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Förord 

Jag växte upp på gården Tjörnarp 2 i Tjörnarps socken, Kristianstads län, under 

1930- och 40-talen. Från början av 1950-talet bodde jag på andra platser. 1985 bo-

satte jag mig åter på min föräldragård tillsammans med min hustru. 

Redan i barndomen fick jag höra att mina förfäder bott på gården i flera genera-

tioner. Senare fick jag ta del av den släktforskning, som min farbror Erik och hans 

bröder utfört och som visade att släkten bott på gården åtminstone sedan omkring 

sekelskiftet 1700 - 1800. Min far och hans syskon har givetvis berättat minnen från 

sina tidigare år. Min farbror Ernst besökte oss t ex ofta så länge hans krafter tillät 

det. Han gick gärna omkring på fastigheten och berättade sina minnen. Min far-

bror Erik har tillfört ytterligare kunskaper.  

Det är förklarligt att allt detta har gjort mig mycket intresserad av gårdens och 

släktens historia. Omkring 1990 började jag få mera tid för släktforskning. Resur-

serna var då kyrkobokskopior på microfiche  och besök på arkiv. Senare har resur-

serna närmast exploderat med enorma mängder arkivmaterial på internet. 

Rätt snart stod det klart att mina förfäder bott på denna gård ända ifrån slutet av 

1600-talet, och mina kunskaper har sedan vuxit efter hand. 

Hur förfädernas levnadsvillkor verkligen var, avspeglar sig inte särskilt tydligt i kyr-

koböcker och annat arkivmaterial. Därför har jag citerat en del andra skildringar 
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som belyser detta. Dessutom har jag tagit med några kapitel som handlar om den 

allmänna historiska bakgrunden under de perioder som beskrivs. På så sätt har jag 

försökt få fram en så god bild som möjligt av levnadsförhållandena.  

Söker man ättlingar till tidiga förfäder blir materialet snabbt mycket stort. Tabeller-

na i denna skrift har begränsats till familjer, där medlemmar bedömts ha haft tämli-

gen nära anknytning till familjerna på gården eller som funnits kvar i trakten. 

Släkttabeller som omfattar mig och mina kusiner avslutas med våra barn. De som 

omfattar mina nästkusiner avslutas med dem eller deras barn. Övriga släkttabeller 

avslutas tidigare. 

Många har hjälpt mig med material, mina föräldrar och min fars syskon i första 

hand. Mina nästkusiner Gun Carlsson och Ingegärd Breding har hjälpt mig med 

min farfars syster Emilies ättlingar. Maj-Britt Hillburs omfattande släktforskning 

har jag använt i avsnittet om min farmors far Anders Högdahls släkt. 

Denna skrift har under årens lopp förekommit i flera versioner. Den senaste var 

från 2010. Den nuvarande har kompletterats med ytterligare släktgrenar och fått 

annat format för att bli en lagom stor tryckbar bok. 

Både denna och föregående version har granskats av min kusin Sven Tägil. Jag är 

mycket tacksam för hans hjälp och synpunkter.  

I min dator har jag uppgifter om släkten i bredare omfattning än i denna bok. För 

den som önskar gör jag gärna utskrifter av ytterligare släktträd. 

Tjörnarp 2017 

Hans Ivar Svensson 
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1. Gårdens plats och släktens ursprung 

Tjörnarp 

Gården ligger i Tjörnarps socken i Västra Göinge härad, nära Skånes geografiska 

mittpunkt. Trakten är inte alls vad man kan anse vara typisk skånsk. Det är en 

backig trakt med stenig moränmark omväxlande med kärr och grusbackar. Som 

jordbruksmark har jorden varit mager och svårbrukad på grund av stenigheten. 

Ändå har det länge varit 

åker här på åtminstone 

en stor del av marken, 

medan andra delar varit 

betesmark. 

Avståndet till den 

skånska slättbygden är 

cirka 2 mil. Även i 

gamla tider var detta ett 

rätt måttligt avstånd att 

resa eller gå, och han-

delsutbytet med slätt-

bygden bör ha varit liv-

ligt. Göingarna var 

kända för att förse slätt-

borna med hantverk. 

Betesmarkerna här har 

passat bra för djurpro-

duktion, medan slättens 

jordar passat bättre för 

spannmål. 

Tjörnarp ligger nästan mitt i Skåne 
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Norra Rörum 

En mil nordväst om Tjörnarp ligger socknen Norra Rörum. Därifrån flyttade min 

farfars farmors farfars farfar Oluf Svensson och hans hustru Gunnil Bentsdotter till 

vår gård i Tjörnarp 1696, alltså för mer än 300 år sedan. I Norra Rörum går det att 

följa släkten ytterligare några årtionden tillbaka i svenska arkiv. 

Från den danska ti-

den, före 1658, kan 

man hitta gården i 

”Decimantboken” 

från 1651. Denna 

finns numera utgiven i 

bokform. Det är en 

förteckning över går-

dar, som var skattskyl-

diga. De kallades deci-

manter, tiondegivare. 

(”Tionde” var en 

form av inkomstskatt 

som infördes av ka-

tolska kyrkan. En 

tiondel av allt som 

producerades skulle 

lämnas som skatt till 

denna. I senare ske-

den fördelades detta 

mellan kyrkan och 

andra organ. ”Krono-

tionde” var t ex den 

del som var statlig 

skatt.) 

Tjörnarp och Norra Rörum med platser av intresse 

för släktens historia 

1: Gården.  

2 : Byn Eke i Norra Rörum, som Oluf Svensson kom 

ifrån. 

3: Från Syrkhult kom Gunnil Bentsdotter, hans första 

hustru och min anmoder. 

4: Ågerup, som var huvudgård för det Lillienbergska 

fideikommisset, som gården tillhört. 
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2. Ett utsocknes frälsehemman  

Man talade förr om att gårdar kunde vara av tre olika slag med hänsyn till ägandet: 

1. Kronohemman, som ägdes av staten. Brukaren betalade arrende och viss skatt. 

2. Frälsehemman. Brukaren betalade arrende till ägaren, en adelsman, som till 

största delen var befriad, ”frälst”, från skatt. Arrendatorn betalade viss skatt. 

3. Skattehemman, som ägdes av brukaren, som betalade skatter fullt ut. 

Vår gård var ända från den danska tiden ett ”frälsehemman” och skulle ägas av en 

adelsman. Arrendatorn kallades ”frälsebonde” eller ”landbo”. Arrendet kallades 

”ränta” eller ”landgille”. Själv bodde ägaren på en sätesgård (eller säteri).  

Insocknes frälsehemman 

Frälsebönder på gårdar nära sätesgården kunde vara fast knutna till denna och fick 

då förutom att betala arrende också göra dagsverken. ”Insocknes frälse” var beteck-

ningen för sådana gårdar. Bönderna kallades dagsverksbönder (danska: ”ugedags-

bönder”). Denna dagsverksplikt kunde i en del fall vara mycket betungande. 

Utsocknes frälsehemman  

Vår gård var inte knuten till någon sätesgård i socknen. Gården var därför ett 

”utsocknes frälsehemman”. ”Frälsebonden” här hade ingen dagsverksplikt. Arrende  

och skatter utgick mest ”in natura” som bestämda mängder av gårdens produkter, 

säd, lass hö, gödda oxar, slaktsvin m m. Arrendet angavs noga i köpehandlingarna, 

som lämnades in och fastställdes av tinget, om en gård skiftade ägare. Av tinget 

fastställda arrenden lär ha införts på 1600-talet, och därefter riskerade alltså en 

”frälsebonde” inte att arrendet (som i äldre tid) höjdes, om han lyckades att höja 

gårdens avkastning.  
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3. Tjörnarps kyrkby i äldre tid 

Kyrkbyns tre gårdar 

Så långt vi kan se tillbaka har Tjörnarps kyrkby endast bestått av tre gårdar. En av 

dessa gårdar har åtminstone sedan 1500-talet (Enligt Lunds stifts ”Landebok”) ägts 

av kyrkan för avlöning av prästen, som bodde i Norra Mellby socken. I kyrkligt 

avseende var nämligen Tjörnarps socken ”annexförsamling” till denna grannsock-

en i norr. Kyrkans gård kallades därför ofta ”Tjörnarps annexehemman”. Senare 

fick den benämningen Tjörnarp nr 1. 

Ytterligare en gård i byn var vår. Den kallades Tjörnarps ”frälsehemman” eftersom 

den ägdes av adliga familjer och drevs av arrendatorer. Vår gård blev senare Tjör-

narp nr 2. 

Den tredje gården ägdes av självägande ”skattebönder” och blev Tjörnarp nr 3. Nr 

1 och nr 2 ligger ännu nära den gamla kyrkoruinen. Förr låg även Tjörnarp nr 3 

där. Se karta från 1733, sida 30.   

Stenåldern 

Sveriges äldsta boplats har upptäckts vid Finjasjön ca 2 mil norr om Tjörnarp. Den 

är ca 14 000 år gammal. Så länge har alltså folk åtminstone strövat omkring i våra 

trakter. Stenåldersfynd från några årtusenden senare har man hittat många av i 

Tjörnarp. En stenyxa har jag t ex hittat på vår mark. En del fynd visar att det fanns 

fasta boplatser i socknen under stenåldern.  
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Tidigt jordbruk 

De äldsta odlingarna för kanske 5-6000 år sedan, finns det inga synbara spår av. 

Tecken på odling från ca 3000 år sedan och framåt är de många stenrösena i mar-

kerna. Det är från kringflyttande odlingar. Man odlade nu upp åkrar i skogen. Stenar 

som var i vägen kastade man ihop till rösen. Efter ett antal år av odling och med 

betande djur var marken på denna plats utarmad. Då odlade man upp en ny yta och 

övergav den gamla.  

Efter kanske ett hundratal år hade den gamla ytan vuxit igen. Näringsämnen hade 

samlats, och man kunde odla upp den igen. Nya stenar kastades upp på de gamla 

rösena. Så fortsatte man att under 1500 á 2000 år flytta omkring odlingar och även 

husen. Så småningom upphörde detta ambulerande jordbruk, och gårdarna förblev i 

fasta byar.  

Vi har mycket gott om de nämnda röjningsrösena i vår skog. De finns på marker 

långt utanför dem som var odlade t ex 1733. 

Fasta byar uppstår 

Omställningen till fasta byar innebar också ett ändrat odlingssystem. Man tog nu hö 

till husdjuren på stora arealer av ängsmark och lade sedan gödseln med sin växtnä-

ring på de små åkrarna nära gårdarna. 

Åkrarna utarmades inte längre lika mycket. Men det var låg avkastning på dem. 

Vissa år fick de därför läggas i träda. Det krävdes stora ängar, mycket större än åk-

rarna, för att klara behovet av hö. 

Tjörnarps kyrkby bildas 

Den gamla stenkyrkan var från slutet av 1100-talet. Det var under en period då be-

folkningen ökade i samband med ett gynnsamt klimat. Ett antal kyrkor byggdes då i 

dessa trakter med ca en mil emellan. Den katolska kyrkan skaffade sig grepp om 

bygden. Kyrkan var också förbunden med den världsliga överheten. 

Byn eller åtminstone någon gård fanns naturligtvis, när den första kyrkan byggdes 

och det är möjligt att en gård redan då låg på den plats där vår gård nu ligger. 

Medeltiden och reformationen 

På 1300- och 1400-talen drabbades Nordeuropa av klimatförsämring och pestsjuk-

domen Digerdöden. Befolkningen minskade starkt och vissa trakter blev t o m öde. 

Hur Tjörnarps kyrkby drabbades vet vi inte. 
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Medeltiden kännetecknades också allmänt av att allt mera mark hamnade i kyrkans 

ägo. Men detta ändrades radikalt vid reformationen i Danmark 1535. Det mesta av 

kyrkans gårdar drogs då in till staten. Kvar blev dock ett antal gårdar som användes 

för att försörja socknarnas präster och klockare. 

I Lunds Stifts Landebok från slutet av 1500-talet specificeras bl a ägor i Tjörnarp 

som var avsedda för prästens och klockarens löner. Vissa namn på åkrar och ängar 

påminner starkt om namn i 1733 och 1858 års förteckningar. Det förefaller som om 

byns struktur av åkrar och ängar i slutet av 1500-talet var ganska lik senare förhål-

landen. 

1700-talet 

Den äldsta kartan över Tjörnarps kyrkby är från en uppmätning 1733. Den visar de 

tre gårdarnas läge. Vår gård, senare Tjörnarp nr 2, låg där den ännu ligger. Prästlö-

nebostället, Tjörnarp nr 1, låg också där det senare legat. Den tredje gården, Tjör-

narp nr 3 låg där den låg ännu 1858 men senare flyttades. Uppmätningen behandlas 

i senare avsnitt. 

. 
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4. Den historiska bakgrunden 1658- ca 1710 

Karl X Gustaf erövrade Skåne, Blekinge och Halland genom freden i Roskilde 

1658. Våra förfäder blev svenskar. Men känslan för nationalitet var nog svag. Man 

fick lära sig att man skulle lyda kungen och andra överhetspersoner, knappt mera. 

Spridningen av nyheter och påbud gick långsamt. De viktigare lästes upp av präs-

terna i kyrkan på söndagarna. Överhetens grepp var svagt i ensliga bygder. 

De första årtiondena efter fredsslutet var närmast en ockupation. Integration i 

svenska riket kom senare. 

1660 dog Karl X Gustaf hastigt. Den nye kungen, Karl XI, var minderårig, och un-

der några år styrdes Sverige av en förmyndarregering från den s k högadeln. Under 

denna tid lade denna högadel under sig alltmera jord i Skåne. 

Skånska kriget 

1676 anföll Danmark Sverige i det ”Skånska kriget” för att återerövra de förlorade 

provinserna. Snart behärskade man det mesta av Skåne, Blekinge och Halland. 

På hösten 1676 samlade sig svenskarna till ett motanfall. Detta ledde till slaget vid 

Lund i början av december, där danskarna förlorade. Kriget fortsatte dock, och det 

dröjde ända tills 1679 innan det slöts fred. Skåne förblev svenskt. 

Fästningarna Landskrona och Kristianstad hölls länge av danskarna. Det finns upp-

gifter om trupprörelser mellan dem norr om Ringsjön. Tjörnarp måste rimligen 

blivit berört. Alla krig utmärkte sig ju av att trupperna var helt beroende av att ta 

förnödenheter från befolkningen. 

Ett annat inslag i detta krig var ”Snapphanekriget”, en gerillarörelse i bl a norra 

Skåne. För Tjörnarps del tycks det dock inte finnas någon dokumentation om 

detta. 



16 

 

Karl XI:s  styre 

I och med det skånska kriget grep Karl XI själv makten. Adelns makt bröts, kungen 

blev enväldig och stora mängder adelsjord drogs in till kronan. Bönderna var repre-

senterade i den svenska riksdagen. Detta gjorde att de skånska böndernas makt 

stärktes.  

Karl XI hade en oförsonlig inställning till skåningarna. De ansågs ännu inte pålitliga 

nog att bli soldater. ”Ryttare” från övriga Sverige och utlandet inkvarterades i stället 

på gårdarna. De tog sig ofta stora friheter. I en del fall tilltvingade de sig gårdar. 

Rutger von Aschebergs tid 

Ca 1680 började förhållandena dock förbättras. Generalguvernör blev Rutger von 

Ascheberg, som ville få över skåningarna på sin sida. 

Han lyckades få kungens tillstånd att ändra systemet så att ryttarna inte skulle inhy-

sas mot böndernas vilja, utan att dessa i stället som rusthållare själva skulle anställa 

och underhålla ryttare. Detta gav bönderna ett övertag över dessa. Fram till 1697, 

när Karl XI dog, fick man dock inte anställa ryttare från Skåne.  

Ryttare med tyskklingande namn fanns t ex i Tjörnarp. På nr 3 fanns 1697 en ryt-

tare som hette Lars Ferman. 

Försvenskningen drevs på genom att prästerna var skyldiga att undervisa i svenska 

språket, använda svensk gudstjänstordning och predika på svenska. Vid sekelskiftet 

1600-1700 var försvenskningsprocessen i princip färdig. 

Magnus Stenbocks krig 

Danskarna försökte ytterligare en gång återta det förlorade. 1709-1710 intogs Skåne 

och en del av Blekinge. Men guvernören över Skåne, Magnus Stenbock, samlade en 

armé i Småland, ryckte ner i Skåne och besegrade danskarna vid Helsingborg.  

Armén passerade väster om Tjörnarp. I Norra Rörum socken hade man ett läger, 

innan man drog sig söderut över Rönneå. Det finns minnesstenar i såväl byn Eke i 

Norra Rörum som vid Rönneå. Det påstås att bondebefolkningen blev skonsamt 

behandlad under dessa trupprörelser. 
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5. Gården på 1600-talet 

Danska tiden 

Enligt Decimantboken från 1651, alltså medan Skåne var danskt, ägdes vår gård av 

en svensk adelsman ”Toer Bonde i Suerige”. Detta kan verka anmärkningsvärt, ef-

tersom Sverige och Danmark då legat i krig några år tidigare. 

Adelsätten Bonde var stor och mäktig i Sverige vid denna tid, och Tord (normal 

stavning) var ett vanligt namn inom ätten. Att finna just denna ”Toer” i svenska hi-

storiska dokument har inte lyckats. 

Han ägde ytterligare ett par spridda gårdar i norra Skåne. På vår gård fanns två land-

bor (arrendatorer) som hette Niels Jennssen och Peder Gunnessen.  

1660-talet 

En ”jordebok” 1663, alltså fem år efter det att Skåne blev svenskt, anger att gården 

ägdes av en Måns Swab (enlig jordeboken stavat Swabb). Denne var uppenbarligen 

en dansk adelsman som hade stannat kvar, när Skåne blev svenskt. I Tjörnarps sock-

en hade han tydligen bara denna gård, men han hade stora egendomar på annat håll i 

Skåne. Svabesholm vid Kivik har troligen namn efter honom. (Fast han inte ägde 

den just vid denna tid.) Oretorp i Vinslövs socken var en sätesgård som han ägde 

med underlydande gårdar med ”ugedagsbönder”. I Vankiva socken och i Skeinge i 

Verums socken i norra Skåne hade han andra större egendomar. 

Frälsebonden på vår gård 1663 hette enligt jordeboken Nils Persson. 
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Prästen Arnold Arnoldsson blir ägare 

Enligt en mantalslängd från 1671 ägdes gården då av sockenprästen ”Arnoldii 

änka” (änka efter Arnold Arnoldsson). Gården delades av två arrendatorer Nils 

Jönsson och Nils Olsson, som vardera stod för hälften. 

Troligen hade gården mellan 1663 och 1671 köpts av prästen, som sedan hunnit 

avlida. Enligt ”jordrefningsboken” 1671 hette änkan Dorothea och hon ägde vid 

det tillfället även Tjörnarps skattegård, d v s Tjörnarp nr 3. Gården Tjörnarp nr 1 

var kyrkans och disponerades av prästen. Han måste därför ha haft hela byn i sin 

hand. 

Denne präst var en mycket färgstark man. Hans hela namn var Arnold Arnoldsson 

de Fine och han var troligen son till hovkapellmästare Arnold de Fine i Köpen-

hamn. Han blev präst i Norra Mellby redan 1644, alltså långt före det att Skåne blev 

svenskt. 

Det stormade sedan mycket omkring honom. I ungdomen var han instämd inför 

domkapitlet av sin trolovade för att hon skulle slippa gifta sig med honom. Senare 

var han inblandad i slagsmål och var också anklagad för att ha grovt försummat sin 

prästtjänst. Man kan anta att han var den förnäma släktens ”svarta får”, som man 

lyckats placera som präst avsides i Skånes skogsbygd. 

Släkten ”de Fine” har jag inte hittat bland förteckningar över danska adelssläkter. 

Men förmodligen var släkten utländsk adel eller hade en liknande ställning, ef-

tersom han fick köpa en frälsegård. 

Gården under Skånska kriget 

Sommaren 1676 angrep Danmark, som nämnts, Sverige för att återta vad man för-

lorat. Man behärskade snart större delen av Skåne och lät göra en dansk mantals-

skrivning för att ta ut skatt. Höga skatter behövdes för underhåll av de danska trup-

perna. 

Vår gård, Tjörnarps frälsegård, var då delad. Hälften ägdes av ”en svensk man He-

inrich Weinberg” (gift med en arvinge till den avlidne prästen) med ”gamble Niels 

Jönsson” som arrendator. Den andra delen ägdes av prästens övriga arvingar med 

Niels Olsson som arrendator. 
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I slutet av kriget stöddes 

danskarna av snapphane-

band i norra Skåne och av 

mera reguljära friskyttekom-

panier som danskarna rekry-

terade bland den skånska 

befolkningen. Svenskarnas 

motdrag var brända gårdar 

och byar och grymma av-

rättningar. 

I början av 1677 gjorde den 

svenske generalguvernören 

Johan Gyllenstierna ett 

”edkrävartåg”. Han lät samla 

bönderna på olika ställen 

och tvingade dem att skriva 

under en edlig försäkran att 

vara trogna den svenske 

kungen. Svek skulle bestraf-

fas grymt. Tjörnarps och 

Norra Mellby bönder samla-

des på Hovdala den 7 april 

1677. Bland undertecknarna 

återfinns tydligen de ovan-

nämnda Niels Jönsson och 

Niels Olsson från vår gård. 

Niels Jönsson kallas dock 

Jonsson. Namnen är tydligen 

ej skrivna av bönderna själva utan av någon annan.  

Nästa präst blir ägare 

Enligt ett köpebrev daterat den 11 juni 1680 sålde en Henrich Gustafsson Wein-

berg till David Swentsön ”sognprest i Melbys och Tiörnerup sogn” en del av ”Min 

frelsegaard Som ligger i Westragöinge hered i Tiörnerup Sogn och By Norregaard 

kaldet, som gamble Nils Jönsson påboor... Som min hustru arfligen efter sin Salig 

morbror hederlig och wäellaert H Arnoldus Arnoldi de Fine fordom sognprest i 

Tjörnarpsböndernas trohetsförsäkran till 

kungen 1677 

På nedersta raden finns Mons Rassmussön från 

vår granngård samt Nils Jons: och Nils Olss: från 

vår gård. Någon har skrivit alla namnen och se-

dan har var och en ritat sitt bomärke mellan för- 

och efternamn.  
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Melbys och Tiörnerup sogner …” . ”Gamble Nils Jönsson” kallades tydligen så för 

att särskiljas från en ”Unge Niels Jönsson” som nämns vid en mantalsskrivning. 

