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Sist i raden av specerihandlare kommer så Bror
Bengtsson. Han är ju i dag vorden museal och
historisk med sin butiksinredning utställd på
Falsterbo museum men var på -talet en högst
levande realitet för både hustrun och mig.

Vi var fästfolk och bodde i respektive föräld-
rahem. Hon i den hos Mästerlotsen förhyrda
sommarbostaden på Mellangatan och jag genom
åren på skilda håll i Skanör.

Vi badade på reveln norr om hamnen – där
svärfar höll oss med badhytt – och cyklade efter
badet till Bror Bengtsson där vi köpte napoleon-
bakelser till eftermiddagskaffet i Mästerlotsens
berså.

De hade levererats av Joh. Frankes Bageri &
Conditori i Trelleborg och var av den rätta sor-
ten inrymmande enbart vaniljkräm (inte gräd-
de!) och sylt mellan tusenbladen och toppade
med glasyr i oklanderligt grisskär nyans. Mums,
mums, filibabba!

Bror Bengtsson påminde i utseendet något
om den store engelske skådespelaren Charles

Laughton, dock utan dennes demoniska fram-
toning som kapten Bligh i Myteriet på Bounty.

Men han var ändå inte någon muntergök
utan snarare en smula reserverad i sitt sätt att
bemöta kunderna, inte minst mig, som han
tydligen (och med viss rätt…) uppfattade som
utböling och en därför skäligen suspekt figur.

Men mot fästmön var han idel älskvärdhet,
ty han var kund hos hennes far som försåg
honom och andra handlare med förträffligt glas
och porslin och husgeråd. Detta var för Bror
B. tydligen en viktig del av varusortimentet för
han tog med det i sin annonsering:

av Anders Carlsten



ör av Anders Carlsten

Sedan sist.
Sedan förra numret utkom kring
midsommar, har styrelsen hållit
sig sysselsatt med åtskilliga pro-
jekt. Under sommaren visades
en utställning med bilder kring
affärerna på Ljungen på Höllvi-
kens bibliotek. Samtidigt visades
en utställning med bilder och
kartor om tiden kring de stora
bränderna i Skanör på Skanörs
bibliotek.

�

Under sommaren producerades
en ny bok av Anders Carlsten,
Historier från Skanör, som kom
ut lagom till Margaretadagarna
(denna medeltidsmarknad är
tänkt att årligen återkomma med
hantverk, teater mm). Boken
sålde bra, mycket bra! Anders
hade vänlig-heten att sitta och
signera sin bok under stora de-
lar av de två dagar vi var där och
försäljning en uppgick till över
 böcker! Vi visade även här
skärmarna om bränderna i Ska-
nör och det blev mycket pra-
tande och diskuterande.

Även under Kanaldagen och
på vårt höstmöte med medlem-
marna i september sålde Anders
bok bra.

�

På septembermötet delade
Calluna också ut ett Gåvobrev
på . kr. till Skanörs biblio-
tek för inköp av ett bokskåp. Till
kaffet visades bilder från många,
nu försvunna, affärer på Ljung-
en. Vi fick som vanligt mycket
respons från medlemmarna och
vårt kunnande om butikena
ökade ytterligare.

�

Lördagen den  oktober ar-
rangerade Vellinge kommun
Arkivens dag för fjärde gången.
Kommunarkivet var då öppet
för allmänheten och man visade
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För övrigt var Bror B. inte så flink med
att annonsera, och han skickade aldrig ut
några förföriska reklamblad med ”lock-
priser”, ”rabattkuponger” eller andra met-
krokar för kundfiske.

Sådant behövdes inte på den tiden, för
man kunde då gå in till vilken hökare som
helst – det må nu ha varit William Johans-
son eller Josef i muren – i trygg förvissning
om att sockret skulle kosta , kr per kilo
(eller något i den stilen) varken mer eller
mindre.

Ville någon handlare profilera sig fick han
försöka göra det med utbud av någon sär-
skild vara, i Bror B:s fall ostar. Sådana köpte
han in i stora partier och lagrade dem på sin
vind till angenäm styrka och smak. Han blev
på det viset något av Skanörhandelns obe-
stridde ”ostoman”.

