
KI,AGSHAMNS OCH V.KI,AGSTORPS HISTORIA

vår törcnnB b.rcnliStsl.dlrna tilluppeill an eemn, i',lorniårioD !:icka iDtesebland
ä1d.e mh yDgre fd. sudie' och fo':kDing kring bygdens hindnr".I lnrsdivan rt eplyllr
Jer.lr.! har rin! samn.nsiilll cD scrlc ned smilskr iner bl.aonr KlaesharnN iDdusiri
hisl.m & n lill ncdltggnmgen iir l9l3 och Kl.Ash.'nr l910-2000.

Redan tu I 933. d v s le'n år rnan fdreningcn bild.dcs lr 1933. n.nrdcs dcn fdsh studie-
cnkch iKl.gsl[Dn. diir n.D dGkutende och soderde san,liiillds industrihisto'ia och
nriimiskomr knn! denn.. (Se rnr present lion a! örcningcns cacn hlslorh).
Sludieve*sånnden hI sedrD lonsd uDder dh tuoch bland dehaga'na ha det lunnih
toIn-g. nldrD pcisonDr. sotu sjiilv. bon i sa.rhålh och upplert delar !v irdu$riepoken. Dens
mi ieD iir nedtecknade itrotokolloch andm nore i'rgar fiån cnkh'na och urgörnu en
otrlnrligoch 

'ny.ker 
vikri! del .v löretunecns hisroiskaft cricl. Narurligl!is linnsidcn.

.ckså rllade dotu'nenr och lrndlingr, son föreningen låtr ö1cna enerkalk- och cemen!
indusrin. Allr :ir dkivcmr och rillgain8ligr ör fonknil)3. MateriaLel har under åreD ocksi iåh
uhytrjrts ien mängd skrineroch drhddlingd oni Kl.gshxhn..
Iskrlicn Kl*sh.nms irdunrihi$ori. harviv drlectrrDerdetrikroNlogisko'dniDg
lnåndesbörjan,sldetrvlS30riletrilldelb$rräslur€r:irl913Urökrgntrdhkh,ilrhlcrc.
som hån a1s lriD nneniDgeN eeet a'liir, har vicired rhsr åvsntu fi,in ridiartuignTr
stnfter bl a ur Mille Hxn$ons lotal. rdtud. Aibctc6 sönd Gh anda Vid.ic hd vi också
anunlOxieHnEdsllemb),adslij'eni'igså6bok1989o Vånn K lagsrop och K lagshanrn. '
dikeln Kh-gshrmn c( siills.frr iive tr 'r
liörder läsxr, soD är inlressend x! nänmre och irgående deraljer. \illvi u'mr rekommen
dcr. ov.nlicndc b öckcr. vilk ocksi bcskiler der soci.la lller i smhäller. skoloi fac(öe-
ningsörehen. kl,'loln er etc Mille Hmssons tumn llnns ryv:in bd, i e( utliningscxmpl.r.
Dctr. k.n cliohänvåndchc dlllnrsqrclsc 1å lån.s. Oxie I16ads llen$yeddnrenirCs å'r
biickerfiDnsatkijpavidsadlig3vtrarmgemangPiKvrndala.Vihiin!isarrillden
lin.r&föreckrnr* son biiojr.ishår.
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lnn€hållsfttrtecknins

Kagsh.tux induerih$roria. en itcrblicl i koNloAisk ordtri,rg

Kl.gslrnN) - Tyeckjö Jnmlng
M'nnon lill cn slumen lid En skildnng.v livcr pi Nylird

Ko,1 p,tsenhrion ar addningon
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KL{CSH{\'tNS t\Dt Sl RIHtSTORtA l8C5-tql8
En återblick i kronolosisk ordninq

f6*r nig kod. ord onr lnn onsr.nr.
Nannr. son, slura.lrii ro,t" tillhör vikingrriden dh i VnsrE Klågnorp h.r d.t linirs en
bopl.r lii \ikirgrlidcn.somtickräRardcl1. EnligltrgenarlDgessk.e$derclåuxthorpi
mnren rr lioorrlet, Klåtltorp 1401 14i0. Klnro.p 15112. Veslcr Khrnfup l6ll.
lihgstorp l7l2 och sedan väs1ra klagsorp, vilketn!'nn shd6sres rv Kungl.lvhjr.år 1335
FiidedeD tr en lomdrnskt 

'nansn.mn. 
Kl*k. en n.nn. som inrc .N änts under krGED tid.

