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Här låg dansbanan
Björkelund en gång i tiden.
Bengt Nilsson har
sammanställt minnen,
berättelser och bilder från
den tid då dansbanan v ar en
v iktig del av  liv et för de som
bodde i närheten.

Ännu går det att se
betongplintarna där
dansbanan en gång stod.

Stäng

Läs artikeln på mobilsajten

Publicerad 27 november 2011 kl. 04:00

Spåren av en dansbana
Betongplintarna står fortfarande kvar i den cirkel de placerades för över 80 år sedan.

Här, där dansbanan Björkelund en gång låg, finns spåren av forna nöjen.

ÄSPENÄS. Bengt Nilsson pekar ut över skogsdungen intill Nedre

Västersjövägen vid Äspenäs och Ljungabolet. Om man anstränger sig går det

att föreställa sig skratten, musiken och de kasande dansstegen som med

början under 1930-talet var en viktig del i området med dansstället

Björkelund som samlingsplats. Under den mest intensiva perioden var det

dans både på lördagar och söndagar.

Bengt Nilsson växte upp bara en kilometer bort. Minnena är många från

Björkelund där sista dansen virvlade 1957. Byggnaderna revs förmodligen

någon gång kring 1964.

– När jag var barn var jag för liten för att vara här på lördagskvällarna. Men

det var spännande att gå hit på söndagen och leta efter saker. Jag hittade

mycket tomflaskor och en klocka en gång. Någon gång hittade man en peng

också. Inträdet var 75 öre, säger Bengt Nilsson.

Det 56 sidor tjocka häftet "Björkelund vid Västersjön" har han arbetat med

under något års tid. Tanken på att skriva ner dansbanans historia har funnits

ännu längre. Det har blivit hundratals samtal med människor som minns

dansbanan. I häftet som tryckts i 200 exemplar finns allt från bilder från

Björkelunds storhetstid till orkestrar som spelat där, personliga minnen,

berättelser om slagsmål och ordningsvakter samt mycket mer.

– Hela 1940-talet var det mycket folk som cyklade hit. Det handlar om

10 000-tals personer skulle jag tro. Det dansades mycket, söps mycket och

slogs lite, säger Bengt Nilsson och skrattar.

Från början var det enbart sommardans men ett år senare hade man

vinterbonat. Harald Lindgren drev stället och hade samtidigt en taxirörelse.

Någon egentlig värme verkar det dock inte ha varit då vintrarna var som

värst.

– Jag har hört berättelser från orkestermedlemmar som spelade i hatt och

trenchcoat, säger Bengt Nilsson som själv var en av dansbanans gäster i

början av 1950-talet.

I häftet finns även ett par av dåtidens original porträtterade samt andra

aktiviteter.

– Många orkestrar hade även ett kabaréprogram, sedan var här akrobatik
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Bengt Nilsson hade själv  sitt
föräldrahem bara någon
kilometer från dansbanan.

Visa
alla 7  bilder.

och lite tävlingar. Jag kommer själv särskilt ihåg tävlingen snigelloppet där

jag tror att man efter att ha trampat ett eller ett halvt varv med

cykeltramporna skulle ta sig runt hela etablissemanget.

Genom berättelserna målar Bengt Nilsson upp bilder av hur det kunde se ut

för 70 år sedan på platsen.

– Gubben Bernard satt i hålet och tog betalt och mor Alma sålde bier på

flaska utan etikett. Det skulle vara lättöl, det som kallades lushongabier, men man kunde nog till och med få

pilsner i stället. Att där inte var några etiketter tror jag hon skyllde på att ölen skulle tempereras i en balja med

vatten och att etiketterna då lossnade.

Man hade skrivit kontrakt på 30 år men så länge pågick inte verksamheten. Bengt Nilssons analys av varför

Björkelund slog igen är att allt fler fick tillgång till bil och körde till andra ställen. Numer har växtligheten tagit

över och kor går och betar där dansbanan en gång låg. Det innebär inte att det inte går att hitta minnen från

forna glansdagar på platsen. Under vårt besök, då fotograf Mats Roslund vandrar omkring för att söka nya

bildvinklar, hittar han något på marken. En glasflaska i mörkbrunt glas, och någon etikett har den inte heller.

Ett minne från dansbanetiden?

Häftet "Björkelund vid Västersjön" presenteras i Tossjö församlingshem den 6 december klockan 19. Då blir

det sång, musik, bilder och information om Björkelund.

Michael Lundblad

michael.lundblad@hd.se

0431-842 28

Ansvarig utgivare: Sören Karlsson
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