För övrigt behövde kunderna på den ti-
den heller inte via annonser upplysas om vad
som fanns att köpa i en speceriaffär, det vis-
ste alla ändå: socker, mjöl, gryn, sirap,
spickeskinka, medvurst, hökarost, svag-
dricka och annat liknande.

Det mesta såldes i lösvikt och levererades
i papperspåsar eller välsvarvade strutar som
givetvis handlaren tillhandahöll utan kost-
nad för kunden. Ty detta var före mass-
förpackningarnas och plastkassarnas tid, och
på hyllorna fanns för all del sillkonserver i
plåtburkar och Findusmarmelad i pappbur-
kar men ännu inget i stil med t.ex. Kavli
raketost eller Kalles kaviar.

Sedan föräldrarna köpt ett hus på Öster-
gatan och flyttat in i det sommaren  blev
förstås Bror Bengtsson familjens hovleveran-
tör. På den tiden hade jag själv flyttat hemi-
från och min roll som familjens inköpschef
hade övertagits av Nils, min yngste bror.

Då hade visserligen kri-
get tagit slut på våren, men
ännu rådde ransonering och
kupongtvång, en påfrest-
ning som för all del inte togs
så särskilt allvarligt i Skanör.
Men broder Nils charmade
in sig hos Bror Bengtsson
och lyckades få ihop verita-
bla kupongklipp till fröjd
för vår moder, inte minst
när det var fråga om kaffe-
kuponger.

På fotot intill sitter ku-
pongklipparen själv utanför

köksdörren till huset på Östergatan och
äter frukost tillsammans med fader
Gotthard Carlsten och lille sonsonen
Håkan, tre år. Vad som står på bordet är
förstås varor från Bror Bengtsson, kanske
kupongfria vid det laget, ty nu skriver vi
den  maj . Och två dagar efter
kommer fader Gotthard att begåvas med
ännu ett barnbarn, nämligen sondottern
Eva, syster till exemplaret på fotot.

Extra tilldelning
Under krigsåren var, som redan sagt är,

det mesta av livets nödtorft satt på ranso-
nering: bröd, smör, kött, fläsk, kaffe, to-
bak, tvål, kläder…

Brännvinstilldelningen var sedan gam-
malt reglerad via motbok, men 
sänkte man högsta ransonen från fyra till
tre liter per månad. Och så höjde man
priset chockartat från , kr till , kr
per liter för renat brännvin. Ja, det var ju
knappt att ens Calle Scheven själv längre
kunde blanda sitt kaffe med Kron.

Men krigsårens moraldevis -
 ‒  ‒  ‒ täppte
till käften på kverulanterna. Ja, det blev
nästan något av landsförräderi att klaga;
för att nu inte tala om att hamstra…

Men svartabörshandel, tjuvslakt och
ersatztillverkning florerade. Man gjorde
äggmassa av mås- och trutägg, ”standard-
tyger” med inslag av trämassa (kallad
”cellull”), och vilthandlare sålde konser-
ver av stekta kråkor och måsar som
”skogsfågel” och grävling som ”stekt
skogsvilt”.

På Svarta börsen kostade kaffet  kr
per kg, smör  kr och ägg  kr. Och detta
var mycket pengar i den tidens penning-
värde.

Också fläsktilldelningen blev knapp ( g
per vecka) och medförde en blomstrande
svartabörshandel som tog sina varor från il-
legal slakt. ”Snälla skånska yllebönder” bör-
jade att – som Gabriel Jönsson diktade om –
”gå med mordiska beslut”, och snälla skån-
ska yllemorsor gav sig ut på halsbrytande
äventyrligheter och olagliga affärer för att
kunna skaffa mat till en hungrande familj.

En släkting till mig åkte t.ex. mitt i vin-
tern med sin morsa till Skanör för att hos
sommarens hovleverantör, slaktare Persson,
försöka förse sig med extra tilldelning. Med
välfyllda kassar och inflammerade samveten
gick de båda damerna sen genom snöiga och
vintertomma gator tillbaka till stationen.