Elicrlcdctr-rorp" = nlbvegc pä "rund ar iDUItning från rnnan on Khgn,,mn lick sitr
nrm ir 1393 med r6rleden Knss eft€rKl4lrorp och cnc edenh.m Dli$j$tl]!rrr!rcn.

r335 1390
I lur börlade det heh n:iea' riossl För an Jå ettoligr s\a' pä frrigm,liser!ien sköm cllcr
kanskesa!a. Hrsannd€ntuiir\et!i ingeminr:oh. Drcn Dan tir töanodr och fto rdenifie
heltsåkn gnnd och rt verkligheGn dåned inle allikdallt fd mycket.
Någonglngislurcrp{ l33oraletlddrudeslgNngodätrdskafisla'€upDiÖrstrnd Medn
de kajkrde runt i sin bår n;'nnade de sig den g'uda ku$env Tygehjö. Där ti*rc dc gn i
htrdocltn6öklåt.silitc jölk.PålånstldLnckdesyndenaå'dmede(jttrchögtt d
De rog sikte pi trider och vadide,land pi de ödsl,ga nngsn.rkenr.. Gårdcn v.r d.gcns
Nyaård. eller riitaE sagt gårdlgens. dn gå' den 

'e!s 
njr Dågra år sedm och linnrade plab för

nybebyegelse.Nindeundmdeupplillgilrden,l.dcdoniäikcriuhtrrklNJrltigjordeDMr.j.
på vhsa$ällen låe [a]ken iöppen drge.. De behörde bar sparka imrrkcn, sil fanniiddc

Närdek.n,liainrillAi'denochfåh'njitlkisinspann.päpek edelörprt.den einden
r k. ikcdom.r. soh doldc sia i lms marker H.nverkade ituednektöverasbd.Luntxldc
oDr ari n,an hi' i.:kren redan togfiimkaLLillh sbeho!. rill jordfdrbiirting ctc o.h.n dc pa

erenkchsftrocksiibii.dcdcr.Mongodiinnii-ednavoivrigaochhladeo rhhii g:illde
der mer än husbehov. H:ir borde 

'nan 
klnna sätta nycker folk irbelc o.h bryr. i eor sk.l..

h k.lk!r.v skulLeBrii!.s ocI kalkeD ur!i'nras ti]lden n]'rlidens l)ehor. den utökrde bl,gg
narionen.deallt ner soclcrfabrikemd er.. Fnkm. visnc v.d dc hladc on. t& hDNn. di
Cionaft h0denr EdN drgit nyntr ^ krlker isrorskall
Om nu de$r fisltare satl€ nryro. hurtrder pi, p.tonen. sotu hE c L.s Hcanodson.detvervl
i'nc.vndvidn'eniorreri.xnha'iverkligensrtcigångrdgr:ivatmhensfdBtaLalkbron.
Deta tr en rerklighor. soi scd.n löLJcs rv cn s.golik utvccuiig.

Tygclsjit och Väim Khgdorp mr r!å gnDnsocknroch grrnnfd':rnninsar i Oxie Hiir.d.
FöNnlin!.n^ bildidc ct p.sror.r, $m äroN)åmtrr iLuDds Sliis l.andebog redrn år li69
Det år del endr F*o'Iet i Sre' ige. son fiå rill ir 2005 inte har f6iinJr.B. Sotu cn löljd .v
Slcnska KyA.ns orsh*nrrer iry bild.r D$ dock i o in nr 1006 en ee'nensrnr ins ning
KyrkoDr lig. som idrg. i de östu delama. nred bysxmfiilligheten rum onlkin! sig. JiinNidcs
srä.]r!c sig Jc bidr linresmala sockraan Dior riisre. och ()tsund Mellan ky'kbya,moch
s u ndet lig gärdtna uapridda nol lan b&d,gr åktu. Länlv i viistLr brcddc *r n.r[o ur

