
Draktänder – så kallades de gjutna hinder som syns på bil-
den, vilka tillsammans med granitblock bildade spärrlinjer.

Ingemar Johansson tittar på ett före detta tankhinder som 
skulle förhindra tysk invasion.  

HÖLLVIKEN
Kulturföreningen Cal-
luna började hålla 
guidade turer längs 
Skånelinjen vid Falster-
bokanalen 2014. 

Nu, ett par år senare, 
blir turerna fortfarande 
fullbokade av historie-
intressenter och fören-
ingen bakom idén har 
670 medlemmar.

– Det började med att vi 
fick reda på att värnen 
skulle plomberas. Då fick 
vi idén att göra något av 
det här. Så nu visar vi ett 
kulsprutevärn och två 
skyddsrum, säger Ingemar 
Johansson när han står ut-
med Falsterbokanalen mitt 
bland rester från en svun-
nen tid.

Ingemar Johansson är 
ordförande i Calluna, en 
ideell kulturförening som 
funnits i 20 år.

Calluna betyder ”ljung” 
på latin, och namnvalet är 
inspirerat av området för-
eningen verkar inom.

– Vi är lokala på så sätt 
att vi skriver om allt från 
Stenbocksvägen i Höllvi-
ken ner till Skanör-Falster-
bo. Vi beskriver historien 
som har funnits här nere, 
från 1927 och framåt, fort-
sätter Ingemar Johansson.

Föreningen har bland 
annat gett ut 17 böcker, 
delat ut 275 000 kronor i 
stipendier och gåvor, och 
sedan ett par år tillbaka tar 
de alltså tillvara på en del 
av det militärhistoriska ar-
vet längs Skånelinjen, även 
kallad Per-Albinlinjen.

Befästningslinjen var 
tänkt att hindra fienden 
från att ta sig i land, och 

längs linjen byggdes olika 
sorters skydd samt värn 
från vilka det gick att an-
falla inkräktare.

De flesta värn har plom-
berats och stängts igen, 
men Calluna, Vellinge 
kommun och Fortifika-
tionsförvaltningen håller 
nu tre värn öppna, och det 
är dessa som visas upp. En 
person från Calluna är en-
samt guideansvarig.

– Det är bara Bertil som 
tagit det på sig. Och han 
gör det så bra, betonar 
Ingemar Johansson.

Bertil, som bär efter-
namnet Björck, har egen 
erfarenhet av det militära.

– Jag har varit ett antal 
år inom försvaret och är 
mycket intresserad, förkla-
rar den entusiastiske gui-
den under en kort paus 
från onsdagens pass.

Calluna har egentligen 
guidade turer i området 
längs Falsterbokanalen var 
tredje lördag till ungefär 
mitten av september, men 
på grund av olika omstän-
digheter var en av dessa 
flyttad till onsdagen denna 
vecka.

Varje tur sker till fots och 
har plats för 25 intressen-
ter, maxantalet är satt med 
hänsyn till att alla som vill 
ska hinna gå in i de värn 
som visas. En av de som 
var med under onsdagen 
var lokalinvånaren Kajsa 
Lagerholm.

– Jag har bott här nere i 
hela mitt liv. Man får passa 
på när det hålls visning, 
det är intressant. Min pap-
pa var dessutom med och 
byggde de här värnen.

Hon var inte den enda 

som uppskattade turen, 
från den fullsatta åskådar-
skaran hördes flera nöjda 
kommentarer – till exem-
pel att turen var mycket in-
tressant och väldigt trevlig.

Man behöver inte vara 
medlem i Calluna för att 
gå på turerna. Den som 
vill följa med kan hitta mer 
information via exempel-
vis Vellinge kommun eller 
föreningen själv, vars hem-
sida är påljungen.nu.

Enligt Ingemar Johans-
son finns det höga för-
hoppningar om att det 
omtyckta evenemanget 
ska återvända flera gånger 
i framtiden.

– Vi har fått löfte om att 
så länge vi orkar och det 
finns intresse. så ska vi få 
göra de här guidningarna.