Den 24 december 1680 sålde en annan sannolik ättling till prästen Arnoldii, Daniel  

Persson, sin ”halva syskondel” till samma präst, som nu kallades David Svensson 

Möllestedt. 

Vår gård, Tjörnarps frälsegård, kom alltså även i fortsättningen att ägas av prästen i 

Norra Mellby och Tjörnarps socknar. Denne disponerade naturligtvis också grann-

gården, som ju var prästlöneboställe. Det egendomliga var, att frälsegården på detta 

sätt kom att fortsätta vara ägd av präster ur icke adliga familjer. 

David Svensson Möllestedt 

Prästen David Svensson Möllestedt har sagts ha varit en skötsam och smidig per-

son. Trots att han var född på Själland och hade till sin uppgift att göra sina för-

samlingsbor till svenskar, blev det inga konflikter. 

Han blev präst i Norra Mellby och Tjörnarp troligen 1670, fick uppleva den danska 

återerövringen 1676, fick skriva under trohetsförsäkran 1677 och levde till 1684. 

Efter hans död splittrades åter ägandet av gården mellan hans arvingar. 

Nicolaus Erman blir ägare 

Nästa präst i Norra Mellby och Tjörnarps socknar hette Nicolaus Erman. Denne 

köpte en del av vår gård av Möllestedts arvingar 1689. Niels Jönsson var då arren-

dator. En ytterligare del av gården (sannolikt resten) köpte prästen Erman av en 

Peter Friis i Bergen i Norge och dennes släktingar 1695. Året därpå byttes arrenda-

tor på gården, och vår stamfar Oluf Svensson flyttade in. 

Göingebispen 

Nicolaus Erman var en mycket dominerande präst, som bl a vid ett tillfälle stämde 

sina församlingsbor till häradsrätten för att de inte gick i kyrkan tillräckligt flitigt. 

Ett stort antal bönder fick inställa sig vid tinget, men häradsrätten fann att detta var 

ett så stort mål att man måste uppskjuta det till nästa ting. En bondeledare frågade 

då, vem som skulle betala deras inställelse. Därefter föll frågan. 

Erman blev så småningom prost i Göinge kontrakt. På grund av sitt nit blev han 

kallad ”Göingebispen”. 
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Erich Magnus Lillienberg tar över 

Prosten Erman ägde vår gård till 1707, då han sålde den samt en gård i Ella by i 

Tjörnarps socken och ytterligare en gård i Sandåkra by i Norra Mellby socken till 

den nyligen adlade Erich Magnus Lillienberg för 1200 riksdaler silvermynt och en 

stor brun häst. 

Tiden då ”Tjörnarps frälsegård” ägts av ofrälse präster var nu till ända. Gården blev 

åter adelsägd och ingick därefter i 

Lillienbergs vidsträckta jordinne-

hav. 

Första delen av köpebrevet mellan 

Erman och Lillienberg 1706 åter-

ges här. Det ger en inblick i vad 

som producerades på gården. 

Köpebrevet anger gården som ”en 

heel”, d v s ett helt mantal enligt 

senare nomenklatur. (Mantal är ett 

mått på den skatt som debiteras 

gården). 

Den ”ränta” för gården, som 

anges i köpebrevet (längst ner på 

bilden) förefaller varit arrendet till 

ägaren och viss skatt. Den upp-

gick till: 

Två lispund smör, d v s ca 17 kg. 

Ett halvt ”fodernööt”. Gissnings-

vis var detta en halv gödoxe till 

slakt. En halv ”trye” möjligen 

”tryn”, betydelsen obekant. 

Biskopstionde, råg och korn, två skeppund, d v s ca 340 kg. 

Landgille, en daler (Danska: landgille. Svenska: avrad, i betydelsen arrende). 

Ekepenningar, 18, myntslaget har ej kunnat tolkas, möjligen daler kopparmynt. 

Man hade alltså mjölkproduktion som gav handelsvaran smör. Köttproduktion i 

form av göddjur förekom tydligen, och på åkrarna producerades bl a råg och korn. 
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6. Erich Magnus Lillienberg och det Lillienbergska 

fideikommisset 

Släktens bakgrund 

En medlem av en släkt Dreffling kom från Tyrolen till Sverige i slutet av 1500-talet 

som militär och blev bofast här. I slutet av 1600-talet byggde en ättling till honom, 

Daniel Dreffling, upp en förmögenhet i Eksjötrakten. 

En son till denne, Erich Magnus, blev jurist och fortsatte att bygga upp sin förmö-

genhet, till att börja med genom förvärv av gårdar i Småland. Sedermera blev han 

häradshövding i Frosta härad, vårt grannhärad söderut, och fortsatte expansionen i 

våra trakter. 

Adelssläkten Lillienberg 

1704 gifte sig Erich Magnus Dreffling med änkan till Andréas Westerskjöld, som 

ägt Snälleröds säteri i Färingtofta socken och underliggande gårdar. Hon hette Sara 

Petré. Det var ett mycket rikt gifte och Erich Magnus ägde, som nämnts, själv bety-

dande egendomar. 

1705 fick han och hans bror tillstånd att ”naturalisera” sitt adelskap från Tyrolen till 

svenskt adelskap och antog släktnamnet Lillienberg. 
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Ägandet ökar 

Erich Magnus Lillienberg fortsatte att öka sina domäner. Stora delar av Norra Rör-

ums socken kom i hans ägo. Gårdar, som han ägde, fanns snart runt om i Mellan-

skåne. 1706 köpte han t ex vår gård och två andra av prosten Erman i Norra 

Mellby. Hans affärsmetoder sägs ofta ha varit fula. T ex lånade han ut pengar till 

bönder och tog deras gårdar, när de inte kunde betala tillbaka lånen. 

Sonen avlider 

1705 föddes Erich Magnus Lillienbergs och Sara Petrés enda barn, Anders. Denne 

dog dock i samband med ett riksdagsmöte i Stockholm 1743 och Erich Magnus 

Lillienberg stod utan egna arvingar till sina stora domäner i Mellanskåne och Små-

land. Han valde då att byta huvudgård från Snälleröd till gården Ågerup i Norra 

Rörums socken strax väster om Tjörnarp. 

Det Lillienbergska fideikommisset 

Genom ett testamente 1751 gjorde han Ågerups säteri och underlydande gårdar till 

ett fideikommiss.  Några stora gårdar i Småland kom också att höra till. Snart däref-

ter, 1752, dog Erich Magnus Lillienberg. 

Ett fideikommiss är en stiftelse inom en släkt, där rätten att utnyttja egendomen går 

i arv men denna ej får säljas av innehavaren, fideikommissarien. Oftast ärvs rätten 

av äldste sonen. 

Men Erich Magnus Lillienberg hade ej några barn. Han förordnade därför att hans 

brorson Daniel Stiernclou-Lillienberg skulle bli första fideikommissarien till det 

”Stiernclou-Lillienbergska fideikommisset”. Arvsrätten skulle sedan växla mellan 

olika släktgrenar enligt ett bestämt system. Även kvinnor skulle ha arvsrätt. 

Dessa bestämmelser ledde till tolkningsproblem och tvister. Innehavet av fideikom-

misset ärvdes på så sätt snart in i helt andra släkter och fideikommissarierna bodde 

senare inte längre på huvudgården Ågerup. 

Från slutet av 1700-talet utökades fideikommisset med flera stora gårdar med kon-

centration till Småland men också längre norrut mot Stockholm och i Finland. Det 

påstås att ägarna kunde åka vagn från Skåne till Stockholm och hela tiden få nattvila 

på egna gårdar. 
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Utförsäljning av fideikommisset efter 169 år 

Det Stiernclou-Lillienbergska fideikommisset såldes ut 1920. Grevinnan Mathilda 

Lovisa Napoleona Mörner född Palmquist på Sya gård i Östergötland fick tillstånd 

till avvecklingen. Hon överlät egendomarna till sin son Claes Mörner, som skötte 

utförsäljningen. 

Arrendatorerna, bl a min farfar Johannes Svensson, fick friköpa sina gårdar. Priser-

na ansågs höga, men man hade inga andra val, om man ville vara kvar på gårdarna. 

En annan Tjörnarpsgård som såldes var Ella nr 1, som sedan lång tid var delad. 

Kapitalet från försäljningarna har sedan levt kvar som ett penningfideikommiss och 

släktens huvudman har fortfarande rätt att kalla sig Stiernclou-Lillienberg. Släkten 

Stiernclou-Lillienberg har sedan funnits på gården Schedingsnäs vid Forsheda utan-

för Värnamo. 
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7. Släkten på 1600- och början av 1700-talet 

Källor 

Tjörnarps sockens äldre kyrkböcker brann upp vid en eldsvåda i Norra Mellby 

prästgård 1783. Men för grannsocknen Norra Rörum finns de kvar sedan slutet av 

1600-talet. Tack vare att vår släkt då kom därifrån, har den gått att spåra från denna 

tid i Norra Rörums kyrkböcker. Dessutom finns det andra äldre handlingar, som 

gett information (”Katekismilängder”, mantalslängder, bouppteckningar m m). 

Oluf  Svenssons och hans hustru Gunilda Bentsdotter 

Enligt Norra Rörums vigselbok 1696 gifte sig drängen Oluf Swänsson ifrån byn 

Eke i Norra Rörums socken den tredje maj med pigan Gunilda Bentsdotter och 

flyttade till Tjörnarp. I ”katekismilängden” (en tidig husförhörslängd) för Tjörnarp 

fanns de mycket riktigt på vår gård detta år. 

Katekismilängderna för Norra Rörum visar att Olufs föräldrar hette Sven Nilsson 

och Hanna och att han hade ett antal syskon bl a en bror med namnet Stricher, ett 

namn som ej var ovanligt i trakten på denna tid. 

Gunilda Bentsdotter (Bent = Bengt på danska. Stavningen av Gunilda varierar. 

Gunnil och Gunnill är vanligast senare.) tycks ha kommit från gården Syrkhult   

norrut i Norra Rörums socken. En Bengt Nilsson finns i mantalslängderna där 1669 

– 1672. Vid det senare året står notisen: ”föräldrarna födas av barnen”. Föräldrarna 

hade alltså kommit på obestånd. Enligt katekismilängden bör Gunilda haft en bror: 

Jöns. 
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Avsaknaden av kyrkböcker gör det omöjligt att få en fullständig bild av Oluf och 

hans familj. I flera mantals- och katekismilängder hittar man dock sonen Bengt Ols-

son, som senare efterträdde honom på gården. Men det finns inga uppgifter om när 

denne Bengt föddes. Namnet Bengt fick han sannolikt efter sin troliga morfar, Gu-

nildas far. 

I mantalslängden 1718 står Bengt Olsson som ogift, men 1719 står han som gift. 

Man gifte sig vid den tiden sällan innan man var något över 20 år. Troligen är han 

därför Olufs äldsta barn, född inom något år efter giftermålet 1696. 

Av en senare bouppteckning från byn Toftaröd framgår att Bengt Olsson måste ha 

haft en syster som hette Gunnil som var född 1699, samma år som Olufs första 

hustru Gunilda torde ha dött. Detta tyder på att modern Gunilda dött vid detta 

barns födelse och att barnet överlevt och fått sin mors namn. 

Olufs andra och tredje hustru 

Men den 13 maj 1700 gifte sig Oluf ännu en gång i Norra Rörum med Karna 

Svensdotter från Nötarps by, dotter till Sven Olsson och hans hustru Elna. 

Oluf blev änkling en andra gång, ca 1710, enligt mantalslängden. Men han gifte sig 

även en tredje gång 1711 med Anna Månsdotter, som blivit änka två gånger och  

närmast kom från Stränte mölla i Norra Mellby. Hon bör ha varit i 50-års åldern.  

Ytterligare en dotter till Oluf finns angiven i katekismilängder från 1730-talet, Boell. 

Gissningsvis var hon dotter till hustru nr 2, Karna. Var hon sedan tog vägen är osä-

kert. En piga som hette Boel Olsdotter fanns senare i Slättaröd. Möjligen var det 

hon. 

Hur länge Oluf och Anna levde är okänt. De fanns på gården 1736 och då nämn-

des både fadern Oluf och sonen Bengt som åbor. Året förut angavs bara Bengt 

som åbo och Oluf kallades ”Fader”. Oluf eller Anna nämndes ej i mantalslängden 

1742. Antagligen var de avlidna. Oluf bör då ha blivit minst ca 70 år gammal och 

Anna kanske 5 à 10 år äldre. 

Mantalslängderna som källor 

Som nämnts finns inte Tjörnarps kyrkböcker kvar för denna tid. Men i brist på 

kyrkböcker kan man använda mantalslängderna (Den tidens förteckning över går-

darnas skattskyldighet). Listorna på gårdarnas invånare är dock långt ifrån fullstän-

diga. I mantalslängden anges först gårdens hemmanstal sedan åbons namn. Hust-

runs namn skrivs sällan ut. Hon anges oftast med ett H. Vuxna söner och döttrar 
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anges med namn, likaså drängar och pigor. Yngre barn anges oftast enbart som 

”barn”. När söner och döttrar blir äldre kan de komma att kallas drängar och pigor 

även på sin födelsegård. Namnen på ”inhyses” föräldrar nämns ibland men ej alltid. 

Annat ”inhyses” folk anges med eller utan namn. Mantalslängderna var ju till för att 

ge grund för beskattning. Små barn och de äldre personer som blivit skattebefriade 

på grund av ålder, sjukdom eller fattigdom var inte av intresse och nämndes inte 

alltid. Med hjälp av enbart mantalslängder kan man alltså inte göra fullständiga släkt-

utredningar. Men en del kan gå att reda ut. 

Bengt Olssons familj 

Det framgår på några ställen att Bengts hustru hette Sissa. Med viss osäkerhet kan 

man få fram följande barn till Bengt och Sissa: Kierstina, Gunnel, Jäppa, Sven, 

Clemmed, Ingar och Nils. Jäppa dog förmodligen ung, eftersom Sven kom att bli 

den som övertog gården. Clemmed anges som ”vanför”, alltså handikappad. En 

inhyses skattebefriad Clemmed med familj är nämnd på gården senare. Det kan vara 

han. 

Gården hade också andra invånare: En ”inhyses piga”, Bengta, angavs sköta sin 

blinda moder, vars namn inte nämns. 

Sven Bengtsson 

För 1758 verkar mantalslängden dramatisk. Sven Bengtsson har efterträtt sin far 

som åbo, men är fortfarande ogift. Bengt Olsson står som inhyses fader, ”gammal 

och sönderslagen i kroppen”. Det verkar som om det skett en olycka. Att som Sven 

Bengtsson ta över gården som ogift var dessutom ej så vanligt. 

Bengt Olsson levde dock ytterligare i ganska många år. Han är nämnd som dop-

vittne i Norra Rörum 1759. I mantalslängden 1768 är han angiven som inhyses fa-

der med hustru och även 1769 som inhyses fader. Sedan försvinner spåren. Trots 

att han varit ”sönderslagen” blev han ganska gammal för denna tid. 

Nedanstående stamtabell börjar med fadern till den Oluf som kom hit till gården. 

En del uppgifter är osäkra. De har sammanställts ur ett antal källor som ibland varit 

svårtolkade. En del födelse- och dödsdata är uppskattningar, som grundar sig på 

mantalslängder, där barn antas börja redovisas i de yngre tonåren. 
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Stamtabell för Sven Nilsson 

Tabell 1 

Sven Nilsson, bosatt i Eke by, Norra Rörum. 

Maka: Hanna. 

Barn: 

Oluf (Ola) Svensson, född ca 1669 i Norra Rörum, död efter 1736 i 

Tjörnarp, tabell 2. 

Sissa Svensdotter, född ca 1671 i Norra Rörum. 

Stricher Svensson, född ca 1673 i Norra Rörum. 

Hanna Svensdotter. 

Bengta Svensdotter. 

Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Oluf (Ola) Svensson, född ca 1669 i Norra Rörum, död efter 1736 i Tjörnarp.  

Maka: Gunilda Bentsdotter, född i Norra Rörum, död ca 1698. 

Barn: 

Bengt Olsson, född ca 1697 i Tjörnarp, död efter 1768 i Tjörnarp, tabell 3. 

Gunnil Olofsdotter, född 1698-12 i Tjörnarp, död 1752-09 i Norra Rörum,         

tabell 4.  

Maka 2: Karna Swänsdotter född i Norra Rörum, död i Tjörnarp ca 1710. 

Barn: 

Boell, född ca 1710 (sannolikt barn till Karna). 

Maka 3: Anna Månsdotter, född troligen ca 1660 i Finja, död mellan 1736 

och -40 i Tjörnarp. Tidigare bosatt i Stränte mölla, Norra Mellby. Änka 

där. 

Generation 2 

Tabell 3 (Generation 2, från tabell 2) 

Bengt Olsson, född ca 1697 i Tjörnarp, död efter 1768 i Tjörnarp. 

Maka: Sissa, död efter 1767 i Tjörnarp. 

Barn: 

Kierstina Bengtsdotter, född troligen före 1728. 

Gunnel Bengtsdotter, född troligen ca 1729. 

Jäppa Bengtsson, född troligen ca 1730, död troligen ca 1750. 

Sven Bengtsson, född troligen ca 1733, död 1791-01-29 i Tjörnarp. Se 

senare avsnitt. 
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Clemmed Bengtsson, född troligen ca 1735. 

Ingar Bengtsdotter, född troligen ca 1740, död troligen ca 1755. 

Nils Bengtsson, född troligen ca 1745. 

Tabell 4 (Generation 2, från tabell 2) 

Gunnil Olofsdotter, född 1698-12 i Tjörnarp, död 1752-09 i Norra Rörum, 

Toftaröd. 

Make: Mårten Åkesson, född ca 1680, död 1759-12-13 i Norra Rörum. 

Barn: 

Åke Mårtensson, född 1734. 

Sven Mårtensson, född ca 1737.  
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8. Levnadsförhållandena på 1700-talet 

De uppgifter, som man får när man studerar gamla skrifter, ger oftast inte särskilt 

mycket information om hur människornas livsvillkor var. Ändå är det just det, som 

man helst skulle vilja ha reda på. 

En sak är säker: Förhållandena på 1700-talet var helt annorlunda mot nu. Medel-

livslängden var låg. Spädbarnsdödligheten var hög. Det mesta man behövde av mat, 

kläder, redskap av olika slag etc måste frambringas eller tillverkas på gården. 

Krigen satte sin prägel 

Slutet av 1600-talet präglades av krigen mellan Sverige och Danmark. I början av 

1700-talet var det Karl XII:s krig, som krävde allt fler soldater och pengar. Vi kan 

utgå från att slutet av 1600-talet och början av 1700-talet var svåra tider även i våra 

undanskymda trakter. 

Det kan man också se av att många gårdar betecknades ”öde” i mantalslängderna. 

Öde behövde dock inte betyda att det inte bodde någon där. Det kunde också bara 

betyda att ingen där kunde betala någon skatt. 

Bättre från ca 1720 

Freden förbättrade förhållandena för landsbygdsbefolkningen. En annan faktor var 

bondeklassens politiska inflytande, som f ö ofta utnyttjades av kungen i hans makt-

kamp mot de ledande klasserna. 
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Det finns några dokument från mitten av 1700-talet, som vi kan utnyttja för att få 

en uppfattning av levnadsförhållandena. De som jag använt är: 

1733 års lantmäteriuppmätning. 

En bouppteckning efter Sven Bengtssons hustru Kjerstina Pålsdotter 1779. 

1733-års lantmäteriuppmätning av kyrkbyn  

Förrättningen föranleddes av att ägaren till vår gård E M Lillienberg begärt 

”förmedling” av gårdens ”hemmanstal” d v s nedsättning av gårdens skatteun-

derlag. Inte bara vår gård utan hela byn värderades dock. 

Man kan misstänka att förhållandena beskrevs sämre än de var i verkligheten.  

Här följer några intressanta punkter i beskrivningen av byn med de tre gårdarna: 

(med en något moderniserad version av texten): 

Åkermarkens egenskaper: Jordmånen består av grusmylla och sandjord och besås årligen 

med vårråg och korn, ty vintersäd anser bönderna inte trivs här. Jorden brukas med årder eller 

handplog med ett par dragare före. Den bästa jorden ger under goda år ej mer än fem gånger utsä-

det. Därför måste bönderna oftast köpa säd. 

Beskrivningen av ängen: Denna ligger dels mellan åkrarna och dels utanför dem i vångar-

na. Den består dels av fastmark och dels av kärräng. På fastmarksängen finns mycket skog: bok, 

avenbok, ek och hassel. Hassel, avenbok och i viss mån bok används till stängsel för att freda 

vångarna. Ej förrän nyligen har man börjat lägga stengärdesgårdar. 

Skogen består av bok, något litet ek, avenbok, al, hassel och några få björkar. Vid ollonår 

räcker bokskogen till att göda 50 - 60 svin. 

Betesmarken (alltså utmarken) är mycket torr med ringa och magert bete. Den består till 

största delen av ljungbackar och ljungmossar med mycket få kärr och gräsdalar. 

Fiskevatten finns, men det används litet och sällan, eftersom det ”inte lönar mödan”. Detta 

vittnar också andra byar om. 

Nr 2 och nr 3 har vardera en liten skvaltkvarn. Men man kan endast mala vår och höst, ty 

dessemellan är bäcken oftast torr. 

Kålgård (avser ej endast kål utan även andra trädgårdsprodukter) och humlegård har nr 1 

och nr 2. Nr 3 har endast kålgård. 

Till skatter och andra utgifter förvärvar bönderna sina pengar genom att tillverka allehanda 

trävaror såsom vagnsredskap, träskor, svarvade skålar och tallrikar. Någon bränner ibland 
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pottaska. På grund av den ringa höskörden kan de inte föda upp kreatur för försäljning. 

Till närmaste köpstad har byn 3 ½ mil, varav hälften är mycket svår att resa med vagn. 

Kartan visar att vår gård låg, där den nu ligger. Åkrar och ängar var uppdelade på 

två ”vångar” med en väg emellan och med stängsel mot utmarken. Åkrarna och 

ängarna redovisas i tabeller och har där namn, som man delvis kan känna igen 

både från ”Lunds stifts Landebok” på 1500-talet och ”Laga skiftes” karta i mitten 

av 1800-talet. 

