan: En stig upp till serveringen.
Nedan: En kvarglömd stock, kanske tillhörande trappan upp till serveringen.

Videgatan (Tivolivägen) söder ifrån.
Foto där inget annat står Per-Gunnar Mörck 2019 och 2020.

Var kom namnet Karnas backe ifrån?
Det är en bra fråga som kanske kan besvaras. Det fanns tre stycken med namnet Karna som
figurerar i berättelsen.
Karna Olsdotter, gift med riksdagsman Nils Jeppsson. Bodde på Hörby nr 6 o 21.
Karna Jönsdotter, gift med hemmansägare Anders Jönsson. Bodde på Hörby nr 6 o 21.
Karna Andersdotter, gift med arbetare Hans Persson. Bodde på Stattena nr 2. (Hörby nr 15.)
I del 2 står det på två ställen där reportern från Mellersta Skåne utgöt sitt ogillande att man
dels avverkade stora rejäla ekar och dels att Karnas backe skulle inhysa ett tivoli. Det betyder
att namnet Karnas backe kom till tidigare än våren 1915 då tivolit uppfördes.
Riksdagsman Nils Jeppsson var den man som allra först tog området nr 6 o 21 i anspråk efter
det att laga skiftet genomfördes i Hörby åren 1832 – 1841.
Dock hade även änkan Anna Persdotter del i nr 6 o 21. Så småningom förvärvade Nils
Jeppson även denna del.
Efter det att Nils Jeppsson avlidit 1870 köptes gården av Anders Jönsson 1871.
Anders Jönsson brukade gården till sin död den 25 november 1883. Änkan Karna Jönsdotter
fortsatte tillsammans med dottern Anna med lantbruket.
1899 överlät Karna gård och mark till Jonas Winquist som hade gift sig med dottern.

Karna Andersdotter var servitris på Hörby Tivoli och har inget med namnet Karnas backe att
göra.
Ytterligare ett steg bakåt i tiden skall vi gå och hamnar då i mitten av 1880-talet.
I del 1 kom jag med den sannolika teorin att Karna Jönsdotters man Anders Jönsson avlidit på
backen den 25 november 1883, den dag som var deras bröllopsdag. Karnas sorg var
obestridlig och mycket tyder på att hon vandrade till backen varje dag. Detta uppmärksammades av allmänheten som gav backen dess namn.
Om man tänker efter så var det ganska rätt, för efter mycket letande hittade jag på Skånes
ortnamn nedanstående:

Men inte nog med det. När det företogs laga skifte i Hörby med början den 6 oktober 1832 så
hette denna plats Storängs och Stendalsbackarna, innehållande skogsbeväxt grusjord. Dalen
mellan backarna kallades Stendalen. Dessa namn har med all säkerhet varit med länge, kanske
rent av sedan medeltiden.
Carl Gösta Sjöstedt var född den 31 mars 1898 i Timan, Hörby landsförsamling. Blev
fosterson, när han var två år, till f. soldaten Sven Sjöstedt på Espinge nr 11 ¼ mtl. (Äspinge)
Flyttade i unga år till Lund och 1946 till Hässleholm. Han avled här den 11 januari 1990, 91
år gammal.
Han var lektor och språkforskare.

Källor:
Skånes ortnamn i www.isof.se
Lantmäteriets historiska kartor.
Arkiv Digital: Äspinge AIIa:1, 1895 – 1910. Sidan 66.

Så blev mysteriet löst eller?
Per-Gunnar Mörck

