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Medlemsblad för Staffanstorps Släktforskarförening Nr 2 Dec. 19B4 

Box 7, 245 00 Staffanstorp. Tel. 046/25 29 72 

Redaktör, Lars-Erik Nilsson 

Ännu ett nummer av SLÄKTTAVLAN lämnar här kopieringsmaskinen f.v.b. 

till våra 31 medlemmar samt det 15-tal av landets släktforskarfören

ingar som fram till nu nappat på vårt förslag om tidningsutbyte. Det 

är glädjande att studera den rikhaltiga flora aV eläktforskartidskrifter 

och -medlemsblad som vuxit upp under de senaste åren. Kunskaperna och 

idQrikedomen hos de ansvariga utgivarna är påtagliga och inspirerande. 

Entusiasmen och forskarglädjan hos bidragslämnarna är desautom alltid 

tt 	 stimulerande att uppleva. Fr.o.m. detta år har vi tidekriftsutbyte med 

följande lokalföreningar: 

1 • Söders lätts Släkt- och Hembygdeforskarförening Slättforskaren 
2. Blekinge Genealogiska Förening 	 BGF-Nytt 
3. Kronobergs Genealogiska Förening 	 KGF -Nytt 
4. Nässjöbygdens Genealogiska Förening 	 Släktposten 
5. Östgöta Gensalogiska Förening 	 ÖGF -Lövet 
6. Värmlands Släktforskarförening 	 Nytt från ••••• 

; 7. Storetockholms Genealogiska Förening 	 Anropet 
8. Norrtälje Släktforskarförening 	 Anbladet 
9. Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Släktforekar-Nytt 
10. Jämtlands Släktforskarförening JIS-Nytt 
11 • Skaraborgs Släktforskarförbund Husförhörsnytt 
12. Midälva Gensalogiska Försning 	 MG F-Nytt 
13. Föreningen Skellsfteå Släktforskare 	 Roten 
14. Västerbergslagens Släktforskare 	 Släktforskaren 
15. piteåbygdens Forskarförsning 	 Ätt och bygd 
16. Vasa Släktforskarförening 	 Släktspejaren 
17. Släktforskarföreningen i Jacobstad Släkt och Bygd 

Flsr föreningar kommer förhoppningsvis med i vårt utbyte med hjälp av 

detta nummer av Släkttavlan. De samlade tidskrifterna och medlsmsbladen 

kommer att finnas tillgängliga på våra föreningsmöt8n för utlåning. 

Till någon glädje kanske fördem eom inta enbart har sina rötts r i Skåne. 

Jag vill passa på att än en gång efterlysa bidrag till vårt eget medlems

blad. Det måste nu inte vara en ambitiöst upplagd artikel utan det räcker 

utmärkt med korta notiser om vad Du har hittat i Din forskning, efterlye

ningar av anor, frågor om egendomliga ord och uttryck som kanske någo~ 

annan i föreningen kan SVara på. Gör slag i saken och skicka in Ditt bi_ 

drag till nästa nummer som kommer i maj 1985. 
Red. 



Omslsgebildsn 

Lego-etadga fBr husbönder och t Jenstehjon af den 23 Nov. 1833 

på ett Malmöantikvariat fann jsg för någon månad sedan ett ex. 
aV den lilla ekrift som lånat aitt titelblad till Släkttavlans 
fBrsta sida. Vem nu än våra fBrfäder visar eig vara, så nog till 
hBrde de oftast kategorin "husbönder" eller "tjenstefolk". Allt 
så bör innehållet i högsta grad ha påverkat livet fÖr många av 
våra strävsamma förfäder. 

Det lilla häftet är på 16 sidor och uppdelat på 9 artiklar, upp
tagands alla de bsstämmelser sam rsglerade umgänget och förhållan
det mellan arbstsgivere och tjänstefolk under 1BDO-talet. Mitt ex. 
är vältummat, solblekt och fyllt med diverse underetrykningar. 
Kanske har det på sin tid haft sin plats i vråskåpet has någon av 
Staffanetorpetraktene åbor eller andra arbetegivare, vem vet? 

"Om skyldighet att laga fBrewar eig försksffa ••• " Laga försvar var 
för våra 1800-talsfränder ett viktigt begrepp. Det innebar att man 
bsvisligen uppbar anställning eller årskontrakt has Kronan eller 
var i ennan allmän eller privat tjänst, ett man ägde jord, Var 
arrendator, bedrev handsl, hantverk eller annan näring, m.a.o. att 
man ej låg sammället till last. 
"Husbonde må antaga så många tjenstehjon, han kan sysselsätta", 
står det i artikel 2. Anställds han fler än så Fick han böta 3 Rd 
16 sk. Om den anetällde var "försumlig, gensträvig eller oordentlig" 
hade husbonden rätt att avskeda honom •• 
"Tjenstehjon skall i sitt förhållande vara gudfruktig, troget, 
flitigt, lydigt, nyktert och sadligt samt icke undandraga sig dat 
arbete och da syaalor husbonden skäligen fÖresätter". Stöld, vårds
löshet och avvikande från tjänsten ansåg e vara allvarliga brott och 
atraffades med böter, avdrag på lönen eller aveked. En dräng eller 
piga fick ej fBrvara sin kista med kläder o.a. på annan plats än 
där han/hon hads ein anetällning. 
Orlovssedel upprättades av husbonden då han uppsagt den anetällde 
frånbsns tjänst och var ett slaga arbatsbetyg. 
Avakedsbetyg skrevs av huabanden då dan anetällde hade avverkat den 
tid han var städslad fÖr och därafter önskade söka ny tjänst. Liksom 
orlovsssdeln innshöll dst uppgifter am anställningstid, frejd och 
skBtsamhet i tjänsten. 
Städjabevis utlämnades till den anställde då denne erhöll ny tjänst. 
Den nye arbetsgivaren fick då som aäksrhet den nyanställde a orlovs
sedel från föregående tjänet. 
"Om tjenstehjons lön" avtaladss mellan husbonde och anställd vid 

städjandet. "Tjenstehjon agar ej rätt, utan husbonde så mill, något 

~f lönen utbekomma, innan det sin tid uttjent och reda för sig gjort" 

fortsätter stycket. 

Städjopenning kunde Förekomma då husbonde städslat någon i sin tjänst. 

Om uppsägning stadgadee att så kunde ske av båda partsr från och med 

den 26 juli t.o.m. 24 augusti FÖr Flyttning i oktober. "Sker ej upp

sägning å nu föreskriven tid, FortFere tjenstshjon i tjensten till 

nästa flyttningedag mot lika städja och lön som förut". 

Till sist behsndlas bestämmslser om Flyttning till och från tjänsten. 

"Husbonden låte hämta tjenstehjon med dess kista och kl ä der eller be

tala hwad hemtningen skäligen koatar". "Flyttningsdag för tjenste

hjon är dan 24 Oktober, med undantag För Stockholms stad, der twenne 

Flyttningsdagar årligen aga rum, neml. d. 24 April och ·24 Oktober." 

"Tjenstehjon inställe sig i tjenst, å landet sist å sjunde dagen ef

ter Flyttningsdagen."Det var dan s.k. Fr ive c kan som den anställde 

oFta utnyttjade för att basöka någon marknad, sina anhö r iga, göra in
kBp m.m. L-E 
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FÖRENINGS-NYTT 


Den 30/11 ver det på degen ett år sedan Staffenstorps Släktforekerfören

ing bildades. Ett år går fort och vi i styrelsen har en liten förhoppning 

at~ de flesta av oss har fått lite nya erfaranheter ooh kontakter. Inte 

minst det eenare är viktigt för alla som släktforskar. StUdiebesök på 

Landaarkivet, Universitetsbiblioteket, Kommunarkivet och Lantmäteriarkivet 

samt föreningemöten med föredrag eV Allan Olsson, Bengt Pamp m.fl., har 

förhoppningsvis gjort oss något klokare och kunnigare än förut. Vi hoppas 

att 19B5 kommer att bli ett framgångsrikt och spännande forskarår för al

la våra medlemmarI 

Nytt avslag på vår anaökan om ny läeapparat för mikrofilm har vi tyvärr 

fått ta del av. En av orsakerna är den pågående Folkbiblioteke-utredningen 

(SOU 19B4123) som också tsr upp frågen ved som skall hända med bibliotekens 

nuvaramde service åt eläktforskarna. Utredningens förslag går ut på att 

denna service (utlåning och förmedling av mikrofilm från andra bibliotek), 

på sikt skall upphöra. l stället kommer släktforskarna enligt förslaget att 

själva få köpa s.k. mikrokort från SVAR (Svensk Arkivinformation) i Ramsele. 

Bibliotekens enda åtagande blir då att tillhandahålla kataloger för baställ 

ning av kort samt lämplig läsapparat. på länsbiblioteken kommer i likhet med 

nu att finnas refersnsexemplar av hela länets kyrkobokföringsmaterial, dom

böcker m.m •. Dock kommer detta material ~ att som nu utlånas till andra bib

liotek. Förslaget kommer, om det genomföres, ett innebära en kännbar för

sämring för det stora flertalet släktforskara. Det blir ej möjligt att genom

föra en aläktutredning utan avsevärda kostnader för införskaffande av dessa 

mikrokort som sedan tyvärr bara kommer att bli liggande till ingen nytta hos 

de anskilda forskarna. Låt oss hoppas att de protester som framförte frAn 

landets släktforskarföreningar får beslutsfattarna att tänka om: 

Studiecirklar i släktforskning har pågått under både våren och ~öeten. Två 

fortsättningecirklar samt en s.k. påbyggnadscirkel. I dan aiatnämnda har 

ej förekommit någon handledare. Varje deltagare har valt ett intressant äm

ne, förberett eig hemma och sedan föredragit resultatet för sina kamrater. 

Så olika ämnen sam rättsväsendeta utveckling, enskiftets genomförande i en 

by (se Gudmund Anderssone artikel om DjurslövI), forna tiders matkultur, 

olika seder vid dop, vigsel, begravningar mom, har förekommit. De olika 

föredragen hoppas vi kunna återgs i kommande nr av Släkttavlan. 

Nästa fortsättnings- resp. påbyggnadscirkel planeras till hösten -85. Men 

tänk på att vem som helst kan på eget initiativ starta en stUdiecirkel i 

något intressant ämne! Kontakta Vuxenskolan så får Ou veta merl Ev. kan 

en nybörjarcirkel bli aktuell till våren. Du sam känner till någon som vill 



lära sig släktforska, be honom eller henne ta kontakt med Vuxenekolan 

i Staffanstorp (tal. 046/25 64 46). 

Kureledarkurs i Östra Grevie anordnade e i SGFls rsgi den 9-11 nov. Från 

staffanetorp deltog Barbro och Lars-Erik. Mått, mynt, vikt, Sveriges 

gränser genom tiderna, Skåneka Generalguvernementet, Dialekt- och ort 

namnsarkivet, datorn i släktforskningene tjänet eamt lantmäterihietoria 

och -arkiv utgjorde det viktigaste innehållet i denna myoket välordnade 

kure fBr handledare. 

Ineamlingen och regietreringen ~av medlemmarnae anor tilleammane med upp

gifter om dBdedatum och ort har har under hösten färdigställts av Ingrid. 

Det hela har resulterat i en prydlig sammanställning :;lIIed drygt 900 anor. 

Da flesta, naturligt nog, med skånsk anknytning. Häftet (17 eid.) kan, 

om Du inte redan har det, beställas genom insättning av 101- på fBrening

ens postgiro nr 479 26 99 - 3. Vi ber redan nu ett om Du framöver finner 

nye anor i Ditt forskande ekickar in uppgifter på desae till fBreningens 

adree& eå att vi kan kompletters förteckningen om t.ex. ett år. 

Ombyggnaden av Landsarkivets forskarsal har inneburit en märkbar förbätt 

ring för besökarna. Antalet platser har utökats väsentligt och det bör nu 

mera sällan inträffa att besvikna forskare måste vända i dörren p.g.a. full 

beläggning. Avfilmat kyrkoboksmaterial (på kort och film) finns insorterat 

på hyllor i nedre delen av forskarealsn. Det är bara att enligt självbe

tjäningsprincipen plocka vad man bshöver och efter begagnande t återlämna 

det till expeditionen. Synd bara att pengarna inte räckt till anskaffandst 

av bättre läsapparater. 

