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Falsterboiana för inte så länge sedan

Falsterbo 1976. Badhytterna framför Falsterbohus kan liknas vid ett slumområde.
Nedan: Falsterbo 1975, här blir det svårt att gräva fram, det är inte tillåtet att köra med traktor för att schakta bort
sanden, hink och spade är däremot tillåtet. De fick stå kvar för att binda sanden och är nu en del av sanddynerna.

På Ljungen 66 • 2017

[2]

Förbjudet område 1971. Kommunen hade ett gammalt torrdass till övers och behövde ett på stranden. Man satte
upp det på en sanddyn bakom Strandhotellet i Falsterbo, men ack ack ack, dasset måste bort säger Länsstyrelsen.
Nedan: Falsterbo 1974. Strandhotellet skall bort. Ägaren har inte brytt sig om rivningen, ägaren har låtit folk
hämta byggnadsmaterial och rivningen har blivit helt planlös. Fönster har slagits ut, inventarier har slängts ut
och möbler har blivit helt förstörda. 									
ihj
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Från invigningen av badutställningen
Dagens till ära hade styrelsen klätt
upp sig med allt för bad som tema.

Till höger: Under utställningen har
en gästbok varit framlagd där besökare kunnat skriva vad de tyckte om
utställningen.

Vi hade även en äldre badkorg
bland utställningsföremålen

Nedan: Carina Wutzler inviger.

Vi har under en tid diskuterat en ny
utställning med våra bilder, valet föll i
år på badbilder. Det passade väldigt bra
i samband med att boken Allt om BAD
hade kommit ut.
Utställningen invigs på Skanörs
bibliotek lördagen den 1 juli. Kommunstyrelsens ordförande Carina Wutzler
invigde och talade bland annat om hur
fina stränder kommunen har med blå
flagg för samtliga med i år stor utökad
räddningstjänst om olycka skulle vara
framme och att intresset för bad utmed våra kuster i varit stort föredöme
under åren. Detta visas ju flerfaldigt
av det mycket stora bildmaterial som
finns med BAD som tema som visas
på utställningen. 		
ihj
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170701
många
Vackra nostalgiska bilder väcker
t många
minnen till liv. Har själv upplev
ån
somrar på Kämpingestranden fr
Kerstin
40-talet och framåt.

170701
MYCKET INT
RESSANT.
EN DEL SOM
BILDERNA
VISAR HADE
JAG
INGEN ANING
OM.
To m my

170717

170802

Trevligt
och välgjort!

JÄTTEFIN
UTSTÄLLNING

Lars-Erik Svensson
(Tidskriften Badmästaren)

med varierande utbud.

A. Ernulf

17 07 2 0

F IN U TS TA L L N IN G

170802

Bland det mest
härligt nostalgiska
jag sett. I love it!

OL IV IA OC H ED WI N

08-an Karin Sten

170721

Så fint gjord utställning
-vi som bor här idag får ett
tidsperspektiv bakåt och vi bär på
ett arv som ni förvaltar åt oss...

170717
!
LLNING
UTSTÄ
JÄTTEFIN

Mycket roligt att se
för en som endast besökt
Skanör-Falsterbo
under 2000-talet.

”Boende på Falsterbohus idag”

Jane

170803

170706

TACK CALLUNA!
Skulle vilja köpa en av affischerna.
Ska kontakta Calluna.
Elisabeth O

lning!
Tack för en trevlig utstäl
redan
Den fina badboken har vi
Rekommenderas varmt!

