DANSSTÄLLET

På Pingstaftonen 1902 öppnade Rövarkulans nöjesplats. Man hade under hela våren snickrat
ihop en dansbana och paviljong. Bord och långbänkar placerades på lämpliga platser och
kaffehyddan uppfördes vägg i vägg med paviljongen och allt var på kredit av ortens
hantverkare.
Pingstaftonen var där inte så värst mycket folk men dagen efter kom flera tusen då vädret var
fint. Den lilla dansbanan blev flitigt använd och när det blev mörkt tändes fotogenlampor här
och där. För musiken stod Rekabs minne och man spelade vals, polka och mazurka.
Dansbiljetterna kostade 5 öre stycket och köpte man tio biljetter på en gång fick man ytterligare
en.
Carl Nilsson hette mannen som startade upp nöjesplatsen. Han var också kassör. När
Pingstdagen var till ända och sista vals spelades vid midnatt skulle musikanterna ha sitt arvode.
Kassören gick inte att finna och till sist förstod man att han rymt med pengarna. Så småningom
uppdagades det att han rest till Amerika.
Efter denna fadäs övertogs tivolit och kaffeserveringen av Gudmuntorps Skytteförening, medan
dansbanan övertogs av direktör Adolf Frisch i Löberöd.

Onsdagen den 22 september 1915 var det auktion i Rövarkulan då skytteföreningen på grund av
tivolits upphörande låter försälja hela sin i somras inköpta servis. 1920 var man igång och
dansade på nytt i Rövarkulan, det var förmodligen också då som utedansbanan blev en
inomhusdansbana.

Efter att ha varit ägare i tjugofem årstid överlät Adolf Frisch tivolit till Fredrik och Sofia
Persson och som blev under deras tid ett populärt ställe. Speciellt under somrarna var det stora
fester. SLU hade under 1940- och 1950-talet stora fester i pingsthelgen där man bland annat
korade Skånes sommarflicka. Det var inte ovanligt med 3000 besökare.
Den sista ägaren var Erik och Matilda Andersson. Men då hade bilismen utbrett sig och
ungdomarna sökte sig allt längre hemifrån. I slutet av sextiotalet blev tivolit nedlagt men den
sista stora festen hölls under pingsten 1971.
Namnet Rövarkulan fanns redan på 1600-talet och man tror att här varit ett snapphanetillhåll.
Den 9 augusti 1836 var Oscar - sedermera Oscar I - och hans gemål Josefina på besök hos Jacob
de la Gardie på Löberöds slott. Prinsparet blev förevisade Rövarkulan, och som tack för besöket
lades fem stenar i rad på en ås, och på den ena skrevs deras namn.
1975 blev Rövarkulan naturreservat.
----------------------------------------------

Inte långt från Rövarkulan ligger Granbacken som uppfördes 1913 av Otto och Selma
Tuvesson. De byggde det mesta själv och drev stället i tjugofem års tid. Därefter har tivolit haft
olika ägare. På senare år har stället genomgått en omfattande reparation och till skillnad från
Rövarkulan så finns Granbacken kvar än idag. Här dansas både gammaldans och modern dans.

RÖVARKULANS NATURRESERVAT
bjuder inom sin begränsade yta på ovanligt mångfacetterade naturupplevelser under hela året.
Nere i en djup ravindal, som en gång var tillhåll för snapphanar, rinner nu Bråån fridsamt fram,
rik på fisk och på bland annat den lilla toppiga hattsnäckan, som sitter fast på små lösa
skifferstycken i ån. Utanför en bård av fuktängar längs ån reser sig som väggar ibland nästan
lodräta skärningar i lerskiffern, men oftast bokskogsklädda sluttningar av mångahanda slag.
Dalgången har under lång tid utgjort en viktig oas för växter och djur i det intensivt utnyttjade
odlingslandskapet runt omkring. En vandring genom den vindlande dalgången avslöjar för den
uppmärksamme intressanta olikheter i växt- och djurliv genom de ständigt varierande mark-,
exponerings- och brukningsförhållanden m m som möter.
Mitt i området finns en mäktig stenvalvsbro över Bråån som minne av den tid då landsvägen
löpte genom dalgången.

Gammal bro över Bråån.
Här gick förr landsvägen mellan Lund och Hörby.

Bråån flyter igenom hela Rövarkulans naturreservat.

Källa för Rövarkulans naturreservat:
Vägen till naturen i Skåne utgiven av länsstyrelserna i Kristianstads och Malmöhus län.
Stockholm 1979.
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