Ett litet tipe fick vi eom studiebesökte Tidningearkivet den 25/10. Du som 

lånat filmer men tröttnat på bibliotekets dåliga videoIog, kan få utnyttja 

någon av de utmärkta läsapparater eom finns på Tidningsarkivet. Adrsss UB 

4, Traktorvägen 11 i Lund. 

Äremötet har planerats till den 12 februari kl. 19.00. Efter åremBtesför

handlingarna kan vi utlova ett myckst trevligt föredrag aven mångkunnig 

och erfaren eläktforekare som kommit långt i ~ sitt egst ansBkende. Detta 

får Du absolut ints gå,; mi.te Olll! Vem det är? Ja, det får Du vsta i vår 

kallelee i slutet på januari. Men boka redan nu in kuällen i almanackan! 

Till sist, men icke minst, ~ill styrelsen tacka alla fBreningene madlemmar 

för det stora intresee och den fina entusia8'" som Ni visat under året! 

En riktigt god jul och ett lika gott nytt år 
önskar 

Barbro Ingrid Gert Gudmund Lars-Erik 

• 
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Några av bouppteckningarna e bortglömda ord. 

I våra gamla bouppteckningar dyker förfädernas ägodelar upp och berättar 

för oeS sentida ättlingar mycket om vardag och helg i forna tider. När 

jag som nyinflyttad i Skåna började eläktforska och upptäckte att möder

nete förfäder bestod av ekåningar och blekingar tureamt nog, kastade jag 

mig så småningom sntusiastiskt övsr bouppteckningarna. Men där höll jag 

på att ge uppl Vad skulle nu detta vara? Ver det över huvud taget Bven

ska? 


Ni skåningar har väl inga svårighetsr att förstå ordan, kan jag tänka. 


Här ~ar ni några av ds sakar, som för en norrlänning verkade rena fantaste


riernal 

gasas 

trug 

bröggestol 

hackebrätt 

Julbör 

tromls 

fäll ja 

Senaps Lodd 

Sedan jag slagit och slagit i min kära Svenska Akademiens Ordbok lyckades 

jag slutligen tolka innebörden i orden, och för er, kära föreningsmsdlem

mar, som inte räknar skånskan som ert genuina tungomål, har jag i slutet 

av denna artikel ett litet skånskt-svenskt leKikon. 

Men jag stötte nyligen på ett annat ord som gav mig hUVUdbry. Eftersom 

jag älskar att plocka svamp är det ju ganska naturligt att jag hajade till 

när boupptsckningen upptog SR evampdoea. Vad kunde nu s v a m p d o a a 

vara? Mina tankar flög till de cylinderformade blecklådor som man förr 

i världen samlade växts r i, portörer. Kunde denna svampdosa vara något 

liknande - men för svamp förståsl Fast svamp plockning var väl inte så 

vanligt omkring 1840-talet, och dsssutom var detta en bouppteckning sfter 

en bonde. Bönder har väl inte direkt varit känds fÖl att vara hängivna 

svampplockare? Nu fick jag gå till min kära Ordbok igen. Men där fick 

jag ingon hjälp, eftersom ordboken hitintills bara har nått fram till 

s p s l l ffi a n och det lär dröja något år innan s v a m p d o s a blir 

klar för trycket. Men skam den som ger sig. Det finns ju andra källor 

än Ordboken! Alltså. 

S v a m p d o s a är ett elags luktdosa av bleck, emalj, guld, silver, 

tenn, men - den kan faktiskt också vara gjord aveneträ eller marmor. 
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I dosen låg en svamp indränkt med luktvatten av olike slag. Dossn var 

ofta en prydnad, fint ornamenterad med t.ex. en bild aven kyrka eller 

med blommotiv. Den gavs bl.a. som fästmansgåva till fästmBn. Kvinnor

na ansåge ju vara svaga käril med benägenhet att få svimningsanfall, 

och svampdosan bar de hängands vid sitt damur. Men den kunde även an

vändas av män och då bäras i fickan, t.ex. vid kyrkobesBk för att vid 

behov väcka upp den sömnige åhöraren. 1700-talet var evampdosans gylle

ne århundrade och den var fr.a. de rikas tillbeh6r. Att den inte såge 

med blida Bgon av alla visar Publika Handlingar 1746, som innehåller en 

förordning i vilken man förbjuder införeel av utländsk grannlåt och 

andra yppigheter, däriblend svampdosor av guld. 

Men svampdosan var inte enbart till flärd. I en skrift 1711 om pestan 

ger man det rådet att andas in doften från en svampdosa aveneträ fylld 

med vinättika, renfana och nejliksblomma för att undvika smitta. 

Men ändå - nog är det väl märkligt att bonden Jöns Äkessun i Koggabode 

i Blekinge år 1840 hade en svampdosa bland sina efterlämnade persedlar? 

Barbro Lunsjö 

Litet skånskt-evenekt lexikon. 

gas98 gåskarl 

föllje etoföl 

trug tråg 

bröggastol bänk att ställa bryggkar på 

hackebrätt bräde envänt som underlag vid hackning av t.ex. kött 

el. grönsaker 

Julbör skottkärra 

tromla slags vält 

Senaps Lodd eenapskula 

Källförteckning: 

Svenska Akedemiens Ordbok (SAOB) 


Block, Atskillige anmärkningar övwar närwarande pestilentias beskaf f en


het, s. 13 (1711) 


Utdrag ur Publika Handlingar 3.2279 (1746) 


• 

• 
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ALOERMANSGIllEN I MOSSHEODINGE 

(Upptecknat av Jon. E. Johnsson, lund) 

l MosaReddinga by i Esarps socksn lsver åldsrmanagillst kvar. Och där 

finna i bahåll den gamla by ordningen. Dan skreva 1834 och underteck~ 

nades av alla aju dåvaranda åboarna i byn. Sadan blav den bakräfted d. 

10,de novembar 1B66. Den har f~ljande lydelsa, 

BY 	 ORDNING 

1. Wi underteknade Måeheddinge Äboar hafser Öf~ersnskommett att i 


byalaget hålla en Sådan erordning att .i eid minsta bud allar order 


från årning.mannen Skolla m~tta .id påsatt klåckelag, aller Skall 


den utsblif.eAds b~tta SeKteR sk. BancD. 


20 Dan dar i by lagat med oårning, Trätor och säaBn sill etöra årn


ing och sjek, han Skall böta Trettiotså sk. banca. 


3dje Om dar er någon Som förhåller årdorna Så att andra der igenom 


blir hindrade att komme, Så skall han böta Trsttiotwå sk. Banco. 


4dje Ärderna Skall årningsmannen afssnda stt dyng förut innan Sam


ling Skall Sjs, om sj husbondsn kan komma, Så Skall han annan i Sitt 


Stelle Sända till stt höres ock bassara Sin rättighet. 


5t. Ock da till bötar förfallne Will di sj med godo böta för dan 


punkt Som di är Skyldiga, Så SkallSamtsliga Äboar ganaat gå att pan


ta Ook datt är med allas sårt samtycke ock eganhängiga underskrifter 


Måahsddinga dsn 10 novsmber 1834. 


Lasse Matts Son 


Ola Pehrs son Andera Hans Son 


lars Pehrs Son Nila Hans SaR 


Nils Pshrs Sen Jacob Anders Son 


Med Ofvanståenda handling fCrklsrar .i OS9 nögda Som härmed intygas. 

Hoasheddinge 	Dan 20 Nofvambar 1866. 

Jöne Chriatoffere Sen Nils Nilsson Anders Jacobsapn 

Sören SveAS Son Jöns Persson Bsngt larsson Nils Svenaaon 

lara Pshrason Hana Christoffsrsson Ande re Jönsson 

utom byordnin~en förvarades hos åldsrmsnnen några äldre skrivelser från 

landskanslist rörande byns angelägenheter. De ha ain plata i bylådan, en 
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grönmålad trälåda msd skjutlook, av anssnlig ålder ooh ej större äm att 

eR person med lätthet kan bära den under armen, något byhorn kunde här 

ingen nu erinra sig hava funnits. Ett sådent finne emellertid kvar i en 

ev grannbyarna, men här har eeden med åldermansgillet upphört sedan någ

ra år tillbaka. 

Modern till nuvarande åldermannsn i Mossheddinge, ajälv härstammande 

från en av de åboar i byn, som undertecknat by ordningen, eoh eom på Bin 

tid varit huemoder i gården och därvid ruetat till månget åldarmanskalae 

och jämväl sadan barndomen är förtrogen med seder och bruk på orten, har 

härom lämnat en del upplyeningar varifrån följende delvie är hämtat. 

Den 1D november vid 10-tidan på f.m. samlades åborne i byn i enlighet 

med cirkulerande skriftliga order hoe avgående åldermanneR, Här bjöde på • 
"lillemidda·, beetåanda av hemkärnat emör, gåeaflott, Det och korv av 

mångahanda slag eamt eylte ooh rödbetor. Någon spareamhet med dryckes

varorna före~em ej heller. Efter intagen "lillemidda· överlämnadee by låd •an till den tillträdanda åldermannen, som inbjöd de föreamlade till mid

daU hemma hoe sig. I sällskap mad den nye åldermannen, 80m bar bylådan un

der armen, tågade man så i eamlad tropp till den gård, där middagen stod 

dukad. Denna bestod av oxeoppa eller buljong och pepparrotakött. Den egent

liga festmåltiden var förlagd till eenare på mårteneeftonen, då rätterne 

beetodo av gåaetek och riegröt semt kakor, såeom kleAättsr (klenar) och go- ! 

rån. Mellan måltiderna eerverades förfriekningar, mestadels beetående av 

varma romtoddar, ooh rökades långpipor. 

Vidare speladss "tolver". Efter utgången av varje "tolva" späddas toddar

na upp med en sup, varvid den eom gick "rabus" i tolvan blev utan. 

Vid måltiderna var man mycket noga msd att gäetsrna intogo aina platear 

enligt nummerordningen på hemmenan. Det kunde därvid inträffa att stt par 

arga antagonister blevo placarade sida vid sida, till största förnöjelse 

för övriga deltagare i måltiden. fastan brukade vara till långt ut på små- • 

timmarna. 

Andre dagen vore åbomorerna samlada i gilleegården, då det ej hellar epara

des på förtäringen. 

Ovanstående uppteckning är hämtad ur Skånska Folkminnen (Skånskt bonde

liv), årsbok 1924, sid. 68-69. 
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Vad faster Mathildas lönnfack kunde berätta, 

EN AMERIKAEMIGRATION 

MED OCH UTAN NÄMN~ÄRDA LEDSAMHETER 

av Yngve MathaoR, Larsbergavägen 46, 7 tro 161 36 Lidingö 

Sam blev nämnt i Släkttavlan nr 1 innahöll "faster Mathildae lönnfack" 

ett par brevbuntar bl.a. från dsn kärliga korrespondensen mellan de el 

va syekanen Matheon a , bland dem min farfsr (nr 2 sv de 11). flitigeet 

och skickligast i den underhållande brevskrivningene svåra kanat var 

utan tvivel Albert (nr 9 av da 11), exemplifierat i det återgivna Heki

cobrsvet. Även syster Mathilda (nr 11 av de 11) hads lätt för att fatta 

pennan. lnts alltid så trägen, kanske också därför den meet efterläng

tade brevskrivarsn, var Magnus (nr 3 av de 11), som prövade lyckan i 

Amerika. 

I ett broderbrev från L. Wallmar i Ettarp på Björnstorps fideikomiee, 

dagtecknat den 30 maj 1973 och ställt till "Professorn och Riddaren Hög

ädle Herr Hjalmar Nathorst", d.v ••• dåvarande försetåndaren för Alnarps 

Lantbrwkeinstitut, intygas bl.a., att "Magnue Matheson gått i en god 
barbetsskola hemma has fadsrn samt att han dsr fått arbata hvarje dag." 