n

Ingrid och Lennart Knutsso
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Ytterligare om luftvärnet på Näset
I Callunas tidskrift På Ljungen 56
finns en intresseväckande artikel
med titeln Luftvärnet på Näset. Den
förtjänar att kompletteras med
några rader om en ganska speciell
form av lv-skjutande, som Lv4 ägnade sig åt på Näset, nämligen från
järnvägsvagnar under gång mellan
Ljunghusen och Skanör.
I det begynnande kalla kriget
ville det svenska försvaret pröva
luftvärn mot flyg också från rul�lande tåg. Vid Lv2 i Linköping och
Lv5 i Göteborg hade det redan skett,
när turen kom till Lv4 i mitten av
augusti 1953.
Premiären ägde rum torsdagen
den 19 och uppmärksammades i
pressen. I Skånska Dagbladet löd
rubriken »Minutiös bevakning då
Lv4 sköt skarpt från rullande tåg«,
medan Kvällsposten skrev »Lvskjutning från tåg över Ljungen nytt
försök som lovar fortsättning« och
Sydsvenska Dagbladet lockade sina
läsare med »Morgontidig salut med
luftvärn från rullande Skanörtåg«.
I öppna järnvägsvagnar hade
man monterat 20 mm luftvärnskanoner. De skulle ge eld under gång
mot en flygplansbogserad målkorv,
som kom in över Kämpingebukten.
Pjäserna var bemannade av militär
personal, som skulle fungera som
instruktörer vid repövningar under
den instundande hösten.
»För övningen«, skrev Skånska
Dagbladet om tilldragelserna den
19 augusti, »som närmaste leddes
av kapten Bertel Orton med löjtnant
Sune Bau som pjäschef, hade omfattande säkerhetsåtgärder vidtagits. Genom länsstyrelsens försorg
hade vägen Skanör-Ljunghusen
avstängts, och polis och militär höll
spärr samt släppte [bara i skjutpauserna] igenom de fåtaliga fordon
som var ute så pass tidigt som vid
5-6-tiden på morgonen. Till sjöss
hade man också bevakning, och
mellan samtliga bevakningsposter
var radioförbindelse ordnad.«
Tidningen trodde att övningen
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varit lyckad eftersom ”man inte bryr
sig om att skjuta på fredagsmorgonen, som man haft möjlighet till”.
En månad senare var det dags
igen. En av dem som då var med,
var i vintras avlidne Sture Svantesson, fast bosatt i Falsterbo sedan
en tid men med sommarhus i
Ljunghusen sedan många år. Förra
sommaren berättade han, att han
som nybliven reservfänrik inkallats
till repövning som troppchef i ett
normalt traktordraget och cykeltolkande 20 mm lvakanförband,
bestående främst av tre pjästroppar
med tre eller fyra kanoner vardera.
Hans uppgift vid det här tillfället
var att från sin plats i loket samordna flyg och tåg via radiokontakt
med såväl pjäsmanskapet som flygaren, som drog målet, och att ge
eldtillstånd, när förutsättningarna
för det var uppfyllda.
Denna samordning var extremt
besvärlig enligt Sture. Flyget skulle
befinna sig på lämpligt avstånd och

inom tillåten skjutsektor samtidigt
som tåget skulle befinna sig inom
det område längs järnvägslinjen
som det från säkerhetssynpunkt var
tillåtet att skjuta från.
Själva eldgivningen försvårades
förstås också av att vagnarna skakade längs rälsen och av att flygplanet och tåget ju rörde sig mer eller
mindre vinkelrätt mot varandra.
För sin del trodde Sture att det
var dåligt med träffarna. Sydsvenska Dagbladet skrev emellertid
»Skjutledare var även denna gång
kapten Bertel Orton, som framhåller att resultatet av skjutningen i
stort sett blev relativt gott, i vissa fall
mycket tillfredsställande«.
Med erfarenhet av inte så få
militära övningar kan skrivaren av
dessa rader dock inte låta bli att som
avslutning kommentera faderns påstådda utsaga med att så brukar det
ju alltid låta efter militära övningar,
tåg eller inte.
Frank Orton

Instruktion ur häftet »Briglv på järnvägsvagn« texthäfte till bildband, 1957.

[6]

Nyckelhålsparken

Några bilder från Nyckelhålsparkens förflutna.
Där man nyss har invigt en park
har det tidigare legat ett pensionat
på 20-talet, som blev Höllvikens hotell och restaurang på 30-talet och
dessutom Höllvikens dansrotunda
som mest kallades Nyckelhålet på
grund av dansgolvets form.
Tyvärr brann hotellet ner 1955.
Dansbanan klarade sig längre, men
brann likväl ner 1987.

[7]
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I samband med det stora ombyggnaden
av Toppengallerian måste de gamla
skyltskåpen vi och Vellinge fotoklubb
hade tillgång till, tas bort. Vi fick dock
ett erbjudande att ha liknande skåp på
väggen precis innan Systembolaget vilket
vi accepterade.
Skyltskåpen är då avsedda att våra två
föreningar ska kunna visa det som på olika sätt representerar oss. De nya skåpen
är nu uppsatta och med bra belysning.

Här har Calluna de senaste månaderna
visat bilder med samma tema som på vår
sommarutställning på Skanörs bibliotek
med Allt om BAD som tema.
Nästa tre månader visar Vellinge fotoklubb något från sin verksamhet. Calluna
återkommer i december med tema som
ännu inte år klart.
Vi tackar Paul Bertilzon för denna möjlighet att på ett utmärkt sätt kunna visa bilder
från vårt arkiv. 				
ihj
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