1733 års karta över Tjörnarps kyrkby 

Nedanför mitten syns de tre gårdarna. De små ljusa ytorna kring gårdarna är 

åkrar, som man odlade råg, korn, rovor, lin m m på. De mörkare ytorna utanför 

var ängar, som användes för höskörd. Utanför åkrar och ängar låg byns ge-

mensamma utmarker, som användes för bete åt djuren. Texterna på utmarken 

nämner ”ljungbackar”, ”medelmåttig bokskog”, ”alkärr” m m. 
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Man kan se att ängsarealen är flera gånger så stor som åkerarealen. Detta illustrerar 

det jordbrukssystem som man hade under många århundraden fram till senare delen 

av 1800-talet: ”Ängen är åkerns moder.” På stora arealer äng skördade man hö. 

Detta fick nötkreaturen som foder under vintern. Gödseln lades på åkrarna. 

Räknar man samman de tre gårdarnas åker- och ängsarealer får man i tunnland (1 

tunnland är ca ½ hektar.) 

 

Det kan vara intressant att försöka uppskatta den årliga spannmålsskörden på t ex 

nr 2. Om vi antar att 1/3 av åkerarealen lades i träda årligen, att vissa andra grödor 

också odlades på åkrarna och att man i medeltal fick fyra gånger utsädet, skulle den 

årliga avkastningen av spannmål bli ca 1200 - 1500 kg, en mycket ringa del av vad 

den gav i senare skeden. 

Uppenbarligen lyckades man med att få hemmanstalet (skatteunderlaget) nedsatt. 

Gården har sedan dess räknats som ½ mantal. 

Bouppteckningen efter Kierstina Pålsdotter  

Bouppteckningar från denna tid är mycket detaljerade. 

Denna omfattar allt som fanns på gården (med undantag av de efterlevande familje-

medlemmarnas personliga ägodelar) och slutar med en auktion på allt. Slutligen re-

dovisas ett arvskifte där barnens arvslotter anges, även om de ej tas ut utan får stå 

kvar i gården. Vid auktionen fick även andra än familjemedlemmarna köpa. Auk-

tionssumman slutade på 435 riksdaler silvermynt. 

Det fanns fyra hästar och ett föl. Ytterligare dragare utgjorde 2 oxar. Fem 3-års och 

2-års stutar, d v s gödoxar, fanns. 

Mjölkbesättningen bestod av fem kor, en kviga och fyra andra ungdjur. 

Elva får gav ull till kläder och andra textilier. Tolv svin av olika storlek fanns. 

Förteckningen över den avlidnas kläder och ”säng- och linkläder” är lång. 

Av silver fanns det en bägare, två kedjor och en sked. 

Gård nr Åker Äng Totalt 

1 4,8 19,3 24,1 

2 7,2 30,9 38,1 

3 6,4 46,1 52,5 
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I långa listor redovisades tenn, koppar, järnredskap, träredskap, vagnar, möbler och 

andra inventarier. Många av de inventarier och redskap, som nämns, känner man 

igen. De var av samma slag, som fortfarande fanns och användes på gården i min 

barndom.  

Tillsammans med pigor och drängar var man ca 10 personer på gården vid tiden 

för bouppteckningen. 

Gödoxar - en viktig saluvara 

Antalet stutar (gödoxar) är intressant. I 1733 års beskrivning sägs att på grund av 

den ringa höskörden kan bönderna inte föda upp kreatur för försäljning. Detta på-

stående var nog felaktigt. Det gällde i varje fall inte i byn på 1770-talet. 

Uppfödning av gödoxar var under århundraden en mycket viktig inkomst för bön-

der i stora delar av Europa. Efter uppfödning drevs oxarna långa vägar. De skeppa-

des även över haven och slaktades, då de kom till städer och andra befolknings-

centra. Det var ett bekvämt sätt att transportera färskt kött, hudar till läder och 

horn och ben för hantverk. Handeln var välorganiserad och drevs av köpmän. För 

böndernas del var det ett sätt att få de kontanter, som behövdes i viss utsträckning 

även under självhushållningens tid. 

Det var framför allt bönderna i skogstrakterna, som producerade gödoxar. Slätt-

bönderna, som hade mera åkrar och mindre ängsmark, producerade spannmål, som 

bönderna i skogstrakterna å andra sidan kunde behöva köpa. 
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9. Sven Bengtsson och hans familj 

Sven Bengtsson tar över 

Sven Bengtsson övertog gården efter sin far ca 1758. Fadern hade tydligen blivit 

skadad. Sven var ogift. Enligt mantalslängderna var han dock gift 1762 . Hustrun 

hette Kjerstina Pålsdotter. Hon kom från byn Gunnarp i socknen. 

Tack vare att det gjordes bouppteckningar för både Kjerstina, som dog 1779 

(bouppteckningen har refererats ovan) och Sven som dog 1791 har det gått att kart-

lägga denna familj ganska väl. 

Kjerstinas anor, liv och barn 

Kjerstina Pålsdotters far var Pål Johansson på Gunnarp nr 7, som liksom de andra 

gårdarna i grannbyn Gunnarp vid denna tid var frälsegårdar under Hovdala. En 

bror till Kjerstina, Sven Pålsson, blev arrendator på Tjörnarp 1, prästlönebostället, 

som var granne till vår gård. En annan, Nils, gifte sig till en gård i Sösdala by. (Han 

gifte sig f ö två gånger till). Ytterligare en son, Eskel, blev kvar på hemgården i 

Gunnarp. 

Kjerstina dog 1779 cirka 45 år gammal och efterlämnade fem barn, alla omyndiga. 

Den äldste Ola var 15 år. Därutöver fanns Johan, Sissa, Anna och Elna. Barnens 

morbröder Sven Pålsson på granngården och Nils Pålsson i Sösdala bevakade deras 

rätt vid bouppteckningen. 
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Sven Bengtsson i andra äktenskapet 

Efter Kjerstina Pålsdotters död 1779 gifte Sven Bengtsson om sig med Boel Nils-

dotter från Tågarp, en by i Norra Mellby socken något söder om Norra Mellby 

kyrkby. Hon var född 1745 på Mjölmöllan i Brönnestads socken, men familjen 

hade flyttat till Tågarp. 

Av vad man kan se i kyrkböckerna fick Sven och Boel inga barn tillsammans. 

Sven Bengtsson dog 1791, 58 år gammal. Äldste sonen Ola var då 27 år och ogift. 

Hans syskon Johan, Sissa, Anna och Elna fanns alla på gården. 

Det upprättades också nu ett boupptecknings- och arvsskiftesprotokoll. Summan 

blev denna gång 1678 riksdaler. Häri ingick dock barnens tidigare arvslotter efter 

sin mor. Dessa var innestående i gården, men räknades av vid arvsskiftet. 

Antalet hästar, dragoxar, kor etc var ungefär detsamma som vid förra bouppteck-

ningen. Gödstutarna var dock nu bara två, men det kan ju ha varit en tillfällighet.  

Svens och Kierstinas barn 

Ola 

Till bouppteckningsprotokollet efter Sven Bengtsson fanns fogat ägaren, Lillien-

bergs, godkännande av Ola Svensson som ny åbo. 

1793, två år efter det han blivit åbo på gården, gifte sig Ola Svensson med sin 

styvmors yngre syster, Elsa Nilsdotter från Tågarp. Hon var född ca 1757. 

Ola Svenssons familj presenteras senare. 

Johan 

Olas bror Johan gifte sig 1802 med änkan Elna Nilsdotter i Hjällaröd, Norra Rö-

rum. De fick enda dottern Kjerstina 1805 och Johan dog redan 1807. Kjerstina 

kom att bli anmoder till en stor släkt. Hon var gift i Toftaröd, Norra Rörum. En 

av döttrarna, Johanna, som bodde i kvar Toftaröd, var gift två gånger.  

Förste maken hette Pehr Nilsson, som dog tidigt. Sonen till honom, Nils Persson 

blev bl a far till Henrik Nilsson i Toftaröd, en i början av 1900-talet välkänd för-

troendeman i Norra Rörum. En ättling har fortfarande gården i Toftaröd. 

Johannas andre make hette Per Jönsson. Med honom hade hon 9 barn. 

En son, Jöns, tog namnet Källblad och blev präst. 
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En annan son, Per Persson, gifte sig med Elinda Nilsdotter i Boarp, Norra Rörum. 

Elinda var släkt med mig på min fars farmors sida. 

En dotter, Elise, blev sjuksköterska. Hon gifte sig med Otto Nilsson, son till den 

betrodde Per Nilsson i Slättaröd, Tjörnarp. Otto och Elise hade en gård i Åbarp. 

Deras svärson Anton Cederholm och dotterson Viking Cederholm har drivit den 

vidare. 

Sissa 

1794 gifte sig Olas syster Sissa med Anders Nilsson på gården Gunnarp 1 i Tjör-

narp och blev husmor där. Paret hade åtminstone 5 barn. En son, Sven Andersson, 

bosatte sig i Stenshult i norra delen av socknen, nära gränsen till Maglö och bildade 

familj. En dotter till Sven, Johanna, med make och barn, bodde senare på gården i 

Stenshult. 

Anna 

Sven Bengtssons två yngsta döttrar Anna och Elna gifte sig förhållandevis sent. 

Båda hade länge pigtjänst på en gård i Gunnarp. Sen gifte sig Anna som 46-åring 

1819 med en 20 år yngre man, Åke Jeppsson, från Veabygget i Vannaröd, Norra 

Mellby socken, där de bosatte sig. 

Hon verkar ha fått ett besvärligt liv. 1833 flyttade hon från Veabygget och bodde 

ett slag som inhyses och utfattig på en gård i Slättaröd. I husförhörslängden finns 

noteringen ”Mannen Åke i Veabygget sitter å fästning”. Enligt utredning (Anna-

Marie Hammarlund och Lena Grönquist) var skälet att Åke ansåg sig ha blivit lurad 

i en hästaffär och själv hårdhänt gripit antagonisten och tagit honom till fjärdings-

mannen. 

Anna och Åke bodde senare ett slag på Stavaröd 2, där det står antecknat med bly-

erts att Anna dött i Stoby den 26 december 1835. Ingenting om hennes död står 

dock i någon dödbok. 

Elna 

Yngsta dottern Elna, född 1777, gifte sig 1819 med änklingen Sven Åkesson i 

Ljungarum, Norra Mellby. Hon fick inga barn och levde i Ljungarum till 1840. 

 

Släkttabeller finns efter nästa avsnitt 
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10. Ola Svenssons tid 

Mantalslängden för Tjörnarp år 1800 upptog gårdens åbo Ola Svensson med 

hustru, och bland drängar och pigor fanns då fortfarande Olas syskon Johan, Elna 

och Anna. Olas styvmor Boel stod som inhyses hos dem. 

Efter två år som ogift åbo hade Ola gift sig 1793 med styvmoderns syster, Elsa 

Nilsdotter, född 1757 och alltså ungefär sex år äldre än Ola. (Men 12 år yngre än 

sin syster Boel.) 

Ola Svensson och Elsa Nilsdotter fick två döttrar Kiersti och Hanna, som föddes 

respektive 1794 och 1798. Någon son fick man inte. Elsa Nilsdotter dog 1814. 

Elsa Nilsdotters anor 

Elsa och Boel Nilsdotters far hette Nils Nilsson och var åbo på en gård i Tågarps 

by i Norra Mellby. Elsa var född där. Men familjen hade flyttat dit från Mjölmöllan 

vid Hovdala i Brönnestads socken. Boel var född vid Mjölmöllan. 

Nils Nilssons far hette Nils Tufvesson och var möllare vid Mjölmöllan. En släkt-

forskarvän till mig, Åke Jörding, har gett mig dessa uppgifter och hjälpt mig med 

andra tidiga släktgrenar. Nils Tufvesson är Åkes och min gemensamma ana (min 

farfars farmors morfars far).  
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Ola efterträds av svärson 

Som änkling var Ola kvar som åbo ytterligare några år, tills dottern Kiersti gifte sig 

med drängen på gården, Måns Svänasson, 1818. Måns blev därefter gårdens åbo. 

(Själv kunde Kjersti inte stå som åbo. En dotter kunde inte överta en gård på den 

tiden. Kvinnorna var ju faktiskt omyndiga.) Måns hade enligt mantalslängden varit 

dräng på gården sedan 1815. Vigseln ägde rum den 10 maj 1818 och dottern Sissela 

föddes den 11 juli. 

I och med giftermålet står Ola som ”inhyses Fader”. Som sådan stod han kvar i 

nästan 22 år. Ola levde nämligen till 1840 och blev 76 år gammal. Hans styvmor 

Boel fanns också kvar som ”inhyses moder” tills hon avled 1827, 82 år gammal. 

Hanna, en okänd hemmadotter 

Olas andra dotter Hanna gifte sig aldrig utan blev kvar på gården livet ut tills 1871, 

när hon var 72 år. Det är något egendomligt att de enda uppgifter, som finns be-

träffande henne, är husförhörslängdernas att hon fanns på gården år efter år och en 

summarisk bouppteckning. Några personliga minnen har jag inte hört talas om. 

(Nedanstående stamtabell hänför sig till både avsnitt 9 och 10 ovan) 

Stamtabell för Sven Bengtsson 

Tabell 1 

 Sven Bengtsson, född ca 1733 i Tjörnarp, död 1791-01-29 i Tjörnarp,    

Tjörnarp 2. 

 Maka: Kerstina Pålsdotter, född ca 1735, död 1779-10-04 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 2. 

Barn: 

Ola Svensson, född 1763-06-20 i Tjörnarp, död 1840-04-29 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 2, tabell 2. 

Johan Svensson, född ca 1765 i Tjörnarp, död 1807-10-26 i Norra Rörum, 

Hjällaröd, tabell 3. 

Sissa Svensdotter, född 1771-06-03 i Tjörnarp, död 1836-04-18 i 

Tjörnarp, Gunnarp 1, tabell 4. 

Anna Svensdotter, född ca 1773 i Tjörnarp, död 1835-12-26 ev i Stoby, 

tabell 5. 

Elna Svensdotter, född 1777-03-06 i Tjörnarp, död 1840-05-29 i Norra 

Mellby, Ljungarum, tabell 6. 

 Maka 2: Boel Nilsdotter, född 1745-01-29 i Brönnestad, död 1827-05-29 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 
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Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Ola Svensson, född 1763-06-20 i Tjörnarp, död 1840-04-29 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 2. 

Maka: Elsa Nilsdotter, född ca 1757 i Norra Mellby, död 1814-06-21 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

Barn: 

Kiersti Olasdotter, född 1794-04-14 i Tjörnarp, död 1882-05-25 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2, tabell 7. 

Hanna Olasdotter, född 1798-03-03 i Tjörnarp, död 1871-01-07 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Johan Svensson, född ca 1765 i Tjörnarp, död 1807-10-26 i Norra Rörum, 

Hjällaröd. 

Maka: Elna Nilsdotter, född ca 1762 i Norra Rörum, död 1818-10-17 i 

Norra Rörum, Hjällaröd. 

Barn: 

Kjerstina Johansdotter, född 1805-07-21 i Norra Rörum, tabell 8. 

Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Sissa Svensdotter, född 1771-06-03 i Tjörnarp, död 1836-04-18 i Tjörnarp, 

Gunnarp 1.  

Make: Anders Nilsson, född 1766-06-25 i Tjörnarp. 

Barn: 

Kierstena Andersdotter, född 1795-11-23 i Tjörnarp, död 1798-04-19 i 

Tjörnarp, Gunnarp 1. 

Kiersti Andersdotter, född 1798-07-15 i Tjörnarp. 

Sven Andersson, född 1801-07-12 i Tjörnarp, död 1879-07-20 i Tjörnarp, 

Stenshult, tabell 9. 

Gunnel Andersdotter, född 1804-02-09 i Tjörnarp. 

Bengta Andersdotter, född 1807-04-12. 

Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Anna Svensdotter, född ca 1773 i Tjörnarp, död i Stoby 1835-12-26 (enligt 

notering i husförhörslängd). 

Make: Åke Jeppsson, född 1793-09-22 i Norra Mellby, Vannaröd, 

Veabygget. 
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Tabell 6 (Generation 1, från tabell 1) 

Elna Svensdotter, född 1777-03-06 i Tjörnarp, död 1840-05-29 i Norra Mellby, 

Ljungarum. 

Make: Sven Åkesson, född 1779-08-28. 

Generation 2 

Tabell 7 (Generation 2, från tabell 2) 

Kiersti Olasdotter, född 1794-04-14 i Tjörnarp, död 1882-05-25 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 2. 

Make: Måns Svänasson, född 1789-01-01 i Tjörnarp, död 1869-04-26 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

       (För denna familj, min farfars farfar och farfars farmor: Se senare 

textavsnitt och släkttabeller) 

Tabell 8 (Generation 2, från tabell 3) 

Kjerstina Johansdotter, född 1805-07-21 i Norra Rörum. 

Make: Sven Christensson, född 1791-01-10 i Norra Rörum. 

Barn: 

Elna Svensdotter, född 1830-04-16 i Norra Rörum. 

Johanna Svensdotter, född 1832-10-23 i Norra Rörum, tabell 13. 

Tabell 9 (Generation 2, från tabell 4) 

Sven Andersson, född 1801-07-12 i Tjörnarp, död 1879-07-20 i Tjörnarp, 

Stenshult. 

Maka: Elna Pehrsdotter, född 1801-07-26 i Tjörnarp, död 1867-10-29 i 

Tjörnarp, Stenshult. 

Barn: 

Helje Svensson, född 1833-02-16 i Tjörnarp. 

Johanna Svensdotter, född 1835-04-30 i Tjörnarp, tabell 14. 

Sissela Svensdotter, född 1839-03-05 i Tjörnarp. 

Bengta Svensdotter, född 1842-01-19 i Tjörnarp. 

Generation 3 

Tabell 10 (Generation 3, från tabell 7) 

Sissela Månsdotter, född 1818-07-11 i Tjörnarp, som änka ”piga” hos Nils 

Bengtsson i Åbarp, död 1894-09-09 i Tjörnarp, Tjörnarp 3. 

Make: Truls Nilsson, född 1819, död 1862-03-20 i Tjörnarp, Svenstorp.  

(Se senare textavsnitt!) 
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Tabell 11 (Generation 3, från tabell 7) 

Johanna Månsdotter, född 1827-05-04 i Tjörnarp, död 1903-09-06 i Norra 

Mellby, Sösdala 2. 

 Make: Jonas Johnsson, född 1825-03-20 i Norra Mellby, Adseke, död 1880-

03-26 i Norra Mellby, Sösdala 2. 

(Se senare textavsnitt!) 

Tabell 12 (Generation 3, från tabell 7) 

Sven Månsson, född 1831-04-10 i Tjörnarp, död 1886-09-21 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 2. 

 Maka: Anna Månsdotter, född 1834-06-08 i Tjörnarp, död 1926-09-26 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

       (För denna familj, min farfars far och farfars mor: Se senare textavsnitt 

och släkttabeller) 

Tabell 13 (Generation 3, från tabell 8) 

Johanna Svensdotter, född 1832-10-23 i Norra Rörum, död 1914-01-21, Norra 

Rörum, Toftaröd. 

Make: Pehr Nilsson, född 1831-07-21 i Norra Rörum, död 1858-08-27 i 

Norra Rörum, Toftaröd. 

Barn: 

Nils Persson, född 1856-10-13 i Norra Rörum. (Far till Henrik Nilsson i 

Toftaröd.) 

Make 2: Per Jönsson, född 1830-07-22 i Tjörnarp, Karlarp, död 1884-07-08 

i Norra Rörum, Toftaröd. 

Barn: 

Jöns Källblad, född 1860-03-22 i Norra Rörum, (Kyrkoherde i Hjärsås, 

slutligen kontraktsprost) död 1948-05-13 i Lund. 

Sven Persson, född 1862-06-18 i Norra Rörum. 

Carl Persson, född 1864-07-17 i Norra Rörum. 

Hilda Persdotter, född 1866-06-09 i Norra Rörum. 

Elise Persdotter, född 1869-05-09 i Norra Rörum, död 1958-10-20 i 

Tjörnarp, Åbarp. (Gift med Otto Nilsson, som var son till Per Nilsson, 

Slättaröd.) 

Anna Persdotter, född 1871-03-01 i Norra Rörum, död 1954-12-09. 

Per Persson, född 1873-03-10 i Norra Rörum, död 1939-02-22. (Gift med 

Elinda i Boarp, Norra Rörum och bosatt där. Elinda var kusin till min 

farfar på hans mors sida.)  
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Oscar Persson, född 1875-12-03 i Norra Rörum, död 1954-07-15 i 

Tjörnarp, Åkarp. 

Theodor Persson, född 1878-02-01 i Norra Rörum. 

Tabell 14 (Generation 3, från tabell 9) 

Johanna Svensdotter, född 1835-04-30 i Tjörnarp, död 1910-08-10 Tjörnarp, 

Åkarp, Stenshult. 

Make: Jöns Persson, född 1833-09-07 i Matteröd. 

Barn: 

Eva Jönsdotter, född 1869-02-12 i Tjörnarp. 

Oscar Leopold Jönsson, född 1875-11-15 i Tjörnarp.  

Carl Bernhard Jönsson, född 1878-09-23 i Tjörnarp.  

           (Släktgrenen f n  ej uppföljd) 

 

(Obs! Ovan förekommer efter varandra två stycken Johanna Svensdotter, som 

inte får förväxlas. De var som synes kusiner.) 
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11. Sväne Persson och Sissa Johansdotter och deras 

ättlingar 

Sväne och Sissa 

Min farfars farfars far, Sväne Pärsson, var frälsebonde på en gård i Gunnarps by i 

Tjörnarps socken. Min farfars farfars mor hette Sissa Johansdotter. 

Gården tillhörde sätesgården Hovdala, som ligger söder om nuvarande Hässleholm 

och som innehades av familjen Ehrenborg. (Stamfadern hade adlats för sina insat-

ser på svensk sida under snapphanekrigen.) 

Sväne var från en granngård i Gunnarp och son till en Pär Erlandsson. Sissa var 

från den gård de bodde på, Gunnarp 4. Paret gifte sig i december 1786. Sissas för-

äldrar Johan Månsson och Gunnil bodde kvar som ”inhyses”. Tre söner föddes, 

Erland 1787, Måns 1789 och Sven 1790. 

Katastrofen 

1792 kom katastrofen. I juli dog Sväne Pärsson (enligt dödboken i ”rödfeber”, tro-

ligen dysenteri, som också kallades ”rödsot”). 

