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Dansa för att det är roligt och bry 
dig så att den du dansar med också 
har lika roligt. Försök alltid sätta 
sista rörelsen i dansen till sista 
ljudet. 
 

 
Lunds dansklubb Gåsastegets klubbtidning Gåsabladet kommer ut flera gånger per år 

 
TANKAR OM DANS 
Vart tog alla dansare vägen när många danställen försvann, Del 6.  

Efter ett par Gåsablad med annat material börjar återigen den lite bittra eftersmaken 
komma fram igen påmind av ytterligare en nedlagd klassiskt dansställe i Skåne men 
även andra konkursdrabbade dansställen pga Coronans framfart  
- vart tar alla dansare vägen när alla dessa dansställen försvinner.  
Programmet om den svenska dansbandshistorien ger visst hopp när man tänker på alla 
olika storhetstider som kommit och gått att nya blomstrande tider för danssugna kan 
komma igen. Hoppas vi får uppleva det. 

Vi är tillbaka i dansbandens guldålder när bästa vänner i flera generationer träffades på 
dansställen och inte så mycket på pubar och restauranger och hade otroligt roligt. 
Det fanns ca 5000 dansband och ca 800 spelade på heltid. 

 
 
Min dans odyssé fortsätter och det finns fortfarande många dansställen i närområdet 
och ännu fler om man bara åker 5-10 mil och det kunde man.  
En i kompisgänget träffade en tjej i Kristianstadstrakten och vi upptäckte Sommarlust i 
Kristianstad och Åhusparken. 
Namn som dyker upp från minnet är Kantarellen hotell med jassfestival varje år och 
Piraten men kan inte riktigt placera det sistnämnda.  
Besökte ofta ett diskotek i Karskrona när jag låg där i flottan med namnet Piraten men 
det är en helt annan historia som inte kommer att ingå i dansodyssén.  

Del 1 Gb nr 5; allmänt  
Del 2 Gb nr 7; Lund, Landskrona. 

Del 3 Gb nr 9; Vägasked 
Del 4 Gb nr 11; Jägersbo 

Del 5 Gb nr 12; Höllviken, 
Falsterbo 
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Sommarlust och Sommarlustområdet 
Nu går Sommarlust i graven (från P4 Kristianstad).  
Publicerat torsdag 19 november 2015  
För en tid sedan stod det klart att Kristianstads kommun köper Sommarlust. Med 
köpet går det anrika dans- och nöjesstället i graven eftersom kommunens plan är att 
bygga bostäder på området. 

 
Nu är det färdigdansat på Sommarlust. Foto: Anna Dahlbeck/Sveriges Radio. 
Nuvarande ägarna till Sommarlust. Foto: Anna Dahlbeck/Sveriges Radio. Dansaren  
 
Birgitta Rosengren och Marcus Lindenbaum har drivit Sommarlust sen 2012 och tar 
med sig många varma minnen. – Lasse Stefanz, Catch, Streaplers, Wizex, Matz Bladhs, 
Perikles, Elisas, Donnez... Det finns hur många band som helst och många av 
dansbanden har ju verkligen Sommarlust i sina hjärtan och det är just det som är så 
kul, säger Marcus Lindenbaum. 

Företaget har gått bra under de här tre åren. Men privat har det har kostat på för de 
båda ägarna och nu känner de sig nöjda med att det är kommunen som köper. 
– Som gammal Kristianstadsbo ville jag ge tillbaka kommuninvånarna det som vi hade 
drivit under tre års tid. Och på den vägen blev det, säger Birgitta Rosengren. 

 
Foto: Andy Nilsson inne på LaVeni. Foto: Anna Dahlbeck/Sveriges Radio. 
 
Nuvarande Sommarlustområdet ägdes av ingenjör Söderberg, som efter Nosabysjöns 
torrläggning anlade en trädgård, vilket kom att kallas ”Söderbergs trädgårdar”. En 
privat näringsidkare köpte trädgården år 1902 och det var då trädgården fick namnet 
Sommarlust. Samma år uppfördes en dansbana under tak. År 1914 utvecklades parken 
och det uppfördes en serveringspaviljong, en mindre scen samt en öppen dansbana 
som var överbyggd. 
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På 60‐talet uppfördes ett drivhus med blomsterförsäljning och parken köpte in 
radiobilbana och en barnkarusell, vilka båda fick rivas i samband med att Fackens hus 
(Fackföreningarnas Expeditionshus) uppfördes år 1971. Fackens hus byggdes till år 
1980, där nu en privat förskola (Solens montessoriförskola) inryms. 
Under 70‐talet och 80‐talet gjordes även flera större underhållsarbeten och 
reparationer i Sommarlustparken. I början av 90‐talet gjordes en tillbyggnad av Stora 
Salongen. Verksamheten förändrades in på 2000‐talet och byggnader revs.  
 
Åhusparken. Text hämtad från bla Geocatching, F.D. Åhus Parken och 
www.svt.se/nyheter/lokalt och Kristianstadbladet. 
 