sisindclrd ilå.ernal.renNor.dn' va4e gird äede si'i deL FåD ö*e' dlLv:iier gicl rtgrtr,
soDr adöand kyrkbyamr med standtudrken I öicr h.ns hnds iiA* rill M nö.
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I viiid lanns cn lörb indelse. soh sä rniin i,rgoin stSc krc slg !i ll grannsc k n cn i södei Ccssie.
Någon ljg rillLimhrnn finnsdock inre Skulle mrn ta sig dn v derrillrthoppaöleriocl
och scn och lols. sia fr.m mella. ber.nde djur. Nitgot Khgdramtr- lannsånnu i'te.menen
liss bebl,ggeLse ånDs is€knanras viistra delar Dii' fannstonenkrog. 'Minrrs krog , diir
nr . dryckerkundo lönäms Dcn. v.r liinsr iin.n nåsra sprirlsriikrioncr sen d.gens ljus
Srundtals klndedetaå våldsrmt t l h;n, nren mnrs vrder två symdlisen lridsaNn.

ITE

.../. , ./-:

|!/'..

l(rosen llis i nä.hcten .r d. lens S1. tionsDark nellan S lin sens yä s och Nvså rdsräse D

Kyrksrnheten vr nor. inte minstberoende påde doninennde pråsrer, son vt ve*smha 1

tös.hlingm)r. Narm en Holst, K.llenbera. Rietz, Baaer och tiredluDd, alla ulnänmdr till
lr'osrar, ha, ur snr stskilda hidorir och giorde Fsroritct Tlgelsja Väna Kl.giorp tiu Oric

Den ftidsamnrabondebygdenl€vdesiuliv, sotuden gjodi irhundmnden och hgcn h.dc cn
hnke på an dessa FJrh landena slulle kuDDa åndns. Pigor och ddngd Ibeirde och bodde
pä gtudama, d:i. bonden sryrdc och stallde. arbcbdrgdba rd lilng. ncd slr o.h släp.
oisnvnor och faniedorn sk Dade en oiäNr 6rdelni.s.v ectmmstillgånear.
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I krlkbroner stod, ischrktefter schakr. rtrbdrde dch sler nrd at Ad!. trpp k.lkslercn. Med
hrk dh spcll. sp.dc och skyfi'ol gdrde Dan j sonnna Ersoloch iskrll vintefuh bir lör bir
upp der sonr så $iningom ble! et non bron. Cnka 130 h.n v.rnr.n$5llda ien niu*ri,
so sklllD urvid!.s tu mer

t



Klagshamns Hamn
Ha'nnar hrL ar snit uik hinornk b ud på .tr tidigre dgila
iörhmd ?v w?lre sverson.villvi
Bildemr i skrifien iiren såvad öreninsen riår Ben-rve crundnÅ son rill E crundius (Nir$on).
som r vskn'nvidtr'llfl iKlilsh.mnpi 1e10.30khl
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HrsT0Rtt(
FraD titl slurer ,v r !00-u1er vr kNrlinjen rdn LinnEm och södent obncn. omfidd ulsjords iv
ängsmar[ med en lånsgto nd $oi d uu
ofrknng I $35 rofrsod bdrver åv en h3n, san alltner nödvändisl. Förehsd uppdros 1392 å!
kåpenen tid Klngl våg'och vånå$ysgtrdskårcn , H. Holnbe€ åt giim opp d 66b! rill fl h$-
brygga. Rjhingei finns idxg i rdidinc s åikiv. A! nåso mledning blev projekler aldrig rerlisent.
Dil iy! intre$enter övcnog kålkbruksrörclsen 1396 bild:d* d n)d bolag, Khgsbrps Kalkbrcls AB.
kon bchokr N dr lxm upp på nld. RepFsentanrer iiir Faxe Kalkbrud A/S iisick i dd nya ey€l*n
och ncd brkc på ök3r $neibde nellrn de danska och svenska lolrbru[ei rodeod bygAndd å! en

Ens bNiljåde msökniner h6 Kusl. Maji €b Lan$ryrdson kmdc cn 
' 
600 mdd länc ut$ llmd

påbölås. D.r håde en bEdd. son giv phr lir en jåmviig$!tu ooh en smål våg. ldås dr u'ryllBd.i
ss ur muddr.des en haiin rillltnpligrdjup Mt'gdeuv

$enfiskebåtar plockrde upp sislensblock lrån Örcshd. D*sa lom lill
kaja åeeninsen. Näl luDren vm klI l3e3 h.då koshdcnå fd rryn
och tåskoniD! trppsift till I 3 4 500 konor.

