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Form
el 1 på sjöbottnen –

H
öllviken töm

s på vatten och asfalteras!
D

et låter som
 en rötm

ånadshistoria m
en vi

citerar ur Trelleborgs A
llehanda tisdagen den 

juli :
”Tullkontrollör H

artler i K
lagsham

n har för
Svenska turisttrafikförbundets verkställande di-
rektör, kom

m
endörkapten E

dv. Peyron, fram
lagt

projektet om
 torrläggning av H

öllviken genom
att bygga en vall från järnvägsbanken vid K

lags-
ham

n till nordspetsen av den udde, där Falsterbo
och Skanör ligga.

U
nder diskussionen fram

lade kom
m

endör-
kaptenen ett synnerligen intressant förslag till an-
vändning av det stora om

råde, som
 skulle uppstå

vid en torrläggning. Tullkontrollör H
artler hade

talat om
 att m

an hade tänkt sig anlägga en auto-
strada på den vall som

 skulle byggas m
ellan

järnvägsbanken vid K
lagsham

n och Falsterbo-
udden. D

etta ansåg em
ellertid kom

m
endör-

kaptenen för om
öjligt, då denna vall skulle bli

alltför m
ycket utsatt för brytande sjöar, vilka

skulle försvåra och till och m
ed om

öjliggöra tra-
fik.I stället skulle m

an innanför denna vall kunna
anlägga an autostrada – en tävlingsbana för m

o-
torsport, vilken skulle bli utan m

otstycke i E
u-

ropa. D
et skulle kunna bli en rakbana av ungefär

en m
ils längd, och ville m

an lägga banan i ellips
kunde det bli ett par m

il. Sverige saknar en verk-
lig racerbana för m

otorsport, och här skulle som
sagt kunna bli något alldeles enastående i den
vägen.

D
ruidlunden i K

äm
pinge

På kortet ser vi ett antal allvarliga herrar sam
-

lade runt några stenar. D
essa herrar tillhör

D
ruidorden och har just invigt en D

ruidlund i
K

äm
pinge. Å

ret är 
.

B
land diverse gam

la tidningsurklipp fann vi
från  en annons:

B
land våra vykort hittade vi ytterligare en bild

som
 visar herrar D

ruider, m
en nu m

ed fruar och
barn, det ser betydligt gem

ytligare ut. Å
rtalet är

n
u 


 och texten

 lyder ”Från
 den

 egn
a

D
ruidlunden i K

äm
pinge invigning 

.”
D

etta antyder att m
an har hyrt in sig i två år

och först nu fått råd att köpa en bit egen m
ark.

E
n karta från tjugotalet blev vår guide när vi

gav oss på jakt efter de vises sten. Ä
ven om

 en
del vägar tillkom

m
it sedan kartan gjordes så fann

vi verkligen en sten under en tall som
 m

arkerar
var D

ruidlunden en gång låg. Stenen är cirka
m

etern hög och har en inhuggen stjärna på den
sida som

 vetter m
ot korsningen K

lockarevägen
– Stjärndalavägen. Stjärnan är D

ruidordens
m

ärke och kan även ses på deras eget hus på
V

ästergatan i M
alm

ö.
D

ruidlunden i K
äm

pinge är nu borta, m
en

det finns fortfarande en D
ruidorden i K

äm
pinge

idag.

U
r L

ars D
ufbergs ”F

örklaringar till väg-
nam

nen inom
 H

öllviken...” läser vi:
”Stjärnbovägen. Inom

 ’B
rorslundsom

rådet’.
M

ellan Stjärndalavägen och Ljungdalavägen –
m

ed västlig gräns m
ot K

lockarevägen – fanns en
fastighet m

ed nam
net ’Stjärnboet nr ’ om

 ,
ha. På fastigheten – ägd av föreningen Sjustjär-
nan – hade D

ruidorden en byggnad, kallad
’D

ruidlunden’. B
yggnaden finns fortfarande kvar

som
 andra hus från K

lockarevägen.”
H

uset på tom
ten där stenen nu står, ser över-

givet ut och kom
m

er förm
odligen att rivas inom

kort, vi hoppas dock att stenen får stå kvar och
kanske t o m

 görs m
er synlig.