I oktober dog Sissa Johansdotter i barnsäng. Det var tvillingfödsel. Ett barn dog. 

Dottern Bengta var 8 dagar gammal då modern dog, och hon överlevde. Fyra små 

barn blev alltså föräldralösa. De måste också flytta från gården som ju var en arren-

degård under Hovdala. 
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Familjen efter katastrofen 

Bouppteckning med auktion och arvsskifte skedde i princip på samma sätt som tidi-

gare beskrivits för Tjörnarp 2. Det var dock en skillnad. Allt av denna gårds yttre 

och inre bohag utom barnens egna tillhörigheter såldes till utomstående och för-

vandlades till kontanter. En ny frälseåbo skulle ju tillträda. 

Bohaget förefaller ha varit något rikligare än det, som tidigare redovisats vid boupp-

teckningar på Tjörnarp 2. Familjen ägde t ex silver vägande ca 20 lod. Antalet häs-

tar, oxar, stutar och kor var dock ungefär detsamma. Den samlade behållningen ut-

gjorde 1450 Riksdaler silvermynt, som fördelades med 417 till vardera av sönerna 

och 208 till dottern. (Så var arvsreglerna på den tiden.) 

Av behållningen sattes 1200 Riksdaler in på Hovdala gods med 5 % ränta och 4 

veckors uppsägning. Förmyndarna Måns Mårtensson och en Erland i Häglinge hade 

tills vidare hand om vissa mindre belopp för barnens räkning. Både Svänes och Sis-

selas fäder fanns med vid bouppteckningen. 

Barnens närmaste öden 

Barnen togs troligen om hand av förmyndarna i Häglinge, men säker dokumenta-

tion saknas, eftersom kyrkböckerna där före ca 1810 förstördes vid en eldsvåda. 

Enligt mantalslängden för Häglinge år 1800 fanns i Östra Häglinge en åbo, Erland 

Pärsson, som bör varit Svänes bror och en av förmyndarna. En Måns Mårtensson, 

som troligen var den andre, bodde också där. Där fanns också ”inhyses flickan 

Bengta”.  

Brodern Måns tycks ha funnits hos en annan åbo, också med namnet Måns Svänas-

son, i byn Sjöberga i Häglinge.  

I övrigt vet vi ingenting om barnens öden under yngre år. 

Syskonen i vuxen ålder 

I Tjörnarps flyttningslängder, första husförhörslängd och mantalslängder hittar man 

inte något om dem, förrän de nått vuxen ålder. Följande information går då att ställa 

samman: 

Måns Svänasson, min farfars farfar, kom hit till vår gård i Tjörnarp som dräng cirka 

1815. Han var då ungefär 26 år. 

Hit flyttade också Erland 1819. Han kom då ända från Jämshög i nordöstra Skåne. 

Han var då 32 år och hade sannolikt haft ett antal drängplatser. 
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Även Sven var dräng här på gården något år men flyttade 1821 till Araslöv norr 

om Kristianstad. 

Bengta fanns här på gården omkring 1820 men flyttade sedan till Häglinge med 

brodern Erland. Syskonen höll tydligen ihop. 

Erland och hans ättlingar 

Erland Svänasson, äldste brodern, flyttade 1820 till gården Bjärröd nr 2 i Häglinge 

socken. 1821 gifte han sig där med änkan Marna Jönsdotter, som då var 66 år 

gammal, d v s 32 år äldre än Erland, och två gånger änka men barnlös. I samband 

med tidigare makars död hade hon testamenterat gården till släktingar. Marna 

Jönsdotter dog 1833. 

Erland lyckades lösa ut släktingarna. (Dessa uppgifter har erhållits av Carl-Erik 

Tjörnemo, Ebbarp, Häglinge.) 1834 gifte Erland om sig med pigan på gården, 

Troen Bengtsdotter. Med henne fick han två söner, Sven och Bengt. Erland dog 

1864. 

Sven Erlandsson 

Gården Bjärröd nr 2 övertogs av sonen Sven Erlandsson 1859. 1865 flyttade Sven 

med sin familj dock därifrån. De bodde sedan på ett par olika gårdar i Häglinge. 

1880 flyttade familjen till Gunnarp i Tjörnarps socken och Sven Erlandsson arbe-

tade som statdräng. 1904 flyttade han till Hammenhög. Han avled i Vanstad på 

Österlen 1919. 

Av hans barn har en dotter Sissela spårats till Hammenhög. Två söner till henne 

levde till 1968 respektive 1985. 

Bengt Erlandsson 

Erland Svänassons andra son Bengt Erlandsson med familj, som från början hade 

bott i Norra Mellby, övertog gården i Bjärröd efter Sven. 

Men också han flyttade sedermera därifrån och gården fick annan ägare. Bengt 

Erlandsson kan spåras igen i husförhörslängden i Sösdala. Där står att ”förrymde  

f åbon Bengt Erlandsson vistas i Amerika”. I Sösdala bodde hustrun Oliva Ols-

dotter och deras barn kvar. Hustrun fick så småningom skilsmässa och gifte om 

sig. 

Måns Svänasson 

( Min farfars farfar. Se senare textavsnitt och stamtabeller.) 
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Sven Svänasson 

Sväne Pärssons tredje son, Sven Svänasson, fanns hos sin bror Erland i Bjärröd 

1822. 1828 gifte han sig där med Sissela Bengtsdotter från grannbyn Ljunga. 

1832 flyttade han till Hedensjöhus i Tjörnarps socken. 1855 köpte han gården Ella 

nr 4 i Tjörnarps socken. 

Hans yngste son hette Kristoffer Svensson och blev stamfar till släkten Kristoffers-

son på Ella nr 4. Sven Svänassons köpebrev lär finnas kvar på gården. 

Kristofferssonsläkten 

Släkten har kommit att ha många förbindelser med Södra Rörum. Kristoffer Svens-

sons hustru Karna Bengtsdotter kom därifrån.  

Kristoffers äldste son August Kristoffersson övertog senare gården i Ella och var 

gift med Matilda Larsson också från Södra Rörum.  

Två döttrar Cecilia och Bengta flyttade till Ljungby i Småland. 

En dotter, Elna gifte sig med smedmästare Herman Cederström i Tjörnarp. Famil-

jen flyttade till Hörby. En son, Tore Cederström, började med släktforskning redan 

på 1930-talet. Det var från honom, som mina farbröder fick de första uppgifterna 

om vår släkt i äldre tid. 

August Kristofferssons son, Arvid, tog över efter honom och gården är fortfarande 

i släkten. Men också de tre övriga sönerna skaffade lantbruk och dottern gifte sig 

med en lantbrukare. 

Bengta Svänasdotter 

Bengta, Sväne Perssons yngsta barn, gifte sig 1829 med en änkling, torparen Nils 

Olsson i Sjörup i sydöstra delen av Häglinge. Han var född 1776. Paret fick barnen 

Hanna 1833 och Sven 1837. 

Bengta dog i Sjörup 1855. 
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Stamtabell för Sväne Persson 

Tabell 1 

Sväne Persson, född 1761 i Tjörnarp, död 1792-06-11 i Tjörnarp, Gunnarp 3. 

Frälseåbo under Hovdala. 

Maka: Sissa Johansdotter, född ca 1766, död 1792-10-29 i Tjörnarp, 

Gunnarp. 

Barn: 

Erland Svänasson, född 1787-10-06 i Tjörnarp, död 1864-07-27 i      

Häglinge, Bjärröd 2, tabell 2. 

Måns Svänasson, född 1789-01-01 i Tjörnarp, död 1869-04-26 i         

Tjörnarp, Tjörnarp 2, tabell 3. 

Sven Svänasson, född 1790-10-05 i Tjörnarp, död 1858-12-05 i Tjörnarp, 

Ella 4, tabell 4. 

Bengta Svänasdotter, född 1792-10-29 i Tjörnarp, tabell 5. 

Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Erland Svänasson, född 1787-10-06 i Tjörnarp, död 1864-07-27 i Häglinge, 

Bjärröd 2. 

Maka: Marna Jönsdotter, född 1755-10-27 i Tjörnarp, död 1833-03-29 i 

Häglinge,  Bjärröd 2. Gift i Bjärröd  2 ggr tidigare. 

Maka 2: Troen Bengtsdotter, född 1796-04-22 i Tjörnarp, död 1867-01-04 i 

Häglinge, Bjärröd 2. 

Barn: 

Sven Erlandsson, född 1834-12-28 i Häglinge, död 1919-07 15 i Vanstad. 

Bengt Erlandsson, född 1836-12-14 i Häglinge, troligen död i Amerika. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Måns Svänasson, född 1789-01-01 i Tjörnarp, död 1869-04-26 i Tjörnarp. 

Maka: Kiersti Olasdotter, född 1794-04-14 i Tjörnarp, död 1882-05-25 i 

Tjörnarp. 

Barn: 

Sissela Månsdotter, född 1818-07-11 i Tjörnarp, död 1894-09-09. 

Elsa, född 1821-01-10 i Tjörnarp, död 1829-04-11. 

Johanna Månsdotter, född 1827-05-04 i Tjörnarp, död 1902-09-06 i 

Norra Mellby, Sösdala. 



49 

 

Sven Månsson, född 1831-04-10 i Tjörnarp, död 1886-09-21 i Tjörnarp ,         

Tjörnarp 2.  

Else (ev Elsa), född 1834-07-08 i Tjörnarp, död 1923-06-04 i Tjörnarp,  

Hedensjö. 

          (För denna familj: Se i övrigt senare textavsnitt och stamtabeller.) 

Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Sven Svänasson, född 1790-10-05 i Tjörnarp, död 1858-12-05 i Tjörnarp, Ella 

4. 

Maka: Sissela Bengtsdotter, född 1799-04-06 i Häglinge, död 1870-03-24 i 

Tjörnarp, Ella 4. 

Barn: 

Sven Svensson, född 1829-05-05. 

Kerstina Svensdotter, född 1832-02-22 i Häglinge, död 1832-02-24. 

Sissela Svensdotter, född 1832-02-22 i Häglinge. 

Johanna Svensdotter, född 1835-02-18 i Tjörnarp. 

Kristoffer Svensson, född 1837-04-29 i Tjörnarp, död 1917-03-24 i 

Tjörnarp, Ella 4, tabell 6. 

Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Bengta Svänasdotter, född 1792-10-29 i Tjörnarp, död 1855-06-07 i Häglinge, 

Sjörup. 

Make: Nils Olsson, född 1776-07-06 i Linderöd, död 1858-01-09 i Häglinge. 

Barn: 

Hanna Nilsson, född 1833-08-23 i Häglinge, Sjörup. 

Sven Nilsson, född 1837-04-28 i Häglinge, Sjörup. 

Generation 2 (enbart grenen efter Kristoffer Svensson) 

Tabell 6 

Kristoffer Svensson, född 1837-04-29 i Tjörnarp, död 1917-03-24 i Tjörnarp, 

Ella 4. 

Maka: Karna Bengtsdotter, född 1836-03-06 i Södra Rörum, död 1899-04-25 

i Tjörnarp, Ella 4. 

Barn: 

August Kristoffersson, född 1866-10-02 i Tjörnarp, död 1950-06-09 i 

Tjörnarp, Ella 4, tabell 7. 

Cecilia Kristoffersson, född 1868-11-01 i Tjörnarp, död 1941-03-18 i 

Ljungby. 
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Bengta Kristoffersson, född 1870-11-18 i Tjörnarp, död 1939-01-10 i 

Ljungby. 

Elna Kristoffersson, född 1873-12-19 i Tjörnarp, död 1960-03-24 i 

Hörby, tabell 8.  

Martin Kristoffersson, född 1878-04-04 i Tjörnarp, död 1879-03-03 i 

Tjörnarp. 

Generation 3 

Tabell 7 (Generation 3, från tabell 6) 

August Kristoffersson, född 1866-10-02 i Tjörnarp, död 1950-06-09 i 

Tjörnarp, Ella 4. 

Maka: Matilda Larsson, född 1878-04-09 i Södra Rörum, död 1971-09-28 i       

Tjörnarp, Ella 4. 

Barn: 

Arvid Kristoffersson, född 1903-05-08 i Tjörnarp, död 1994-02-27 i 

Tjörnarp, Ella 4. 

Otto Kristoffersson, född 1905-09-28 i Tjörnarp, död 1952-12-16 i  

Tjörnarp, Ella 4. 

Agda Kristoffersson, född 1910-03-04 i Tjörnarp, gift i Stavaröd, död 

1994-01-23 i Norra Mellby, Sösdala. 

Ivar Kristoffersson, född 1914-01-31 i Tjörnarp, lantbrukare i Södra 

Rörum, död 2001-09-28. 

Sture Kristoffersson, född 1919-11-08 i Tjörnarp, lantbrukare i Ella, 

död 1997-02-11 i Norra Mellby, Sösdala. 

Tabell 8 (Generation 3, från tabell 6) 

Elna Kristoffersson, född 1873-12-19 i Tjörnarp, död 1960-03-24 i Hörby. 

Make: Herman Cederström, född 1872-08-04 i Södra Åby, död 1931-02-12 

i Hörby, smedmästare. 

Barn: 

Tore Cederström, född 1900-10-19 i Tjörnarp, död 1980-03-25 i Hörby. 

Ebba Cederström, född 1903-03-28 i Tjörnarp, död 1995-09-14 i Hörby. 
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12. Måns Svänassons och Kiersti Olasdotters familj 

Sissela 

Äldsta dottern till Måns och Kiersti hette Sissela och föddes 1818. Hon stannade 

kvar på gården tills hennes bror Sven gifte sig och blev åbo 1857. Då flyttade hon 

till ”Tjörnarpshus”. Vilket hus i Tjörnarps kyrkby det var, går inte att avgöra. 

1859 gifte hon sig med Truls Nilsson, dräng i Svenstorp. Hon blev dock änka redan 

1862. Enligt kyrkböckerna fick paret inga barn. 

I många år var hon sedan ”piga” (”hushållerska” vore kanske riktigare) hos ensam-

stående Nils Bengtsson i Åbarp. I maj 1886 dog Nils Bengtsson och Sissela flyttade 

då hem till kyrkbyn till Tjörnarp 3, gården där hennes brorson Olof blev arrendator 

samma år. Hon bodde vid sin död 1894 på Tjörnarp nr 3. 

På vår gård finns en gammal vackert målad skäktkniv som det står SMD 1836 på. 

Kanske betyder ”SMD” Sis-

sela MånsDotter. Men sådana 

föremål brukade vara fäst-

mansgåvor och Sissela gifte 

sig långt senare. Antagandet 

är därför osäkert. 

Elsa 

Nästa barn Elsa föddes 1821 och dog redan 1829. 
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Johanna 

Dottern Johanna föddes 1827. Hon gifte sig 1859 med Jonas Johnsson från Vin-

slöv, och de bodde sedan på Sösdala nr 2, 9/32 mtl i Norra Mellby socken. (Det 

fanns två gårdar med denna beteckning). 

Hon fick tydligen heller inga barn och blev änka 1880 men bodde kvar på Sösdala 

nr 2. 1900 kallades hon ”undantagshjon”. Hon avled 1904. 

Sven 

Sven var det fjärde barnet och föddes 1831. Han blev kvar på gården och efter-

trädde sin far som åbo. Han blev min farfars far. Hans liv och familj kommer att 

beskrivas senare. 

Else eller Elsa 

Yngsta barnet hette Else efter sin syster, 

som avlidit. Hon var född 1834 och an-

sågs ha varit ”bakom”. Troligen hade 

hon en skada från födseln. Hon var då 

”sjuklig” och fick nöddop. Tydligen 

bodde hon tillsammans med föräldrarna 

så länge dessa levde. Själv levde hon, tills 

hon blev nästan 89. Två källarrum på 

husets västra gavel kallades förr ”Elses 

källare”. Där bodde hon senare. Slutligen 

bodde hon på socknens ålderdomshem i 

Hedensjö. 

 

(För släkttabeller: Se föregående avsnitt.) 

 

 

 

 

 

 

Elses källare 
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13. Livet under 1800-talets förra hälft 

Gårdarna i kyrkbyn 

Jämför man kartan över Tjörnarps kyrkby 1733 med kartan före Laga skifte på 

1850-talet ser man att de är mycket lika. T o m namnen på de små åkrarna och äng-

arna var i stor utsträckning desamma. Byggnaderna låg på samma platser. 

I själva verket gick föränd-

ringarna i vardagslivet i 

byn säkert mycket lång-

samt under alla århundra-

dena från det byn uppstod 

för länge sedan och fram 

till första hälften av 1800-

talet. 

Från tiden kring sekelskif-

tet mellan 1700- och 1800-

talen började man med-

vetet arbeta med utveck-

ling av jordbruket i Sve-

rige. Våra trakter låg dock 

säkert flera årtionden efter 

de viktigare jordbruksbyg-

derna. Förhållandena un-

der första halvan av 1800-

talet skiljde sig knappast 

från 1700-talets, som be-

skrivits tidigare. 

Byns centrala delar vid laga skifte 1858 

Åkrar och ängar är ungefär de samma som 1733. 

De nuvarande vägarna har lagts ut. En yta för en ny 

kyrka och kyrkogård har markerats sydväst om den 

gamla.  



54 

 

Det är egendomligt att tänka sig att för 150 - 200 år sedan levde man i våra trakter 

på en nivå, som var ungefär samma som den i utvecklingsländer i dag. 

Livet på vår gård 

Ändå levde man på vår gård troligen bättre än på många andra. Barnkullarna var 

mindre än normalt under flera generationer på gården. Bouppteckningarna tycks 

tyda på att man var tämligen välbärgad. Många i släkten blev faktiskt mycket gamla, 

mätt med tidens mått. 

Hur bodde man på den tiden? 

Svaret kan göras mycket enkelt. Man bodde mycket trångt och primitivt sett med 

våra ögon. Vår gårds boningshus som byggdes 1881, sägs ha föregåtts av en ryggås-

stuga på samma plats Hur den såg ut vet vi ej. 

En konstnär som hette Nils Månsson Mandelgren reste på den svenska landsbyg-

den i mitten av 1800-talet och ritade av vad han såg. Två av hans skisser visas här. 

Det kan mycket väl ha sett ut så på vår gård. 

Bostäderna 

Den ursprungliga bostadsbyggnaden på en bondgård bestod säkert av ett enda rum. 

Där åt, sov och levde man under den tid man inte kunde vara utomhus. Det var s k 

ryggåsstugor utan innertak, från början med ett öppet rökutsläpp och ljusinsläpp i 

taknocken. 

Senare byggdes olika 

konstruktioner av ugnar 

med skorsten för eldning. 

Då kunde man sluta till 

taknocken och flytta ljus-

insläppen ner på det slut-

tande taket, från början 

med öppningsbara luck-

or. Ännu i början av  

1900-talet hette fönster 

”vinuer” (vindögon) på 

traktens dialekt. Man kan 

förstå varför. Sedermera 

blev det glasfönster där, 
Mandelgrens interiör från en gård i södra 

Halland  
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och när man började komplettera yttertaket med innertak, flyttades de små fönstren 

ner till de lodräta ytterväggarna. 

I äldre tid var golvet av kullersten, lera eller jord, senare av plankor. 

Allt eftersom byggdes husen till med ytterligare rum, ”kammare”, vid gavlarna. De 

kunde vara utan uppvärmning till att börja med. 

Husen var inte stora, och familjemedlemmarna kunde vara många, med ett antal 

barn, drängar och pigor och, som ”inhyses”, gamla föräldrar och andra. Ett par fa-

miljer kunde dessutom ibland trängas i ett hus, som nu ter sig mycket litet. 

Ofta hade man på vin-

tern mindre husdjur i 

bostaden. 

Inredning 

För att få lugna sov-

platser fanns det i hu-

sen ibland väggfasta 

sängar med förhängen 

eller med luckor. Det 

finns också beskriv-

ningar av hus med en-

bart väggfasta bänkar 

och bänkar kring ett 

stort bord. På bänkar-

na fanns halm och dy-

nor. Där satt man på 

dagen när man åt och 

handarbetade och där 

sov man om natten. 

Belysningen var rovol-

jelampor eller ännu 

äldre: träbloss på s k 

fyrkärringar. Exteriör och planritning av en gård från södra 

Halland enligt Mandelgren  
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Taktäckning 

Halm var troligen den vanliga taktäckningen i våra trakter i äldre tid. Det var 

egentligen ett utmärkt material, som kombinerade god värmeisolering med en viss 

ventilation. Nackdelen var brandfaran. Man hanterade ju mycket öppen eld för 

uppvärmning och belysning. Gnistor från skorstenen var en stor risk. 

Torvtak på ett underlag av bräder med näver som tätande skikt kan ha förekom-

mit. Bräder som lades omlott och tjärades användes också. Tunna hyvlade tak-

spån, som lades som fiskfjäll, blev vanliga på 1800-talet.   

Väggar av korsvirke 

Väggarna i hus i Småland och norrut var oftast av liggande timmer, som bilats 

fyrkantigt. I södra Skåne var det korsvirke med fyllning av ”kline” mellan stolpar 

och tvärbalkar. ”Kline” bestod av lera och kalk, som bars upp av en armering av 

ris och halm. En variant av korsvirke, som fanns i våra bygder, var fyllning med 

lersten, obrända tegelstenar. Dessa var mycket känsliga för fukt och måste kläs 

med träpanel eller putsas med murbruk. Vårt bostadshus är byggt av korsvirke 

med fyllning av lersten och med träpanel utanpå.  

Båleväggar 

Här i Skånes skogs- och mellanbygder bestod 

de stående väggarna annars ofta av ”båle” eller 

fackverk. Det var liggande grova plankor, som 

hölls på plats av stolpar med inhuggna spår 

längs sidorna. Det finns båleväggar med mycket 

breda ekplankor. De stolpar och plankor, som 

ingick i båleväggar, kunde lätt tas ner och an-

vändas i ett nytt hus, när det gamla tjänat ut. 

Det syns tydligt på vissa väggar att virket an-

vänts tidigare. 

Hyttor 

Många bodde på den tiden i hus av mycket enk-

lare slag. En del hus var ingrävda i backslutt-

ningar, så att baksidan och delvis gavlarna ut-

gjordes av stenmurar mot jorden. De kallades 

här för ”hyttor”.  