Magnue beskriva eom "en tyat och allvarssm pojke", och han vann inträde 

vid institutet samma höst, 1673. Efter ganomgången 2-årekure med höga 

betyg fick Magnus omgående plats på Skälby Kungsladugård utanför Kalmar, 

föret som bokhållare sedan eom inspektor. 

"IIi ska ta .lord i Amsrika 

och förtjäna stora psngar A 

VåreD 1B61 gick brodern Csrl (nr 6 av ds 11) på Alnarp. I faster Mathil 

das lönnfack fanns ett brsv till Carl från Magnus, sam juat då drabbats 

av dan pågåends "Amerika-febarn", 

Skälby den 21 mars 1661 

Min kära bror Carl! 
Om Ou inte allaredan fått vsta dst, så skall jag flytta förat i April 
från Skälby, då ni på Alnarp kan bereda sr på, att det är sn kamrat 
till dig sam kan få plats här. Jag talada med Hsrrarns derom. 
Här är en Smålänning a jag sam ska gå i kompani am stt ta jord i 
Amerika o fortjsna pangar, åtminstons mera än gå a tjsna. för det är 
det aärnets skräp en ung karl kan göra. Ou bahöver alls inte vara lsd
sen för att du ints får platsen (Carl hads ett år kvar på Alnarp). Du 
kan ju sen bara reea till Amerika. Der kan du åtminstone genom arbete 
fortjena din föda O lite till. 
Du kan skrifva till mig, så ingen vst det, om den person, sam får plat
BBn här, star ellsr liten, fin eller tarfvlig, lärd eller dum, rik 01
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ler fattig, men säg inte detta till honom. 

Helsa Morbrors (=ladufogden pA AlnarpsgArden Trued Larsson, f. 1BJ6 

i ReelBv d. 1914 i Lomma, o.h.h. Maria f. Jakobeson f. 1B43 i Rö~ 


stAnga d. 1917 i Lomma). Mera dA vi rAkae. 


Din tillgifna bror Magnus Mat~aaon 

P.S. Här vilar ings ladeamheter 

So~ tvivlande farmara i evenakbygden 

CrookstoA i Minnesota 

Förats beverade Amerika-brevet är frAn 1BB3. Magnus har etablerat eig 

eo~ farmare i svenskbygden Minnesota med adrsse Crookston, Folk County. 

Brevet är till syster Anna (nr 7 av de 11). Det bär mAnga märkan av att 

ha blivit flitigt läst pA sina m~nga vandringar mellan syskonen. Magnus 

ekrivar, att han "ägar an farm och att ~an vill aälja dan för att star

ta nAgot fBretag, jag tror pAG ••••• "Carl har ator framtid i Amerika, 

man han bör vänta så länge, ockeA Johanna (nr 4 av de 11, dA mejereka pA 

Röajöholms Säteri) kan nog ha dat bra här." 

l nästa breV till syster Anna, skrivst i tvA omgAngar och dats rat Croak

ston den 1 och 16 april 1BBJ, avrådes brodsr Erlend (nr B av de 11), som 

dA legat sjuk en tid, att rssa till Amerika. Magnus berättar att han nu 

"köpt in Elis Andsrssone gArde lott för att par hästar, seldon, vagnar, 

ett par oxar, några smAsaker och 200 dollar kontant". 

l ett brev frAn Crookston, dsn 2 och 4 jan. 1BB4, eäger Magnus sig ha för 

avsikt att "till vAren fara väaterut. Jag har ont om pangar, ooh jag kan 

juat nu inte betala nAgot av vad jag lAnat av Mor. Är ockaA skyldig Elis 

nAgot för farmen." 

"KBpt aoma aktisr i en guldgrufva 

för 1000 kronor bär i Seattle." 

b
Den 10 jan. 1891 fAr mor Anna aom dA bor i Engalholm, kärkommst Amerika

brev frAn Magnus,postetämplat i Seattla 14 dec. 1890, 

Min kära Mor' 

Ätsrigsn har ett Ar förgAtt, eedan jag lAtit höra sv mig. Jag had. 

nästan tänkt rasa ham i vintras, msn sA kam jag att ändra mig ig8n. 

Jag tror inte ett jag kunde trivaa i Svariga, odh dat koatar inta 

sA litet att resa fram och tillbaka hitut. Hit ~r en bra stycke v~g. 


So~ ni vet är jag nu vid Stillahavskueten. Emellertid sA har jag det 

rätt bra här. Jag är tjock och fet aom gamle far ver. 

Om jag bara hada tänkt pA att rssa hit strax jag kom till Amerika, 

sA kunde jag ha varit rik nU. Jag förlorade mycket lång tid i Minne

sota. Här är ett utmärkt klimat. 

Roligt att Äkesone (förv. Akeeon g.m. Auguste, nr 5 av de 11) har 

råd att köpa charabane. Fick ett brev frAn Albert (se härom iförag. 

nr) att han ekulle kom~a hitut i somras. Jag svarade honom, meR fick 


.. 

! 

.. 


.. 
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aldrig något svar. Han hada nog rest på annat håll för att finna kak

tuaar. Det akuIla vsra roligt få träffa honOR. 

Jag har Rog glöRt berätta that jag har köpt aome aktier i en guldgruf
va häromkring för 1000 kronor. Ny får jag aa, OM jag kan bli millionär •• " 


Brevet saknar undarekrift. Kaneka fiok någon av barRan den andre biten. 

"Det har varit väldiga överavämningar 

i den här traktan~ 

1 näeta brev till mor Anna, eom är daterad Seattla den 21 deoember 1891, 

uraäktar sig Magnus för sin eenfärdiga brevakrivning. Ett avsnitt, 

"Jag har fått åtekilliga brev hemifrån och eenaet för ett par dar san 
från Carl på Högeata, då jag ävsn fick hana porträtt. Jag tittade förat 
på dst innan jag läata brevet, och jag kunde aldrig utspekulera hvam 
det var, man aen jag vissta det, tyckte jeg mig finna lita likhst. 
Jag har haft aärakild trubbel i höat mad vattnet. Det har varit väldiga 
övarevömninger i dan här trakten, eå jag trodde allt akuIla bli föratört. 
Hada i alla fall lycka Med mig, eå jag förlorade ganaka litat i jamför
elae Mad mina grannar, som flara av dem förlorat allt. Dat avämmar övsr 
ganska ofta här i floddalarna, då enön SMälter uppa i Caacadebargen." 

NVi har sn liten dottsr, 

som är så lik mig" 

Dsn 13 jan. 1B93 vigdes Magnus vid Emma i Bathsemana Lutheran Church i Se

attle. l stt brev till mor Anna, Seattls 20 act. 1895 ber han om ursäkt 

för b~ev-lättja, 

"Emma har länge beerbetat mig, aå att jag får till mi9 att skrifve. Jag 
förssätter mig ju ofta, men det blir aldrig av. Vi har an litan dotter, 
Agnee Joesfin, eom föddas 27 dac. och snart kan gå. Alla sSger att hon 
är lik mig. Hon anuaar t.o.m. om mornarna, aom jag gjorde, då jag var 
liteA. Det tar hårdt på syskonaA, att Clara (nr 10 av da 11) skulle gå 
bort så ung. Vi har haft ofantligt dåliga tider här de siate åren, och 
när det är dåligt här, aå är dat mad basked. Elie har nu rest ham till 
ain far. Arbetade för mig i aommar till han rsste. Han gjorda ingan 
lycka här. 
Skulls bra gärna vilja vata hur dst gick för Erland (nr 8 av de 11) där
borta i mörka Småland. Är hen gift? (nej, ints än). Jöna (Ar 2 av ds 11 
och min farfar) han drog ju till mad det för andra gångSR. Carl är för
ståndig som stannar på Högasta, man han ekulla inta aå .yoket uppoffra 
sig för Grsvsn. (E.A. Pipsr på Söfdeborg). 
Jag hållsr på med min gardering (trädgård) fortfarande. Det är inta 
mycket att fört jane i någonting nu rör tidsn. Blott Man larvar rår man 
vara Röjd. Vi sänder Agnae fotografi, aA får Mor ae om hon inte liknar 
mig. Hon ser bättrs ut annara, hon var visst lite kinkig hoa fotografen.

"Ja9 köpte ett stycka land i 

närheten av staden" 

Det eista bavarada bravst från Magnua är daterat Seattla Oct. Btn 1901 

South Park, 

"Min kära Mor' 

Jag medger gärna, att jag varit försumlig, men mor får inta tänka, att 
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jag glömt henne. Jag lafver i Seattle nu sam f Brr och har det ganska 
bra. Har god helsa, fast jag varit besvärad av Kroniak La Gripps 
(luftrBrekatarr). Jag är myckat korpulant. I vårae kBpte jag ett stycke 
land i närhstan av stadsn. Ost är ganska bra och billigt, kr 60001-. 
Tillföljdav da dåliga tidsrna kammar priast nad på egendom med till 
1/4 emot vad dat var f Hr f.m år ean. Vi har en vacker uteikt 6fvar näs
tan hela Seattla, aom har omkring 60.000 innevånare. Många avenskar 
här, och här finn. Kyrka o. dyl. 
Hoppas att alla syskonsn är allright, som Agnes säger. 
Ost gHr ju detsamma vilkan plats på dst här klotet Man befinner eig. 
Det är en strid, ooh i det här landet inte det minsta, man har aan hel
ean går dat nog ändå. c 
Många hjartliga helaRingar fram Emma, Agnes och lills Herman till Mor 
och eyekonsn from er tillgifne eon 

Magnus Matsan 


Jag sänder en liten julklapp fr. Agnes till Mor. 


1912 blsv stt oroligt och att sorgans 

år för syskonen 

Mathson, av vilka 5 av da 11 ännu vid årets ingång tycktas lava i högHnak

11g välmåga. l mare avlad hastigt broder Carl i hjärnblBdning. Mathilda 

skrev omgående till Magnus och bad am fullmakt, "så sakerna af tar Carl kan 

bIt redat". Då ännu i juni inga t besked kommit, och det kunde antas att 

hannes brsv kommit på avvägar, skrev hon dsn 2 juni ett nytt brav från Es

löv och bad Magn~s ·vara snäll svara genast. Skulls du nu ints finnas i 

livet, så hoppas vi eyskon, att din huetru sller någon av dins barn kan 

dslgiva oss· ••• ·Systar Anna hor också skrivit till dig", och det gjorda An

na och hoppadea, att "raderna skulls hitta rätta vägsn M • 

Msn rads rna nådde ints Magnus. Ssnt oMsidsr skrev Emma, den 4 juli 1912. 

från Sesttla till Mathildal 

Min kära svägerska' 

Tack f Hr brevet. Ladaamt hOra att edsr käre brDr är dHd. Även vi har 
drabbata av den stora aorgan. Min käre make är dHd. Agnee eejar varje 
kväll hon går till eengsl Dm bara pappa kunde kamma hsm igen. Magnus 
dag den 15 nav. 1911 helt hastigt gsnom hjernblBdning. Han var eå duk
tig ooh hade aldrig varit sjuk. Tyvärr har jag inte kunnat finna någon 
god adrsaa till ar fBrut. fullmaktsn kommer från min lagman. Hj. häls~. 
fr. eder Svägerska o. barn. 

Mrs E~~a C. Mats D" 
Methildas svarsbrev frå~ TeMpelgatan 1 i Eslöv, dsn 30 juli 1912, var på 

två tätskrivns sidor och gav inte endast uttryck för syskonens fBrvåning 

och sarg, uten innehBll många frågor om hur Em~a hade det efter Magnus 

bortgång. flera brsv växlades mellan svägsrskorna. Även Magnus svåger, Psr 

Håkensson, sam var boutredningsman efter Carl, skrsv välvårdat och vänligt 

från Tossjö den 12 juni 1913. 