M
an vet em

ellertid inte hur stora kostnaderna
skulle bli och hur m

yndigheterna ställa sig till
saken. Sjöbottnens beskaffenhet är ju också en
faktor som

 m
an m

å taga m
ed i beräkningen,

m
en det är ju en sak som

 lätt kan undersökas.
K

om
m

endörkapten Peyron har även ett an-
nat uppslag beträffande H

öllviken, näm
ligen an-

läggandet av en bana för roddsport. N
ågot hund-

ratal m
eter från vallen m

ot havet skulle kunna
läggas ännu en vall och sedan skulle om

rådet
m

ellan de båda vallarna kunna bli en ypperlig
roddbana.

Tullkontrollör H
artler och andra personer i

Tygelsjö och V. K
lagstorp, äro synnerligen in-

tresserade av projektet och kom
m

a om
gående

att sätta sig i förbindelse m
ed landets m

otor-
klubbar för att m

ed dem
 diskutera frågan.”

Så långt A
llehanda. N

ågot m
era hördes, vad

vi vet, inte av detta projekt m
en det var inte

första gången torrläggning föreslogs. R
edan

krin
g sekelskiftet ville m

an
, för att vin

n
a

jordbruksm
ark, torrlägga hela Foteviken och

sam
tidigt anlägga en ny väg till M

alm
ö över

H
am

m
ars näs och K

lagsham
n.

D
et har funnits m

ånga idéer till projekt här-
nere på Ljungen och vi kom

m
er i fortsättningen

presentera fler liknande, m
er eller m

indre fan-
tastiska byggprojekt.
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B
ö

cker från
C

allun
a

B
öckerna finns att köpa på biblio-

teken i H
öllviken, Skanör och

V
ellinge sam

t på B
ärnstensm

useet
i K

äm
pinge, Falsterbo M

useum
och T

uristbyrån
 vid Falsterbo-

kanalen sam
t på IC

A
-Toppen i

H
öllviken.

H
öllviken – bilder och m

innen från
förr.
Pris  kr.

Ett stycke kanalhistoria.
Pris  kr.

Resande över Ljungen.
Pris 

 kr.B
li m

edlem
 i

K
ulturfö

ren
in

gen
C

allun
a

sätt in  kr på
postgiro -

Sed
an

 sist.

På biblioteket har under våren vi-
sats utställningen H

öllviken igår–
idag–im

orgon, om
 den fram

tida
utvecklingen av H

öllvikens cen-
trum

. C
alluna hade ställt bilder,

kartor och kunnande om
 det gam

la
H

öllviken till kom
m

unens dispo-
sition, vilket resulterade i fem

 skär-
m

ar m
ed bl.a jäm

förande bilder av
centrum

 igår och idag.
�

C
alluna ordnade m

ed en före-
dragskväll om

 Linné i bibliotekets
hörsal den  juni. Journalisten
O

ve Torgny berättade om
 Linné i

Skåne. D
et är ju i som

m
ar  år

sedan Linné reste genom
 det Skån-

ska landskapet och skrev sin be-
röm

da reseberättelse.
�

V
i räknar m

ed ett förnyat intresse
för boken ”R

esande över Ljungen”
som

 ju återger Linnés text i origi-
nalversion tillsam

m
ans m

ed elva
andra berättelser av tillfälliga besö-
kare på Ljungen. I sam

band m
ed

en utställning om
 L

inné på Fal-
sterbo m

useum
 säljs nu boken även

i m
useets kiosk.�

Föreningen har av L
ions C

lub i
R

eng utsetts till årets kulturpris-
tagare och tilldelas ”Liontassen” om





 kr vid Lions allsångskväll vid
Falsterbokanalen den  juli. M

o-
tiveringen lyder ”Föreningen har
bl.a sam

lat in inform
ation och bil-

der om
 flydda tider i K

äm
pinge,

H
öllviken och Ljunghusen. Efter be-

arbetning har detta m
aterial sedan

redovisats genom
 böcker, föredrag och

utställningar till stor glädje för såväl
inflyttade som

 barnfödda i om
rådet.”