Sara Kring
sara.kring@skd.se

Calluna blåser nytt 
liv i öde militärstråk

■■■■ KULTUR. Ideell förening guidar i området för tredje året i rad

Bertil Björck visar upp ett kulsprutevärn för 25 hugade lyssnare. Från kulsprutevärn kunde 
man skjuta upp till cirka en kilometer långt.  FOTO: SARA KRING
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SVEDALA
■■■ BIBLIOTEKEN

Svedala: 10-16. 
Bara: 10-14, meröppet 7-21.  
Klågerup: Stängt.

■■■ MATSEDLAR
Holmagården, Toftaängen, Solgården: Kåldolmar, serve-
ras med kokt potatis och lingonsylt. Alternativ: Fiskbullar i 
räksås, serveras med kokt potatis.

■■■ ÖVRIGT
Torups friluftsgård: 9-21. 
Fixar-Jan på Holmagården: 040-6268512. 
Svedala friluftsbad: Öppet 10-19, motionssimning 06.15-
07.00. 
Bara badsjö:  Öppet 10-19, motionssimning 06.15-07.00. 

■■■ UTSTÄLLNINGAR
Statarmuseet i Torup: öppet 11-17. 
Svedala Galleri: 9-16, Holmagården.

TRELLEBORG
■■■ UTSTÄLLNINGAR

Trelleborgs museum: 12-16. 
Trelleborgen: öppet 10-16.  

■■■ ÖVRIGT
IOGT-NTO Allianz: Frukostklubb och kamratstöd kl 10-12, 
Kontinentgatan 2 i Trelleborg.  
Friluftsbadet i Anderslöv: öppet 10-19.  
Trelleborgs badhus: 13-19.30, vuxenkväll efter 17. 

VELLINGE
■■■ BIBLIOTEKEN

Vellinge: 10-16. 
Skanör: 11-18. 
Höllviken: 11-18. 
V. Ingelstad: 11-19.

■■■ MATSEDLAR
Almgården: Köttbullar med sås, kokt potatis, grönsaker, 
lingon. Alternativ: Vårrullar med nudelwok, sötsur sås. 
Postgården: Hackebiff med grönpepparsås och stekt potatis. 
Alternativ: Vårrullar med ris och currysås.
Bäckagården: Pannbiff med lök, potatis och sås. Alternativ 
1: Omelett med svampstuvning. Alternativ 2: Potatisbullar/
blodkorv med stekt fläsk.
Månstorps ängar: Kokt kött i dillsås och kokt potatis. Alter-
nativ: Köttsoppa med nybakat bröd.

■■■ ÖVRIGT
Badhuset Vanningen: Stängt.

I DAG
REDAKTIONEN TILLHANDA SENAST KL 9 DAGEN FÖRE PUBLICERING.

KLÅGERUP
En 15-årig kille stal 
godis och läsk som en 
förening förvarade i 
Klågerupsskolan.

Killen ångrar sig i 
efterhand men har nu 
dömts till 25 timmars 
ungdomstjänst.

Föreningen Nattvandrar-
na hade köpt godis och 
läsk för att sälja under se-
nare arrangemang. God-
sakerna förvarades i ett 
skåp i Klågerupsskolan.

Den nu dömde 
15-åringen tog under 
höstlovet förra året ini-
tiativ till att tillsammans 
med några andra per-
soner bryta upp skåpet 
med en hammare och ta 
innehållet. Den dömde 
hade spelat fotboll i Klå-

gerupsskolans idrotts-
hall, och därefter före-
slagit för andra personer 
som var på plats att de 
skulle ta godis.

15-åringen förvarade 
sedan stöldgodset, och 
några veckor senare höll 
gänget en fest. 

Nattvandrarna i Klåge-
rup och 15-åringen har 
haft olika uppfattningar 
om värdet på stöldgodset, 
men tonåringen erkände 
gärningen. 

15-åringen ångrar ock-
så i efterhand att han 
begått brottet. Killen var 
sedan tidigare ostraffad.

De övriga personerna 
som var med vid brotts-
tillfället var inte straff-
myndiga.

Sara Kring
sara.kring@skd.se

Pojke döms till 
ungdomstjänst