Båleväggar 

Mycket breda och gamla ek-

plankor. Kan vara använda i 

flera generationer av hus. 
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14 Sven Månssons tid på gården 

Sven Månsson och Anna Månsdotter  

Bilden har funnits på gården under hela min tid. Troligen är det ett ganska hårt 

retuscherat fotografi. Men jag tycker att jag känner igen ansiktsdrag från några 

av mina farbröder hos Sven Månsson, deras farfar. Jag har också hört uttryck-

et Sven Månsingar om vår familj, beroende på gemensamma släktdrag. 
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Familjen 

Den 18 november 1857 gifte sig Måns Svänassons och Kierstina Olasdotters ende 

son Sven med Anna Månsdotter och blev åbo på gården. Anna Månsdotter kom 

närmast från by Hjällaröd i Norra Rörums socken. Hennes anor och släkt redovisas 

i nästa avsnitt. 

Det blev så småningom 5 barn: Olof född 1858, Nils född 1860, Emelie född 1862, 

Johannes född 1865 och Martina (”Tina”) född 1873. Deras familjer kommer att 

skildras senare. 

Den äldre generationen 

Måns Svänasson redovisas senare som ”undantagsman” med hustrun Kiersti och 

dottern Else på eget uppslag i husförhörslängden. Tidigare hade de äldre brukat 

betecknas som ”inhyses” fader eller moder och stått längst ner på gårdens sida. Be-

greppen ”undantag”, ” undantagsman” o dyl dyker upp i mitten av 1800-talet. Den 

nya redovisningen innebar rimligen att de hade eget hushåll i egen bostad och inte 

som förr var en del av den nya ägarens hushåll.  

I det nuvarande huset, som byggdes 1881, vet vi att åtminstone källarens gavelrum 

på båda sidor använts som bostad. Kanske fungerade de som undantagsbostad. 

Möjligen fanns det en sådan även i den äldre bostaden eller i något uthus. 

Men ”undantag” var inte bara  en fråga om rätt till bostad. Den som hade undantag 

brukade dessutom ha rätt till vissa produkter från gården, kanske egen trädgård m 

m. Det förekom skriftliga kontrakt. Något sådant från denna gård har jag dock inte 

sett. Men här på gården hade Anna Månsdotter t ex egna får i början av 1900-talet. 

I min barndom fanns här också ett körsbärsträd, som kallades ”farmors”. 

Måns Svänasson levde till 1869 och Kjersti Olasdotter till 1882. Sven Månssons 

moster Hanna levde kvar på gården till 1871. Det var alltså en stor familj på gården. 

Dessutom fanns det drängar och pigor. 

 Sven Månsson som åbo 

Sven Månsson efterträdde sin far som åbo på gården 1857, samtidigt som Laga 

skifte genomfördes i Tjörnarps kyrkby. Detta ledde till att han bör ha fått gynn-

samma förutsättningar att utveckla sin gård, och allt tyder på att det gick honom väl 

i händer. Liksom sina förfäder var han arrendator under det Lillienbergska fidei-

kommisset. Förmodligen hade han gynnsamma arrendevillkor. 
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Under hans tid byggdes gården om till sitt nuvarande byggnadsbestånd. 

Boningshuset 

Nytt boningshus nämns i fideikommissets skogsförvaltningspapper 1879.  

”Som boningshuset å hemmanet Tjörnarp under Ågerups fideikommiss blivit av undertecknad 

utdömt och arrendatorn Sven Månsson enligt kontrakt är förpliktigad att uppföra nytt bonings-

hus har han denna dag till byggnadshjälp erhållit utstämpling av 110 st eketrän. Boningslängan 

skall vara uppförd och till insyning färdig inom den 1 december 1881 och skall den ritning, som 

av mig godkänts noggrant efterföljas. Under nästa år påbörjas arbete och vid årets slut skall hälf-

ten av längan vara uppförd (västra delen)”. 

Handlingen är undertecknad av en representant för Lillienbergska fideikommisset 

den 18 november 1879. 

Boningshuset är påfallande stort för att ha varit en arrendatorsbostad. Enligt en 

familjetradition hade det antagligen byggts av fideikommisset och varit avsett för 

något av fideikommissets ”herrskap”. Men texten ovan tyder knappast på det. Det 

tycks ha varit så att Sven Månsson byggde detta boningshus för egna medel utan 

annat bistånd från fideikommisset än ”utstämpling av 110 st eketrän”. Det är fort-

farande gårdens boningshus. Planlösningen är till största delen oförändrad. 

Det påstås att fadern Måns Svänasson, undantagsman, funderade över husets 

många fönster och undrade: ”Skall ni bo i glashus?” 

Loglängan 

I maj 1881 var det dags för beslut om östra uthuslängan. En ny länga skulle byggas 

med 40 alnars längd, 4 alnars höjd och 14 alnars bredd och innehållande loge, två 

loggolv, stall och foderhus. Huset skulle vara färdigt i november samma år, och 

bidraget var utstämpling av 54 eketrän och 3 boketrän. Huset har sedermera byggts 

till i norra änden. Södra änden, som måste varit den del som från början inreddes 

till stall och foderhus, ändrades till en undantagslägenhet redan i början av 1890-

talet. 

Stallängan 

För västra uthuslängan med kostall, häststall m m finns det inga uppgifter om ålder, 

men den är troligen också från ungefär samma period. Husets bredd och höjd är 

ungefär desamma som den östra längans. Under tidigare epoker brukade byggna-

derna vara mindre. 
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Sven Månssons engagemang i granngården, Tjörnarp nr 3 

Förutom Tjörnarp nr 2 kom Sven Månsson att engagera sig i granngården på flera 

sätt. Färgeridirektör C. O. Borg från Lund, som köpt gården på 1850-talet, drev 

den uppenbarligen först i egen regi. 1863 arrenderade han sedan ut den till en Bengt 

Trulsson. Denne hade tydligen ej tillräckligt god ekonomi för att starta ett jordbruk. 

Detta problem löstes bl a på följande sätt: Sven Månsson och en lantbrukare i Ella 

köpte hela hans inre bohag och 

hyrde sedan ut det till honom 

för 6 % årlig ränta på köpeskil-

lingen. Bengt Trulsson flyttade 

dock snart till en annan av 

Borgs gårdar, i Boarp i Norra 

Rörum. (Anna Månsdotters 

bror, Nils Månsson, blev senare 

granne till honom där.) 

1870 arrenderade Sven Måns-

son själv nr 3 av direktör Borg. 

Arrendet var 150 Rdr rmt 

(Riksdaler riksmynt) per år, en 

viss mängd ved som skulle leve-

reras vid järnväg för vidare be-

fordran till Lund och ett fett 

svin vid ollonår. 1875 höjs kost-

naden för arrendet till 300 Rdr 

rmt. 1880 upphörde arrendet, 

men en annan arrendator fick 

det för 200 och hade det till 

våren 1886. Då var det åter dags 

för Sven Månsson och hans fa-

milj. Sonen Olof blev arrendator 

med Sven Månsson som bor-

gensman. 

Skolrådets besöksbok 

Som medlem av skolrådet måste Sven Måns-

son besöka skolan vid vissa tillfällen. Här är 

hans namnteckning  från några tillfällen 1872. 
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Sven Månssons död 

I september 1886 avled dock Sven Månsson. Dödsorsaken är ej angiven i kyrk-

böckerna. Han blev 55 år gammal. Det var kanske inte en speciellt låg ålder för att 

vara på 1880-talet, men tidigare generationer hade, som nämnts, i regel blivit gamla 

för den tid de levde i. 

Familjen tycks inte varit förberedd på detta. Olof var engagerad i gården Tjörnarp 

nr 3. Nils hade rest till Amerika 1881 och min farfar Johannes lär ha börjat utbilda 

sig till målare. Det har berättats inom familjen att Johannes befann sig på arbete i 

Tyringe eller Perstorp, när hans far dött. Han fick budet från någon i orten som 

hade telefon och pratade då för första gången i en sådan. Dottern Emilie hade pig-

tjänst och Martina var bara 13 år. 

Efter Sven Månssons död 

Min farfar Johannes fick återvända till hemgården och bli bonde. Bouppteckningen 

visade att Sven Månsson varit en man med god ekonomi. Men någon egen gård 

ägde han dock inte. Ägandet av det Lillienbergska fideikommisset vandrade som 

nämnts mellan olika släkter. Nu stod en baron Palmquist som ägare. Sannolikt 

drevs gården som dödsbo under ett antal år. 

Anna Måndotter på undantag 

Först 8 år senare gifte sig Johannes. Anna Månsdotter fick behov av en undantags-

bostad, vilken inreddes i södra änden av loglängan. 

Anna Månsdotter överlevde sin make med 40 år, ända till 1926 och bodde i det 

ovannämnda undantaget. Så sent som i början på 1990-talet renoverades detta un-

dantag igen. I hörn under tapeterna och under en inbyggd trappa fanns det då upp-

klistrade gamla tidningar från 1893. Detta var uppenbarligen det år, då undantaget 

ställdes i ordning för Anna Månsdotter. 

Stamtabell för Sven Månsson 

Tabell 1 

Sven Månsson, född 1831-04-10 i Tjörnarp, Tjörnarp 2, död 1886-09-21 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

Maka: Anna Månsdotter, född 1834-06-08 i Tjörnarp, Stavaröd, död 1926-09

-26 i Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

Barn: 

Olof Svensson, född 1858-10-05 i Tjörnarp, död 1925-01-18 i Tjörnarp, 

samhället, tabell 2. 
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Nels Swenson, född 1860-08-28 i Tjörnarp, död 1933-03-15 i Minneapolis 

USA, tabell 3. 

Emelie Svensson, född 1862-12-02 i Tjörnarp, död 1924-02-06 i Tjörnarp, 

Torup, tabell 4. 

Johannes Svensson, född 1865-01-26 i Tjörnarp, död 1935-02-16 i 

Tjörnarp, samhället, tabell 5. 

Martina (Tina) Svensson, född 1873-01-15 i Tjörnarp, död 1936-12-25 i 

Tjörnarp, samhället, tabell 6. 

Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Olof Svensson, född 1858-10-05 i Tjörnarp, död 1925-01-18 i Tjörnarp, 

samhället. 

Maka: Gunilda (Nelly) Björk, född 1859-12-02 i Billinge, död 1938-07-30 i 

Tjörnarp. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Nels Swenson, född 1860-08-28 i Tjörnarp, död 1933-03-15 i Minneapolis, USA. 

Maka: Maria Andersson, född 1856-08-25 i Hyby, död 1942-10-11 

Minneapolis, USA. 

Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Emelie Svensson, född 1862-12-02 i Tjörnarp, död 1924-02-06 i Tjörnarp, 

Torup. 

Make: Olof Nilsson, född 1861-11-26 i Höör, död 1943-04-09 i Tjörnarp, 

Torup. 

Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Johannes Svensson, född 1865-01-26 i Tjörnarp, död 1935-02-16 i Tjörnarp, 

samhället. 

Maka: Anna Maria Jönsson, född 1868-03-31 i Tjörnarp, Hedensjö, död 

1895-07-17  i Tjörnarp, Tjörnarp 2. 

Maka 2: Alma Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, skolan, död 

1945-06-01 i Tjörnarp, samhället. 

Tabell 6 (Generation 1, från tabell 1) 

Martina (Tina) Svensson, född 1873-01-15 i Tjörnarp, död 1936-12-25 i 

Tjörnarp, samhället. 

Make: Anders Paulin, född 1869-10-18 i Osby, död 1946-06-21 i Tjörnarp, 

samhället. 
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15. Anna Månsdotters anor och släktingar 

Min fars farmor Anna Månsdotter föddes den 8 juni 1834 i Stavaröd i Tjörnarps 

socken (1 på kartan på nästa sida). Hennes föräldrar var Måns Nilsson från Häg-

linge socken och Ingar Nilsdotter från Stavaröd i Tjörnarp. 

Farfars mormor Ingar Nilsdotters anor 

Släktingar och förfäder till Annas mor Ingar hade huvudsakligen bott i Stavaröd, 

några kilometer norr om kyrkbyn. Hennes far Nils Jeppsson var rusthållare på går-

den Stavaröd 2. Han var alltså en självägande ”skattebonde” med skyldighet att un-

derhålla en beriden soldat, en ”husar”. (Tillsammans med en annan gård.) 

Nils Jeppsson hade en ganska stor familj, hans son och sonson på gården likaså. 

Men jag har inte hittat någon trolig ättling, som funnits kvar i byn Stavaröd till vår 

tid.  

Farfars morfar Måns Nilssons anor 

Måns Nilsson var född i Häglinge 1797. Från denna tid finns inga kyrkböcker från 

Häglinge. Men mantalslängder anger att det fanns en Nils Månsson med en son 

Måns i byn Ebbarp år 1800 (2 på kartan). Med tanke på att Måns Nilssons son 

senare fick heta Nils Månsson är det ganska troligt att Nils Månsson i Ebbarp var 

hans far. 

Måns Nilsson kom 1813 från Höör, där han torde varit dräng, till gården Svenstorp 

(3 på kartan) där åbon hette Åke Trulsson. 1821 flyttade han till socknen Hallaröd 
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en à två mil västerut 

från Tjörnarp, men åter-

vände till Svenstorp 

1822. Detta år kom Ing-

ar Nilsdotter från Sta-

varöd dit som piga. De 

blev båda kvar på går-

den i Svenstorp tills 

1831 och gifte sig på 

nyåret 1832. 

Måns och Ingars 

familj 

När Ingar Nilsdotter 

och Måns Nilsson gift 

sig, arrenderade de en gård i Ingars hemby Stavaröd nr 1, 1/8 mantal. Där föddes 

barnen Nils 1832, Anna 1834 och Else 1838. 1840 flyttade de till byn Hjällaröd i 

Norra Rörums socken (4 på kartan) och där föddes sonen Jöns 1841. 

Inom vår familj sades det i min barndom att ”gamlafarmor” Anna Månsdotter var 

från Hjällaröd. Förmodligen hade hon sagt så själv, och det var ju där hon vuxit 

upp, även om hon inte var född där utan i Stavaröd.  

1857 gifte sig Anna Månsdotter med min farfars far Sven Månsson och flyttade hit 

till gården. 

1857 flyttade också föräldrarna Måns och Ingar till en arrendegård under Lillien-

bergska fideikommisset i Norra Rörums kyrkby nr 4. Sonen Nils övertog senare 

detta arrende. Måns och Ingar dog respektive 1874 och 1875. 

Sonen Nils gifte sig med Hanna Andersdotter från Ella nr 3 i Tjörnarp (5 på kar-

tan), några 100 meter från vår gård. Dottern Else gifte sig dessutom med Hannas 

bror, Per Andersson och flyttade till Ella nr 3. Båda bröllopen ägde rum på hösten 

1871. 

Brodern Jöns gifte sig med Bengta Jönsdotter och flyttade till en gård i Slättaröd i 

Tjörnarps socken (6 på kartan). 

1877 års generalstabskarta 
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Nils Månssons familj 

Nils Månsson och Hanna fick barnen Martin 1872, Elinda 1881, Nils 1884 och 

Betty 1888. Ytterligare fyra barn föddes, men de dog unga. 

1889 köpte Nils en egen gård, Boarp 1, 1/8 mantal, söder om Norra Rörums 

kyrkby (7 på kartan). Nils och Hanna bodde där till sin död 1915 respektive 

1925. Gården övertogs sedan av dottern Elinda och svärsonen Per Persson, som 

kom från Toftaröd. Som nämnts tidigare hade denne Per Persson anor från min 

farfars farmors farbror Johan, som växte upp på vår gård och som gift bodde i 

Hjällaröd, grannby till Toftaröd. 

Det är från Boarp som min far hade minnen av sina Norra Rörumsläktingar. 

Nils Månssons son, farfars kusin, av min far nämnd som ”Martin i Boarp” bru-

kade hjälpa min farfar med diverse skrivelser och kontakter med myndigheter m 

m. Han blev tydligen en ”skrivkarl”. Han gifte sig ej och bosatte sig i Norra Rör-

ums kyrkby. 

Nils Månssons andre son, Nils Nilsson, blev byggmästare och flyttade till Sösdala 

(8 på kartan) där han också hade en trävaruaffär. 

Någon gång, troligen i början på 1900-talet försågs vårt hus med en ytterbekläd-

nad av stående och liggande hyvlad panel. Troligen var det han som satte dit den. 

I varje fall var det ett exempel på den ”panelarkitektur”, som var modern då och 

som Nils Nilsson gärna tillämpade när han byggde. 1909 byggde Nils Nilsson två 

andra hus i Tjörnarps kyrkby i denna stil. 

Nils gifte sig med en Stavarödsflicka, Hilma. 

Else och Anton Persson i Ella 

”Gamlafarmors” syster Else (namnet Else och Elsa förekommer omväxlande) och 

Per Andersson på Ella 3 fick barnen Cecilia 1872, Martina 1873, Anna 1875 och  

Anton 1877. Else avled 1898. Hennes make Per Andersson levde till 1912. 

Sonen Anton övertog föräldragården. Han var gift med Klara, dotter till en annan 

lantbrukare i Ella, Karl Persson. Anton och Klara fick barnen Frida, Ebba, Johan, 

Erik, Gunnar och Arvid. Gården är fortfarande i släkten. Den ägs av Fridas son, 

Sven Gunnar Svensson, tidigare vår granne i Kyrkbyn. 

Cecilia gifte sig med Nils Åkesson som hade en gård i Ynglingarum, Häglinge. 

Släkten Åkesson har fortfarande denna gård. 
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Dottern Anna emigrerade till Amerika 1901. 

Martina gifte sig med sin brors svärfar, Karl Persson, som blivit änkling. Det är ett 

stående skämt att försöka reda ut hur dessa familjers medlemmar är släkt med 

varandra. 

Karl och Martina (kallad ”moster Tina” i min barndom) fick dottern Anna Carls-

son 1906. Hon levde tills 1998 på en liten gård i närheten av vår gård (10 på kar-

tan) och var en dam som engagerade sig starkt i bygden, dess folk och i släkten. 

Jöns Månsson, vår granne, och hans ättlingar 

”Gamlafarmors” yngste bror, Jöns Månsson, och hans hustru Bengta bosatte sig 

som nämnts på en gård i vår grannby Slättaröd och fick barnen Martin 1880 och 

Emilie 1882. 

1888 dog dessvärre Bengta. Jöns fick då svårt att klara sig på gården med två små 

barn. Ett slag hade han ett torp i Boarp hos sin bror Nils Månsson. Men sedan 

flyttade han till Tjörnarp och byggde, omkring 1900, ett hus nära vår gård (9 på 

kartan). Det är det som ligger mitt emot infarten till vår skogsväg. Det ingick litet 

mark som han odlade (enligt vittnesmål från min farbror) för hand med ”flå-

hacka”. Han tillverkade träskor, var kyrkvaktmästare och hjälpte grannarna. 

Jöns Månsson levde tills 1927. 

Av Jöns Månssons son, Martin Jönsson, finns det ett speciellt minne på en föns-

terruta i vårt ”undantag”. Där står ritsat ”Martin J”. Det var väl någon odygd som 

han hade för sig när han besökte sin faster, Anna Månsdotter. 

Jöns dotter Emilie flyttade till Helsingborg. Martin blev järnvägsrallare i samband 

med att det lades dubbelspår förbi Tjörnarp vid sekelskiftet kring år 1900. Som 

rallare hamnade han sedan i Stockholmstrakten där han träffade en dalkulla, Ida 

Bjurman. Martin och Ida flyttade hem till huset i Tjörnarp, där Martin så små-

ningom blev lantbrevbärare. Martins hälsa sviktade dock och han dog redan 1940. 

Martin och Ida fick barnen Majt, Birgit, Allan och Inga. Majt flyttade till Malmö, 

gifte sig Sandgren. Hon är avliden sedan länge. Övriga barn levde längre. Birgit, 

gift Berglund, har bott i Hässleholm. Allan var militär under en period från slutet 

av 1930-talet och tog släktnamnet Sternryd. Senare har han haft säljjobb och bott i 

Malmö men besökt Tjörnarp ganska ofta. På senare år brukade vi träffa honom 

vid sådana tillfällen. Han avled 2005. Inga, som tog moderns flicknamn Bjurman, 

dog för några år sedan i Hässleholm. 
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Stamtabell för Måns Nilsson 

Tabell 1 

Måns Nilsson, född 1797-03-22 i Häglinge, död 1875-08-01 i Norra Rörum. 

Maka: Ingar Nilsdotter, född 1797-04-23 i Tjörnarp, Stavaröd, död 1874-09-

23 i Norra Rörum. 

Barn: 

Nils Månsson, född 1832-10-21 i Tjörnarp, död 1915-11-17 i Höör,      

tabell 2. 

Anna Månsdotter, född 1834-06-08 i Tjörnarp, död 1926-09-26 i 

Tjörnarp, Tjörnarp 2, tabell 3. 

Else (Elsa) Månsdotter, född 1838-12-11, död 1898 i Tjörnarp, Ella 3:6, 

tabell 4. 

Jöns Månsson, född 1841-02-16 i Norra Rörum, död 1927 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 3:2, tabell 5. 

 Generation  1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Nils Månsson, född 1832-10-21 i Tjörnarp, bosatt i Norra Rörum, Boarp, död 

1915-11-17 i Höör. 

Maka: Hanna Andersdotter, född 1846-05-15 i Tjörnarp, död 1925-02-05 i 

Norra Rörum, Boarp. 

Barn: 

Martin Nilsson, född 1872-11-26 i Norra Rörum, död 1937-12-01 i Norra 

Rörum. 

Elinda, född 1881-04-08 i Norra Rörum, bosatt där i Boarp, död 1961-02-

03 i Höör. 

Nils Nilsson, född 1884-06-08 i Norra Rörum, död 1946-01-20 i Norra 

Mellby, Sösdala. 

Betty, född 1888-02-06 i Norra Rörum, död 1977-12-26 i Höör. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Anna Månsdotter, född 1834-06-08 i Tjörnarp. 

(Hennes familj och ättlingar, med mina egna anor, redovisas senare.) 
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Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Else (Elsa) Månsdotter, född 1838-12-11 i Tjörnarp, Stavaröd, död 1898 i 

Tjörnarp, Ella 3:6. 

Make: Per Andersson, född 1840 -01-12 i Tjörnarp, Ella, död 1912-05-27  i 

Tjörnarp, Ella 3:6 . 

Barn: 

Cecilia Persson, född 1872-09-02 i Tjörnarp, död 1941 i Häglinge, 

Ynglingarum. 

Martina Persson, född 1873-11-30 i Tjörnarp, död 1959-09 i Tjörnarp. 