�
I övrigt går arbetet på registrering
och avfotografering av inlånat bild-
m

aterial vidare. B
okprojekten går

också fram
åt, om

 än inte m
ed den

fart vi gärna skulle önska, det är ju
så m

ed tiden att den aldrig räcker
till. D

et är så m
ycket som

 kom
m

er
em

ellan t.ex arbete och fam
ilj!

�
C

alluna önskar sina m
edlem

m
ar en

riktigt skön som
m

ar.

Pressdebatt om
 Falsterbokanalen 

I skriften ”E
tt stycke kanalhistoria” berät-

tade vi om
 kanalens byggnad och historia fram

till idag, m
en diskussionerna före bygget tog

vi inte m
ed. A

tt alla stora projekt av detta slag
för m

ed sig en debatt för och em
ot är ju känt.

N
är det gällde kanalen tvärs över Ljungen var

nog alla ense om
 att den behövdes, m

en allt
gick så fort att m

an inte hade hunnit tänka
efter vad det skulle kom

m
a att innebära för

bygden.
K

riget bröt ut i septem
ber  och under

hösten spärrade tyskarna farleden runt Fals-
terbonäset m

ed m
inor. M

an fick lasta om
 far-

tygen i M
alm

ö, Trelleborg eller Y
stad för att

landvägen före varorna förbi näset.
O

rdföranden i Stora H
am

m
ars byggnads-

näm
nd, ingenjör W

ilhelm
 B

oltenstern, såg
problem

et och hade en lösning. H
ans far hade

redan på  försökt sig på att m
ed hjälp av

bönder och fiskare gräva ett dike tvärs över
Ljungen m

en fick ge upp då det helt enkelt
blev för arbetsam

t. N
u skissade sonen på en

kanal tillsam
m

ans m
ed stadsgeolog Josef E

k-
lund. ”Skisser och räkenskaper kom

 till på
H

öllvikens hotell, kostnaderna beräknades till
 m

iljoner. D
et slutade på  m

iljoner, så
det var ganska bra räknat” säger W

ilhelm
 B

ol-
tenstern i en intervju i Som

m
arposten .

Sedan gick det fort, den  novem
ber 

uppdrog K
ungl. M

ajt åt V
äg och V

attenbygg-
nadsstyrelsen att undersöka m

öjligheterna att
bygga en farled om

 m
inst sju m

eters djup m
el-

lan Flintrännan och Ö
stersjön. D

en  de-
cem

ber fick V
äg och V

atten uppdraget att
bygga farleden och den  januari började m

an
röja en tio m

eter bred gata från strand till
strand.

Så långt är alla eniga. Trelleborgs A
llehanda

skriver den  januari ”Förslag till anläggning
av en ny farled förbi Falsterbo genom

 att bryta
igenom

 Falsterbonäset m
ellan H

öllviken och
K

äm
pinge bukt har nu uppgjorts av väg och

vattenbyggnadsstyrelsen som
 på lördagen hos

Söderbygdens vattendom
stol begärt att om

e-
delbart få sätta igång arbetena.”