Hrbn.n pi l92c.nlcr

i exft hrmn söder on den påböiade-cns.k. fihåni Dån bld
dmk inrc kl* tdiitu l9:9 1910. då D i en konjunku$vack! hlde svtd d! sy$elcån' pcrcon,Letr

n d mfindas av6sk ebefoltninlen. Vid denna rid urrylldår
också d lånså våsbrltarc. som löpd länss fiskeh.nnens $dm sida och itrbi dhnå liingl d i
ö-".d N."-.r,-dd -*h "" 

d

vid l9ro{lebbörjin} det KlagshanDs Cemenlv*ks AB. $n igdc och rdF,lbde ll3motrådd.
Ener nedlålsrinsm I 9r3 kom K hgshlnns H,mn AB och Kmk ux kgus AB. senaE köpr* heh
udden ?v BPA och i slutd av lggordelog PEAB övci Måhnö sbd hr
ftjd.! dr infiybnde ijver ödllhndena på o'nddd.



SJöFAR7
ch den löda biiieo 3r ände i apil deft år. Utuls årrsående

Dinader nan rill novenbe rnl:inde och avlick lil fa4s. Det var ftami 70-30 lons *sdskdror urai

Under tölj mde ir näI ce'E nillvskningen kon m il igåns. var der i fta1a hdnd prcd uktoi vjlkr
ed olilu bit$* till hifinen. Sve.boluds 20001ons ångrxnye.

s.k. sleikmsi. r.ex. Gor,luloch Rins- kon Nd kol. Avh rndd tudgn

Dcn huvudskli$ie urftselptudur v någoi itrlare. netr
vanligane ln4g vr iioror*gl,r. .n' Nä- elld tenåsrq cales eller skdMtr mhj,ktei
I symerher vdr dd pde * på vgi. Rå.å och skilli'rec och iÄl3bodån*, son n,ed d*s få'lesryper
lladde iv c.denlransp.nema ftÄn Kl,Cshånn Mångå 

'nims 
Nånåidn

från ven. De lade ri1l vid cenMllad
phc*xd. dcn cnn.n bcsd n'ön$cr.

Y

Syerb:h€tr SKAGUL löper in fitr lossDine av kol



BEB YEGELSE OCTl T DUSTRT
Dsln60 blggnrdsn- son ulpördes le'nband ned by-lser ivh nnon-vlre(snlelrhslill
nbcbnn skrdd udff nälddvrsc nndninasvi*. lpå skåiskå
1rånni"s )o.r' 3v ddb snickrdos dd rirl, hrer. en' scnåtu bytgds r

bodde ov{Då. Äd en* byggd* der Dindr tesenusei 
'nit 

på h3nnplmen. D,t inrynd*

Iturtr trec. riån sddcr,

så k.h dor nor, gril huser år r905. Diir bodde lots o.h hoss*bilspe*onlkn och dår Lnns oclså e(

Det eoie eri bu:d mb skeppshrndcltr. Ejiftkip"qct kom lrio Nysii.d.
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CEMENTFABRIKEN KLAGSIIAMN

HISTOMK _ TILLVERKNING OCH DISTRIBATION

idjqat&]ivrnnj'|Ldodrrorfl



HISTORIK

Bygs'nin,turcI-Mill.rochskcppsrcdå sieud Hedbe€. båda tiånMal ij.ijvon.:åIr399
xli€no'is Krlkb.ons 

^B 
iRlagshånl D.ra rddxg håde ulder en rvåiGpcnod. örut 

' 
byg-!.Md

Dir nred xd n:ielr haNren och j ii., visr ftnbindc Lscd ri Ll d.nm
irdvigcrldckteso.ksåvidrerillTygelsjödärdcninslörlilllinjcnMil'na-r'r.llcborslsånbrnd

'lt' d fi.k o ci ril iriDn. xlxgsbrn,o, och siväl poi-soD j iinviig$1lrion

Då cfrftiråsaD pi.eDenrvriorvid sekelsli er.phncod! MdlD.o.h
h eringen Nd .emeftillverkfiD!. Encren ångdprcbLsD ir.ft rv å*dskd'aikict mh irejk
bcrsikude er lilpennodem läbnk invi! medl)onl.o.h{årdctr2jxpri|i 1901 I trttrshirgen

nar. sonr v'dq! producsredc 40 ror
iiån { knn.cftrl i r*re dehn åv

år l9ll be od dcDn. av rrå iing'nds
tren naochsl n'neriernrdrtild. , produ.emeknssi.

^r 
l9l I bylsd$ sii en ry hi'fon,Ebattiotr. sht tillenn ailiDj e tiin F, enn ksberX. vi lk.i

töNii! rnliiglningen med simel rii AB sydkrafr.

Redm iir rt)01lnr in rlg Klåcno4s Kel[brofts AB ri]lderål l39r bild.de Svenski Cen,ents
örsrljnin-qs*'idhdlsed. colctr'a Klxsslixrus ?nd.lav den svmska lem

Ed D:in diisk panen encrskiinski CenHr aB il ji'rnn'

Ärl9r6ronätrsdesrvirvLLgmm?rilli0.ElerncdöhdproduktionsonrrdljdDcinomccn'ent
rill gnrden pii D,idso.rr,!(non år

evdel',i',s meddeivi betongsilos. so'n rlnnu idr! 6nns Lv.i bygsd* !dåbbltrpp crttr bnnder
År r9rr ono,gxnn.mdes bol.seroch fi.r nyti, i.Kl.gshåiNcci
ur deD d}rb i k oiDon cntn k m hlsgde5 en * Bllndk,i i.gEti,tg

en.r0-s0rusn ror cenrnlklinkslcri! År r9l9 itrl.ddcscn ny
siruationen. !n n] u$ 3r neror lln

och kalklarne :ig$ing De$ öÅiirnnsxr ji& d.ck i,ft ö'skåd crckr va*b iöd dli',e in-
kddcs nled sknrki cement 

^8. 
Detu lnrel4 olsno-q dnften ål 1931i
l! rlsdnisitr i',gripåtrJc ronsn! dock d'iit.tr tiro iillår ler3.

Dd vr åll ce'netrniiNerkDins i Khs



Klagshamn - Tygelsjö Järnväg

Redaf år l39l liddesdef lö6r.lankcD pÄ mjiimrÄgDrcllaD Klagtmm oc[Tygckjö. Dct
var:i$rer rill Klagno+s Kalkbruk. Lrs Hcnodson och nrns söner. som fo eradc på h r
rGDspontobleDE!lörijchgerskllltrodukrerskullekuDnalös$ Alla !anspo'terskedde
nånnigen då med lr;isr och vngn på landsriigen upp rill Tygehjö. d:ir omlastnirg rilljadlag
skcddc. Dett! var n!turligtlis eli 

'nyckei 
o'n$ändLigr och dy't blnspo'1säh. D:inill kon ad

uiJerhåller av vii-!c skölres 
'nyckd 

dåliSr av Ttgelsjö socken.lGnske beroende på an kalk-
brukei inte låg inoDr derasgräDser och it de dänned n eheller såg sig ha någla nöre
skyldiglrerEr rill et mern orfalta,rde vågudcrlriU.
Enjåmräg ftån kalkbruketnnt rill TyAelsiölämväg$raiioD och dårnrd ansltrhn,g rillbanan
Malrö ocb Trellebora skulle lösa problcmet aNåg llemmd$on. Ta.kcn på alt anlä:e! c.
hrm i KlagslrDrn och då samtidigt kmm ö ånga banan från kalkbn'ker ut tilldenna finns
också.8d. En $ordcl.! brukcls produktcr skullc dåmEd klnna s(.ppas ul nred båt.
Är139:hademankomnitsålångrarnankundspresnremenlijrtl.grillenl.srbry!:r.
låDgtul i0.e$nd. dair n,an liån en såskild lasikaj stulle kunna lasra.ch lossaskuto.

Tyvä[ kunde inte Hei,nodssoDs reålisen sim djä'aa plaDer, då ö'rrrgeh ekonomiskr
pobien blivnsl son ar det nise saljas. Der blev der JaNka F.xe K.lkbfld sonr år l3s6
övenog Klagsto'ls Kalkbuk och so fick lönerkLigarankamrpåjä vägochhann,

Såledesbildrdesetrktiebolagmed660aktie,å550konoröraDläggnn,grv.iåmrägen.
Koinn0cmrdc bola8ssräfln. ltlh i Malnö dcD l5 naj 1397 och bolagct fick naDncr
Vä*.a Klagdory Tlgels.jö Jånvägs AB. Till bolaget löria srydse valdes Jirktören
H.E Bo.ne. vicc här.dsltrdi.ecn P.Bc.dzocn löjn.ntcn l.ecnrar Pclcrsson.
Koncesion lörjämviEen beviljadesrv KLmgl.Mail den I I juni 1397 ocl bolassordtringen
siidldncs dcD 20julisaNna år.
Jlimrågen bllsdes med dndlöreD Bome sonr bygghErE ocn nied lijjthren Pelersson
somton$ruktö' ocl,byggndschef.chuppläsfö.alhnäntunkden26oktobe' l393och

BrnåDs ö'*e tafi kchel!ff Gu*ålG.th$d ADde'son

KosludcD {ijr banans btg$nde uDDSick rill .180 000 kmror inklNive rullande DBteriel
I pdser ingick en nodn.hpårig b.n...1.1 kilonrderlåig. Riilscn liigdc I7.? kg pcr rNtu
Minsrr kn^rrdie ra' l00merer. nö6tr lLtnirg 10'/".ochhögstr tillåtrhaiighet
l5k'rtri'n Är l9o,lbyncsriikctrrill trrucdvikr25kapcrmclcr
I priset ingick iv å begsgnade rarl lok ocb njr pe':onrafi ken Nå { t! åa{ li ga personragrrar
samr ftr sodsmNponema 56 $ ivåaxlira vaemr.



MINNI]N FRÅN EN S\''IINNF],N TID

Er berättelse från Iivet på Nygård i Klagshåmn,
n€dtecknrd och fiirfattad av Kårin Åvall.litdd Månsson.

N{im kira fijråldrar. Krininr o.h Aueur Missm. vr båda 6ddn på lsoGh

Mrdg, rj'M m1turi htji! fiåD nii bim rr' msddNiid. N;irFg föddes, r?r f nsnekbr pi sjöbos cåi i
Kla$hun. sm isr* N gd&i$rc r insp.koi Fl sjöbLp thn iir Dr6,
dli l, rNndende lNvqård i Krshmu. som då åqde av Kasshlmru C

i niirhetn av lstandg r.vjddssr

and ing På ånsm i nor lås dd rlill,
byne rbdei.niL ri skulh bidn i oEsund

NyBård ned hl.mm,nde röBbrrrrrd



KLAGSHAMN
E, betiittebe on årcn

1930 - 2000
llu llarar sig et smhålle. son är basemt pit en Edda sror arbesgilaie oc[ dcNa forsvnmer?

ldag. Då' nedläggni'rgaroch llyuning rv indusftiEr bli!ii vardagsnat. ver !isn de fledx
klar.r si! relalivr bm Drod starcns hjälp. Hur klarade sig då Klagshann. nit cedDnc och

Sonr loäna6 iavsniteD o'n nrdL'sbitiden gjorde de dåberörda ko'nmunciDa. V. Klaestorp
ochTvqckjö. rappn l_dsök nrt lirdr. Ndl åsgn i.!c tr ar si n ce'ne m och kaknrdusti Såriil
rcA$irg som t,.Dk och dcn nla ägaren. niikt iga S kånska CenEnr AB. uppvakladcs. Mar
lyckadesoctsåatruppn:letrliisrliånl93,1rilll9l3.nrcDdålardctoilc*alleligenslut.

Sdm er konplede rill dEssa s*rifter om årcD 1895 -1918, son, år haserade på en rikr nnal
hGlofthdokuDrcnriö'eningensägo.skallvihlrlöBökageenbilda!hursamhällersågur
vid iedlägglrnEen och hr dcl scdan ureoklsdes Nn har vi rylrrinc så tuång. doktrDFrr
ah rillgå. Denni berätelsc tu diirldr nera li'Gam och med i.slae a! ctr del trostllghkr
.i!rcn. Dc. är i ion b.serad på inlenjuerDed personer som är ödda i nritrcn^lurer .!
1910 ialer och sonr bon i Kllgshrmn i6isu delen a! sin liv ocn lorlara'rde bor kur. s rpi
bcrÄliar cns cgna nr iNrcn oc h e'fareD h eter. son sbåcker sig liin börj.n a! I 93 oia ld och
ftrnråt. skulle nåsor ittulellerpenod vam lel. så lår dcfta skyllas på dåligt 

'ni'nr.
F& enkeuiets sktrU lmi dxseN gatu.arm å.*iDts. så an lÄsareD lÄrbre sksll kunna idenrifien
olikaplalscr. Dcl Fr ifte ö.rån BuDkeflo Ko'nnn'n & 1971 inlorpormdcs .Ed Malnrö.som
vi fict .'nn pi laloroch vågar.lnnan dcssfanDs bara 'nflkEgistr 

rgsnunrner. son vf
lika fijr heh bodrdsomdden. T exhade allahusen vid Mailleviige,r adressu Klagshan l6'
ieda o,tuådctlidEmilPåhresFktivePålNik!Ägålldelesinrillhete Klagshxnn39'
B.evbänren på deD riden måse alltsii h. er bycker god lokalkatrtrcdom lij' on kuDnrklan



KVARNDALA GÅRD

Il!!e!!\
Kv,ditulå. -qÅrd nr l1 i Vä$m KlaeioLps socken. ir eD av sex sirdii $fr ljck lisg, k!åribykämm vid enskiåer å,

r3or. cårdens kringbys-{dx ron hårbibehållirs liån dmna rid. 

^idni 
bdåssd fin dcft fims bcvårår ifonD rv en

eo*kln*kånr llår år 1733. Då låg gården tu[ä'nd Dellar giil r l] i n.r och gid nr l0 i söde. lnskineskan in hni
1301vis gård påvmn slirrson, år I7r3.ntn nrd nenllerrv 3dnirsrishdcnm bycg'udd,tsddade. bla'td
arur skn6 re rv läuoma pi sird nr I ? och sinligr byggrdd pä gåd nr 10.

De äldn? uppgiirer onr liirden. $n vi n,ed hiilp N M!ldii SltklroAktrr_drctrins rlunir. bl 3 äg längden. darsar sig

Enliei iudierpå plir N $lilunnis rråi MrL ö Kuhm,iljö. åldr kenn eieloch forollans krn docli lionndsi,s
rn dd roriler end r llr d.l,r !v hon;3\lrngxn. $ lErdrfrånfid.nf6ieenskinerdvsfrånl700iaLer.Ddsaller
frannirullr de noru Jolånr åv blgg lbmdedrd nred aldre Ännor. ldckor od'

rdniill.dår r300 hld finns arcckningar on ift sården v i dålisi slicl. Det kh dxfdr piigo& ennds mhs ån
iivn gx gtJsbygsEdd hä 6rånDi r ftåtr 1300 hlds sn e håln och har då eEa( iildr ultjrnb rdtu-qiins,rc.
Onrtm |Dnoi intillsöd'a lå,c lås en vindmijlla. som dock blisre ne

cädci dJcvs fian rill år 1907 enbrn sor ladbN| ftd boslil'P$liöGtl
$'ntidigl köpre l Iög. MöDa-- envifdn,iilla.ble3d ir 1305 o!h belt3s
Donierdes npp igen pi Kvlmdrlas dii'.r.idonSoL dt pår huids nere' v*rer on gården. soin dåtolilen fick sirt
mnn od, $dcnnem ifoiknn'n även kaLLas ör"MöllatgÅrJcn Arrql0
vå illrsii den töBle nölhron på gården. Mö1|!n d.cvs fr.drirdkmfr rmmtill l91o1aler. då vingam? monkndesner
sh den nodemiserides rill olrenDroilrift o.hisdsnn.n rill cldif..

^r 
L9l,llöpcsdenavNihB.bhåd nerNils Måncn$oisdiid& relo ro $r.r

dnjrdn Nrrcth csd, md lltlp rv sdneim cöm ( lel r-n000) ocl] Kun(LerL-lee5).6inu skö.c huvdekliscn
jodbrukd. n$m Knft bc hmd om rvaaiiirelsen Dedu wphörde doc
Pxoll.llrurdrden,atrmksitrsnspondnedh:inod,v.gn.Bliskönsdiniburioir!holodtkoksrdM rin ll3'sos

ipmdtrker nir owr Rrgsci( sni
Nrrcer& MåneD$otr dos ir 1975 odr rw$kine sken. övenoss -!ird o!

årjordbrukA Han urjnrdc \$ idier
löirdrlNbnlirc Kun hade jiiDsides D,ed arbd4 pi sårdei åvåd 3in:ilhillg sor lågesrbehre på n;irbelågria

N:f kvamrörclsen 1.des 
'cr 

såldes liwmd o.h dhiå di i&s drb]€ed rill piivdbckd.
c irden 6ruhdo! rdD 

'i 
ll hdrFi rv r eeo {,ld dä c ö$å pensiondade sig od, jorden rendendes ur.

Kvrrodrhs!ilr. +rn hrev såhdes Gön, Mänen$on.som rvl.d dcn lr n'nr: ör10u. Hao varm. rcD i rilr
fijreoinssdu den n! rdsr933ornn|.,.rkriviviirrsttrdio.nH3r-H3oddtos,3eirgrn,n,alifttuniig€ns
iB06i€ dr8cn rdre sin d6d.
Unde.iren skrnkre h,n o.kd 

'nångx 
fiirendl son, nu iq:irilire srn,linsrr,

r girdcn nrd liltl'örundc mr.ks!
tusinc. Il,ns öNkm ur igår irrDiS.o r.rn xv l'.n,bygdlgåid.Dcir

fdrmis! och n,6ili*he. !t rijryrrkrisr.



.IARN-OLOFS AFFAR

KI,AGSIIAMN

KORT HISTORIK

Affiien, belägen vid Jånolofsväg i Klagshamo, vlr speciell med sitt urikå
sortimert av specerier och mttvåror kombinerrt nedjår! ocL blggvaror
ocb så sdålingon också med cemertgiuteri
De! var mycket vnlkänd såv i Krtgsbamn, son långt ula!fiir snDhällets

Agareq BcDgt Olssotr, sotr tiU affiirens grundtre, Anrå och Olof OlssoD!
har nu väoliged sldinkt åIf.irsinredrirgeD till vår löreniDg. Den år bu
innonier.d i en särskild lokrl pi föreningens gård, Kvårrdalr, dår den
bevrms fiirfråDtided och k.D beskådås.v allmånheten,



Föreningen Klagshamns och V Klagstorps Historia

En present{tion med några händelser och milstolpar senom åren

!9lD
årDu *ia.som srdrdlsonsd.le

den 16.orcn$.r r93J nddledning3vMilleHansson Mrn diskdd.de oclr $udond! sa rdllcsi,nrcssnb
indusrihistoria och miinniskomr ronr dEnnd-.rbel. rehen - Eodtenplatrörekon ' fiikyrkorörckc n so alLr

var rka knns i Khgshamn uid* dess i'rdu$nftL årei 1335 1933

1!!5
Pähö*enår 1935 an.ngerades en bildfttilldingplFolkesHusohKlagsham shisr.rb.
Den besökiesav4lO peBoner och viseles;iven fiji ban tlår Äi,edåns-mh KlagsliaDnN skolor
tulkugnen visädes i vilr regi fti ldr$. gårgc dd I dcccn,bo cnc r en geD oni gripaD de rnovering

]9!1
Ä' 193? strsrgerades en ny ukiällniLq.då i sambard med Folkeb Hus och Klxgsh.'nnsAö.r.reko'niiuns
30 årsirbileMr. Dema besijktes r 595 penonel vilker visxde.! iites.l ierhaille. w sron Utrdcrhöncf
fick strdiecirkcln rillliing lill cn eg lokå1. deiglinla bibliot.kcipå l,a våniDsen iFollek Hus Klaeshxmn
Hyr.i sponsndes.v MahnrjArbelarlkoDnuD Lok'lcr fick st r betydels. då Dun ntr kude gön bildubl:lu-

Slminaårlick mcdlcnnnår idudiecirkeln rillging till cemenrlabdlens gdnla konror. vilket sakoli8ci aldrc
pexone.bätre ltommer ihåssom pension.rea. D{ lle precis ö$er on vad som idag lortaamDde kalks ftjr
''Lilh bo(ef Eier et tips.! fdrfatunnnai Mary Ard.reson lycbdes Dåerarappra pionjårer dår riidda en

mhgd hrndLingar frm ce,ne riidu$iis driit fiån an fijxt6rås Deha vår i den s k grevens tid . då by-llnaden
tr*irkondtrltelevsochjämnsdesnredmarkeD.^l1adesaoers:ihligrdoku enr finns idr! bev.rade och
Egistemde i vÄn a iroch å' tillgänlli-qa6rfoEknin!

träa ridrj.i { jn iir!.:
Mitte Hansil R.usjiltr t udt i ,lh dr ht? 

"8.1 
tzdätntp dr d.h'Dte t


