
EBBE BONNING BERÄTTAR om SVENSTORPS GÅRD i Räng mm 
 
På Anders Olsgården invid Svenstorp bodde Fru Thilda Anders Olsson, född Nilsson(f.30/12 1860, d 6/10 1958 i 
Reng). (Anders Ols vägen i Räng är döpt efter mannen Anders Olsson). Deras barn hette Carl och Andrea Olsson. 
Gården ärvdes av Andrea och hennes bror. 
 
Till alla gårdarna i Räng och Stora Hammar hörde avstyckningstomter genom kyrkoherden i Räng, Collin. (Collin 
tvingade bönderna att plantera skogen på Ljunghusen och som belöning för arbetet fick de varsin remsa. Marken 
mellan Gottåkravägen och Rådjursvägen tillhörde Granvik, Gottåkravägen tillhörde Gottåkra, Vikensvägen. 
Ljungsätersvägen har tillhört Nils Andersson i Stora Hammar. Hela det stora Ljungenområdet tillhörde Kämpin-
gegården, som på den tiden var en utgård till Börringe kloster. 
 
Tomterna som Hans Mårtensson köpte på början av 1900-talet av lantbrukaren Nils Andersson (på 
Ljungsätersvägen) kostade då Kr 0.25 per kvadratmeter. 
 
Höllviksstrandsvägen, Ljungvägen och Stefensvägen mm tillhörde Anders Ols (ödd 15/1 1861, död 9/1 1949) i 
Räng. (Finns en  Anders Ols väg därför i Höllviken). Här fick Andrea och Carl många tomter som då var 
obebyggda. Huset där Anders Ols och Tilda själva bodde, ligger precis vid infarten till Anders Ols vägen. Längre 
ner på vägen har Lennart Olsson tomter. Andrea är nu 85 år och ligger på långvården i Trelleborg. Hennes hem 
Anders Olsgården i Räng (snett mot Henning B Persson, Stävie 4:3) är därför obebott. 
 
I Räng umgicks familjerna mycket och långt över generationerna. På alla kalas träffades hela familjerna och det var 
mycket stor sammanhållning. 
 
Kantorn i Räng hette Kantor Janne Persson och var gift med Hilma. De hade två söner, varav den ene har gården 
Annedal i Räng, utefter den lilla vägen från kyrkan i Räng mot vägen till Skegrie. 
 
Den stora Anders Olsgården, som alltså ligger invid Svenstorp, ärvde Carl och Andrea, men Carl fick ut sina 
pengar för han behövde dem under andra världskriget, medan Andrea lät sina pengar stå kvar i gården. Efter en tid 
fick Andrea och hennes man Ludvig (född 5/11 1898, död 23/6 i Räng) möjlighet att köpa Svenstorp.  Brodern 
Karl i Räng hade då gjort av med alla sina pengar och behövde ha kanske ett par hundra tusen som var mycket 
stora pengar på 40- och 50-talet. Då skulle Andreas man Ludvig tillsammans med Ebbe Bonning hjälpa Carl, men 
det ville inte Ludvig.  Varför Landfiskal Ringblom och Ebbe skulle ordna upp allt. De hann inte ordna upp allt 
innan någon månad senare Landfiskal Ringblom dog. Ebbe gick då till gamla fru Anders Olsson och fick där en 
sparbanksbok på 17.000 för Carls räkning. 
 
Carl hade ett boställe på omkring 100 tunnland invid kyrkan i Räng och den gården kunde man behålla genom att 
Ebbe och Lars Hempel skrev en borgensförbindelse på 10.000 som lades till fru Anders Ols bankbok med 17.000 
och klarade då av skulder på 27.000, och därefter kunde gården drivas vidare. Detta boställe ägs nu av Karls son 
Lennart som bor där med sin hustru Ingegärd och de har reparerat upp stället mycket fint. 
 
Carl hade tomter i Räng och Höllviken som han ärvt efter sin far Anders Olsson utefter Anders Olsvägen (liksom 
Andrea). Carl sålde efterhand litet tomter. Så tog Lennart vid och 1976 dog Carl. 
 
Svenstorp (på ca 120 tunnland) såldes till en släkting som hette Lars Otto Hempel, vars mor var kusin till Andrea, 
då Andrea gärna ville att gården skulle stanna inom släkten. I Räng var den största gården Fredshög, därefter kom 
Kämpingegården och Axeltofta samt Anders Olsgården och Svenstorp i Räng. 
 
Uppgifter om släkten och om ovannämnda gårdar är till stora delar framtagna tack vare Olof Anderssons äldsta 
dotter Dagny (syssling till Folke). Ebbe Bonning ringde henne och frågade diverse och noterade ner. 
 
Och så till sist en liten histora: 
 
När Sylvia och Folke gifte sig i Oslo och man efteråt stod och tittade ut över fjorden, så sa någon: "Se så grant det 
är!!" Men då sa Folkes moster Karin Knutsson: "Det är min sju lika grannt hemma i Immeln." 
 
 