• 

• 




• 

• 


• 
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"Nu ska ni ints ba beky~~sr 

om ~yr vi har det," 

heter dat förklarande i ett Emma-brev den 6 juli 191'. och vidarea 

_ Jag har haft stort bry o. stora bekymmer allt sedan Magnue lemnade 
o"e.• Hen eOIl vill är går tiden fort medan man har att gHra. Oroa er in
te för oe~ för Msgnue lSllneds nog eftsr sig för stt reda ase med, om 
vi lir försiktigs. förliden sommar köpte jag ett Piane f Hr Agnss att 
epsla på. Herman bar jag tenkt Banda till arbetsskola, och vi höra al 
la till den eveAeka lutherska kyrkan i Seattls. 
Vi IIger 13 lIeksr av land, eom hör till Seattle, och vi odlar gröneaker. 
Hen ekatterna lir mycket höge. 
Här har vi nu härlig Bommar, och några orkaner her vi inte här. 
Hj. hälen. from mig och bsrnsn. 

E~aa Matson 

Därmed får etickproven från Flastsr Hathildae lönnfack för dsnna gången 

ellgas vera avslutade. Utrymmet tillåter tyvärr inta, att hsla Aaerikakor

respondenssA åtsrgs. in e~tsnao. Eljeet finns Hathilda. och Annas alla 

ekåneka ordvändningar liksoe Psrs IOs ra sirliga handskrift bsvarads, hes 

mig dock endast eom fotostatkopior. De äkta Magnus- och Eema-breven liggsr 

i ~itt eläktarkiv. De äkta Sverige-breven finns ockeå de i gott behåll i 

Enu~cle., washington, ömt vårdade i Magnus stabile Amerika-koffert hos 

Magnua sondotter, schoolmistreBs Cathy Mataon. Det är Cathy, sam gett mig 

dem i välgjorda fotostat, vilka jag Bedan i gengäld översatt till, eom jag 

hoppas, begriplig engelska. Hathilda-Anna-Par-breven har Baden ännu sn 

gång - aålunda -tranelsted" återigen vandrat den långa vägen till Hegnua

ättlingar' därborta vid Stillahavskuaten. 

Notar a 

a De elva ayskonan MAtMSS.N, ella födda i Generp, M-länl 

1) NILS Olof MATHSSON. f 1847,d 1866 i tbc några veckor föra ain student

2) 	JÖNS MATHSSON, f 1849, d 1902 i Arlöv, förvaltare på Socksrbolagat 

i Arlöv. 1aa g. 1879 m AHANDA Lovisa LILJEDAHL, f 1852 i Halaö Caro

li, d 1889 i Kerlshaan, dtr t en1ckaraästersn och polios batjenten 

HENRIK SIMON/LILJEDAHL ohh AMALIA LUNDQUIST. 2:e g. 189J m ELLEN OHL

SON, f 1862 i Sorkyrlu.före. Sthlm, d 1943 i Gustav Vasa Sthla, dtr 

t konsuln och skeppsklererare CARL MAGNUS O. ohh JOHANNA LÖfQVIST. 

3) 	MAGNUS MATHSSON, f 1851, d 1911 1 Seattle, Weahington, USA, farmare. 

G. 1893 m EMHA Charlotta SWENSON, f 1874 1 Norra Äsarp, d 1931 i Se

attle, dtr t hem.äg. SVEN JOHANSSON 1 Stora fagernäe obh HARIA STINA 

ANDERSDOTTER. 
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4) 	 JOHANNA MATHSSON, f 1853, d 1894 i Toasjö. G. 1889 m folkskol


lär. PER HAKANSSON, Munka-Ljungby, BOR t husmannan HAKAN PERS


SON på snåraatad Ar 23 i Balkåkra ohh HANNA OLSOOTTER. 


5) 	AUGHSTA MATHSSUN, f 185~, d 1887 i Toaajö. G 1879 m förvaltara 


BIRGER AKESSDN, Röaj6holm, Toss.j6, aon t Abon och Icyrkoviirdan 


AKE NILSSON, Svadala ohh KERSTIN 8ERTILSOOTTER. 


6) CARL MATHSSON, f 1B57, d 1912 i Högaatad, inspektor på H6gaatad 


Säteri, og. 


7) ANNA MATHSSON, f 1B59, d 1939 i Toasjö. G 1895 • ain avåger PER 


HAKANSSON. 


B) ERLAND MATHSSON, f 1861, d 1936 i Kriatdala, lanthandlara där. 


G 1B97 m färaat. f Hr Vena Lenthandel MATHILDA FAHLSTRÖM, dtr t 
 • 
ha•• äg. PER F. i Tuna ohh CAROLINA PERSOOTTER. 


9) ALBERT MATHSSON, f 1B63, d 189B i Magdeburg, Tyskland, stadeträd


gårda.äetare där, og. 
 •
10) 	CUARA MATHSSON, f 1865, d 189' i Lund, ejukgymnaet, og. 

11) 	MATHZLOA MATHSSON, f 1868, d 1960 i Eslöf, inneh. syateljlf där, g. 


1916 med sin kusin, finsnickare LARS AHLSTRÖM, Eslöv, son till 


smeden BENGT MANSSON AHLSTRÖM Ö. Karaby ohh HANNA LARSOOTTER. 


b 	 Syskonsns röräldrar: 

HANS MATHSSON, f 1811 i Västra Hemmestorp nr 1, Kyrkheddinge, d 1B7B 


i Lund, inapaktor på Heckebarga-gadset, aedarmara ham.äg. på Stempe


lyckan nr 2 invid Lund, aon t rusth. MATS LASSON i U. HBmmBstorp ohh 


HANNA CHRISTENSOOTTER. G 1B45 m ANNA LARSOOTTER, f 1825 i Norra Res


lÖV, d 1903 i Ealöv, dtr t rusth. LARS PEHRSSON i Norrviddinge ohh 
 •
BENGTA PEHRSDOTTER. 

c 	 HERMAN ludvig MAT~SON, f 1s96 i Seattla, d 1977 i Enamclam, stålvsrks

arbetars och smed, og. Blav i sinom tid eom en rar f Hr trs gsneration •
er Matson, S.anacn, Pisrson och Saker, ättlingarna till Magnu~ och Em


ma, vilks i dag repressnterae av ett 40-tal personar epridds över hels 


USA och av dB mest skilda yrksskategBriar, föraträdesvie farmare, 


affäremän, affärskvinnor, lärara och flygare i The Air Force. 
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Dopet och namngivningen i folktron 

"D6pelseo skal i all som stBrsta ähra och wBrdning hållas och Präster

ne så ofta therom läres och predikas f6rmana folcket at hafwa wid thes 

förrättande sådana åthäfwor och tanckar so~ andächtige Christne höf~es 


på thet ingen må fBrargas eller Sacramentet Wahnäraa". Så etår det att 

läsa i 1686 års kyrkolag. före dopet ansågs barnet vara en hedning. 

Dog ett odBpt barn fick det ingsn själaringning. Det begravdes i tyst 

het "norder" om kyrkan och dst fick bara tre skovlar mull och fader vår. 

Det måste ha varit en hemsk tanke f5r föräldrarna att deras barn skulle 

komma till "det laia rommet". Stor ängslan innebar det också fBr de~ 


att veta att troll ooh andra osynliga väsen alldeles särskilt fikade ef

ter människobarn som inte var döpta och som f6re dopet etod helt utan 

kyrksns beskydd. DärfBr var det viktigt att barnet blev d6pt så fort 

som m6jligt. Här hade man ockeå stöd av 1686 års kyrkolag att "alla 

fullkomligen til verden födda skola af ~heras föräldrar åtminstone inom 

the ottond dyngnet til then helige D6pelsen befodras". 

Dopet var en högtidlig förrättning och barnste kläder borde vara anpaeea

de därefter. Man gjords sitt bästa f6r att barnet skulle bära e till dop

et i en värdig dräkt. föreslDg inte ene egna reeureer till, lånade man 

en dopdräkt. 

I vårt gamla bondeeamhälle erhöll barnet blott ett dopnamn, vanligen från 

en avliden anfader eller anmoder, ty man Bada sig på detta sätt uppkalla 

den d6de. Den förste pojken fick i allmänhst farfaderne och flickan mor

moderns namn. När ett barn dog så fick nästa barn av samma kBn övertaga 

det avlidnae namn. 

Vid vsl sv gudmor var det betydelsefullt att få en aktad och hsdsream 

kvinne eom bar fram barnet, ty på henne berodde det nyfödda barnets Bde. 

Ofts blev det en Bystsr till någon av föräldrarna, eller om någon sådan 

ej fanns, farmodern som bar fram barnet till dopet. 


Sven-G6ran Persson 

Nutida bönder 

Kärt barn har många namn, sägsr man. En yrkeskategDri, som fått en del 
fantasifulla beteckningar i vår tid är jordbrukaren. 1944 dBk beteck
ningen t r o t t o a r b o n d s upp i vårt epråk. Trottoarbonden äg
de marken men bruksde den ints själv. I b6rjan av 70-talet d6k en an
nan beteckning upp fBr eamma företeelse: a e f a l t b o n d e. på 
60-talet började pressen skriva om m å n s k e n s b ö n d e r. Mån
skensbondeo är i motsats till de f6regående en bonde med eget jordbruk 
men med yrkeearbete vid eidan om f6r ekonomiens skull. Dan 17/10 1984 
kunde vi läss i Sydevensksn om en m s . r g i n a l j o r d b r u k a r e. 
Journalisten berättade för mig att han menede en bonde med marginaljord, 
d.v.e. enhet som enligt nuvarande jordbrukspolitik inte anses lBnsam. 
Är det en benämning aom kommer att bita sig fast i vårt språk? Tiden 
får utvisa. Gamla ord dör ut, nya kommer till - samhällets fBrändringar 
speglae i språkets f6rändringar. 

Lä 
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Om våldssm död i kyrkböcksrna •••••• 

Ibland såg sig kyrkoskrivarna föranlåtna stt göra sxtra notsringar i 

dödb~cksrna om någon hads avlidit under oklara aller våldsamma om

ständighatar. Ett exempal på det förre har jag funnit i min egen släkt. 

Min ff mm ff, Andars~"cuadsson i Hyby, hada en son Trusd som avled 1776 

undar mystiska omständighetar. Om honom står dat i dödboken för Hyby d. 

16 mars datta års "Unga drängan Truad Andersson från Tejarp blaf dan 16 

MartU om aftonen brådöd, hwilkst gsnast gafs wadarbör. tillkänna, hwar

på domaren i ortan bafalte kroppan öpnas af acedamia fältskiäran Hune

mödar i Lund som ej kunda finna någon utwärtss wåld åkomma, utan attest 

erade et dsnns yngling efter färefundna teckn dddt af blud slag. rio 26 

ejusdsm hölts urtima ting på stället då rssolution gafs at dan dödda 

kroppan skulle hadarligan bagravea eftar undsr rannsakningan ringa bawis 

kunnat ärhållas at något wåldsamt blifwit honom tillfogadt hwarkan af 

honom sialf eller andra. 8agrafningan skedda wid fastosöndag mad likpre

diken." 

81ud slag = blodslag, är enligt Svsnska sjukdomsnamn i gångna tidar, dat


samma som hjärnblödning. 


En våldsam död fick an annan yngling, en son till min mm ff ff f Måns 


Jönsson, åbo i Karstorps by och Förslövs socken. Sonan hatte Jöns och 


om honom barättar dödboken den 21 dac. 1748 att han "söndagan förut h war 


faran ifrån Wiarp (by utanför Förslöv), dereet han tisnta hos Smsn Nils


son, til Karstorp för predikan. Kl. 10 at hämta pigans Kieta och hästar


na skenada mad honom, så att kiöttat gick af högra knäat och lårat, hwar 


uti sadan slog sig kallbrand och steg up uti bröstat, at han nattsn amal


lan tisdagen och onsdagan wid hönsegäll afsomnads." 


Lars-Erik Nilsson 

==========~===============================================c============= • 
UPPLYSNING OM SJÖFARANDE KVINNOR 

Jag sökar brev, dagböcker, dokument och upplyaningar om kvinnor som 

arbatat till sjöss runt sekslskiftet och fram till 1920-talet. 