M
en artikeln avslutas m

ed följande upp-
lysning ”G

enom
 kanalen avbrytes den nuva-

rande landsvägen och järnvägen till Skanör
och Falsterbo. M

eningen är nu att trafiken
till lands skall upprätthållas genom

 dubbla
dragfärjor. V

ad järnvägsförbindelsen beträffar
är trafiken ut på näset av sådan art, heter det,
att denna utan större olägenhet kan upprätt-
hållas av bussar och lastbilar. Järnvägslinjen
föreslås få sin ändstation vid H

öllvikens sta-
tion”D

et var ingen populär idé! R
edan någon

dag senare lyder rubriken ”E
nskilda intressen

bör även beaktas då kanalen bygges. B
adlivet

värt uppoffringar från statens sida, anser läns-
styrelsen. Provisorisk gångbro föreslås.” K

orta
och slagkraftiga rubriken hade ännu inte kom

-
m

it på m
odet som

 synes  och ingressens språk
är inte direkt folkligt det heller, m

en så är det
också ett uttalande av länsstyrelsen som

 m
an

här citerar:
”A

nläggandet av kanal utan järnvägsbro ge-
nom

 Falsterbonäset skulle m
edföra en avse-

värd nedgång i järnvägstrafiken, dels em
edan

färjeförbindelsen överhuvudtaget icke skulle
vara i stånd att förm

edla en trafik av förutva-
rande om

fattning, dels em
edan olägenheter

förknippade m
ed dylik förbindelse skulle av-

hålla m
ånga från att resa. E

m
ellertid torde

detta trafikintresse böra stå tillbaka för det
allm

änna intresse, på vilket kravet på kanal-
ens byggande är grundat.”

 G
ångbro av enklare

beskaffenhet

M
an anser alltså från Länsstyrelsens sida

att det är rätt att låta den stym
pade delen av

näset självdö utan blodtillförsel i form
 av en

bro. M
an kan em

ellertid tänka sig att, om
kanalen blir bestående, bygga en bro i fram

ti-
den, m

en då det är synnerligen bråttom
 att få

igång fartygstrafiken genom
 näset får bro-

bygget anstå. M
öjligen kan m

an tänka sig att,
förutom

 färjorna, bygga en gångbro av enk-
lare beskaffenhet.

Trafiken över näset var enligt tidningens
något ostadiga beräkningar ca  m

otorfor-
don i vardera riktningen. T

ill detta kom
 tåg-

trafiken som
 m

an inte riktigt visste vad som
skulle ske m

ed.
Som

 en parentes kan vi m
eddela att det

 passerade 
.

 fordon över bron varje
dag!K

analen äventyrar Ljungens
utveckling

Trelleborgs A
llehanda fortsätter att m

ed
feta rubriker m

eddela ”Stora H
am

m
ars kom

-
m

un ser dystert på fram
tiden”. N

u har Stora
H

am
m

ars kom
m

un blandat sig i debatten och
anser att m

arken på den del som
 ham

nar på
andra sidan kanalen kom

m
er att falla i värde.

”V
em

 vill bo på andra sidan kanalen. [– – –]
M

ed kännedom
 om

 den kolossala trafik, som
finnes m

ellan om
rådet öster och om

rådet väs-
ter om

 farleden står det klart heter det, att
dylika sam

färdsm
edel som

 här föreslagits,
kom

m
a att i det närm

aste göra sam
färdseln

om
 icke fullständigt så åtm

instone så obekväm
och inskränkt, att personer boende i om

rådet
väster om

 farleden icke i längden kom
m

e att
begagna sig av den sam

m
a utan m

åste avstå
från att begagna sig av sina hittillsvarande
som

m
arbostäder. [– – –] G

enom
 den nya far-

leden kom
m

er säkerligen all bebyggelse att av-
stanna och på grund av de dåliga förbindel-
serna kom

m
a förutvarande som

m
argäster att

till stor del flytta sitt som
m

arnöje till annan
plats. D

etta kom
m

er givetvis att i m
ycket hög

grad inverka på kom
m

unens inkom
stförhål-

landen. K
om

m
unen yrkar därför ersättning

för den m
inskning i dess inkom

ster, som
 kan

uppkom
m

a genom
 berörda förhållanden.”