De tyckte sig ana faror och försåt i alla
vinklar och vrår: ”Tyst! Stod inte där nån och
gluttade bak gardinen??? Och varför glodde
Börti Mattsson så konstigt på oss när vi mötte
honom? Bara nu inte åsse polis Björk dyker
opp och frågar vad vi har i Skanör att göra
mitt i vintern!”

Ingen Raskolnikov kunde ha lidit värre än
dessa damer.

Men de kom lyckligt hem till Malmö med
sin kriminella börda, och till söndags-
middagen bjöds släkt och vänner på en ljuv-
lig, plommonspäckad fläskkarré. Detta kan
jag intyga för jag var själv med och smorde
kråset.

�

Slaktare Persson var en välvillig man med
föga sinne för ransonering och kupongs-
cirkus. Det kunde mycket väl ha varit han
som en gång avfärdade en snokande politruk

från ransoneringsnämnden med
den klassiska repliken:

– Ja, si här i Skanör har de
där me ransonering inte riktit
slatt igenom…

Han sålde kött och charku-
terier både över och under dis-
ken och blev en handlandets
centralsol för traktens damer,
inte minst sommargästernas.

Sommartid välsignade han
också torget i Falsterbo med sin
närvaro och hade där som stor-
kund min levnads- och mat-
glada (de tu äro ett) faster Ida.
Såvitt jag kan förstå genomlevde
hon krigsåren i stort sett utan
att besväras av någon ransone-
ring. Det var en fröjd för oss
utsvultna tonårsynglingar att få

komma till hennes generösa sommarhem och
äta oss mätta.

Vi anlände förstås per tåg och vandrade
sen den korta sträckan från stationen till fast-
ers och farbrors sommarstuga bakom tång-
vallen vid Kärlekstigen. Han var den frejdade
skånemålaren Gotthard Sandberg och ledde
dessutom Hermods kurser i teckning och
målning.

Hans elever kallade anslutningsvägen från
Västervångsvägen till deras hus för S:t Gott-
hardstunneln och tångsvallsstumpen fram-
för deras hus för Idavallen. Huset ligger kvar
än i dag och borde kulturskyddas… Dagens
ätande inleddes med frukost på terrassen med
utsikt över Sundet. Då serverades kaffe med
berg av frasiga franska från bagare Hylén,
daggfrisk smörpyramid från Fredrik Ny-
ström, fräscha grönsaker från Vårhaga han-
delsträdgård och så, förstås, slaktare Perssons
efterlängtade bidrag i form av leverpastej i
tegelstensformat, saltrulle, tunga, korv och
ost.

Dagen avslutades kring en stadig stek
framåt kvällskvisten. Då satt vi mumsande
runt ett rejält furubord och såg genom per-
spektivfönstren solen sakta sänka sig ner i
Sundet. Ja, det var som ett slags oas i den
annars så trista vardagsvandringen genom
ransoneringstidens öken.

Tack för den stunden, kära faster Ida och
farbror Gotthard; samt slaktare Persson i Ska-
nör…

�

fortsättning från sidan 

Historier från Skanör av Anders Carlsten finns att köpa
på biblioteken och på ICA Toppen i Höllviken.

upp vad som finns i gömmorna,
samt bjöd på kaffe och kakor.

I år var vi i Calluna tillfrågade
om vi ville vara med och göra
en utställning kring gamla Rängs
kommun. Det ville vi gärna, och
det blev till och med två utställ-
ningar. Dels fyra skärmar kring
bildandet av kommunerna
Räng, St. Hammar och Håslöv
på -talet och sammanslag-
ningen på -talet där arkiva-
rie Karin Löfgren stod för tex-
terna. Dels fyra skärmar om
storstilade projekt som aldrig
blivit av. Se mer om detta på si-
dorna -. Det visades också en
video från byggandet av Falster-
bokanalen. Den var oredigerad
och utan ljud men tilldrog sig,
trots detta, stort intresse. En täv-
ling med frågor om kommunen
fanns också. Den var medvetet
svår, så ingen hade alla rätt. Vin-
nare med  rätt av  möjliga
blev Kerstin Carlsson från Höll-
viken. Anna-Vera Månsson och
Inger Larsson hade  rätt. Pris-
böckerna till de tre vinnarna är
utdelade.