Eve Magnusson 

8rädgatan 7 

852 41 Sundsvall tel. 060/12 00 15 
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Djurslövs by och enskiftet 

tt 

tt 

tt 

tt 

sv Gudmund Andsrsson, Alvägsn 6, 245 00 Stsffsnstorp 

Djurslöv är den äldsta byn i Tottarps socksn och en av de äldsta i Staf

fanstorps kommun. Ortnamn som slutar på -löv (danska -lsv) tyder på en 

mycket gammal boplats och bebyggelse. Lav betydar arv. Byn har blivit 

ett arv för en släkt och senars för en samling släkter. Ett annat tecken 

på gammal boplats är läget på en sluttning vid vattsn. Kolböramossan aöd

er om byn är ett gammalt vattenområde msd förbindelee till 5ega å. Grav

högan vid den s.k. Möllsvägsn har enligt gängss tradition uppgatts vara 

en psetgrav rrån 1711, man undersökningar av forskare har visat att hög

en är batydligt äldrs. Den överensstämmsr till höjd, omkrets och läge med 

broneåldersgravarna. Beträffands pestorfren har man i kyrkoboksn för Tott

arp för år 1711 funnit antecknat av dåvarande prästen Johannes Sjövall 

att "de döde blsrvo begravde i den nya kyrkogården inwid byen". Det var 

eannolikt en pestkyrkogård tillfälligt anlagd i anelutning till den ordi

narie i Tottarp. 

I peetan 1711 dog i Djurelövs och Tottarps byar 67 männiekor. Dat var 

sannolikt långt msr än hälften sv byarnas totala rolkmängd. Man har svårt 

att tänka sig st~ de övsrlevande skulle ha kastat sins anhöriga i en 

maesgrav och skyfflat upp en jordhög. 

Ar 1569 i Lunds stifts Landebok är det första gångan man påträffar namn 

på åbor i Djurslöv - Nils Lauritzen på nr 1 och Oluf Nieleen pl nr B. I 

Landeboken finnee förteckning på hemman tillhöriga kyrkan och gårdarna nr 

1 och B tillhörda Görslövs raspaktive Tottarps kyrkor. Och sl gör da än i 

dag. 

Ar 1624 omtalas i hsndekrirtar i danska riksarkivet att anta1st gårdar i 

Djurslöv var 10 st och 1657 bekräftas att J gårdar tillhörde Domkyrkan, 

2 domkapitlet, 1 GÖr.lövs kyrka, 1 Tottarps kyrka eamt var J utsockna 

frälee under Häckeberga, Klågerup Dch Skabersjö. Det ranna alltaå ingen 

självägande bonda i byn. 

Antslet gårdar stämmer mad den numrering som sveneksrna införde 16B6 och 

ds 10 gårderna låg samlads på den gemls plataen ända till 1805 års en

skifte. Vi ser på kertan (nr 1) da 10 gårdarrnae lägen. Deasutom fanns 5 

getehus, en "stubbamölla" samt en vattenkvern vid den a.k. Möllarännan. 

Marken var uppdelad i Norra vång, Östra vång och Södre vång. Vångarna ver 

i sin tur uppdelade i namngivna skiftan eller stycken där varje gård hade 

sine teger. Bymarken var uppdelad i ca 750 tagar, vardere på 20 X 530 al
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nar (12 X 318 m). De stora vägarna hade i stort set t samma sträckning 

som nu. Till varje skifte ledds vägar sller stigar och till ängar och 

betesmarker gick stängslade s.k. fädrifter. 

Är 1803 antogs "i Kunglig förordning om enskifte i Skåne" ett förslag 

som totalt skulle förändra levnadsformerna i det gamla bondesamhället. 

Men redan på 1740-talet hade makthavarna, inför dec snsbbt växande 

folkmängden, börjat oroa sig för livsmedelsföreörjningen. Folkmängden 

hade sedan år 1600 nästan fördubblats, från 950.000 till 1,7 milj. 1750. 

Inspektoren i lantmäteriet, Jacob raggot, lade fram ett reformprogram 

för jordbruksproduktionen där han menade att man måste börja med att 

strukturrationalisera gårdarna d.v.s. minska antalet tsgar ooh därmsd 

förbättra möjligheterna till en individuellare brukning av jorden. 

raggots id~Br fick gshör och ledde till stmrskiftet 1757. Målsättningen 

var densamma som sedan enskiftet kom att få, men gårdarna skulle ligga 

kvar i byn som förut. 

5tmrskiftet fick sj avsedd vsrkan. Byslagen uppfattade förordningen som 

ett övergrepp från staten varför motståndet blev stort. Eftersom den 

statliga administrationen dessutom var bristfällig blev resultatet ej 

det avsedda. Det blev i bästa fall en halvering av tegarnas antal och 

en uppodling av allmänningarna. 

Det blev i ställst Rutger Maclean på 5v.aneholm i 5kurup som banade vägen 

då han, efter studier i England, Holland och Danmark, år 1783 på agan 

hand enskiftade hela 5kurups socken. Han kunde göra detta eftersom Svane

holms ägor omfattadg hela socknen. Redan efter tio år började rsformen 

ge resultat i form av högre skördar, detta eftersom . den gav större utrym

me för egna initiativ och modernare brukningsformsr. 

Generalguvernören över 5kåne, Johan Christoffer Toll, och landshövdingen 

Taga Thott blev intresserade aV Macleans reformer och tillsammans med 

Maclesn, som även var riksdagsman, övertygade de lantmäteridirektöran i 

5tockholm, Erik af Wetterstedt, om de stora fördalarna av ett enskifte. 

Med hjälp av Gustav IV Adolf och enväldets mekt, resulterade det hala i 

den "Kungliga förordningen av den 31 mars 1603 om enakifte för Skåne". 

1804 kom förordningen för 5karaborgs län och 1607 för övriga rikat. 

Enskiftet genomfördes i sin fulla konsekvens på Skånee slättbygder och 

1625 hade ca 3000 gårdar enskiftats och i 5karaborgs län ca 750. 

l skogsbygderna vsr det av naturliga skäl inte möjligt att enskifte helt 

ty åkrarna låg i allmänhet varvade med skog. Enskiftet övergick 1627 i 


laga skiftet, som var betydligt mildare i sin utformning. Laga skifte 


blev sedan den bestående formen. 


• 

• 


• 
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41 


41 


41 


41 


Macleana visionar var riktiga och enskiftet blev början till dat enorma 

uppsvinget för skånskt jordbruk. Guvernör Tolls och landshövdingen 

Thotts och andra makthavares tillskyndan av enskiftet hade också poli 

tiska motiv. Det var missväxtår i slutet på 1700-talet, franska ravolu

tionen låg endast 10-15 år tillbaka i tiden ooh en del upplopp hade 

förekommit i Skåne. Kunda man då slå sönder dan gamla starka byaordning

en skulle hotet mot makthavarna minska. 

Hur gick det för Ojurslöve by vid enskiftet 18057 Av de 750 åkerbitarna 

blev 9 - ett skifte för varje gård (under tiden före enskiftet hade nr 

1 och 10 samt nr 5 och 6 sammanlagts och nr 2 delats). 

Innan det kom så långt hade någon eller några medlemmar i byalaget begärt 

skifte ooh på dessas begäran infann sig då en lantmätare som gjorde an 

karte Över byalagats ägor. Sedan följde flera sammanträden då man beeik~ 

tigade ägarna, byggnaderna och planteringarna. Allting värderedee, marken 

bedömdee efter en 6-gradig skala eoil! protokollfördes och godkändes. 

Lantmätaren hade till sin och byalagets hjälp s.k. gode män - i regel sak

kunniga ståndspersoner. 

Till slut - säkerligen efter många hårda dueter ooh övertalningar, under

tecknades en ekrivelse till landshövdingen där alla begärde enskifte. 

Planen, i detta fall för Djurslövs by, faetställdes "till oryggeligt be

stånd" år 1805. Lantmätaren återkom och utstakade de nya ägorna och preean

terads den nya kartan. Den månghundraåriga byn var inte längre samlad. 

Fyra gårdar, nr 2, 4, 9 eamt 1&10, fick ligga kvar. De övriga fiok enligt 

förordningen 6 år på sig att verkställa utflyttningen. En gård, nr 5&6, 

bytte ägare under förrättningana gång. Kamreraren och Lantrådet C.A. Cron

eiö köpte gården som fick namnet Kronoelätt efter sin nye ägare. Denne äg

de ockaå gårdarna Kronetorp i Burlöv och Kronedal i Dalby. Därav namnen. 

Även gården nr 3 fick namn vid enakiftet - Kap (enligt en sägen skall dst 

nemnst ha ein förklaring av att man byggde ikapp när de nya gårdabyggnad

arna uppfördae). Nr 4, som blav kvar i byn, har brukats av samma aläkt 

sedan 1699. Andera Björkman hatar nuvarande ägaren. Hans stamfa:, den 

förste på gården, var ryttaren Håkan Månseon Bgörk. Namnet Biörk har seåer

mara aven sanare ättling, 80m varit i krigstjänst i Graifsvald, blivit 

ändrat till Birk. Därpå Birkman - Björkman. 

Domkyrkan äger än idag 3 gårdar och Göra löv och Tottarpa församlingar vers 

en gård. Nr 10 bestod ej så länga som självständigt hemman utan delades 

mellan nr 1 och nr 4. Vid Möllevägan uppstod an bebyggelsa vid kvarnen, 

bl.a. "Ande ra Perseons atua" (som enligt den lokala visan "stod i ljusan 

lua"~ låga). Huset bredvid blav den första skolan, gemensam för Djurelöv 
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och Tirup. Deeea hus byggdes några år eftar skiftets genomförande. 

Deeeförinnan hade funnits en ambulerande ekola och i den undervisade 

husaren Sven Katzler - den förete till namnet kände läraren i TottarpB 

sockarl. 

Da tlvriga gårdarna, såladae nr 1 (GörelÖVS kyrka), nr 2 (ena dalen), 

nr 3 (Kap), 5&6 (Kronoalätt), nr 7 (eanare uppdelad i 3 gårdar), nr 8 

(Tottarps kyrka) samt nr 9 (aanare sammanlagd msd nr 4) blev utflyttase. 

Man kan lätt företå att dat blev mycket arbatssamma år ftlr banda n Bom 

skulle flytta ut från byn. Han skulla bygga nya hus, lägga nya vägar 

och an helt ny jordbruksdrift planarae och ganomföras. Staten gick in 

med bidrag och även de som fick ftlrmånen att etanna kvar i byn fick 

hjälpa da utflyttade . msd dagsverken ellar penningbidrag. De Bom flytt  • 
adea länget ut från byn fick ofta ävan störra marktilldelning i kompan

sationssyfta. Trote denna hjälp blav flyttningarna många gånger för be

tunganda och en dal gårdar bytte äga ra juat under åren närmast after •
skiftat. 

Enakiftat blav an stor omvälvning av rådanda samhällsförhållanden. Dat 

slog söndar vAr äldsta kulturform som vsr äldre än lagar, stat och kyrka 

och gav också hala dan skånska landsbygden ett nytt utseende. Men det e 

gav även så småningom lysande ekonomiska resultat, tryggada vår livs

medalsförsörjning och gaya11mogan självförtroenda och makt att hävda 

aig mot atatans, adalne och kyrkans övarhet. 

