DE SLOGS OCH TOG SIG
ETT GLAS
Många hävdar att det var bättre förr. Då gick allt lugnt till väga och den råhet som speglar
dagens samhälle fanns inte. Tar man en titt i den tidens domböcker som är både många och
tjocka så finner man hur fel man haft.
I slutet av 1800-talet växte det upp en hel del krogar inne i skogarna på Linderödsåsen. I
Huggelseke fanns 1885 ett lönnkrögeri där slagsmål bedrevs i sådan grad, att sedan åtskilliga
personer måst böta för olovlig spritförsäljning och andra blivit lagförda för våld, så fattade
kommunstyrelsen att stället skulle stängas för dans. Sommaren 1889 öppnades danstillställningen igen och stället blev åter ökänt. På slätten ner mot Svenköp och Äspinge var det
tivoli med dansbanor och lite beskedligare. Varje by med högaktning hade en dansbana där man
svängde om under sommarmånaderna. Tisdagen den 3 juni 1902 kunde man läsa följande
annons i Hörby Posten Central Skåne: “Försommarfest söndagen den 8 juni kl. 2 e. m. i Jöns
Anderssons i Herröds vackra skog. Därvid förekommer nykterhetsföredrag, musik, sång,
folklekar m.m. Kaffe och läskedrycker tillhandahålles. Inträde vuxna 25 öre, barn 10 öre.
Berusade personer avvisas.” I samma tidning kunde man på ett annat ställe läsa “Dans anställes
vid Herröds dansbana hvarje söndagsafton fr. kl 6 - 11.”
Det var samma dansbana med två olika budskap. På nykterhetsmötet kom ingen berusad in men
på söndagsdansen var det fritt fram. I närheten fanns det också tivoli i Omset och
Hemmeneköp. Det gick vilt till, var så säker.
Om vintrarna var det heller ingen brist på dansställen. Här tre annonser från trakten: “ Stor bal
anordnas hos P. Olsson i Skepperöd söndagen den 6 december. Huaröds musik. Inträde herrar
75 öre, dam 25 öre. Alla välkomna.” “Bal anordnas hos Ola Olsson nr 9 Köinge lördagen den
26 december kl 6 e m. Inträde 1:- för herre. Alla välkomna.” “Bal anordnas i Äspinge bageri
lördagen den 26 december kl 7 e m. Inträde 1:- för herre, 25 öre för dam. Tillställarne.”
Under 1890-talet dansade man i Slagtoftaskogen strax norr om Hörby. Bonden som hyrde ut
marken tyckte att det gick för vilt till och ville stänga men då blev han erbjuden mer pengar och
lät saken falla. Söndagen den 15 juli var här en Rid- och körkapplöpning (se annons). Några
dagar senare stod i Eslöfs Tidningar följande: “Kapplöpningen i Slagtofta lockade ett par tusen
personer. Första priset i körtävlingen, 50 kr, togs af smeden O. Löfqvist i Hörby med “Nora”,
tillhörig kommunalordförande Nils Andersson i Månsköp. Även i ridningen togs första priset
av O. Löfqvist på samma häst.
Sedan tävlingarna var avslutade och priserna utdelats fortsatte ett muntert liv på dansbanan till
sent ut på kvällen.”
I september 1894 var det avslutning på dansen i Slagtofta. Slutfestens clou utgjordes av en
intvålad gris som skulle tillfångatagas och tillfalla den, som var nog så duktig att fasthålla det

hala kreaturet. Efter sex fruktlösa försök lyckades drängen Per Thorsson att fånga grisen.
Framemot aftonen utkämpades ett städat och uppbyggligt slagsmål med tomma ölbuteljer och
efter mörkrets inbrott avbrändes ett brilliant fyrverkeri, allt enligt tidningens reporter.

I Hörby fanns ännu ett tivoli som låg på söder och kallades Thorshills Tivoli. Här var det lite
mer städsamt och när man öppnade sina portar år 1900 hade man byggt ut platsen med nya
gångar, bersåer och bänkar, samt att en ny serveringspaviljong hade byggts.

Under sommarmånaderna på 1910- talet annonserades många attraktioner. Se annonserna.

Så småningom försvann de båda dansställena. Skogen tog över i Slagtofta och på Thorshill
anlades Hörbys nya begravningsplats. Nytt tivoli uppstod i Karnas backe som låg på den östra
sidan av Hörby. Dansbanan är borta sedan länge men namnet lever kvar. Här finns nu Hörbys
rekreationsområde.

