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Grundaren till vår tidigare lanthan
del hette Peter Larsson och föddes 
1862. Hans föräldrar Lars Johans
son och hustrun Johanna (född 
Jönsdotter) flyttade till ett hus in
till Rya kvarn där de drev lantbruk. 
Fadern ägde även Kvarntorpet där 
Villa Bokhaga senare byggdes. 
 Peter startade sin affärsverksam
het 1878, bara 16 år gammal! Han 
flyttade till gathuset 1882 där affä
rerna vidareutvecklades.
 Peter sålde specerier och koloni
alvaror, glas och porslin, foder och 
gödningsämnen jämte fröer.  Lant
handeln och bostaden i Rya fick se
nare fastighetsbeteckningen 10:9. 

Byggde Villa Bokhaga
Den driftige ynglingen övertog fa
derns gårdar med tillhörande mark 
1885. Han gifte sig med Matilda f. 
Johnsén den 11 maj1886. Paret fick 
inga barn. Han byggde det stora vita 

Grundaren till Rya Lanthandel

Peter Larsson, som grundade Rya Lant
handel blev 80 år och levde mellan 1862 
och 1942.

huset, Villa Bokhaga, 1913 som 
festlokal på Kvarntorpets mark. Pa
ret flyttade sedan dit. Peter Larsson 
blev 80 år och avled där 1942. 

Var politiskt aktiv
Peter Larsson blev en förmögen man 
och var ledamot i Kvistofta Kom  
munalnämnd under 30 år, ordf. i 
samma nämnd två år samt ordf. i 
kommunalfullmäktige under två 
år.  Han var landstingsman 1907–
17 och styrelseledamot i Skånska 
Spann målshandlareföreningen. 

Ny driftig ägare
Den lilla lanthandeln fortsatte att 
utvecklas och en ny driftig ägare 
och tidigare medarbetare, Algot 
Andersson, köpte verksamheten av 
Peter Larsson 1936. Då var det en 
speceriaffär men man sålde även 
spannmål och gödning till lant
bruket. Den första bensinpum
pen kom först på plats i början av 
1950talet. Se även artikel på sidan 
12–13 i denna tidning. 
Information och bilderna har  Museiföre
ningen fått genom Thommy Svensson.

Lanthandeln nya ägare Algot Anders
son med sonen SvenTore bakom och 
troligen finska krigsbarnet Matti.

Villa Bokhaga byggdes 1913 som festlokal. Det vackra huset klarade sig med nöd och 
näppe när Västkustbanan drogs fram förbi Rydebäck i slutet av 1990talet.
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