Karta 1 Tirup 
Djurslövs by för 
enskiftet 1805 

Malmö 

Mölle
rännan 

Mölla O 

GravhtigO 

Dalby 

Karts 2 Tirup
Djurslöv efter 

\@enskiftat Dalby 

Malmö 
[;1J 

Mölla O 

Gravhög O ~ 
[J] 

~ 

~ ~ 

m (l] 

Önsvala 

• 

• 




21 

Gravstsnsinventering i Staffanstorp 

Den 	i föregående nummer av Släkttavlan aviserade inventeringen av gamla 

gravstenar inom Staffanetorps och Uppåkra pastorat har under hösts n 

eå eakta kommit igång. Tre Staffanstorpsförsamlingars . ~yrkogårdar har 

genomsökts, 	nämligen Esarp, Kyrk~eddinge och 8rågarp. Meet välförssdd 

med 	ålderdomliga grevvårdar var Esarp där man ännu på dsn gamla kyrko

gården kan tydligt skönja ds olika byarnas sammanhållning. Såled•• 

ligger Albsrtee innsvånare bsgravda på öätra dslen, Örups- samt Mosshed

dingeborns i södsr samt Trulstorps åbor i nor~. Följande gravinskrifter 

tt återfanne, 

1. 	 Minne af Orengen och åboen Pehr Jönsson f. i Alberta d. 14 Sept. 
1819, d. derstedes d. 30 Sept. 1843. 

2. 	 Minne öfver Äboen Nils Persson f. på No 1 Alberta d. 6/3 1786 ochtt des Älskade Hustru Karna AndereOotter f. i Örup d. 19/9 1781, d. i 
Alberta d. 13/3 1848. 

Minne örver Äboen Jöns Nilssons Hustru Anne Leredotter f. i Alberta 
d. 23/9 1818, d. derst. d. ( ) 1858. Samt deras dotter lngar 
r. 22/9 1844, d. 13/2 1B61. 

• 	 4. Minne af åbosn 8engt Psrsson f. i Örup d. 4/2 1796, d. d. 2B/10 1871 
Samt dess huetru Hanne Nils f. i Walby d. 11/B 1808, d. i Örup d. 
29/5 1856. 

5. 	 Minne ef Ruethållaren Hen s Jönsson f. i Vallby d. 15 Dec. 1811, d. 
i Alberta d. 6 Juli 1843. Sörjende föräldrar rests stsnen. 

Minne ef Rusthållaren Anders Andsrseons och dess hustrus Karna Hans
dotters 2ne eöner, Son Anders f. 26/9 1830 d. 18/3 1838, Son Jöns f. 
22/5 1836 d. 16/4 1837 å No 2 Alberte --- 

7. Minne ef Äbo Anders Jacobe f. i Moseh. d. 11/1 1811 o. des hustrutt 	 Inger Jönsdo f. i Weberöd d. 16/3 1827, d. i Mosshedd. d. 3/8 1857. 
Semt 3ne barn. Nils f. 30/4 1847 d. 11/11 1852, Jöns f. B/7 1857 d. 
24/8 1857, Mätt;;--r: 19/12 1849 d. 28/11 1852. - 

tt 
8. Minns ef Äboen Jacob Anders f. i Mossh. d. B/8 1774 d. därst. 19/9 

1851 o. dess hustru Hsnne Pärsdotter f. i Alberta d. 14/1 1787. 

Minne af Äboen Andere Jönssons (i Mossh.) hustru 8engta (Nila)dot. 
tere Trenne söner Jöns f. 17/11 18( ) d. ( ) 1853, Jöns f. 10/7 
1854 d. 5/7 	1855, Per f. ( ) 18(}6 d. ( ) 18{ ). - 

10. 	Minns af Rusthållaren Andera Andera~ona och deaa hustru K.rna Hans
dotters (ss nr 6) 2ns döttrar Kjersti f. 19/9 1827 d. 30/3 1843, Jo
hanna f. 26/8 1833 d. 12/10 1852 No 2 Alberts. 

11. 	Qvarnegere Anders Larseon f. i V. Hemmestorp d. 2/11 1794 d. i Albsr
ta 24/6 1858 och dees huetru Mätte Anderedotter f. i Alberta d. 2/2 
1803 d. deret. 11/4 1876. 

12. 	Minne af Nemndemannen Nils Johansson f. d. 11/5 1824 d. d. 16/9 1B57 
i Örup och dess hustru lngsr Jönedottar f. d. 2/B 1824 i Alberta d. 
i Örup d. 2/10 1B27. 



22 

13. 	Minne efter åboeR Ola Asmundeson f. i Svinarp d. 27/1 1810, d. der
stedes d. ( ) 1852 och dees älskade hustru Karna Andersdottsr f. 
i Bonderup d. 5!( ) 1802. 

14. 	Minne äfver åboeA Jöns Jönsson f. i Sandby 19/4 1799, d. i Örup d. 
8/4 1861 aah dess hustru Hanna Nilsdottsr f. i Alberta d. 8/2 1794. 
Samt deras son Anders f. d. 29/9 1829, d. d. ( ) 1858. 

15. 	Minns af åbosn J~As Christsnsaon f. i Öetra T.ed d. 24/3 1793, d. i 
Örup d. 4/5 1841 och dess hustru Hanna Psrsdotter f. i Örup d. 10/5 
1806, d. i Örup d. ( ) 1866. Samt dess dotter Ana f. d. 6/4 1838 
d. d. ( ) 1846. 

16. 	Minne af F.D. Aboen Jöns Lareson f. i L. Uppåkra d. 20/1 1794, d. i 
Mosshaddinge d. ( )/4 1860. Dess Hustru Karna PersdDttar f. i Alber
ta d. 30/11 1796. 

•
Kyrkheddingea etör~ kyrkogård innehåller 

ett något mindre antal ga81a gravvårdar. 

Inne i kyrkan finne bevarat en medeltida 

gravetan, utan namn eller annan inskription, 

men med en rsliefbild föreställande Sankt 

Mikasls strid med draken (se bilden t.h.). 

508 trappaten till sakristians ingång tjänst

gör sn annan gravsten, förmodligen från mitt 

en av 1700-talet. Efter decenniers användning 

är textan i det närmasta helt utplånad. 

Ännu kan ekönjas var de olika byarna sn gång 

begrov sina d~da. Vallby, Kyrkheddings, Korn

heddinge ooh Hemmestorps byar hade sina egna 

områden runt kyrkan. Av de nedan redovisade 

stanarna står nr 1 och 2 lutade mot kyrkane • 
torn och är förmodligen ditplecerade under 

senare tid. 

1. 	HAR UNDER HVILAR DEN ARLIGE OCH BESIEDELIGE 
MAN ANDERS ANDERSEN SOM FÖDES A~ 1698 DEN 25 
IANUARI OCH DBDDE Ag 1756 DEN 7 HARTI 

2. 	Här under hvilar Domkijrko Hemane åboen ooh 

Kyrkovärdan Hadsrlige ooh Förståndige Harald 

Hansson. Född i Haisatorp d. 16 December 1740. 

Död däratädes d. 21 Detober 18( )4. Gravsten i Kyrkheddinge kyrka. 

Här under ~vilar eedesamma ooh Gudfruktige 

Hustrun 5issa Pehrsdotter. Född i Hemestorp 

1754 d. 24 April. Död därstädse 1801 d. 24 Junu. 


3. 	Her under Hvilar Stoftet Äboen Hans Hansson o. des Hustru Hanna Lars

dotter Son ~ f. i Vallby d. 24/11 1843, d. derstädes d. 27/4 1866. 
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och 	Aboen Per Larsson o. des Hustru Hanna Lsradotters Lilla Dotter 
Elna f. i 	 Vallbr d. 19/6 1850. d. dsrstädes d. 17/8 1850. 

4. 	Nämndemannen Hana Hansson f. i Vallby d. 10/10 1810, d. deret. 9/8 
1846. Lsntbruksrsn ger Larssgn f. i Vallby d. 8/4 1825, d. derst. 
4/3 1860 ooh deras hustru Hanna Larsson f. i Hemmestorp d. 14/9 1816 
d. 	 i Vallby d. 19/4 1885. 

~. 	 Minnes Vård Öfver Abo PER LARSS, Fddd i Winninge D. 1~/4 1801. Död i 
KyrkheddingB D. 15/1 1857 o. Des Hustru Anna AndsrsD. Född i Troberga 
D. 	 30/4 1808. Död i Kyrkheddinge 13/9 1891. 

6. 	Minne Af Aboen PER ( ) f. i Örup D. 27/8 1792. D. i Kyrkhedd
inge d. 4/11 18~o. dess hustru ELNA NIL5D. f. i Websröd d. 9/10 1791 
d. 	 ( ). 

7. Minne At Äboen JOHAN LAR5S0N f. i Vsllby Den 24/8 1815. Död derst. 24/5tt 18(54). Och des Hustru HANNA JÖN5DOTTER. Född i Sand(by) ••••••• 

8. 	Hemmansegaren Anders Nilsaons Hustru Ingrid Pehrsdotter f. i Hötofta d. 

• 
12 februari 184J, d. i Kornheddinge d. 19 Maj 1870. Sörjd eth saknad af 
Maka och et barn. 

9. 	Aboan Anders Nileson f. i Trulstorp d. 10/6 1809, d. derstädes d. 16/6 
1850, dess . Hustru Sisss Persdtr, f. i Mossheddinge d. 8/10 1806, d. i 
Kyrkhsddinge d. 1/12 1865. 

10. Minne af Äboen Anders Jeppeon, f. i Kyrkheddinge d. 29/8 1804, d. derst. 
d. 7/1 1868 och hans hustru Anna Andarsdottar, f. i Truletorp d. 24/10 
1802, d. i Kyrkheddinge d. 21/11 185(J). Minne af Anders Jeppaons Son 
Nils f. i Kyrkheddinge d. 28/3 1828, d. derst. d. 29/1 1833. 

11. 	Minne At Hemmaneegsren Per Perssons och dsss . hustru Anna Nilsdotters 
Lilla Dotter Karns, f. i Kyrkheddings d. 25/9 ( ), d. d. ( ). 

12. 	Lantbrukaren Nile Svenason f. i Hemmestorp d. 12/2 1625, d. i Kornhedd
inge d. ( ) 1676. Hustrun Elna Andsrsdotter, f. i Valby d. ( ) 
1a ( ), d. i Kornheddinge d. ( ). 

1J. 	Äboen Lars Christensson f. i Kornheddinge d. 25/9 1769, d. derst. d. 21/12 
1641 ooh dess huetru Elna Perseon, f. i Nevishäg d. 23/3 1796, d. i Korn
heddinge d. 4/4 1881. . 

tt 14. 	Här Hvilar etoftat af Prosten och Kyrkoherden äfver Kyrkoheddinge och 
Eserups församlingar Carl Fredrik Adrian, f. i Farhult d. 1J act. 1777. 
Död i Kyrkheddinge d. 20 Juli 1854. J.M. Adrian N. 19/1 1825. Den 30/3 
1846. 

tt 
 15. Tractören Psul Holm9vist~ f. i Bara d. 6 Febr. 1765. Död i Hemmestorp d. 

5 Mars 1851. Traotörsn Hans Larsson, f. i Mossheddinge d. 27 Jan. 1807. 
Död i Hemmeetorp d. 12 Maj 1855. Karstin Sandberg, f. 28/7 1791, d. 2~112 
1891 (I). Fanjunkaren A. Sandberg, f. i IngeIstad d. 1 Juli 1791. Död i 
Kornheddinge d. 20 Apr. 184J. 

16. 	Här Huils Professorn och Prosten Vilh. Julius Leohe. Född 1757 Död 1626. 
Samt dsas K. Maka Sara Katr. Markman. Född 1764 Död 1664. 

I Jonas Fr. Swananders beskrivning av Bara häred (Diasertatio Gradualie de 

Territorio Bara) från 1796 kan man finna följande märkliga uppgift om Kyrk

; 	 heddinge: "På kyrkogården ligger 9n gravsten, Bom gömmer banen av bonden 

Harald Olsson i Måsheddinge (Mossheddinge), hans huetru och tjugofyra vuxna 

barn, som hon fött i ett äktenskap". 



på Brågarps äldre kyrkogård finns endast stt mindre antal gravvårdar 

som kan bstecknas Bom gamla. Liksom kyrkan har antagligen kyrkogården 

genomgått många och hårdhänta omändringar. 

1. 	r.ältzProsten Henrik Lundius. född 25/7 1787. Död 26/3 1863. Prostin
nan Elisabeth Lundius f. 18/6 1789, d. 25/1 1856. Dottern Wilhelmina 
Magdalena f. 27/9 1822, "d. 24/5 1854. 

