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Pressmeddelande…
Vollmers, en av Malmös äldsta modebutiker, fyller 90 år!
Butiken har legat på Östra Förstadsgatan sedan 1925. Ebbe Vollmer öppnade då butiken
efter att ha fått lång erfarenhet av mode i den anrika butiken Ohlssons beklädnad. Hustrun
gick en lite annan väg och öppnade samma år Östarps gästis (krogen finns fortfarande kvar i
familjens ägo). Barnbarnsbarnen (hoppas det blev rätt med generationerna) driver sen några år
den välrenommerade restaurangen Vollmers på gamla väster.
Kvalitet, kunskap och service har alltid varit ledorden för Vollmers; oavsett bransch och
oavsett ägare. Vollmers erbjöd och erbjuder än idag mode för kvinnor och män baserat på
aktuella trender och med tidlös elegans.
Efter andra världskrigets slut (1945) sålde Ebbe Vollmer butiken till Enar Nilsson (med
tidigare karriär från en annan modeinstitution i stan – Cason beklädnad). Enar valde att lägga
ner damavdelningen och låta Vollmers bli en renodlad fullsortiments herrekipering. Här
hittade den välklädde mannen allt av vikt – från en stor variation hattar till blanka lackskor.
1952 tog Vollmers över Borell herrbutik på Södra Förstadsgatan och hade då två strategiska
placeringar i stan – öster och söder.
På 50-talet var Vollmers som störst och Östra Förstadsgatan som bäst ur shoppingsynpunkt.
De två butikerna hade då hela 2 tillskärare och 4 skräddare heltidsanställda.
Skräddarsömnad var mycket vanligt och utgjorde en stor del av försäljningen. Kunden valde
ett tyg och efter ett stort antal inprovningar var plaggen exklusivt skräddade för att sitta
perfekt. Stigande löne- och materialkostnad, ett utvidgat storlekssystem och en minskad
efterfrågan gjorde att butikerna från 70-talet främst säljer färdigsydda plagg med små
måttjusteringar.
Som kuriosa kan nämnas att Vollmers klädde upp MFF.s herrlag 1955. Det är vi väldigt
stolta över.
Under 50-talet hade båda butikerna något så exotiskt som filmvisning för barn i
skyltfönstren (skyltsöndagen i december). Visningarna samlade alltid många nyfikna barn och
vuxna.
I samband med de stora kedjornas framväxt på 70-talet vek försäljningen via fristående
butiker en aning och 1980 valde familjen (som hade bytt efternamn till Neglén) att lägga ner
butiken på söder. Det kanske inte var det bästa valet ur dagens perspektiv (gågatan lyfte ju
försäljningen på Södra Förstadsgatan, fram till för några år sedan, till nya höjder), men på 80talet var butiken på Östra Förstadsgatan fortfarande störst.
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I början av 80-talet stod den gula tegelbyggnaden snett över gatan äntligen färdig och
Vollmers flyttade in i helt nya fräscha lokaler 1984. Där ligger butiken än idag - 90 år på
samma gata.
2006 tog jag (Georges) och min fru Noni Petreas över butiken från Christer Neglén, som
skulle gå i pension, och passade på att återigen införa dammode parallellt med herrmodet.
Idag finns det tyvärr inte så många fristående modebutiker kvar i Malmö. Vi på Vollmers
sneglar tillbaka på 50-talet och storsatsar på måttsydda plagg för den kräsna och
modemedvetna mannen. Vi jobbar med exklusiva italienska tyger, med blazrar och kostymer i
många olika modeller och passformer och i huvudsak med svenska Sir of Sweden och
Cavaliere som producenter.
Vi har, sedan ett par år, även storsatsat på att hjälpa brudgummen hitta bästa möjliga
matchning till brudklänningen. Vare sig den blivande äkta mannen söker en fräck kostym,
en smoking (cool som Bond, James Bond), en frack (det elegantaste av det eleganta) eller en
jacquett, så har vi flera heta alternativ.
Slutligen är Vollmers en bra och pålitlig partner till företag som söker slitstarka, snygga
och representativa lösningar för både kvinnor och män. Vi har idag en imponerande
referenslista med företagskunder i regionen.
Vollmers firar 90-årsjubiléet med många aktiviteter under året och ser fram emot de
närmaste 10 åren till vår stora 100-årsfest 2025.
Med vänliga hälsningar
Georges Petreas
AB Vollmers
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