�

Calluna har under året sam-
lat på sig böcker för försäljning
i samband med gallring på Höll-
vikens bibliotek. En första om-
gång såldes i november men vi
återkommer i februari då vi på
nytt visar utställningen från ar-
kivdagen på biblioteket.

�

Calluna har inlett ett samar-
bete med Bibliotekets Vänner i
Höllviken. Där vi, när intressena
sammanfaller, kan ha gemen-
samma möten, föredrag mm.

�

Vi återkommer med ett nytt
nummer till våren. Ha en bra jul
och nyårshelg.         ChK

�
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Projekten som aldrig blev av
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Hotell och Restauranger
I samband med Arkivens dag på Vellinge
kommunhus, lördagen den  november,
hade Calluna tillsammans med arkivets
personal sammanställt en utställning i två
delar. Här ger vi ett smakprov från den
del av utställningen som handlar om Pro-
jekt som aldrig blev av. Utställningen
kommer att visas på Höllvikens biblio-
tek under våren.

Järnvägen som inte blev av.
Järnvägen blev under slutet av -talet
ett sätt att söka marknadsföra bygden och
skapa möjligheter för företag att expan-
dera och ge lantbruket större marknad
för sina produkter.

”Bypolitiken” fanns redan om man får
tro de redogörelser som finns beträffande
exempelvis tillkomsten av järnvägen Vel-
linge–Falsterbo, linjen Malmö–Vellinge–
Trelleborg fanns redan.

Kampen mellan Malmö och Trelle-
borg hade pågått länge beträffande olika
järnvägslinjer och dess sträckning. De
Kockska företagen i Trelleborg hade ett
stort upptagningsområde och företagen
handlade med varor mot Börringe, Bedd-
inge, Klagstorp samt till tvillingstäderna
Skanör-Falsterbo.

Med förenade Malmö- och Ystad-
intressen anlades en järnväg rätt igenom
detta område  för att få fäste i denna
delen. Dessa intressen byggde också 
en linje Börringe, Anderslöv till Östra
Torp.

Trelleborgska intressen startade då en
järnväg Trelleborg, Klagstorp, över Skiv-
arp till Rydsgård. Man kände på sig att
här fanns en marknad som var i behov
av transporter och alla ville vara med och
få sin del av kakan.

De intressenter som då fanns, var olika

Smalspårig järnväg Trelleborg–Skanör
sammanslutningar av företagare, kom-
muner m.fl. som då kunde få koncessio-
ner på att starta järnvägslinjer i sina res-
pektive regioner. Man ställde garantier,
bildade järnvägsaktiebolag och sålde se-
dan aktier till intresserade.

Johan Kock
Bakgrunden är följande. En framsynt

man i Trelleborg, Johan Kock, skaffade
sig under -talet  tunnland mark
mellan Höllviken och Östersjön. Områ-
det gränsade till Skanörs ljung och några
år senare köpte man ytterliggare mark
som då blev grunden till AB Ljung-
skogens Strandbad.

Man planerade för framtiden, här
skulle byggas villor, här skulle stora
semesteranläggningar byggas. Men kom-
munikationerna var helt undermåliga.
Då föddes tanken på att de internatio-
nella turister som skulle komma från
kontinenten måste resa över Trelleborg
till Skanör. Ångbåtslinje mellan Sassnitz
och Trelleborg hade diskuterats länge.

Järnvägen skulle gå över Maglarp,
Skåre, Stävie, Brorslund, St. Hammar,
Södra Ljunghuset och med ändstation i
Skanör vid landsvägen från Vellinge.

Banan skulle vara  kilometer och
skulle kosta . kronor och vara
smalspårig.

 började Kock att förbereda ut-
stakningen av linjen. Förslag gick däref-
ter till stadsfullmäktige i Trelleborg i mars
 som ställde sig bakom projektet.

Under tiden hade de styrande i Malmö

fått reda på planerna och ingav snabbt
ansökan om tillstånd att få starta en järn-
väg Vellinge–Falsterbo. Man hade redan
tillstånd att driva järnväg med ”motor-
vagn” men detta hade aldrig blivit av.