2. 	Prosten lundius mad anhöriga. (Avser förmodligen föregångaren till 
ovannämnde lundius, inga andra uppgifter finns på stenen). 

3. 	V. Pastor S.E. Mårtensson. Död i Lund Juldagen 1850, 34 år gammal. 
Djupt sörjd af Maka och son. 

4. 	Här hvilar Drängen Jöns Pehrsson, f. i Gullåkra d. 2 Oct. 1813, död 
derstädes d. 4 April 1840. 

5. 	Här hvilar det förgängliga af Rusthållaren Mat hus Jönsson, f. i Gull 
åkra 179(9), död derstedes 1897. 

6. 	Skolläraren Hans Mathiasson. f. i Gullåkra d. 18/2 1826. Dog derst. d. 
22/11 1854. Pigan Hanna MathiasDotter, f. i Gullåkra d. 20/5 1824. Dog 
derstedes d. 22/2 18(6)7. 

Till våren fortsätter inventeringen med Nevishögs och Bjällerups försam

lingar. Hör av Oig l om Du är intresserad sv att deltaga! Och naturligtvis 

vill vi också veta om vårt,ioventeringsdrbete varit till nytta för någon 

av Släktta~lans läeare. Hör av Dig i så falll 

Emil Svensson lars-Erik Nileoun 

Kyrkheddinge nr 5, 6 och 7 
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Julfirandet i senare 
hälften av 1800 - talet 

av Ingemar Ingers 
Den beskrh"ning ö,"er julfirandel under tiden omkring 1850---1900. som här 
följer. gäller hU\'ud sakllgen rörha.llanden i Tottarps socken men torde ockd. 
med mindre skillnader. "ara tillämplig på de omgivande socknarna . 

I ,-år samtid firas Luciadagen som en inledning till julen, men Luciafirandet 
var okänt i ,"å ra orter ett stycke in på 1900-talet. Det tillhör ursprungligen 
Värmland. Vä~tergötland och Bohuslän men spridde s ig därifrån till södra 
Snrige. Det var genom Sludenter ha.n dessa landskap. som h\g i Lund, genom 
lasareU och skolor och genom tidningar och radio. 

'len annars le\'de man de si s ta nekorna före jul i en glad förväntan om hög
tiden. som närmade s ig . Om man le"de enkelt i ,"ardagslag, "ar kosten bättre 
och rikli ga re under jultiden. :\lan delade med s ig. så att också de som levde i 
s må omständigheter ~kulle känna att det "ar jul. "lan hade det ledigare än an
nars. då endast rent nödvändiga sysslor skulle uträttas från julafton liII 
Knubdage n. Gudstjänsterna ' ·ar högtidligare, och i hemmen hade de en an 
daktssl und på helgaf(narna . \hn lekte och roade s ig också, men inte till över
mått . 

Forba~delserna till jullirandet va
r<.lde I Il ustan tre veckor o..: h skedde i 
de.n na ordnlllg: Ljlls~lOpning . lVl\ll. 

hryg.J. slakt. bak n..:h reng.oring. Dar 
stopte, ut' sldg.s I<.llglius· Pra~or. som 
var d~ ~am~la. \ i.llllig.a lius \)c.:hJulaljus. 
som ",<.If slHskilt fin a o..: h ljocki.l. Da 
ste,ninl}u~ haJe komnlll i handeln. 
korle mun saJanil i staderna for;.tu hil 
ra hordl.!I jLlldt"lllll Bakn)llg.ell IhJga le 
jul) OlllJ"HILClue lrl.: ~ lags brod . groVt 
brod. ~ il\lebrod isajtehro) lh: h SlIfSQH 

brod . Oarllll kom I iddd),." o..:h i ll;ol..(I
gllr Oe'i.~a \ ar I..kl/uI". IO/" /IIoJ..ct }.:ur och 
gnra\I..(f.~fll" Del \·llr for hUlldra ar se· 
dan de enda kaksoner som fanns. för
utom ::-\)..:kcrkaka - som medfordes 
som rornil1~ lill Sto ra g.illen andra tider 
pa ..trcl o..: h <ln ....andes lill efterrau tillik.a . 
med ClI glas .... in . - O"r gomdes en 
kakJ ilV siklt!brodel lill dess .... ararbetet 
skulle borja En gammal granne. Jo
hanna Persson I Akarp. hade 
1899-- 1900 Iji.lnsl som minx.'i/(lia till 
A nders :--Ii is· på Kabbarp nr 9 
samma gård som nu li1lhår Lantbruk.s· 
skolarl. Hon omtalade del bröd. som 
gomdcs fra n jul till \·aren : - De skalle di 
eda den fåste dun d i .... ara. fårr di skolle 
.... a sta rka il grodan skolle ble bra. Då 
fick di vars en bid. De va hårt å bida i. å 
vi fick enle smor po.- Detsamma var 
hon med om pa två andra platser. men 
denna sed var ovanlig vid slutet av 
1800-lalel. 

Dar blev bi.lkat ell Slon forråd av 
brod till Julen . Fbrutom det. som var 
avsell rår dagligt bruk. skulle där 
bakas brod ull Ljanslefolkels jUlahogar 
och till klockaren . ringaren och barn· 
mo rskan och solda ten. om dar var 
någon . skickades en brodkaka. Det 
lick också husmannen. som hade ar· 
bete pa s(allet. Man skankle oc kså 
brod till de . som giCk omkring och 

tiggde .... id jultiden Ijulatyggare). 
Den rengoring som skedde lill julen 

....ar den största på hela året (~äarru jll
fu/fflfJ. Golven skurades med hU.'i.'ids
J,:Of. Nar de var skllrude. bestroddes de 
med sand och (;l1n~ (~al/u (I (:1/(/ gol/eJ). 
mcn della upphorde sedan gtingmaHor 
kommil i bruk pa 1870- ol.:h ~O-la le n . 

Liksom man dc.:h\de med ~ig av sitt 
brodfornid. t.'d\ rnan od.sG ball av 
.S/(/!fI.:"IIWJ,'1I ull ~adJna som man unsag 
\·<lra i beho .... d<1r<1\· 

På julaflOn ... kulle allt a rh~te . som 
in te var nod\·andl~1. vara slutfon 
(()IIl/.:rillg- .~~ . \ ffJ .... id 2-tiden på efter
middagen . Da kladde man sig i son
dagsklader. och i SOlnedgången ring
des helli afton i ky rko rna. Då hade 
ringare n hjalp a .... drangarna i kyrkbyn . 
Dårpå gick de ut for all .\~illl.J{/ il/len i l/g. 
Tjänstefolket fick sina ilila/ujju. som 
var et( tillagg till avioningen . De be
stod av ett slycke sylta. eH stycke korv 
(pyJsa) som Oera son ers bred och ka
kor. Darav kunde de la sig en ext
ramå!. och de som hade fauiga föräld
rar. tog dem med sig hem. då de hade 
en fridag . 

På jul2flons kvall hade man två 
måltider. som .... a r ge mensamma fö r 
alll gårdens folk. \Ian bjod också lill 
sig ensamstående gamla grannar. Den 
förs ta måltiden var kl 6 eller 7 och be
stod av lutfisk med senapssås. risgrö( 
(risengrod). grisstek eller gåsslek samt 
klenor Q(;h form kakor med Syll . Om 
man hade Ont om mjolk. slog man ö l 
på julg roten . Stundo m foreko m alt 
man rimmade till grOlen: - Groden e 
kogt i en gryda å ente i en byua. man 
ska ente ta mer l sken an ma n kan 
Iytta - . e ller -G roden e go. de kan I 
tro. - Efter måltiden serverades kaffe. 
och darpå va r det hu sandakt. mes l jul
afton. men också på nyårs- och 

lrello nafto n. Den bestod i au husfa
dern laste den at"tonbon for veckoda
gen, som var inrörd i evangeliebo ken . 
Om julafton skulle infalla på en tors
dag. var det alltså bönen for torsdags 
afto n. Darpå fö ljde psalmsång med e n 
eller Oerajulpsalmer. nr 55 eller nr 69 . 
Till sist lektes dar jul-lekar. sasom 
Blingebock. låna varme. fr ia fårr narri. 
sidda på Oaskor. klya te månen. präja 
yjad åw skornaga ren och sko blackan . 
Man ku nde också dansa ringdanser . 
Ett omtyckt noje var aU gissa på nbuer 
(gäna på nyddor). Det behover inte 
särskilt beskrivas. men har skall med
delas ramsor. som då användes: Odda 
e llo r jömt? - Alla mina. - Hår 
många? Elle r: Nu e de jul. - Då kom
mor ja Ii di. - Hår många gånga? El
ler: Nyddor i hänne. - Alla mina. 
Hår många? 

Att ha julgran var en sed. som på 
la ndsbygden var okand i miuen av 
1800-lalel. men på 1870- och 80-lalen 
kom julgranar i bruk och först hos fa
miljer med barn. Att man gav bort 
matvaror vid jultiden är förut om
nämnt. men julklappar i vår tids me
ning va r mest okanda för 100 år sedan . 
Från 18 80-tale t omtalas alt man. helst 
utan att bli sedd. kaslade in konfekt. 
inlagd i papper. 

Den s is ta måltiden på julafton intogs 
VId I l-tiden och bestod av sylta och 
rodbelOr. 

;'·Ien hade man inte julgran. sa fanns 
dar en annan julprydnad som var en 
krona. gjord av halm (bosskrona) som 
var konstrikt n<.itad och hangde i lonet 
over det långa bordet. dock på tillräck
ligt avstånd fni.n tanda ljus. Fru Kersti 
Goransson, som var född 1849 på 
Kabbarp nr 5. be rattade an en sådan 
hade de alltid i hennes hem om ju
larna. Hennes dotter. lärarinnan j Vin
ninge Emma Goransson. hade lärt sig 
konsten au gora sådana kronor. och en 
sådan. av henne tillve rkad. hänger 
över bordet i stugan i Burlov gamla 
prästgård. 

I äldre tid var gudstjänsterna på jul
dagen (juladål vid samma tider som på 
en sbndag med omväxlande först 
massa och sist massa, som var brukligt 
då pastoratet bestod. av lvå fCrsam
lingar. Men under loppel av 1800-talel 
genomfördes i Skåne seden att hålla en 
tidig högmässa k.I 6 på juldagen. som 
benämndes oresdng. Då samme präst 
hade (vå kyrkor an betjäna. hade man 
omvax:Jande julotta det ena året och 
nyårSOlla det andra. Denna sed var ge
nomförd i Tottarp redan på I 840·talet. 
Fru Kersti Andersson i Tonarp har 
omtalar. au då Nils Nordberg var Kan
to r i Knäsmrp och Tonarp larde han 
skolbarnen att sjunga Hosianna. som 
blev framförd både juldagen och 
nyårsdagen. De. som bodde vid kyrko
vagarna. satte garna ljus i ronstren. 
och sedan julgranar kom i bruk. kunde 
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där stå tanda granar vid fonstren. På 
juldagen. annandagen. nyårsdagen 
och trettondagen skulle dar ringas med 
båda klockorna. och då hade ringaren 
hjälp av åbosoncr och drängar. s k 
hjäJperingare. De sku lle efter guds
tjänsten alltid få en traktering av kaffe. 
RjulakagorR och gök i gårdarna i Tm
tarps by. juldagen till Ander> Jöns (nr 
1). annandagen till Hans Jöns (nr 2l. 
nyår>dagen till Jöns Jons (nr 4) och 
trettondagen till Simon Jöns (nr J) . En 
sådan ordning förekom också i gårdar
na i Burlöv by. För övrigt passerade 
juldagen i slillhet. Man borde den da
gen inte gå på visiter. inte göra gille el
ler dansa. Man vilade sig och mådde 
bra och njöt av -ju lamaden~ . 

