Systrar & Bönor – Nyinvigning
Trelleborg 2009-04-02
………………………………….
Torsdagen den 2 april höll ett av Trelleborgs populäraste caféer sin nyinvigning med
VIP-kväll för speciellt inbjudna gäster. Vavade.se var på plats och minglade runt bland
ett 70-tal gäster på Systrar & Bönor.
Anna Ramsby startade sin cafékarriär i Anderslöv då hon 2002 tog över anrika Greiffs Café
på Landsvägen och gjorde det till Café Anna. Sejouren där blev dock bara ett år kort och det
dröjde sen fram till 2006 innan Systrar & Bönor startades upp på Algatan i Trelleborg. Då
med sin syster Efva Persson, som dock steg av strax efter invigningen.
Anna fortsatte själv och redan efter första året blev hon utsedd till Årets nykomling på
Trelleborgsgalan.
Trångboddheten på S&B:s enda våningsplan blev snart påtaglig och speciellt vintertid då inte
uteserveringen var i större bruk. Därför kommer öppnandet av ovanvåningen att bli en stor
befrielse för både gäster och personal.
Att det dessutom blev Bed & Breakfast berodde på ett ultimatum från fastighetsägaren i det
gamla bankhuset.
- Ja, det var allt eller inget som gällde om vi skulle få ovanvåningen. Därför tyckte vi att det
var en bra idé att utöka verksamheten och starta B&B, berättar Anna.
Förutom det stora allrummet på ovanvåningen finns nämligen även fyra dubbelrum och två
familjerum. Både rummen och caféet är inredda på ett mycket kulturellt och smakfullt sätt där
Annas erfarenheter som inredningsexpert kommer helt till sin rätt.
Satsningen på ovanvåningen och det nya konceptet är stor där mycket research, tankar och
planering ligger bakom projektet.
- Sommartid kommer vi först och främst att marknadsföra oss mot turister från Tyskland och
vintertid ska vi vända oss till företag med inlånad personal, fortsätter Anna.
Bli dock inte förvånade om även en och annan trelleborgare checkar in på S&B, ett av
samtalsämnena under kvällen var just att ”man kan ju faktiskt stanna kvar här om man nu inte
orkar ta sig hem”. Om så blev fallet bland gästerna under invigningskvällen förtäljer dock inte
historien.
Kvällens meny bestod av olika sorters smörrebröd med öl, vin och vatten samt riktigt somriga
hallonmuffins. Alla lät sig väl smaka och bland de nöjda gästerna hittade vi bland annat
Malmö Arenas Göran Gunnesson med frun Ann-Louise, Valens Marcus Middleton,
Handelsklubbens ordförande Lasse Bergqvist och Gustav Skog, kommunjurist Jonas
Rosenkvist, oppositionsrådet Catherine Persson, turistchef Anna Wild samt de båda
reklammakarna Cecilia Magnell från Pi Idé och Jan-Henric Andersson från Ara-Bolaget.
S&B går även i bräschen för det nya tänket inom cafévärlden och serverar numera både
frukostbuffé och salladsbuffé till lunch, något som blivit mäkta populärt på det lilla caféet
med det stora hjärtat mitt i Trelleborgs centrum.
Fotnot.
Marknadsgeneral Lasse Svensson kåserade i sitt invigningstal på Palmfestivalen om att
Systembolaget fått uteservering. Nu är det ”nästan” sant eftersom S&B även kommer att ha
öl- och vinservering under sommarmånaderna.
Peter Kronström

1685 var första gången man säkert vet att kaffet kom till Sverige. Göteborgstullens papper från det
året visar att någon tog in ett halvt kilo kaffe. Två år senare stod kaffe upptaget som medicin i
apotekets prislista.

Kung Karl XII var den som verkligen satte fart på kaffedrickandet i Sverige. När konungen var i Lund
1716 till 1718 hade han med sig en turkisk kaffekokningsapparat. Under sina tidigare år i Turkiet
hade nämligen kungen upptäckt drycken. Kungens hov fick varje dag fick flera kilo kaffe av turkarna
och det sades att han gjorde av med tre kilo kaffe om dagen.
I mitten av 1800-talet hade kaffedrickandet tagit ordentlig fart. Brännvin var annars en mycket vanlig
dryck i Sverige på den tiden, men kaffet vann allt mer mark. Och detta oroade brännvinshandlarna,
eftersom deras försäljning minskade. Vid 1756 års riksdag blev kaffet för första gången politiskt
slagträ. Då genomdrev bönderna ett totalförbud mot kaffe som en hämndaktion för att de nekats fri
husbehovsbränning av brännvin. Kaffet hade redan hunnit bli populärt och det var svårt att
upprätthålla kaffeförbudet. Det förklarades vilande 1769, återinfördes 1794, upphävdes "tills vidare"
1796, utfärdades igen 1799 - efter två verkliga nödår - fram till 1802 och slutligen en fjärde gång
1817 - 1822. Anledningen till dessa senare förbud var att alltför mycket valuta gick åt till
kaffeimporten.

Under andra världskriget blev det ont om kaffe i Sverige. Risken att transportfartyg skulle sprängas
av utlagda minor var så stor att transporterna upphörde. Så småningom lyckades Sverige dock få de
krigförande ländernas tillåtelse att föra in enstaka båtlaster med varor till Sverige. Den dåvarande
regeringen, med Per-Albin Hansson i spetsen, bestämde då att en del av den första lasten skulle bli
kaffe, detta trots att det inte var en nödvändig vara.
Källa: Svensk Kaffeinformation