Anna Persson, född 1875-08-16 i Tjörnarp. 

Anton Persson, född 1877-09-28 i Tjörnarp, död 1951-06-28 i Tjörnarp. 

Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Jöns Månsson, född 1841-02-16 i Norra Rörum, död 1927-07-13 i Tjörnarp, 

Tjörnarp 3:2. 

 Maka: Bengta Jönsdotter, född 1845, död 1888-03-04 i Tjörnarp,    

Slättaröd 2. 

Barn: 

Martin Jönsson, född 1880-09-22 i Tjörnarp, död 1940-05-10 i Tjörnarp 

3:2. 

Emelie, född 1882-10-23, bosatt i Helsingborg. 
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16. Utvecklingen från ca 1850 till 1920-talet 

Den agrara revolutionen 

”Den industriella revolutionen”, som från början hade sin tyngdpunkt i Nordväs-

teuropa fick en parallell i ”den agrara revolutionen”, som anses ha startat redan på 

1700-talet inom samma område. Fram till slutet av 1700-talet och i början av 1800-

talet gick utvecklingen av jordbruket dock långsamt. 

Tyngdpunkten för den agrara revolutionen låg från början i England. Sedan spred 

den sig över Mellaneuropas slättbygder. I Mellanskånes skogsbygder torde den bör-

jat bli märkbar först i mitten av 1800-talet. 

Ett antal moment ingick i utvecklingen, t ex: 

• Ägoutbyten, s k skiften, så att var och en fick större sammanhängande fält. 

Sedan gammalt hade gårdarna många mycket små fält. Detta blev opraktiskt 

redan när man gick ifrån att arbeta för hand till att använda dragare. 

• Bättre maskiner och redskap. Plogens utveckling är ett typexempel. 

• Växtföljder. Systematisk växling av grödor mellan fälten. De ängar som tidi-

gare enbart producerat hö användes även till andra grödor. 

• Dikning av vattensjuka marker och nyodling. De gamla ängsmarkerna var 

ofta vattensjuka. 

• Bättre gödsling. Gödseln från husdjuren räckte endast till låga skördar, även 

om man skötte den allt bättre med gödselvårdsanläggningar. Handelsgödsel 

började importeras och tillverkas. 
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• Växt- och husdjursförädling. 

• Statlig rådgivning. Redan under 1800-talets början inrättades hushållnings-

sällskap i alla län med uppgift att lära ut effektivare metoder för jordbruket.  

Järnvägar och stationssamhällen 

Ännu en faktor i utvecklingen var bättre kommunikationer. Förbi Tjörnarp drogs  

t ex järnvägen 1858. Station anlades dock först 1874. Snart uppstod det ett sta-

tionssamhälle med affärer, hantverkare och goda möjligheter att resa till andra tät-

orter. 

Övergången från självhushållning till kommersiellt jordbruk var beroende av möj-

ligheterna att sälja produkter och köpa de varor man behövde. Lanthandlare etab-

lerade sig i samhällena. Transporterna mellan dem och gårdarna gick med häst och 

vagn, så avstånden fick dock ej vara för långa. Från vår gård till stationssamhället 

var det bara en kilometer. 

Stationssamhället gav också arbetsmöjligheter för dem, som inte längre fick för-

sörjning på gårdarna, t ex syskon till den som övertog gården. 

Befolkningsutvecklingen 

Sveriges befolkning ökade under 1800-talet. Många torp uppstod. Fattigdomen 

blev ofta svår. Emigrationen till USA tog fart. Antalet emigranter till Amerika från 

Tjörnarp blev dock förhållandevis måttligt. Detta kan ha samband med att man 

också fick möjligheter att försörja sig i stationssamhället. 

Laga skifte 

När man odlade upp ny mark för länge sedan, hjälptes grannarna åt. Av varje 

nyodlat litet fält fick då varje gård en bit. På så sätt blev gårdarnas ägor uppsplitt-

rade och blandade om varandra. Ibland delades dessutom fälten vid arvsskiften.  

Utmarken, byns mark utanför åkrar och ängar var gemensam. Den användes mest 

som gemensam betesmark. 

Ägosplittringen gjorde att man hela tiden var beroende av grannarna. 

För att få större fält stiftades det därför lagar om ”skiften”. ”Storskiftet” och 

”Enskiftet” var förrättningar som först lagfästes. De torde inte påverkat Tjörnarp. 

Kartorna visar att ägostrukturen 1733 var väldigt lik den 1858. 

Vid sekelskiftet kring år 1800 kom en lag som stadgade att om någon i en by kräv-

de det, skulle de övriga vara tvungna att delta i ett ägoutbyte. Detta kallades ”Laga 

skifte”. Detta genomfördes i mitten av 1800-talet i de flesta av Tjörnarps byar. 
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Laga skifte i Tjörnarps kyrkby 

1854 – 1858 skedde Laga skifte i Tjörnarps kyrkby. Det utfördes av en lantmätare, 

som förde ett mycket utförligt protokoll. Måns Svänasson var arrendator på vår gård 

under denna tid. Han hade det Lillienbergska fideikommissets uppdrag att represen-

tera gården. 

Protokollet innehöll mycket detaljerade tabeller över varje gårds ägor med varje litet 

fälts areal och med värdering av dess avkastningsförmåga. På samma sätt behandla-

des gemensamma utmarken. I andra tabeller fördes sedan ägorna ihop så att varje 

gård fick en eller två sammanhängande områden. Allt sattes ut på en karta. 

Laga skiftes karta för Tjörnarps kyrkby 
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I de flesta Laga skiftes-förrättningar bestämdes också att gårdarnas byggnader 

skulle flyttas ut från den tidigare bykärnan till de nya ägorna. I vår by med endast 

tre gårdar ansågs detta inte vara nödvändigt. 

I protokollet avsatte man också mark för en ny kyrka och en skola. Vägarna genom 

byn ändrades också. Vägen norrut mot Hedensjö rätades ut. Den nuvarande Kyrk-

vägen kom till. Innan dess gick det en väg norr om vår gård västerut mot Karlarp. 

Marken till gården Tjörnarp nr 2 samlades till ett skifte och husen fick ligga kvar på 

sin ursprungliga plats. 

Även husen till gården Tjörnarp nr 1 fick ligga kvar, medan ägorna fördelades på 

ett större område kring gården och ett mindre norrut nära vägen mot Hedensjö. 

Husen till Tjörnarp nr 3 skulle få ligga kvar, men ägaren valde ändå att flytta dem ca 

200 meter norrut. Gården fick ett större område i byns östra del och ett mindre 

västerut längs sjön. 

Laga skifte slutfördes ungefär samtidigt som Sven Månsson övertog arrendet av vår 

gård efter sin far. Det var för övrigt samtidigt som järnvägen drogs genom Tjör-

narps socken. Dock utan att station anlades från början.  

Ny ägare av granngården 

När järnvägen började planeras förstod företagsamma personer i Malmö–Lund-

området, att det kunde finnas värden att exploatera i Mellanskånes risbygder och 

köpte gårdar där. En av dessa var färgeridirektör Carl Otto Borg från Lund, som 

köpte gården Tjörnarp nr 3 (som då var delad i två) under åren 1856 – 57. 

Detta ledde till hög aktivitet på nr 3. Representanter för denna gård deltog i sam-

manträdena vid Laga skiftet, byggnaderna flyttades, nya torp anlades, hantverkare 

sysselsattes, och man började plantera granskog på de gamla skogfattiga utmarker-

na. Det senare gjordes ca 40 år innan detta blev vanligt i trakten i övrigt. 

Sänkningen av sjön 

1850 grävdes ett nytt utlopp från Tjörnarpssjön i nordöstra spetsen. Kvarnen anla-

des. Detta ledde till att sjöns yta sänktes något. Två alnar (120 cm) nämndes. Det 

var inte mycket, men det ledde i alla fall till att vissa områden blev lättare att odla, 

åtminstone temporärt. 
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Utvecklingen efter Laga skifte 

Den utveckling som nämnts i början av detta avsnitt bör ha börjat ta fart i kyrkbyn 

ungefär då Sven Månsson blev åbo. Ett slag fanns det t o m en handelsbod i byn (i 

Marietorp). Men den flyttade sedan till stationssamhället. 

För vår gårds del innebar det bl a att de små åkrarna väster om gården slogs sam-

man till större. Ängsmarkerna vid Svenstorps gräns blev dikade kärrodlingar. Viss 

täckdikning gjordes och de öppna dikena måste rensas ofta. Längst västerut utvid-

gades kärrodlingen Hyttinghaven. För markförbättring körde man här ut grus och 

spred på fältet. Man tog s k Decauvillespår, smala flyttbara järnvägsspår, som man 

brukade använda på torvmossarna, och kärror till dem för att transportera ut gru-

set. Grustaget är fortfarande synligt.  

Gården fick 

som mest en 

åkerareal på ca 

30 tunnland 

(15 hektar). 

Något mer än 

hälften var 

kärrodlingar 

och resten fast-

mark, som var 

ganska sten-

bunden. 

Avkastningen 

ökade givetvis. 

Men även med 

ökad gödsling, 

bättre sorter 

och förbättrad 

teknik i övrigt 

kunde den ald-

rig mäta sig 

med slättbyg-

dernas. 

Den ekonomiska kartan från 1928 

Den heldragna linjen omfattade gårdens ägor (Tjörnarp 2:1 

och västra delen av Tjörnarp 3). Tomter vid sjön var från-

sålda. Grått är åkrar, svagt grått var gles skog, övrigt  skog. 
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1900-talet 

Första världskriget innebar brist på livsmedel m m, och jordbrukets lönsamhet för-

bättrades tillfälligt. Samtidigt hade mycket förbättringsarbete givit resultat. Detta 

var troligen något slags höjdpunkt för vår gård som lantbruk. 

Men ett par årtionden in på 1900-talet var 30 tunnland (15 hektar) åker inte längre 

särskilt mycket för en gård. 

De utdikade kärrens nivå sjönk dessutom och de blev åter alltför vattensjuka. På 

30-talet kunde de knappast längre plöjas. Under en period tog man sedan enbart 

hö på dem. Fram till 1950-talet användes de till bete. Slutligen planterades det gran 

på en del kärr medan andra inte ens ansågs duga till det. 

Vissa fastmarksåkrar stenröjdes med nykonstruerade traktordrivna stenkranar i 

början på 1950-talet. Andra gick inte att få tillräckligt stenfria och lades ner. Till 

slut var det endast tio tunnland (5 hektar) odlingsvärd åker på gården. Detta är si-

tuationen även idag. 

En skogsgård 

Gården hade en större skogsareal än de flesta i trakten. Sedan säkert över tusen år, 

kanske ända sedan röjningsrösena lades, hade utmarken dock betats av husdjur på 

ett sätt, som hållit skogen tillbaka. Flera beskrivningar under 1700- och 1800-talen 

nämnde glesa skogsbestånd, och på kartorna redovisades en del ljungmarker. Går-

den kunde trots detta producera rätt mycket brännved, en del lövträdstimmer m 

m. 

Från och med omkring ca 1920 började man freda skogsmarken mot betning av 

gårdens djur. Skogsbetet var f ö inte särskilt lämpat för högproducerande husdjur. 
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17. Johannes Svensson och hans tid på gården 

Johannes föddes den 26 januari 1865. Han var fjärde barnet och hade två äldre brö-

der, Olof och Nils. Johannes planerade därför till en början inte att bli bonde utan 

målare och började sin yrkesutbildning. Men det blev annorlunda. Brodern Nils 

emigrerade till USA 1881. Äldste brodern Olof övertog granngården nr 3 som ar-

rende på våren 1886. I september 1886 dog hans far, Sven Månsson. Modern Anna 

Månsdotter sägs då ha bett honom att komma hem för att sköta gården. 

Johannes Svensson och gården från norr troligen i början av 1900-

talet. 

Gården var helt kringbyggd enligt kartan 1858. Den norra längan hade tydlig-

en rivits sedan dess. En ny norra länga lär ha byggts 1914. Den är numera 

också riven.  
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Första familjen 

1892 gifte Johannes sig med Anna Maria Jönsson från grannbyn Hedensjö. I au-

gusti 1893 fick de en son, Ivar Sigfrid, som dock dog redan i januari 1894. I juli 

1895 dog Anna Maria i barnsäng. 30 år gammal blev Johannes alltså änkling på en 

gård, som på den tiden sysselsatte ett icke obetydligt antal människor. Johannes 

sorg lär ha varit djup. Min farbror Erik sade sig ha hört att han till att börja med 

inte ville bo kvar i gårdens boningshus utan bodde hos drängarna. 

Min farmor och farfar och deras familj 

1898 gifte han dock om sig med Alma Högdahl, dottern till läraren i skolan, som 

låg 100 m från gården. 

Alma var född 1873. 

Hon och Johannes fick 

barnen: Ivar 1899, 

Martha 1900, Frans 

1902, Ernst 1904, Olga 

1906 och Erik 1910. 

Vid sekelskiftet arrende-

rade Johannes ytterligare 

en gård, Svenstorp, ome-

delbart väster om Tjör-

narp nr 2. Det är en stor 

skogsfastighet, som ägs 

av släkten Gyllenkrook 

på godsen Svenstorp 

och Björnstorp i närhe-

ten av Lund. Gården 

hade på den tiden också 

en för trakten ganska 

stor åkerareal. På Svens-

torp bosatte sig Johan-

nes svärfar Anders Hög-

dahl, som pensionerats 

som folkskollärare på 

nyåret 1900. Arrendet 

varade dock bara två år. 

Johannes och Almas familj ca 1917  

Sönerna längst bak från vänster: Frans, Ivar och 

Ernst. Flickorna: Olga och Martha. Sittande: yngste 

sonen Erik.  
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Köp av del av Tjörnarp nr 3 

Åren efter sekelskiftet styckades gården Tjörnarp nr 3, som Johannes bror Olof 

med kompanjoner köpt av direktör Borgs dödsbo 1897. Husen på nr 3 tillsam-

mans med den mesta åkerjorden och en del av skogen såldes till Karl Samuelsson 

från Vätteryd vid Sösdala. Han drev sedan den gården i cirka 30 år. 

Avstyckning av Högdahlsgården 

En annan del av nr 3,”Trulsatorpet” med en del åker och skog köptes av Johannes 

svärfar, Anders Högdahl. Den kallas nu Högdahlsgården. Resten tog Johannes 

hand om. Det mesta var skog. Mycket av denna bestod av den granskog som di-

rektör Borg låtit plantera ett par årtionden tidigare, men det ingick också några åk-

rar, ”Töften”, ”Loagern” och ”Norrevång”. 

Försäljning av mark för gården Solhäll 

Ytterligare en liten gård avstyckades senare, på väg mot Ella. Det var lantbrukaren 

Karl Persson i Ella, gift med Johannes kusin Martina, som skaffade sig ett mindre 

lantbruk där, sedan han överlåtit driften av sin tidigare gård till sin son. 

Utveckling av lantbruket 

Johannes tid som bonde inföll under den tid, då man på alla sätt försökte utöka 

åkerarealen och förbättra den. Sveriges befolkning hade ökat kraftigt. Emigratio-

nen till Amerika pågick. Svenska myndigheter uppmuntrade alla åtgärder att öka 

försörjningsmöjligheterna inom landet. 

Med den ägda delen av Tjörnarp nr 3 och det arrenderade Tjörnarp nr 2 fick han 

större arealer. Förbättringen av kärrodlingarna har beskrivits  tidigare. 

Vedhandel 

Vid sidan av jordbruket hade Johannes ett antal andra verksamheter. Den vikti-

gaste var vedhandel. Området vid lastkajen norr om Tjörnarps järnvägsstation ut-

nyttjades som lager för brännved, som köptes upp i trakten. Veden lastades sedan 

på järnvägsvagnar för befordran till kunder i Lund och Malmö. 

I Karlarps by, söder om sjön, köptes en torvmosse, där man tillverkade bränntorv, 

d v s torkade torvstycken, stora som vedträn, som man sedan gammalt använt som 

ved. Denna torv förvarades i en lada på samma plats som veden och såldes på 

samma sätt. Under första världskriget 1914-18 var detta en lönsam verksamhet. 
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Sågverk och stenkross 

På torvmossarna användes ångmaskiner, lokomobiler, som kraftkälla. En sådan 

använde Johannes också för sitt sågverk, som anlades i byn på nr 3. En lokomobil 

användes även för att driva en stenkross, som skaffades för att förbättra traktens 

vägar. Den flyttades omkring till de stora stenhögar som lantbrukarna samlade 

ihop främst för att få bort dem från sina åkrar. 

Friköp av vår gård 

Från år 1919 sålde det stora Lillienbergska fideikommisset ut större delen av sitt 

fastighetsinnehav. 

I utförsäljningen ingick vår gård. Innehavarinnan, grevinnan Mörner, fick Kungl 

Majts tillstånd att upplösa fideikommisset och sälja det till sin son, Claes Mörner 

på Sya i Östergötland. Denne skötte sedan utförsäljningen till i första hand arren-

datorerna. 

Johannes fick nu möjlighet att köpa den gård, som han och hans förfäder brukat 

sedan 1696. Gården var på ½ mantal, men Johannes kunde bara få lagfart på 1/3 

Gården någon gång 1915-20 

En kringresande fotograf har anlänt. Han har tagit ett mycket traditionellt kort, 

där gårdens hästar visas upp. Till vänster en dräng. Till höger Johannes och 

Ivar med var sin häst. Gruppen i mitten bör bestå av Alma, en piga och Martha 

samt Erik, Olga och troligen Ernst. 
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mantal. Det fanns någon gammal oklarhet i fastighetsregistret. Först 1938 bevilja-

des lagfart på återstående 1/6 mantal. Detta kunde göras, sedan ett antal avlidna 

innehavare fått retroaktiva lagfarter. 

Priset för gården var 25.000 kronor, och den tillträddes den 14 mars 1920. 

 

Generationsskifte 

1928 såldes gården Tjörnarp nr 2 till sonen 

Ivar, min far. Den del av Tjörnarp nr 3, som 

Johannes köpt i början av 1900-talet av Olof 

samt några skiften i Torup och Karlarp be-

höll Johannes tills vidare. Han och Alma flyt-

tade till ett hus i stationssamhället. Det var    

f ö samma hus som brodern Olof bott i och 

där faster Nelly och hennes dotter Anna 

fortfarande bodde kvar i en lägenhet. 

Ytterligare en tid var Johannes aktiv med att 

sköta de fastigheter han hade kvar, men se-

dan drabbades han av stroke. Han blev så 

småningom sämre och avled 1935. Alma 

levde till 1945. 

Johannes Svensson var som synes en verklig 

entreprenör, för att använda ett modernt be-

grepp. Hans affärsverksamheter blev också 

möjliga genom att sonen Ivar tidigt engagera-

des i lantbruket. Övriga söner och döttrarna 

arbetade också på gården och med de andra 

verksamheterna i yngre år. Min farbror Erik har t ex berättat om bränntorvstill-

verkning omkring 1930. 

Rester av sågverket finns ännu strax norr om den väg, som går från nuvarande 

Christian Svenssons gård mot Högdahlsgården. Ett skjul med sågbänk och några 

kärror stod kvar i min barndom. 

Farfar var också kyrkvärd i många år.  

 

Alma och Johannes med 

barnen Olga och Frans på 

1920-talet 
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Mina minnen av farfar är svaga. Han hade drabbats av upprepade strokeanfall, satt 

i en stol och verkade ganska orörlig. Farmor och min faster Olga vårdade honom 

hemma. 

Farmor däremot har jag mycket goda minnen av. Jag var ofta hos henne i min 

barndom. Hon dog mycket oväntat 1945. 

(Stamtabell för Johannes Svenssons familj finns i avsnitt 22.) 

Gården från sydost, omkring 1930 
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18. Johannes Svenssons syskon med familjer 

 Anna Månsdotter (1) med barn med familjer, sannolikt vid midsommar 

1907 

2.Olof med familj: 3. hustru: Gunilda (Nelly), dotter: 4. Anna. 

5. Emelie med familj: 6. make: Olof Nilsson, barn: 7. Gunnar, 8. Anna, 9. Ida, 

10. Ellen, 11. Bernt, 12. Edvin. 

13. Johannes med familj: 14. hustru: Alma, barn: 15. Ivar, 16. Martha, 17. 

Frans, 18. Ernst, 19. Olga. 

20. Martina (Tina) med familj: 21. make: Anders Paulin, barn: 22. Svea, 23. 

Vilde, 24. Mary (Maja). 

Saknas på bilden: Nils, som emigrerade till USA 1881, hans hustru Maria och 

barnen Ernest, Carolyn och Elmer. 

Födda senare än 1907: Emelies dotter Astrid, 1908, Martinas son Max, 1908 

och Johannes son Erik, 1910. 
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 Olof  och hans familj 

Sven Månssons äldste son Olof, som arrenderat granngården nr 3 år 1886, gifte sig i 

november samma år med pigan på nr 3, Gunilda Björk från Billinge. Inom familjen 

kallades hon dock Nelly. De fick en dotter 1887, Anna Cecilia. 1881 fick de ytterli-

gare en dotter, Ebba Maria, som bara levde ett år. 

Olof kunde inte ta ansvaret för både nr 2 och nr 3, när fadern dött 1886. Yngste 

sonen, Johannes, tog över fädernegården, medan Olof fortsatte med arrendet av nr 

3 ytterligare en tid. På 90-talet flyttade Olof med familj dock till stationssamhället. 

Gården Tjörnarp nr 3 drev han sedan under några år med hjälp av statdrängar. På 

våren 1897 överläts arrendet till en annan. 

Efter det att direktör Borg dött på hösten 1897, blev gården Tjörnarp nr 3 till salu. 

Olof och två kompan-

joner köpte den 1898. 

Gården styckades se-

dan. Ca hälften, hu-

vudsakligen skogs-

mark, behölls av Olof 

men såldes sedan till 

brodern Johannes, 

som då drev hemgår-

den Tjörnarp nr 2 se-

dan ca 10 år. 

I stationssamhället 

drev Nelly servering, 

medan Olof hade åkeri 

(med häst givetvis på 

den tiden). Olof dog 

1925 och Nelly 1938. 

”Anna på posten” 

Dottern Anna Svensson blev poststationsföreståndarinna i Tjörnarp och kom att 

vara det under många år. Hennes plikttrohet blev nästan legendarisk.  