 Kock och övriga intressenter förund-
rade sig över Malmös nyväckta intresse
på ett möte som landshövdingen kallade
till i Trelleborg den  juni . Under
tiden hade den tidens ”lobbyverksamhet”
pågått från parterna. Man hade bjudit
olika kommunala pampar på middagar
och enskilda som stödde respektive pro-
jekt fick fribiljetter och möjligheter att
teckna friaktier i bolagen som skulle bil-
das kring linjerna.

Länsstyrelsen avgjorde ärendet, Kock
fick ingen järnväg utan man förordade
Vellinge–Falsterbo. Detta berodde antag-
ligen mest på att den Kockska järnvägen
var föreslagen som smalspårig. Kock gav
sig inte utan lade  in en ny ansökan.
Nu med normalspårig järnväg, men
denna gång var de ekonomiska förutsätt-
ningarna inte gynnsamma. Man var nu
rädd för konkurrensen från den järnväg
som redan hade tillstånd och planerades
mellan Vellinge–Falsterbo.

Järnvägen Vellinge–Falsterbo invigdes
 gick i konkurs  för att återupp-
tas i maj  med nya intressenter och
nya pengar!

Känns spelet igen?!   IHJ

Strandhotellet i sin nya skepnad.

De storstilade planernas tid
-tals miljoner skulle satsas på hotell
och restauranger i Vellinge kommun i
slutet på -talet. Man köpte och sålde i
rasande fart. Skanörs och Vellinge Gästis
fick nya ägare och storartade planer gjor-
des upp. På Strandhotellet ”Jönssons”
tomt skulle det byggas ett konferens-
center med  rum och övningsgreen
för golfare mm. Detta bantades till 
rum men blev till sist inte ens en tum-
vante.

Något hotell och diskotek bakom Sha-
kespeares Pub blev det inte heller.

Skanörs Gästis skulle få  nya rum
och konferenslokaler. Det blev inget av
den gången men man hann riva delar av
huset och det stod tomt en längre tid
medan fastighetskarusellen snurrade for-
tare och fortare och sedan tvärstannade i
det gryende -talet då plötsligt bankerna
vaknade upp med tomma börsar. Den
s.k. fastighetskraschen var ett faktum och
många luftslott fick läggas på is. Bankerna
hade pengabrist och fick gå till Bankaku-
ten och kurera sig.   ChK

�



på Ljungen 11 • 2001på Ljungen 11 • 2001

Lästips från
Calluna

Böckerna finns att köpa på biblio-
teken i Höllviken och Skanör samt
på Bärnstensmuseet i Kämpinge,
Falsterbo Museum och Turistbyrån
vid Falsterbokanalen samt på -
Toppen i Höllviken.

Möllan i Fotevik

[  ] [  ]

Det finns flera möllor på Ljungen. De
mest kända är väl Stora Hammars hol-
ländare och Håslövs och Skanörs stubba-
möllor. De två sistnämnda är numera
byggnadsminnesmärkta av Riksantikva-
rieämbetet och förhoppningsvis räddade
åt framtiden. Stora Hammars mölla är ju
nyligen restaurerad i Mölleföreningens
regi och lär stå i många år ännu.

Men det har funnits många fler. Hås-
löv hade en gång två möllor och i Räng
fanns det en stubbamölla som dock blåste
omkull i en novemberstorm .

I Stävie och Fredshög har det funnits
möllor och dessutom har det i Stora Ham-
mar funnits en stubbamölla förutom den
gamla holländaren.

Det fanns också en holländaremölla i
Fotevik en gång. Den låg vid nuvarande
Kyrkvägen i Höllviken.

Ur Möllorna i Trelleborg och Skytts hä-
rad av Otto Andersson lär vi följande: Den
flyttades från Haglösa, Rockhög, omkring
 och uppfördes samma år vid Fotevik 9.
Grunden var två meter hög med genom-
gång men utan segelbana [balkong runt
om]. Kvarnverket bestod av ett par 
spanns kvarnstenar samt siktverk. Två
tunnland jord tillhörde kvarnen.

Den som lät uppföra möllan i Fotevik
var dåvarande vicepastorn i församlingen
Måns Liljeblad. Han var kyrkoherde i
Reng och St. Hammar -.