Att gå och ut och roa sig i början 1900-talet var ingen självklarhet för vanligt folk. Men 
för den som hade möjlighet så öppnade Åhusparken (Åhus Folkets hus och 
parkförening) sina grindar för första gången 1906 med en utedansbana. Och under 
första sommarsäsongen lyckades man locka hela 19 000 besökare. Bandet som stod 
för dansmusiken hette Enigheten och var en blåsorkester från trakten. De kom att 
fortsätta underhålla Åhusborna och andra gäster i parken fram till 1925.  
Åhusparken utvecklades till en nöjespark av "sommarlandstyp". Nöjesfält med 
karuseller, berg- och dalbana, radiobilar, sagostig och hopptält, skytte och tombola 
mm. Minizoo med smådjurshagar.  

 
Parken hade sin blomstringstid under 1950 - 60 talet. Här har alla stora orkestrar som 
Sven-Ingvars, Sten & Stanleys, Ingmar Nordströms mm spelat. Varje lördag på 
sommarsäsongen uppträdde det också en artist på scenen både svenska och 
utländska. Tre dansställen, var av ett med levande musik och två med disco. Abba, 
Roxette och Ray Charles. Alla har de stått på Åhusparkens stora scen. 
 
Åhus – Nu försvinner Berg- och dalbanan, från www.svt.se/nyheter/lokalt Publicerad 
28 mars 2008  
Ronny ”Hassan” Nilsson har i princip växt upp med Åhusparken. Föräldrarna öppnade 
nöjesfältet i Åhus Folkets Park 1953 när han själv var tre år gammal.    

– Det ska bli cirka 120 lägenheter i sex huskroppar, säger Ronny ”Hassan” Nilsson. 

http://www.svt.se/nyheter/lokalt
http://www.svt.se/nyheter/lokalt
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Folkets Hus bevaras. Kristianstad kommun har köpt nästan halva marken och avsikten 
är att bevara Folkets Hus och en av dansbanorna. 
En annan som har växt upp med Åhusparken är Rickard Knutsson. Hans föräldrahem 
ligger ett par hundra meter från parken och han satt många år i styrelsen för Åhus 
Folkets Hus- och Parkförening. 
– Det är ju lite vemodigt i och för sig, men den här lösningen är den bästa. 
Verksamheten var på topp under slutet av 80-talet, början på 90-talet när vi körde 20 
sommarkvällar med de bästa artisterna Sverige kunde uppbringa, och en del utländska, 
minns Rickard Knutsson. 
Unga valde bort parken. Under andra halvan av 90-talet sjönk antalet besökare till 
parken. Ungdomarna valde att spara pengar till festivalbesök istället. Nöjesfältet 
fortsatte att få besökare, men det räckte inte för att driva runt hela parken. Nu är 
karusellerna och den kända berg- och dalbanan nedmonterade. 
– Berg- och dalbanan har packats ihop och ska iväg till Ölands djurpark, radiobilarna till 
Finland, säger Ronny ”Hassan” Nilsson. 
– Det är ju massor av människor som har träffats i Åhusparken och roat sig här, så att 
det är verkligen en epok som går i graven. 
Åhus Folkets Park började här 1906 med en utedansbana. 
Parken hade sin blomstringstid under 1950 - 60 talet. Här har alla stora orkestrar som 
Sven-Ingvars, Sten & Stanleys, Ingmar Nordströms mm spelat. Varje lördag på 
sommarsäsongen uppträdde det också en artist på scenen både svenska och 
utländska. Folkets hus och park föreningen drev verksamheten i många år med både 
dans och nöjesfält. Nöjesfältet bestod radiobilar, karusell och berg och dalbana. Där 
var också skytte och tombola. Parken hade tre dansbanor och en utomhusscen. 
På somrarna vallfärdade många hit inklusive undertecknad. Här lade jag grunden till 
min dans konst. 
Numera har parken bebyggts av bostäder. Det enda som finns kvar av parken är ute 
dansbanan. Ändå så hindrar detta inte att en epok går i graven skriver 
Kristianstadbladet och man kan naturligtvis inte annat än att instämma. 

 
Nu har gamla dansbanan La Mer åkt och det är i full gång att knapra in på Folkets Hus 
delen. 

http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/ahus/article1630957/En-epok-gar-i-graven.html
https://4.bp.blogspot.com/-c-4lyUTjgn4/T_KILbvRafI/AAAAAAAAQQE/kkd-GMib8mc/s1600/2012-07-03-824.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-NYwZ96qPyTk/T_KIvqnCYlI/AAAAAAAAQQM/_OwnzzxMZ6o/s1600/2012-07-03-823.jpg


Gåsabladet Nr 16 2020 -Årgång 26 

5 

 
Nu ber jag en stilla bön och jag tror många med mig att man förstår värdet av att rusta 
upp La Mers utedansbana. 