Under ett antal år skötte Anna också sin mor. När modern avlidit, flyttade hon till 

posthuset, som hon köpte. Senare lät hon bygga ett nytt hus åt poststationen, när 

det blev nödvändigt. Hon gifte sig aldrig och avled 1956. 

Några ättlingar till Olof och Nelly finns ej efter hennes död. 

I detta hus i samhället bodde först Olof med familj. 1928 

flyttade också Johannes och Alma dit, sedan de lämnat 

gården. De sista åren före Nellys död bodde hon och 

dottern Anna kvar i bortre delen av huset. Det såldes 

efter Almas död 1945. Efter senare ägare har det kallats  

”Hellqvists” . 
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Stamtabell för Olof Svensson 

Olof Svensson, född 1858-10-05 i Tjörnarp, död 1925-01-18 i Tjörnarp, 

samhället. 

Maka: Gunilda (Nelly) Björk, född 1859-12-02 i Billinge, död 1938-07-30 i 

Tjörnarp, samhället. 

Barn: 

Anna Cecilia Svensson, född 1887-08-06 i Tjörnarp, död 1956-08-26 i 

Tjörnarp, samhället. 

Ebba Maria Svensson, född 1890-03-16 i Tjörnarp, död 1891-03-12 i 

Tjörnarp. 

 

Nels Swenson, emigranten 

Nils emigrerar med Marias familj 

Sven Månssons och Anna Månsdotters andre son, Nils, emigrerade till Minneapolis 

1881. Han var då 21 år gammal och gifte sig där med Maria, som kom från Vätteryd 

i Norra Mellby socken, Tjörnarps grannsocken. Ursprungligen kom dock familjen 

från Hyby, sydost om Lund. Fadern Anders Nilsson hade sedan arbetat på Fred-

riksberg vid Sösdala och därefter arrenderat en liten gård just vid gränsen till Tjör-

narps socken. Nils och Maria var antagligen fästfolk redan i Sverige, eftersom Nils 

följde med Marias familj, när denna emigrerade. 

Det verkar som om Maria och hennes syster Anna tagit initiativet till emigrationen. 

I augusti 1880 tog de båda flickorna ut flyttningsbetyg för emigration. Jag har inte 

kunna hitta någon information om deras resa, men normalt reste man sedan ganska 

snart efter det man tagit ut flyttningsbetyg. 

I april 1881 reste Anders Nilsson med hustru och två barn samt Nils till Amerika 

över Köpenhamn och Malmö med adress Minneapolis. Troligen väntade Maria och 

Anna på dem där. Ytterligare en bror till flickorna reste senare. 

Nils i Minneapolis 

Från januari 1883 finns det bevarat ett brev från Nils till brodern Johannes. Han 

har då upplevt två jular i USA. Han var arbetslös under den kalla tiden, men i övrigt 

tycks det ha gått bra. Brevet är välskrivet. 

Nils kallade sig Nels Swenson i USA. Han blev byggnadsarbetare, specialiserad på 

stenarbeten. Senare startade han affär i centrala Minneapolis vid Minnehaha 

Avenue, och han tycks ha haft framgång. Maria och han fick tre barn: Ernest, född 

1884, Carolyn, född 1888 och Elmer, född 1891. 
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 Nels ättlingar 

Ernest var anställd i ett försäkringsbolag. Han gifte sig med Anna också hon av 

helt svenskt ursprung, och de fick barnen Robert 1916 och Richard Ernest 1932. 

Robert och hans hustru Delores fick tre flickor. Richard Ernest, vars hustru Cecile 

också var av helt svensk härkomst, fick också 

tre flickor. 

Carolyn, Carlie kallad, gifte sig med Eugene 

Seidel av tyskt ursprung. Han var ansvarig för 

underhållen av tak på Minneapolis skolor. De-

ras enda barn, sonen Glenn, född 1914, gjorde 

till att börja med karriär som stjärnspelare i 

amerikansk Football. Senare hade han toppbe-

fattningar inom bl a elektronikföretaget Minne-

apolis-Honeywell. Glenn och hans hustru Do-

lores fick också tre flickor. 

Elmer gifte sig ej. 

Senare kontakter med Sverige 

Nels var tillbaka i Sverige på besök omkring 

1910. Han kom då tillsammans med sin hustru 

Maria och sin dotter Carlie. Här finns ett kort, 

som visar Carlie och hennes kusin Anna, Olof 

Svenssons dotter. Flickorna var klädda enligt 

denna tids mode. 

När Nels mor, Anna Månsdotter dött 1926, 

överlät han sin arvslott till sin kusin, moderns 

brorson, Martin Jönsson i kyrkbyn. Detta ledde 

till att kontakten behölls mellan familjerna. 

Ytterligare ett brev från Nels till Johannes är 

bevarat. Det är från januari 1930 och ger bilden 

av en gammal man, som har det ganska gott 

ställt. Han skulle gärna vilja återvända till Sve-

rige men bor tillsammans med sin familj och 

tycks vara nöjd med sitt liv. 

Nels dog 1933 och Maria 1942. 

Nels dotter Carolyn och Olofs 

dotter Anna fotograferade ca 

1910  

Nels och Maria på äldre 

dagar 
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1955-56 när jag var i USA besökte jag familjerna i Minneapolis. Från 1970 har flera 

familjemedlemmar varit på besök här i Sverige. År 2000 besökte Anna-Greta och 

jag Delores och hennes dotter Ruth med familj. Ruth och hennes make Roy Lecy 

drev då ett framgångsrikt byggföretag väster om Minneapolis. 

Carlies barnbarn Sally har besökt oss 2015 och 2016 och bott i sin farmors farmors 

undantagslägenhet. 

Stamtabell för Nels Swenson 

Tabell 1 

Nels Swenson, född 1860-08-28 i Tjörnarp, död 1933-03-15 i Minneapolis, 

USA. 

Maka: Maria Andersson, född 1856-08-25 i Hyby, sydväst om Lund, död 

1942-10-11 i Minneapolis, USA. 

Barn: 

Ernest S Swenson, född 1884, död 1950-03, tabell 2. 

Anna Carolyn (Carlie) Swenson, född 1888-08-26, död 1969, tabell 3. 

C. Elmer Swenson, född 1891-04-26, död 1949-03-26.  

Generation  1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

 Ernest S Swenson, född 1884, död 1950-03. 

Maka: Anna H. (Vera), född 1893-03-22, död 1983-06-22. 

Barn: 

J Robert (Bob) Swenson, född 1916-02-03, död 1968-01-21, tabell 4. 

Richard Ernest (Dick) Swenson, född 1932-01-04, tabell 5. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Anna Carolyn (Carlie) Swenson, född 1888-08-26, död 1969-12-24. 

Make: Eugene (Gene) Seidel, född 1889-08-05, död 1972-12-11. 

Barn: 

Glenn Seidel, född 1914-07-27 i Minneapolis, död 2000-11-07 i Florida, 

tabell 6. 

Generation  2 

Tabell 4 (Generation 2, från tabell 2) 

J Robert (Bob) Swenson, född 1916-02-03, död 1968-01-21. 

Maka: Delores, född 1916-12-01, död 2003-10-23. 
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Barn: 

Jeanne Marie Swenson, född 1946-12-21. 

Ruth Ann Swenson, född 1948-08-09. 

Roberta Swenson, född 1957-06-04. 

Tabell 5 (Generation 2, från tabell 2) 

Richard Ernest (Dick) Swenson, född 1932-01-04. 

Maka: Cecile, född 1933-03-10. 

Barn: 

Linnea Swenson, född 1962-10-17. 

Deborah Swenson, född 1964-08-13. 

Kristin Swenson, född 1965-12-29. 

Tabell 6 (Generation 2, från tabell 3) 

Glenn Seidel, född 1914-07-27 i Minneapolis, död 2000-11-07 i Florida. 

Maka: Dolores, född 1914-06-22, död 2015-04-05 i Florida. 

Barn: 

Dolores (Dee) Seidel, född 1937-11-12. 

Sally Seidel, född 1943-06-12. 

Patricia Seidel, född 1946-07-14. 

 

Emelie och hennes familj 

Sven Månssons och Anna Månsdotters tredje barn hette Emelie. Hon föddes 1862. 

1890 gifte hon sig med Olof Nilsson, som var född i Höör och anställd vid järnvä-

gen. Olof sadlade emellertid om till lantbrukare och hade en gård i Torup. Paret fick 

tretton barn. Flera dog i späd ålder, i Spanska sjukan m m. Gunnar,  Anna, Ida, El-

len, Bernt, Edvin och Astrid var sedan syskonskaran. 

Gunnar 

Äldste sonen, Gunnar, gifte sig med Berta. Han drev lastbilsåkeri i Tjörnarp. Gun-

nar kompletterade snart lastbilen med ett busschassi och körde bygdens folk m fl på 

utflykter. 

Verksamheten blev allt större. Rörelsen tillhör fortfarande familjen. Den drivs nu-

mera av Gunnars barnbarn, Mikael och Ingela, och har blivit mycket omfattande 

med ett antal bussar.  
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Tjörnarpsbuss är numera ett välkänt turistreseföretag med bussturer och andra re-

searrangemang både inom Norden och ute i Europa. Man har också skolskjutsar,  

lokaltrafik och lokala utflykter. 

Bernt 

Bernt drev personbilsåkeri i Tjörnarp under många år. Som taxiägare var Bernt en 

välkänd person för alla Tjörnarpsbor och många andra, som brukade komma med 

tåget. Antalet bilar ökades och han hade också en bilverkstad. 

En annan funktion var den som chef för Tjörnarps frivilliga brandkår.  

Hans hustru Nanna hade länge bageri och kaférörelse men deltog senare huvud-

sakligen i Bernts verksamheter. 

Emelie och Olof Nilsson med sina barn och Emelies mor, Anna 

Månsdotter framför gården i Torup ca 1914 

Olof nr 2 från vänster, Gunnar nr 5, Emilie nr 6, Edvin nr 8, Bernt till höger med 

Astrid framför. Pojken i skolmössa är en släkting. 
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Bröderna Gunnar och Bernt hade också bränntorvfabrikation och annan verksam-

het tillsammans. Torvfabrikationen var stor och viktig under kriget 1939-45. 

Anna 

Anna gifte sig med lantbrukaren Ivar Kristiansson på Spångahus. De flyttade från 

Tjörnarp på 1930-talet och drev sedan lantbruk ”på slätten”. Spångahus arrendera-

des ut till en bror till Ivar. 

Ida 

Ida blev banktjänsteman och tjänstgjorde i Liatorp i Småland i många år. IKEAs 

grundare Ingvar Kamprad hörde till hennes kunder i sin tidiga verksamhet. Hon 

gifte sig ej. Ida höll god kontakt med Tjörnarp och ägde där en stuga tillsammans 

med sin syster Astrid nära intill en annan stuga som ägdes av brodern Edvin. Ida 

avled i Tjörnarp. 

Ellen 

Ellen blev lantbrukarhustru. Hon och hennes man Arvid Persson (också han från 

byn Torup) hade en gård i Korsaröd. De fick barnen Inga, Sven-Åke och Hans. 

Ellen, som var född 1900, dog redan 1936 på yngste sonen Hans 6-årsdag. Arvid 

dog två år senare. De två yngre av deras tre barn var då fortfarande i skolåldern. De 

växte upp hos morbröder. 

Edvin 

Edvin blev folkskollärare i Katslösa i södra Skåne och senare i Södra Sandby. Hans 

hustru hette Boel. I Tjörnarp ägde han ett skogsskifte tillsammans med syskon. Det 

var ett område väster om järnvägen och norr om vägen till kyrkbyn. Där hade tidi-

gare funnits en fiskodling, och bröderna hade en tid en odling av pälsdjuret sump-

bäver (nutria) där. 

Inom området hade Edvin och Ida sina stugor. 

Astrid 

Astrid gifte sig med Gunnar Carlsson, som kommit från Blekinge och blivit affärs-

biträde i Tjörnarp. De bosatte sig sedermera i Malmö. Gunnar var anställd inom 

Konsum Malmö. Han var där butikschef och sedan internrevisor och avdelnings-

chef. 
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Stamtabell för Emelie Svensson 

Tabell 1 

Emelie Svensson, född 1862-12-02 i Tjörnarp, död 1924-02-06 i Tjörnarp, 

Torup. 

Make: Olof Nilsson, född 1861-11-26 i Höör, död 1943-04-09 i Tjörnarp, 

samhället. 

Barn: 

Gunnar Nilsson, född 1893-04-30 i Höör, död 1967-06-21 i Tjörnarp, 

samhället, tabell 2. 

Anna Nilsson, född 1895-05-16 i Tjörnarp, död 1978-03-29 i Lackalänga, 

tabell 3. 

Ida Nilsson, född 1898-08-31 i Tjörnarp, död 1974-06-19 i Tjörnarp, 

samhället. 

Ellen Nilsson, född 1900-08-20 i Tjörnarp, död 1936-01-02 i Tjörnarp, 

Korsaröd, tabell 4. 

Bernt Nilsson, född 1902-01-23 i Tjörnarp, död 1982-01-10 i Tjörnarp, 

samhället, tabell 5. 

Edvin Nilsson, född 1903-10-17 i Tjörnarp, död 1980-12-26 i Södra 

Sandby, tabell 6.  

Astrid Nilsson, född 1908-05-12 i Tjörnarp, död 1988-08-31 i Fosie, 

Malmö, tabell 7.  

Generation  1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Gunnar Nilsson, född 1893-04-30 i Höör, död 1967-06-21 i Tjörnarp, samhället. 

Maka: Berta, född 1899-06-09 i Norra Åsum, död 1974-10-07 i Tjörnarp, 

samhället.  

Barn: 

Stig Nilsson, född 1929-10-01 i Tjörnarp, död 2009-05-24 i Tjörnarp, 

samhället. 

Kerstin Nilsson, född 1937-09-26 i Tjörnarp. 

Ingrid Nilsson, född 1940-08-01 i Tjörnarp. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Anna Nilsson, född 1895-05-16 i Tjörnarp, död 1978-03-29 i Lackalänga. 

Make: Ivar Christiansson, född 1894-11-29 i Örsjö, död 1980-04-18 i 

Lackalänga, Furulund. 

Barn: 

Kurt Christiansson, född 1923-04-01 i Tjörnarp, död 2001-11-18 i Malmö. 
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Inga Christiansson, född 1924-04-06 I Tjörnarp, död 2013-06-24 i 

Anderslöv. 

Ulla Christiansson, född 1927-06-18 i Tjörnarp. 

Uno Christiansson, född 1930-07-14 i Tjörnarp. 

Kjäll Christiansson, född 1935-02-21 i Tjörnarp. 

Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Ellen Nilsson, född 1900-08-20 i Tjörnarp, död 1936-01-02 i Tjörnarp, 

Korsaröd. 

Make: Arvid Persson, född 1899 i Tjörnarp, död 1938-03-18 i Tjörnarp, 

Korsaröd. 

Barn: 

Inga Arvidsson, född 1925-03-17, död 2009-11-27 i Osby. 

Sven Arvidsson, född 1927-05-27 i Tjörnarp, död 2014-05-16 i 

Hässleholm. 

Hans Arvidsson, född 1930-01-02 i Tjörnarp. 

Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Bernt Nilsson, född 1902-01-23 i Tjörnarp, död 1982-01-10 i Tjörnarp, 

samhället. 

Maka: Nanna, född 1900-08-22 i Källs Nöbbelöv, död 1967-10-20 i Tjörnarp, 

samhället. 

Tabell 6 (Generation 1, från tabell 1) 

Edvin Nilsson, född 1903-10-17 i Tjörnarp, död 1980-12-26 i Södra Sandby. 

Maka: Boel, född 1905-02-23 i Tullstorp, död 1989-03-04 i Södra Sandby. 

Barn: 

Inga-Britt Nilsson, född 1942-08-29. 

Bo Nilsson, född 1944-11-30. 

Karin Nilsson, född 1946-03-29. 

Ulf Nilsson, född 1949-06-03, död 1988-09-02 i Lund. 

Tabell 7 (Generation 1, från tabell 1) 

Astrid Nilsson, född 1908-05-12 i Tjörnarp, död 1988-08-31 i Malmö, Fosie. 

Make: Gunnar Carlsson, född 1906-02-25 i Asarum, död 1994-06-24 i 

Malmö, Fosie. 

Barn: 

Gun Carlsson, född 1932-06-25, död 2010-12-18 i Malmö. 

Ingegärd Carlsson, född 1934-08-08. 

Sten-Olof Carlsson, född 1937-12-14. 

Tommy Carlsson, född 1939-12-08. 
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Martina (Tina) 

Annas och Svens yngsta 

dotter Martina, kallad 

Tina, gifte sig med en 

järnvägstjänsteman, An-

ders Paulin, som blev 

stins i bl a Södervidinge, 

Ballingslöv och slutligen 

i Tjörnarp. De fick bar-

nen Svea, Vilde, Mary 

kallad Maja och Max. 

Som pensionärer bodde 

Anders och hans hustru 

i Tjörnarp. Tina levde till 1936 och Anders till 1946. 

Svea 

Svea arbetade ett slag i Malmö och gifte sig sedan med en lantbrukare, John Es-

björnsson, i Annelöv utanför Landskrona. Sonen Esbjörn övertog sedermera går-

den, som åtminstone för några år sedan fortfarande var i släktens ägo. 

Vilde 

Vilde var företagare inom elbranschen i Malmö. Hans hustru hette Karin. Vilde 

hade länge en sommarstuga i Tjörnarp, ”Holken”, i bokbacken ovanför samhället. 

Maja 

Maja gifte sig med Sture Grilling, som var född i Höör. Sture Grilling blev affärs-

man och bodde i Malmö. Han hade olika befattningar och ägde slutligen ett företag 

som sålde motoroljor. 

Max 

Max blev polis. Han gifte sig med en Sösdalaflicka, Vivi Holmqvist, och flyttade till 

Stockholm, där han blev poliskommissarie. 

Anders Paulin Tina Paulin 



92 

 

Stamtabell för Martina (Tina) Svensson 

Tabell 1 

Martina (Tina) Svensson, född 1873-01-15 i Tjörnarp, död 1936-12-25 i 

Tjörnarp, samhället.  

Make: Anders Paulin, född 1869-10-18 i Osby, död 1946-06-21 i Tjörnarp, 

samhället. 

Barn: 

Svea Paulin, född i Osby 1903-01-05, död 1962-01-24 i Annelöv, tabell 2. 

Paul Vilde Paulin, född 1904-03-08 i Osby, död 1977-10-02 i Malmö, 

Möllevången, tabell 3. 

Mary (Maja) Paulin, född 1905-05-07 i Moheda, död 1988-04-04 Malmö, 

tabell 4.  

Max Paulin, född 1908-06-23, död 1968-11-02 i Högalid, Stockholm, 

tabell 5.  

Generation  1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Svea Paulin, född 1903-01-05, död 1962-01-24 i Annelöv. 

Make: John Esbjörnsson, född 1902-11-20 i Annelöv, död 1977-03-14 i 

Teckomatorp. 

Barn: 

Esbjörn Esbjörnsson, född 1932-02-11 i Annelöv. 

Stina Esbjörnsson, född 1933-02-19 i Annelöv. 

Kerstin Esbjörnsson, född 1942-05-04. 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Paul Vilde Paulin, född 1904-03-08 i Osby, död 1977-10-02 i Malmö, 

Möllevången. 

Maka: Karin, född 1911-01-19 i Malmö, död 1979-08-09 i Malmö, 

Möllevången. 

Barn: 

Ingrid. 

Tabell 4 (Generation 1, från tabell 1) 

Mary (Maja) Paulin, född 1905-05-07 i Moheda, död 1988-04-04 Malmö. 

Make: Nils Sture Grilling, född 1905-11-24 i Höör, död 1997-01-01 Malmö. 

Barn: 

Bengt Grilling, född 1942-10-06. 

Sven Grilling, född 1946-12-30. 
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Tabell 5 (Generation 1, från tabell 1) 

Max Paulin, född 1908-06-23, död 1968-11-02 i Högalid, Stockholm . 

Maka: Enid Hanna Vivika (Vivi) Holmqvist, född 1910-01-20 i Norra Mellby, 

död 1985-10-15 i Högalid, Stockholm. 

Barn: 

Leif Paulin, född 1942-09-01 i Stockholm, död 2007-12-24 i Solna. 



94 

 

19. Alma Högdahls föräldrar och syskon 

Min farmor Almas far var folkskolläraren Anders Andreasson Högdahl. En lärare 

skulle inte ha ett son-namn. Därför tog han sig namnet Högdahl, då han utbilda-

des. 

Almas mor var småskollärarinnan Anna Österholm. 

Barnen föddes i skolhuset i 

Tjörnarp. Alma var äldsta 

barnet, född 1873. Ytterli-

gare sex barn föddes i famil-

jen: Rudolf Julius 1874, Hjal-

mar Teodor 1875, Emil Axel 

1878, Hjalmar Emil 1881, 

Karl Fritjof 1885 och Justus 

Birger 1889. Alla utom 

Alma, Karl och Justus dog 

som barn eller unga vuxna. 

 
Anders Högdahl Anna Österholm 
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Bostaden i skolan 

Tjörnarps första skolhus 

byggdes 1870, då Anders 

Högdahl var ny som lärare i 

socknen. Där inreddes då en 

lärarbostad, och familjen 

bodde i den, tills Anders 

slutade sin tjänst vid årsskif-

tet 1900. Ett par år bodde de 

sedan på gården Svenstorp, 

väster om kyrkbyn. Svärso-

nen, min farfar Johannes 

Svensson, arrenderade denna 

under några år. 

Högdahlsgården 

1902 köpte Anders från Tjörnarp nr 3 den gård, som min kusin Sven Tägil nu äger. 

Huset kallades då ”Trulsatorpet”. En Truls Johnsson hade bott där och varit skog-

vaktare åt C O Borg, som ägde Tjörnarp nr 3. Truls Johnsson hade avlidit 1891, 

men hans ogifta barn Nils och Johanna Trulsson hade bott kvar. Köpet gjordes i 

det skede då farfars bror Olof hade köpt Tjörnarp nr 3 efter C O Borg och gården 

sedan styckades i samband med att min farfar Johannes gick in som delägare. Går-

den som köptes omfattade ca 2 hektar åker och ca 7 hektar skog. 

På gården bosatte sig Anders och Anna med hemmava-

rande barnen Hjalmar, Justus och Karl. Hjalmar dog dock 

1907. Anders levde till 1916, då han avled 73 år gammal. 

Hans hustru Anna levde till 1929 och blev 85. 