Den förste möllaren var Per Anders-
son, därefter tog en ny möllare med

samma namn över. Sedan tog möllaren
Per Olsson vid och drev den i  år. 
köpte Magnus Larsson möllan. Han blev
också den siste att bruka den i Fotevik.

Sedan två av möllans vingar strukit
med i en storm stannade den . Se-
dermera blåste även de återstående ving-
arna av.  såldes möllan till Osby-
holms gods, dit den flyttades och uppför-
des på dess ägor.

Vid kontroll på plats har vi dock kun-
nat konstatera att den inte längre står kvar.

I Skytts härad har det som mest fun-
nits ca  möllor, de flesta stubbamöllor.

Det var vid sekelskiftet , just när antalet
holländarkvarnar började ersätta de gamla
stubbamöllorna. Sedan gick det brant utför
och  fanns bara en ende mölla i drift i
hela häradet! Ångkvarnar hade redan på -
talet börjat uppföras i de stora städerna och
det industriellt malda mjölet tog snabbt över
hela verksamheten när man började köpa
brödet istället för att baka själv på gårdarna.

”Köbekagor” ansågs helt enkelt finare är
hembakat och inte förrän på -talet bör-
jade man på nytt baka i hemmen.

Bilderna, som är från rivningen, har vi fått
låna av Anders Hammartorp.

      ChK

Var låg Tians semesterhem?
Var låg Tians sommarhem och vem semes-
trade där?

Det finns flera vykort och dessutom en li-
ten tidning som nämner Tian. Tidning är nu
mycket sagt, den är stor som ett vykort och
tryckt i två färger. Reproduktionerna här-
nedan är i halva den ursprungliga storleken.

Tian – det låter som en fackföreningsav-
delning. Typografer kanske? Den lilla tid-

ningen är tryckt på Arbetets tryckeri Framti-
den i Malmö .

Enligt texten går man ut på landsvägen och
efter en stund viker man av åt vänster mot
Kämpinge. Det bör ju vara Östersjövägen
man då vandrar på. På återvägen tittar man
in hos Tian som ligger på ett krön – vilket
man också ser på bilden. Men var?       ChK

�

Möllaren Magnus Larsson
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Ljung, Calluna vulgaris
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Gå med i
Kulturföreningen Calluna
Sätt in  kr på postgiro -

Denna bild, som vi i sin helhet publicerade i
förra numret av på Ljungen, visades också på
Skanörs bibliotek under sommaren och på Mar-
garetadagarna i Skanör i augusti. Stor diskussion
uppstod, för och emot Skanör eller Falsterbo men
det får nu anses klarlagt att bilden är från Ska-
nör tagen ca  vid en dåtida festplats mellan
Västergatan och Mellangatan i höjd med Mari-
anneboden. Festen brukade arrangeras av snick-
are Landgren. Han står på bilden tillsammans
med en dam i vit hatt till vänster om mitten.
Grabbarna i vita mössor skall enligt uppgift vara
bröderna Åberg. ChK

• PROJEKTEN SOM ALDRIG BLEV AV,
utställning på Höllvikens bibliotek. I samband
med utställningen kommer Calluna också ha
en bokloppis på biblioteket. Utställningen på-
går  febr –  mars.

•  EN PÅG FRÅN SKÅNE. Trubaduren Jan
Norman sjunger och berättar om Wilhelm
Ekelund, Anders Österling och Gabriel Jöns-
son. Entré  kr (medlemmar  kr). Bokut-
lottning på entrebiljetten. Höllvikens biblio-
tek den  mars kl . Ett samarrangemang med
Bibliotekets Vänner.

• ÅRSMÖTE på Höllvikens bibliotek med
föredrag torsdagen den  april. Utdelning av
Callunas Kulturpenning

• MEDLEMSMÖTE i det fria i form av en
utflykt tisdagen den  juni.

• KANALDAGEN. Som vanligt finns Cal-
luna på plats i juli.

• MARGARETADAGARNA. Kommunen
planerar att arrangera marknadsdagarna i Ska-
nör även detta år. Calluna finns på plats på
Rådhustorget.

• MEDLEMSMÖTE på Höllvikens biblio-
tek torsdagen den  oktober.

Calluna :

�

Callunas
styrelse önskar

Dig en God Jul
och ett

Gott Nytt År.
�


