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                                                  LJUNGSKOGEN 

Min favoritbild från Ljungskogen
Min favoritbild från Ljungskogen – omslaget till 1906 års 
broschyr

1905 beslutar styrelsen i Bolaget att göra en broschyr över 
Bolagets område. Lasarettsläkare C A Ljunggren och VD i 
Bolaget Gustaf Kinell fick uppdraget och presenterade sitt 
förslag i oktober 1905. Broschyren som hade krävt mycket 
arbete blev klart godkänd och det beslöts att trycka den 
försedd med tillräckligt antal fotografier. Upplagan sattes 
till 1000 exemplar på svenska och 500 exemplar på tyska.
Priset beräknades till 1500 kr. Broschyren med 28 sidor 
trycktes av Hugo Brusewitz boktryckeri i Göteborg under 
första halvåret 1906. Kostnaden blev 1462 kr. Så vitt jag vet 
trycktes den bara på svenska.

Omslagsbilden är en fantastisk bild av Ljungskogens 
Strandbad från den tid då det fanns badtält, ålafiskebåtar 
och kanske någon privat motorbåt stationerad i Trelleborg. 
Konstnären har förblivit okänd.
Broschyren berättade om området och dess fördelar, och 
beskrev såväl natur som infrastruktur. Ett antal villor fanns 
med på bild: Doktor C A Ljunggrens villa (Storv 62), Strand-
stugan (Peterséns väg 8, då G Petersén, idag Berger),
Villa Sanda (Storvägen 60, då O Mattsson, idag Svensson), 
Skogs-hyddan Storvägen 46, riven) samt Thotts Jaktvilla, 
(Storvägen 3, då Bolaget, idag Kull)

Johan Kock var skicklig på att engagera expertis. Två kända 
namn finns med i broschyren:
- Professor Carl Curman, tillskaparen av bl.a. Sturebadet,
engagerades tidigt att skriva ett utlåtande om en föresla-
gen Bad- och Strandkuranstalt å den s.k. Skanörs Ljung, 
”Ljungskogen”. Curman skrev 18 okt 1898 (!) positivt och 
avslutar: ”den i försiktig skala och med klok beräkning 
påbörjade anläggningen i denna gynnsamt belägna ter-
räng som med väntade goda kommunikationer bör ha all 
utsikt till framgång och kommer att fylla ett mycket be-
märkt rum bland våra svenska kurorter”.
-Läkaren och naturskildraren och Strindbergvännen Paul 

Rosenius bidrog med två artiklar: Den ena var Roffågel-
strecken på ”Ljungen”. (Tidigare publicerad i Sv. Jägarförb. 
N. Tidskr.) Speciellt örnjakten beskrevs ingående med ut-
sagor från Fritz Flygare i Räng som skjutit fler än 200 örnar. 
Den andra artikeln, ”På Ljungen”, daterad 1901, är en kor-
tare naturbeskrivning.

Mitt eget exemplar av broschyren är lite slitet men jag hit-
tade ett bra exemplar på Nordiska Muséet i Stockholm. Med 
Bolagets goda minne har jag använt ovanstående bild, bro-
schyrens omslagsbild, vid mitt skrivande om Ljunghusens 
Strandbad. Det finns nu också en digital version av hela 
broschyren på Ljungskogens Villaägareförenings hemsida, 
läsbar för alla.

Bertil Carstam

Omslagsbilden är sedan 2016 ett inregistrerat varumärke 
för Bolaget, AB Ljungskogens Strandbad.

Omslagsbilden från 1905 är en underbar jugendbild av Ljungskogens 
Strandbad, vår strand, med sina badtält. Bryggan kom något år senare. 

Konstnären är tyvärr okänd.