Ett gammal( talesätt var R Juladå har 
dan länjd si in hanaljed-, 

Annandag jul var man friare ställd 
än juldagen . Då gjorde man julagille 
för den närmaste släkten. då också 
dans förekom . Denna dag inleddes en 
slags upptåg som kallades ~å.illlaspöje. 
Det var manlig ungdom. också min
deråriga. som gick omkring i små 
nockar utklädda eller som man har 
sade omklädda. De var klädda i gamla 
uniformer. i fruntimmerskläder eller j 

någon skepnad av ett djur. Det enk
laste var alt dra en säck över huvudet. 
De gick från det ena stället till det an
dra och kunde deltaga i jul-lekarna. 
och de fick alltid någon traktering. 
Stundom hade de fiol eller dragspel 
med sig, och de blev alltid val mot
tagna. 

En annan underhållning. som bor
jade annandag jul men nådde sin höjd
punkt trettonafton . var då man fick be
sök av stjärnsångare eUer som de kal
lades stjarnegobba. De var två eller tTe 
i sällskap och medförde en s k jula
stjärna eller BeUehemsstjärna. Den var 
gjord av papper oc h var taggig till for
men och hade ett ljus invändigt. De 
kunde gå ifrån en by till en annan. och 
de kunde också komma gående från 
städerna. När de sjungit stjärnevisan 
skulle de ha kalTe med gök ochjulaka· 
gor. Av visan skall de två första ver
serna anföras: 

Goderafton, goderafton. d. minga 
som hlr Ir, 
bAde unga och gamla, som Jorden 
bOD bir. 
VI ÖDska Eder alla en fröjdefuller 
Jnl. 
Urin all. olyckor bevare Eder Gud, 

En annan sed. som var förbunden 
med annandag jul. att rida Sta(Tan (ria 
Staffen) var okänd i södra och västra 
Skåne och omtalas icke i folklivsskild
ringar från 1800-taJet. såsom hos Eva 
Wigström (Rönnebergs härad). Nico
lovius (Skytts härad) och Bruzelius 
(togeistads härad). Denna sed tillhörde 
norra och mellersta Skåne ner i Frosta, 
Fär> och Albo härader. 

, '. ! 
" ..: 

". 

.' 
Vinrerbild från TOlfarp. 

Målning av Hjalmar Jönsson 1937. 


Mellan jul och nyår och från nyår till 
Knutsdagen pågick en slags samlingar, 
som kallades att leja jul eUer hdlla ju
lastua. Dessa tillställningar var gemen
samma för ungdomen i en by, såväl 
böndernas vuxna barn som tjänstefol
ket. I detta nöjesliv gjordes ingen skill
nad, som det senare blev. Man samla
des var och varannan kväll efter över
enskommelse med husbondefolket i en 
av gårdarna. dar man fick fritt dispo
nera salen eller somrnarstuan. som den 
fordom kallades. Deltagarna skalTade 
själv trakteringen. som var kaffe och 
j ulakagor. Där lektes samma slags le
kar. som omtalas under julafton, där 
dansande ringdanser. och hade man 
en speleman att tillgå. blev där riktig 
dans. En som då gärna var anlitad_ var 
Anders Persson i DjurslÖv . sam be
nämndes" musikanten" . De vanligaste 
danserna i senare halften av 1800-taJet 
var vals. kadrill. köra te Särslöv . 
som alltid följde på kadrilien . - köre
polska. polka och masyrka . Där var 
gamla vackra melodier. som jag gärna 
skulle lära bort. om någon var intres
serad. 

En vacker sed vid jultiden var, att en 
tillfillig besökande inte skulle gå. 
förrän han eller hon fåu någon lrakle
ring. såsom vin eller kalTe och kakor. 
eller ett äpple (eble). "Du ska ente bära 
julen ifr! voss" var ett slående talesätt. 

Nyårsafton och trettonafion firades 
ungefar såsom julafton . Man lekte. 
gissade på nötter eller spelade kon, 
såsom bagsmäll. kasin och tolva. Vid 
midnattstid gick man ut och hörde 
nyårsringningen . I tornet var där fullt 
av drängar. som skuUe biträda vid 
ringningen. Men seden att ringa vid 
midnatt ar inte ursprunglig. Den kom 
vid mitten av 18DD-talet eUer ännu se
nare från Lund ut på landsbygden . Då 
skalden A. U . Båålh i sin dikt Nyårsaf
ton på skånska slätten nämner ring
ningen. som samtidigt hördes från eU 

II!!!""~_--' 2 7 
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flertal kyrkor. är det ringningen i sol· 
nedgången. som avses . Han har sce
nen förlagd till Söder>lätt. - Andra 
sätt att hälsa det nya året var aU skjuda 
de gamla dred ud å de nya ing. eller au 
sm; åred ing. Det bestod i att smederna 
slog tolv slag med släggan. då klockan 
var 12 . Det är med saknad man erinrar 
sig det stämningsfulla i en sådan 
nyårsnatt . jämföl1 med det överdrivna 
vasen och buller. som kannelecknar 
nutidens oroliga nyårsfirande iSLader 
och tätorter med rakete r qch smållare. 
Att fira nyårSafton på nojeslokaler 
med dans och bullersam musik skulle i 
våra on er vara otänkbart långt in på 
1900· talet. För mången ter det sig fon
farande anstötligt. eftersom ett 
årsskifte a r ett tillfålle for allvar och be
sinning. - En vacker sed var au illu
minera (ill-manera) på (oppe n aven al
tehbg eller någon annan hejd på nyårs 
natten. Detta nådde sin hojdpunkl 
nyår>natten 1900. 

Atskilliga av de jul- och nyårsseder. 
som här är redogjort for. år för lange
sedan bortlagda eller ar kanda endast 
av de åldre och aidsta, Andra seder 
fonsatte ett stycke in på 1900- talet och 
iakttages delvis an nu. Vad som är häll 
ban och värdefullt i gamla jultraditio
ner bör vi ta vara på. 

Denna redogore lse for gammaldags 
julfirande ar sammanstaUd efter berät
telser av Kersti Andersson. Tottarp 
(1836-( 928). Lars Persson. Tirup 
(1842-19J21. Kersti Göransson. Kab
barp ( 1849-1 939). Ander> Jönsson. 
Tottarp (1856-1944). Hanna Svens· 
son. Kabbarp 11858-1946). Bengta 
Jeppsson . Tottarp (186Q-19J4). Olof 
Jeppsson. Tottarp (1863-195 1) och 
Johanna Per>son . Akarp 11884
1961). DäniII kommer meddelanden 
av några nu levande med minnen av 
gamla julseder eller kvardröjande res
ter därav. 

Ingemar Ingers. 

Artikeln är tid. publicerad i 5ta ffanstorps-Aktuellt 1978 nr 4 
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STAFFANSTORPS SLÄKT FO RSKARFÖRENING. MEDLEMSFÖRTECKNING 1984 
========= ===== ========== ===== ======== ========:c= == ==== == === 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 

Anderberg Key 

Andersson Gudmund 

Andersaon stig 

Broman Carina 

Dagsbarg Roas 

Dahmström Karin 

EngstrBm Daisy 

Hansson Ingvar 

Hellström Gert 

Isaksson Cecilia 

Karlsson Ernst 

Larsson Evy 

Larsson Ove 

Linders Gudmund 

Lunsjö 8arbro 

Mathson Yngve 

Mårtensson Märtha 

Nilsson Evert 

Nilsson Gunnar 

Nileeon Lare-Erik 

Nossler Anne-Marie 

Persson Ingrid 

Psrsson Stina 

Pe rsson Sven 

Perseon Sven-Göran 

pälsson Hugo 

Ström Siv 

Strömbsrg Märtha 

Svahn Uno 

Svsnsson Emil 

Wåhl an der Gösta 

Handekmakarevägen 1 046/ 25 58 29 

245 00 Staffenetorp 

Alvägen 6 046/25 28 07 ,

245 00 StaffaAstorp 

Långdansvägen 16 046/25 66 91 

245 00 Staffanetorp , 

Ehrsnsvärdsgatan 5 040/93 19 44 

212 13 Malmö 

Djurslöv 040/44 52 56 

245 00 StaPfanstorp 

Almvägen 3 046/25 61 26 

245 00 Staffanstorp 

Aspvägen 14 046/25 44 73 

245 00 Staffanstorp 

L.a Mölleberga PI 385 040/44 64 42 

212 90 Malmö 

Skåne vägen 22 046/25 63 04 

245 00 Staffanstorp 

Järnvägsgatan 49 046/25 42 70 

245 00 Staffanstorp 

Falkvägen 12 046/11 82 22 

222 31 Lund 

Ligustervägen 3 046/25 28 55 

245 00 Staffanstorp 

Ligustervägen 3 046/25 28 55 

245 00 Staffanstorp 

Nevishög 3D 046/25 41 43 

245 00 staffanstorp 

Tri a ngelvägeA 16 046/2 5 52 73 

245 00 Staffanstorp 

La rs be rgsvägen 48, 7 tro 08/765 61 60 

181 38 Lidingö 

Nordstrands väg 28 046/25 46 15 

245 00 Staffanstorp 

Djurslöv 30B 040/44 52 95 

245 00 Staffanstorp 

Nordstrande väg 17 046/25 60 67 

245 00 Staffanstorp 

Box 7 046/25 29 72 

245 00 Staffanstorp 

Vemmenhögsvägen 7 046/25 47 59 

245 00 Staffanstorp 

Rondovägen 30 046/25 37 53 

245 00 Staffanstorp 

Dalhemsgatan 20 040/18 27 31 

212 24 Malmö 

Da lhe msgatan 20 040/1 B 27 31 

212 24 Malmö 

Rondovägen 5 046/25 37 69 

245 00 Staffanstorp 
L:a 8jällerup 11 046/970 53 

245 00 Staffanstorp 

Äkershus 17 A 046/25 33 22 

245 00 Staffanetorp 
 ,Rondov ä gen 9 046/25 37 59 

245 00 staffanetorp 

Frödings väg 23 046/25 51 25 

245 00 Staffanstorp 

Anne rovä gen 20 046/25 77 53 

245 00 Staffanstorp 

Fuga vä gen 6 046/25 43 86 

245 00 Staffanstorp 
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I N N E H AL L S F Ö R T E C K N I N G 19B4 
c================== ~================== ======= 

Nr 1 Maj: 

1. Inledning Lara-Erik Nilseon sid. 1 

2. Nils Nilaaon från Ha inga " " .. " 2 

3. Vi i vår förening Barbro Lunajö " 3 

4. Föreningsnytt " 5 

5. Släktforakarna och arkiven 

i framtidan Jan Dahlin " 8 

6. Vad Faatar Mathildaa lönn

fack kunda barätta I Yngva Mathaon .. 11 

7. Min farfars förfädar Lara-Erik Nilsson " 16 

B. Gamla tidars yrkan - huamän Ba rbro Lunajö " 23 

9. 	 En Quialing i Skåne (Tralle

borgs Allahanda 1941.07.23) Olof Chriatoffarsaon II 25 

10. 	En 1600-talabegravning Barbro Lunajö 29" 
===:===:=::====:=============:============= ======:========:====== 

Nr 2 Decemberl 

1. 	 Inledning Lars-Erik Nilsson sid. 1 
..2. 	 Lego-stadga för husböndar ••• " " 	 " 2 

3. 	 Föreningsnytt 3" 
4. 	 Några av boupptackningarnas 

bortglömda ord Barbrc Lunsjö 5" 
5. 	 Aldermanagillen i Mossheddinge Joh. E. Johneson 7" 
6. 	 Vad Faater Mathildas lönn

fack kunde berätta II Yngve Mathson 9" 
7. 	 Dopet och namngivningen i 

..folktron Svan-Göran Persecn 15 

Nutida böndar Barbro Lunsjö .. 15 

..8. 	 Om våldsam död i kyrkböckerna Lars-Erik Nilsson 16 

9. 	 Djurelövs by och enskiftet Gudmund Anderason 17" 
10. 	 Gravstensinvanteringen i Staf- Emil Svensscn 

fonatorp Lara-Erik Nilsson 21" 
11. 	Julfirandet i senare delen av 

1 BOD-talet l ngema r l ngs rs 26" 
12. 	Medlemsförteckning 28" ..13. 	 Innehållsförteckning 1 984 29 
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