”T
ill slut fram

hålles, att farledens tillkom
st

i och för sig aldrig kan kom
m

a till någon som
helst båtnad för de om

råden som
 ligga inom

kom
m

unen, utan snarare till stor skada.
D

enna skada skulle em
ellertid kunna i någon

m
ån elim

ineras, därest passagen förbi farleden
ordnats på ett annat sätt än som

 föraslagits.
H

uru de tusentals autom
obiler av allehanda

slag, som
 kom

m
a från eller köra till om

rå-
dena väster om

 farleden skola m
ed dubbla

dragfärgor kunna på rim
lig tid transporteras

över kanalen utan hinder för sjöfarten är ofatt-
bart. E

n dylik förbindelse är helt enkelt om
öj-

lig. E
n klaffbro, vilken kom

m
e att draga en

stor kostnad, kom
m

e icke att i näm
nvärd grad

förbättra sam
färdseln. E

tt bygga en fast bro
över farleden är en ogörlighet ur kostnads-
synpunkt. E

n fjärde m
öjlighet torde em

eller-
tid vara att för landsvägsförbindelsen sam

t
även för järnvägsförbindelsen lägga en tun-
nel under farleden.

D
enna tunnel kunde byggas på sam

m
a

gång och i sam
band m

ed farleden och skulle
under sådana förhållanden icke väsentligt för-
dyra kostnaderna. O

m
 järnvägen såväl från

H
öllvikens station som

 om
rådet väster om

farleden skall slopas kan ju detta om
råde ta-

gas i anspråk för ned- och uppkörsel till tun-
neln.”

T
idningens skribent slår här knut på sig

själv när han lösen problem
et m

ed järnvägs-
förbindelsen genom

 att ta bort den!

B
ussarna får förtursrätt på

kanalfärjorna

N
u reagerar V

ellinge–Skanör–Falsterbo
järn

vägs A
B

. D
om

 an
söker om

 trafik-
rättigheter för att köra buss m

ellan H
öllvi-

ken och Falsterbo.
”G

enom
 järnvägstrafikens avbrytande och

ersättande m
ed landsvägstrafik kom

m
er res-

tiden från M
alm

ö till Falsterbo m
ed järnväg

och om
nibuss att förlängas m

ed m
inst  à

 m
inuter jäm

fört m
ed nuvarande förhål-

landen. T
ill förhindrande av att restiden yt-

terligare förlänges, böra turerna på om
nibuss-

linjen läggas m
ed kortast m

öjliga uppehåll
m

ellan om
nibussarnas ankom

st och tågens
avgång i H

öllviken.”
Järnvägsbolaget ansöker dessutom

 om
 att

få företrädesrätt på färjorna för att hålla nere
restiden.B

ygg bro om
edelbart!

N
u är det Skanör och Falsterbo stads

drätselkam
m

ares tur att m
eddela att m

an:
”i princip icke ha något att erindra m

ot
farleden, under förutsättning att vederbörlig
hänsyn tages till städernas förbindelser såväl
m

ed järnväg som
 m

ed landsväg.”
M

an anser ”att det ur städernas synpunkt
skulle den m

inskande ström
m

en av badgäster
m

edföra ett svårt ekonom
iskt avbräck.”

H
är konstateras för första gången det fak-

tum
 att det bara är över en som

m
ar som

 fär-
jorna skall klara trafiken, bron kom

m
er att

byggas så fort det är m
öjligt. D

ock anser stä-
derna att det inte kom

m
er att gå ens under

denna enda som
m

ar. ”D
et är em

ellertid önsk-
värt, att den beram

ade bron redan från bör-
jan konstrueras så att den även kan bära järn-
vägstrafiken och att arbetet därm

ed påbörjas
om

edelbart.”
O

ch så fick det bli. B
ron byggdes sam

ti-
digt m

ed kanalen och alla blev nöjda!