 
 
Minnen från Åhusparken hämtade från webben. 
Mikael Rickfors live i Åhus. På midsommar den 21 juni 1985 såg jag Mikael Rickfors 
live i Åhusparken. Det har gått många år och dessutom var det mycket fest den kvällen 
så har jag inte många minnen kvar från konserten. Jag kommer varken ihåg några låtar 
eller vem som ingick i bandet förutom Mikael. 
 
Imperiet live i Åhus. Den 22 augusti 1987 såg jag en mycket bra konsert med Imperiet i 
Åhusparken. Jag minns att det var bra tryck i konserten och att Thåström vandrade 
runt på scenen när han sjöng, precis som han brukar göra. Bästa låtarna under kvällen 
var Bibel, CC Cowboys, Du ska va president och Kriget med mig själv. 
Den 6 augusti 1988 såg jag Imperiet i Åhusparken. Det var en mycket bra konsert, men 
det blev den sista jag såg... En dryg månad senare splittrades bandet. 

 
 

http://www.liverock.se/mikael-rickfors-live-i-ahus/
http://www.liverock.se/imperiet-live-i-ahus-2/
https://3.bp.blogspot.com/-E7lTB0NlQRs/T_KJ7cVXBpI/AAAAAAAAQQU/wEfdh1SQsBg/s1600/2012-07-03-825.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-MUt-JLaVBSo/T_KKb2d9KUI/AAAAAAAAQQc/6UCP5VjxLGM/s1600/2012-07-03-822.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-oiXpRhD3DXY/T_KPI_Ql5WI/AAAAAAAAQQ0/2-u0t8BIVtk/s1600/Anbytarforum+Utedansbana.jpg
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Nya Åhusparken 
Föreningen bildades maj 2015 för att inte Åhusparkens gamla dansbana och område 
ska förfalla ytterligare. Sedan nedläggningen 2006 hade dansbanan vandaliserats och 
området omkring var vildvuxet. Parken har varit en plats för nöjen och rekreation och 
en av Sveriges mest besökta parker och vi tycker den förtjänar ett bättre öde. 

 

 

 
Föreningen har tillsammans med Kristianstads kommun, sponsorer och medlemmar 
restaurerat dansbanan och området kring denna. Ett ständigt pågående arbete. Den 
8/7 2017 invigdes dansbanan åter i Åhus och traditionen med dans i parken 
återuppstod på nytt!  

Redaktören: Man kan bara hoppas de lyckas hålla liv i den nya Åhusparken för 
dansgolvet är den perfekta platsen för att mötas och till dess ”God Jul och sköt om er i 
dessa märkliga tider!” / Thomas              P.S. Har lyckan nått dig – släpp den inte! 

PS: Jag fortsätter Odyssén i kommande blad med bla dansställen i Malmö och Lund. 
Webben är lite hjälp med information om danställen. Men hade blivit bättre med dina 
minnen - Vill du bidra till Odyssén och delge oss dina minnen från dansställen, kanske 
har du bilder eller bara tankar om dans - kontakta mig via redaktor@gasasteget.se 

mailto:redaktor@gasasteget.se
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Dansband som spelade i början på 70-talet (fakta hämtad från bla Wikipeda) var bla: 

 Tom 
Nordbloms bildades på 1960-talet hette först Stig Wadenbrandts orkester. År 1966 fick 
de en stor hit med låten En liten gulnad lapp, som också spelats av andra orkestrar. 
Numera är Tom Nordblom aktiv som soloartist, allsångsledare och konferencier.  

  
Lill-Nickes bildades 1970 i Halmstad. År 1986 medverkade de i TV programmet 
Nygammalt. 1993 bytte man namn till Nickers och gjorde sista spelningen 1994. 

 
Thor Görans från Örnsköldsvik, bildat 1976 och nedlagt efter den sista spelningen, som 
gjordes i Lycksele den 8 april 2006. Thor Görans började spela igen hösten 2013. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q7tY4W2IVZI
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rnsk%C3%B6ldsvik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1976
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lycksele
https://sv.wikipedia.org/wiki/8_april
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_2006
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Martinez från Sundsvall bildades 1976 som Triggs. 1978 bytte man namn 
till Santos och 1980 till Martinez, efter Maribel Martinez som var bandets första 
sångerska. År 2012 fick bandet Sandra Estberg som sångerska och 2016 blev hon 
”Årets sångerska” i Guldklaven.  

Dans är mer än bara motion, det är roligt, det är bra träning också.  
Om du vill bli stark, smidig eller få bra kondition. Fortsätt dansa! 

 
Livet handlar inte bara om att överleva, du ska leva också. 

 

n 

                            
 

Tillsammans hjälps vi åt att vara rädda om varandra! 

Paus igen! Hur länge kan 
man orka leva på minnen?  
Men bättre dåligt minne än 

dåliga minnen. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sundsvall
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1976
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1978
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik%C3%A5ret_1980
https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Maribel_Martinez&action=edit&redlink=1

