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Fotografi av gården Skogsvillan som 
upplät  en plats inne i skogen för 
dansbanan under åren 1914-20 och 
1927-37.

Fotografi från Nossebro Hembygds-
förenings bildarkiv.

Dansbanor i Nossebro

i de flesta svenska samhällen har det funnits dansbanor, precis som i Nossebro. Den första dansbanan låg 
på berget, där kyrkan ligger i dag. Den kallades för Mejeriberget, då Nossebro Mejeri låg strax nedanför 
mot ån Nossan till. Dansbanan byggdes av rallarna och låg här under åren 1910-13.

En dansbana i taget var i gång. Efter Mejeriberget flyttades dansbanan till Skogsvillan, som låg 
en km från Nossebro längs vägen till Bäreberg. 

Åren 1914 – 1920 drevs dansbanan av Essunga Skytteförening. Det var en vanlig verksamhet för fören-
ingar, en inkomstmöjlighet. Ansi Persson, ägare till gården Skogsvillan upplät mark till dansbanan inne i 
skogen en bit från gården. Kyrkoherden var inte så glad över verksamheten, det var syndigt med dansba-
nor. Så Ansi stod inte på så god fot med kyrkoherden. Dansbanan upphörde därmed på Skogsvillan men 
återkom under åren 1927-37. Då hade man flyttat hit dansbanan som drevs av Nossebro Idrottsförening 
från Skogsvik.

Åren däremellan, från 1920 och till 1927, låg dansbanan vid Skogsvik, en bit bortom Nossebro 
Mejeri och nära simskolans bassänger.  Även den drevs av Nossebro Idrottsförening. 

Fotografi av dansbanan vid Skogs-
vik. Bilden är tagen någon gång 
under 1930-talet.

Fotografi av Hilding Ribbing ur 
privat familjealbum.



Den sista dansbanan i Nossebro låg vid Skogsvik, upp mot Parkgatan, mellan åren 1938-56. Dansbanan 
fick besök av många kända artister; Gunnar Bruhns Orkester, Harry Brandelius, Edvard Persson, Ulla Bill-
quist, Cool Candys Orkester. Publikrekord var 1952 med 2500 personer, då Gösta ”Snoddas” Nordgren 
besökte dansbanan.

Vägatorpsskogen var en dansbana parallellt med dansbanorna i Nossebro. Den låg i en naturskön dunge 
i Vägatorp, ett par km sydost omsamhället. Under 1918-33 drevs den av Essunga Södra Skytteförening.

Dansbanetraditionen klingade av under 1960-talet. Krav på tillstånd, poliser och bevakning drog med sig 
för höga kostnader. Det fanns dock tillfälliga dansbanor när tivoli kom till Nossebro eller när det ordnades 
karnevaler, såsom Barnens Dag. Barnens Dag pågick under åren 1951-72 och varvades med av Idrottsför-
eningens arrangerade karnevaler i augusti månad. Hela samhället fylldes av nyfikna åskådare som ville 
titta på karnevalstågen, där både världshändelser och lokala företeelser utsattes för gyckel.

 

Evdard Pers-
son var en 
många artister  
som gästade 
dansbanan på 
Skogsvik.

Fotografi av 
Hilding Ribbing 

Publiken fick även se gym-
nastikuppvisningar på 
Skogsvik.
Fotografi av Hilding Ribbing 
ur privat album.

Barnens Dags Prinsessan.

Fotografi från Nossebro Hembygdsförenings bildarkiv.

Affisch från 
Barnens Dag 
1951.

Affischen finns 
i Nossebro 
Hembygds-
förenings ägo.



Utanför Nossebro samhälle fanns det många andra dansbanor. Krumbo var en av dem och anlades år 
1914. Den har livats upp nu igen och ligger nära Fåglums centrum i ett naturskönt läge. Den ägs av 
Idrottsföreningen Fåglums IF. Vill man hitta dit får man fråga sig fram, då den inte är så tydligt skyltad. 

Råglannaparken i Främmestad är också fortfarande i gång i dag.

Text och sammanställning: Maria Zeilon, juni 2011. www.kulturgrafik.se

Muntlig källa: 
Rune ”Läkka” Johansson maj 2011

Skriftlig källa:
Artikel  ”Festligt från förr” av Hilding Ribbing ur Bilder från Nossebro - förr och nu 13/01, 
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Forografi försättsblad: Flygfoto över gården Skogsvillan, Nossebro Hembygdsförenings bildarkiv.
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