Karl 

Av sönerna blev Karl militärmusiker vid kustartilleriet i 

Karlskrona. Hans hustru hette Selma. De hade en dotter 

Märta, som så småningom gifte sig Liljeqvist och fick två 

söner. Karl med familj brukade tillbringa en del av som-

rarna hos Justus på 30- och 40-talen. 1953, då jag gjorde 

min värnplikt, var jag hemma hos dem i Karlskrona. 

Karl sysslade också med att stämma pianon. 

Tjörnarps gamla skola som ligger ca 100 m 

från gården 

I mitten låg lärarbostaden. 

Karl Högdahl 
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Justus 

Den yngste brodern Justus, stannade kvar på sin gård under hela sitt liv och gifte 

sig aldrig. Modern bodde hos honom tills hon dog 1929. Samma år anställdes en 

hushållerska, Elna Petersson, från Södra Ljunga i Småland. Kontakten hade funnits 

genom att en syster till Anders Högdahl och hennes man flyttat till Södra Ljunga 

och blivit nära bekanta med Elnas föräldrar (se senare avsnitt). 

Gården klarade att föda ett par kor och en häst. Justus och Elna klarade sig på 

detta. De levde ett sparsamt liv, och hans arbete med brandförsäkringar gav säkert 

en del arvoden. 

Bostadshuset innehöll från början även stall. I början av 1930-talet byggdes en sär-

skild stall- och logbyggnad. Bostaden utökades då men behöll gammal stil. 

Justus Högdahl var en av de mera kända profilerna i 

Tjörnarp. Han var engagerad i kommunalpolitiken. I 

telefonkatalogen kallades han ”brandstodsordförande”. 

Det innebar att han var ordförande i brandförsäkrings-

föreningens sockenkommitté.  Som sådan tecknade han 

försäkringar och förmedlade troligen de flesta lant-

bruksförsäkringar i socknen. 

Justus hade också ett varmt intresse för hembygdsfrå-

gor och gammal kultur och berättade gärna. Han levde 

till 1973. Hans hembygdsanteckningar har använts se-

nare, bl a i ”En bok om Tjörnarp”, som kom ut i slutet 

av 70-talet.  

 

Stamtabell för Anders Högdahl och Anna Österholm 

Tabell 1 

Anders Andreasson Högdahl, född 1843-03-13 i Hörby, Köinge, död 1916-11-

06 i Tjörnarp. 

Maka: Anna Österholm, född 1843-08-21 på Ivö, död 1929-03-10 i Tjörnarp. 

Barn: 

Alma Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, död 1945-06-01 i 

Tjörnarp, samhället, tabell 2. 

Rudolf Julius Högdahl, född 1874-07-04 i Tjörnarp, död 1897-03-15 i 

Tjörnarp. 

Justus Högdahl 1934 
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Hjalmar Teodor Högdahl, född 1875-12-21 i Tjörnarp, död 1880-10-18 i 

Tjörnarp. 

Emil Axel Högdahl, född 1878-01-24 i Tjörnarp, död 1880-10-09 i 

Tjörnarp. 

Hjalmar Emil Högdahl, född 1881-09-18 i Tjörnarp, död 1907-08-01 i 

Tjörnarp. 

Karl Fritjof Högdahl, född 1885-05-20 i Tjörnarp, död 1975-01-12 i 

Karlskrona, tabell 3. 

Justus Birger Högdahl, född 1889-04-08 i Tjörnarp, död 1973-06-16 i 

Tjörnarp. 

Generation 1 

Tabell 2 (Generation 1, från tabell 1) 

Alma Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, död 1945-06-01 i 

Tjörnarp. 

Make: Johannes Svensson, född 1865-01-26 i Tjörnarp, död 1935-02-16 i 

Tjörnarp. 

        (För Almas och Johannes ättlingar: Se tidigare avsnitt.) 

Tabell 3 (Generation 1, från tabell 1) 

Karl Fritjof Högdahl, född 1885-05-20 i Tjörnarp, död 1975-01-12 i Karlskrona. 

Maka: Selma Nilsson, född 1893-12-13 i Karlskrona, död 1991-01-13 i 

Karlskrona. 

Barn: 

Märta Högdahl, född 1917-05-29 i Karlskrona, död 1985-05-11 i 

Kristianstad, tabell 4. 

Generation 2 

Tabell 4 (Generation 2, från tabell 3) 

Märta Högdahl, född 1917-05-29 i Karlskrona, död 1985-05-11 i Kristianstad. 

Make: Gunnar Liljequist, född 1912-12-08 i Malmö, död 2011-07-28 i Lund. 

Barn: 

Anders Liljequist, född 1946-10-12 i Karlskrona. 

Bertil Liljequist, född 1952-03-21 i Kristianstad. 
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20. Anders Högdahls släkt 

Anders Högdahl var född på gården Köinge 11 i Hörby socken den 13 mars 1843 

som son till Andreas Månsson och Berta Persdotter. 9 barn nådde vuxen ålder i 

familjen. Anders var nummer fem av dem. Anders utbildade sig till folkskollärare. 

En dotter, Hanna, blev småskollärarinna. Övriga fortsatte inom jordbruket eller 

emigrerade. 

I följande släktled fanns också många familjer med många barn. Här kommer jag 

därför bara att nämna några grenar, som jag haft kontakt eller indirekt kontakt med. 

En viktig källa har varit Maj-Britt Hillbur. Mycket av nedanstående kommer från 

hennes omfattande släkttavlor. 

Andreas Månssons familj 

Andreas Månsson, född 1794-04-03 i Östraby, död 1873-11-22 i Hörby. 

Maka: Berta Persdotter, född 1808-01-03 i Hörby, död 1896-12-16 Hörby. 

Barn: 

Per Andreasson, född 1828-10-22 i Hörby, död 1919-01-06 i Hörby, 

Köinge 11. 

Ola Andreasson, född 1831-11-08 i Hörby, död 1926-04-19 i Hörby. 

Anna Andreasson, född 1834-09-18 i Hörby, död 1908-09-17 i Äspinge. 

Hanna  Andreasdotter, född 1837-10-26 i Hörby, död 1915-12-20 i Södra 

Ljunga, Kronobergs län. 

John Andreasson, född 1840-01-27 i Hörby, död 1844-03-28 i Hörby. 
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Anders Andreasson Högdahl, född 1843-03-13 i Hörby, död 1916-11-06 i 

Tjörnarp. 

Bengta Andreasson, född 1845-07-29 i Hörby, död 1921-07-14 i Äspinge. 

Jöns Andreasson (John Anderson), född 1848-01-20 i Hörby, död 1945-09-

11 i St James, Minnesota, USA. 

Elna Andreasson, född 1849-12-30 i Hörby, död 1940-01-27 i Hörby. 

Else Andreasson, född 1852 i Hörby, död ung. 

 

Per Andreassons dotter, ”Moster Else i Bondemölla” 

Anders Högdahls äldste bror Per Andreasson stannade kvar på föräldragården Kö-

inge 11. En dotter till denne Per var gift med möllaren Johan Jonasson i Bonde-

mölla vid Ludvigsborg. Hon hette Else och var född 1872. 

Else var mycket god vän med sin kusin, min farmor, Alma. De var nästan jämnå-

riga. Inom vår släkt kallades hon ”Moster Else”.  

Hennes dotter Edla dog tidigt, men hade en dotter, Elsa, som ca 1940 bodde i He-

densjö, Tjörnarp, när hennes far arrenderade en gård där under några år. 

Elses son Giffert Johansson drev en verkstad i Bondemölla. Han tillverkade olika 

produkter, många efter egna idéer. Det var en mycket uppfinningsrik person.  

Stamtabell för Per Andreasson 

TABELL 1  

Per Andreasson, född 1828-10-22 i Hörby, död 1919-01-06 i Hörby, Köinge 11. 

Maka: Helena Johansdotter, född 1834 i Ö. Sallerup, död 1911 i Äspinge.  

Barn:  

Anna Kristina Persson, född 1871 i Hörby.  

Else Katrina Persson, född 1872-11-12 i Hörby, död 1973-02-08 i 

Fulltofta, tabell 2. 

August Persson, född 1874 i Hörby.  

Karolina Persson, född 1876 i Hörby. 



100 

 

GENERATION 1 

TABELL 2 (från Tabell 1) 

 Else Katrina Persson, född 1872-11-12 i Hörby, död 1973-02-08 i Fulltofta. 

Make: Johan Jonasson, född 1859-10-24 i Östra Sallerup, död 1932-09-25. 

Barn:  

Edla Johansson, född 1899-04-18 i Fulltofta, död 1925-08-03, tabell 3.  

Giffert Johansson, född 1902-02-10 i Fulltofta, död 1992-03-13 i Höör, 

tabell 4. 

GENERATION 2 

TABELL 3 (från Tabell 2) 

 Edla Johansson, född 1899-04-09 i Fulltofta, död 1926-08-03 i Fulltofta.  

Make: Erik Eriksson, född 1899-06-28 i Linderöd. 

Barn: 

Elsa Eriksson, född 1923-07-13 i Fulltofta. 

TABELL 4 (från Tabell 2)  

Giffert Johansson, född 1902-02-10 i Fulltofta, död 1992-03-13 i Höör.  

Maka: Elsa, född 1904-11-24 i Hasslöv, död 1987-10-17 i Fulltofta. 

Barn:  

Alf Johansson Gruvö, född 1932-05-24 i Fulltofta. 

Sune Johansson, född 1935-06-29 i Fulltofta. 

 

Ättlingar till Anders Högdahls syster Anna 

Annas ättlingar är många, både sådana som emigrerat till Amerika och som stannat 

i Sverige. Tabellerna nedan är bara ett litet urval. Anna gifte sig med Ola Olsson. 

De bosatte sig på Satserup nr 2 i Äspinge socken, öster om Hörby. Gården ägs 

fortfarande av släkten. 

Deras dotter, Bengta, gifte sig med Nils Emmertz från Svensköp. (Släkten är ur-

sprungligen tysk, men har funnits i Sverige länge.) 

Familjen Hillbur 

Bengta och Nils Emmertz dotter Inga gifte sig med Sven Hillbur, och de bosatte 

sig på en gård i byn Funderset i Södra Rörums socken. De fick barnen Maj-Britt 

1923, Ragnar 1926 och Maj-Lis 1928. 
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Maj-Britt Hillbur har ägnat sig åt släktforskning i stor skala. Detta har hon redovi-

sat i form av ett antal stora släktträd, som bl a visar våra gemensamma släktförbin-

delser mycket brett. Dessutom har hon varit kontaktperson med amerikanska delar 

av släkten (se nedan). 

Ragnar Hillbur köpte en gård, Spångahus, i Tjörnarp på 1950-talet. Han har haft 

många förtroendeuppdrag här och kom senare också att bli fastighetsmäklare med 

en omfattande lokal marknad. Ragnar dog 2015. 

Earl B. Olson 

Anna Andreassons och Ola Olssons yngste son, Ola (Olof i USA) emigrerade 1894 

till USA och bosatte sig så småningom i Murdock i västra Minnesota. Han och 

hans hustru fick tre barn. 

Sonen Earl, född 1915, blev mejerist. Men 1941 kom han på idén att köpa 200 kal-

konkycklingar, som han födde upp på sin fritid. Det var lönsamt och verksamheten 

fortsatte och utökades. Mejeriföreningen startade kalkonslakteri. 

Senare övertog Earl själv verksamheten. Både uppfödning och slakt växte. 1953 

ville man ha ett bra varumärke. Man valde ”Jennie-O” efter dottern Jennifer. 1976 

hade ”Jennie-O Foods” 120 kalkonprodukter på en växande marknad. 

1986 såldes företaget. Det var då ledande i kalkonprodukter i USA. 

Maj-Britt Hillbur höll kontakt med familjen och Earls son Charles B. Olson be-

sökte Sverige och sin farfars födelseort för ett antal år sedan.  

Senare, 2005, firade Earl sin 90-årsdag i Sverige, bl a på den gård i Satserup i Äs-

pinge socken, som hans far emigrerat från 114 år tidigare. Det var också en mycket 

stor släktträff i Äspinge församlingshem. 

Maj-Britt Hillbur stod bakom arrangemangen. Själv var jag engagerad som guide 

och tolk.  

Earl B. Olson dog den 11 december 2006. Han fick flera stora utmärkelser under 

sina senare år och ett hedersuttalande från den amerikanska kongressen, då han 

avlidit.  

Sonen Charles har jag fortfarande kontakt med. 
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Stamtabell för Anna Andreasson 

TABELL 1 

Anna Andreasson, född 1834-09-18 i Hörby, död 1908-09-17 i Äspinge. 

Make: Ola Olsson, född 1821-08-30 i Äspinge, död 1887 i Äspinge. 

Barn: 

Bengta Olsson, född 1859-06-30 i Äspinge, död 1935-11-27 i Äspinge, 

tabell 2. 

Jöns Olsson, född 1866 i Äspinge, död i USA. 

Elna Olsson, född 1860 i Äspinge, död 1943. 

Matilda Olsson, född 1870 i Äspinge, död 1893. 

Olof Olsson, född 1874-10-05 i Äspinge, död 1973 i USA, tabell 3. 

GENERATION 1 

TABELL 2 (från Tabell 1) 

Bengta Olsson, född 1859-06-30 i Äspinge, död 1935-11-27 i Äspinge. 

Make: Nils Emmertz, född 1854-10-28 i Svensköp, död 1928-01-09 i 

Äspinge. 

Barn: 

Gustaf Emmertz, född 1888-11-30 i Äspinge, död 1981-01-27. 

Inga Emmertz, född 1901-09-01 i Äspinge, död 1936-01-03 i Södra 

Rörum, tabell 4. 

TABELL 3 (från Tabell 1) 

Olof Olsson, född 1874-10-05 i Äspinge, död 1973 i  Murdock, Minnesota, 

USA. 

Maka: Anna Sophia Andersson, född 1881-07-25 i Ljuder, Sverige, död 

1947 i USA. 

Barn: 

Mariam E. Olson, född 1909, död 1999-11-12. 

Earl B. Olson, född 1915-05-08, död 2006-12-11 i Willmar, Minnesota, 

USA, tabell 5. 

Le Verne O. Olson, född 1916, död ca 2015. 

GENERATION 2 

TABELL 4 (från Tabell 2) 

Inga Emmertz, född 1901-09-01 i Äspinge, död 1936-01-03 i Södra Rörum. 

Make: Sven Hillbur, född 1894-12-25 i Genarp, död 1985-12-13 i Södra 

Rörum. 
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Barn: 

Maj-Britt Hillbur, född 1923-07-10 i Södra Rörum. 

Ragnar Hillbur, född 1926-04-14 i Södra Rörum, död 2015-09-20 i 

Tjörnarp, Spångahus. 

Maj-Lis Hillbur, född 1928-09-06 i Södra Rörum. 

TABELL 5 (från Tabell 2) 

Earl B. Olsson, född 1915-05-08 i Murdock, död 2006 12-11 i Willmar, MN, 

USA. 

Maka: Dorothy A. Erickson, född 1915. 

Barn: 

Charles B. Olson, född 1939-10-04. 

O. Jeffry Olson, född 1942-04-01. 

E. Bruce Olson, född 1943-07-16. 

Jennifer A. Olson, född 1948. 

Michael C. Olson, född 1951. 

 

Hanna Andreasson och den småländska släkten 

Anders syster Hanna gifte sig med Nils Nilsson. De hade sedan ett torp under Råby 

gård i Hörby. 

1877 tog de steget att flytta till Södra Ljunga socken i Kronobergs län till en av de 

gårdar, som betecknas Ivla Yttregård. Familjen bestod då av Hanna, Nils och sö-

nerna Fredrik och Nils August. I Södra Ljunga de fick barnen Betty Elise och Nils 

Frithjof, som dock dog som liten.  

Sonen Fredrik emigrerade till Amerika 1891 och återkom ej. 1901 emigrerade Nils 

August. I USA gifte han sig med Emilie, som var dotter till Peter Magnusson i 

grannbyn Kuggaboda i Södra Ljunga och som emigrerat 1901. Paret återvände till  

Ivla Yttregård 1905 och övertog föräldragården. 

Nils Augusts och Emilies föräldrar var nära bekanta tidigare. 1887, när Emilies lilla-

syster Elna döptes, var nämligen Nils Nilsson och Hanna dopvittnen. 

Familjen Högdahl i Tjörnarp och familjen i Södra Ljunga skall ha hållit god kon-

takt. När Anna Högdahl dött 1929, anställde sonen Justus den ovannämnda Elna 

från Kuggaboda som hushållerska. 
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Hannas och Nils dotter Betty Elise gifte sig Johansson och fick dottern Hanna Ma-

ria, som gifte sig Lindström. Hon fick dottern Anna Lindström, som dog ogift utan 

barn år 2000 i Mjäryd, Södra Ljunga. 

År 2006 köpte mina söner och jag ett skogsskifte i byn Läsaryd i Södra Ljunga soc-

ken. Det var en fastighet med skog, som till största delen fällts av stormen Gudrun, 

och vi tänkte pröva hybridlärkplantering. Det visade sig då att vi passerade byn 

Kuggaboda någon kilometer innan vi kom fram till vår nya fastighet. 

I Kuggaboda fanns några hus, som nu enbart tycktes vara sommartorp för danska 

familjer. I övrigt var byn nästan helt igenväxt med skog. 

För rensning av diken på det vi köpt, tog jag kontakt med en grävmaskinsentrepre-

nör från Mjäryd i Södra Ljunga. När jag berättade för honom om vår släkt, visade 

det sig att han väl kände till Anna Lindström, som dött några år tidigare. Hon hade 

bott ganska nära honom och varit sambo med en Henry Svensson, som fortfarande 

levde. 

Jag besökte då Henry, och dessutom träffade jag och Anna-Greta honom vid ett 

senare tillfälle. Vi fick då en guidad tur genom Södra Ljunga. Det visade sig att 

Henry varit ordförande i hembygdsföreningen. Bl a såg vi den gård, som Hanna och 

Nils ägt och som fortfarande ägdes av en släkting, som dock bodde på annat håll. 

Stamtabell för Hanna Andreasdotter 

TABELL 1  

Hanna Andreasdotter, född 1837-10-26 i Hörby, död 1915-12-20 i Södra 

Ljunga, Kronobergs län. 

 Make: Nils Nilsson, född 1844-09-09 i Hörby, död 1913-09-24 i Södra 

Ljunga.  

Barn: 

Fredrik Nilsson, född 1873-12-04 i Hörby. 

Nils August Nilsson, född 1875-10-08 i Hörby, död 1938-03-26 i Södra 

Ljunga, tabell 2 . 

Betty Elise Nilsson, född 1878-08-28 i Södra Ljunga, död 1955-05-20 i 

Södra Ljunga, tabell 3.  

Nils Frithjof Nilsson, född 1880-06-10 i Södra Ljunga, död 1882-03-24 i 

Södra Ljunga. 
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GENERATION 1 

TABELL 2 (från Tabell 1)  

Nils August Nilsson, född 1875-10-08 i Hörby, död 1938-03-26 i Södra Ljunga.  

Maka: Emelie Petersdotter, född 1878-08-04 i Södra Ljunga, död 1967-03-

20 i Södra Ljunga.  

Barn: 8 stycken. Ej angivna här. 

TABELL 3 (från Tabell 1)  

Betty Elise Nilsson, född 1878-08-28 i Södra Ljunga, död 1955-05-20 i Södra 

Ljunga. 

Make: Peter Johan Andersson, född 1879-01-25 i Agunnaryd, död 1975-06-

12 i Södra Ljunga. 

Barn: 

Hanna Maria, född 1913-08-06 i Södra Ljunga, död 1995-10-12 i Södra 

Ljunga, Tabell 4. 

GENERATION 2 

Tabell 4 

Hanna Maria, född 1913-08-06 i Södra Ljunga, död 1995-10-12 i Södra 

Ljunga. 

 Make: Erik Vilhelm Lindström, född 1905-03-18 i Östra Torsås, död 1993-

03-01 i Södra Ljunga.  

Barn: 

Anna Elise Ingegärd Lindström, född 1934-06-26 i Södra Ljunga, död 

2000-01-09 i Södra Ljunga. 

 

 

 

Anders Högdahls bror Jöns Andreasson 

För kanske cirka 25 år sedan fick Maj-Britt Hillbur kontakt med en ättling till Jöns 

Andreasson, som utvandrade till Amerika 1870. Ättlingen, Vada Bronson, född 

1921, var sondotter till Jöns och hade gjort en mycket omfattande kartläggning av 

släkten. Hon skickade resultaten i form av handskrivna släktträd och kommenta-

rer.  
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Jöns hade i USA bytt namn till John Anderson. 

Det påstods att han varit med om att röja marken, 

där Minnesotas State Capital senare uppförts. Se-

dan hade han slagit sig ner (”homesteaded”) nära 

staden St James i södra Minnesota. Han gifte sig 

med Sara-Lisa från Småland och fick nio barn. 

Även i följande led var släkten stor. 

Jag hade också ett slag kontakt med Vada med 

några mail.  

I Justus Högdahls efterlämnade papper fanns ett 

kort av ett par, taget i St James enligt baksidan. 

Där stod också skrivet ”Farbror Högdahl”. Men 

motivet kan inte vara Anders Högdahl och Anna. 

 Det verkar rimligt att det är något barn till John Anderson som skickat en bild på 

honom och hans hustru till sin farbror Anders Högdahl. 

 

Elna Andreasdotter 

Elna Andreasdotter, född 1849, gifte sig i grannsocknen Äspinge. Hennes ättlingar 

kom tillbaka till Köinge. Barnbarnsbarnet Nils-Åke Nilsson hade en gård där tills 

för ett par år sedan. Vi har träffats flera gånger omkring släktfrågor. 
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21. Min farmors mor Anna Österholms släkt 

Annas farfar, Jöns Persson Österholm 

Jöns Persson föddes på Ivö 1772. Hans föräldrar bodde i en backstuga under Ivö 

Hovgård. Fadern dog redan 1792.  

Jöns var en begåvad man. Han hade som ung i kyrkboken fått ett mycket positivt 

omdöme av prästen, blev ”Sjungare” i kyrkan och antog ett nytt släktnamn, Öster-

holm. 

1802 gifte sig Jöns med Elna Olasdotter, dotter till åbon Ola Svensson på Hovgår-

den. Ola Svensson hade dock redan då dött genom drunkning i Ivösjön. 

Man får intrycket att Jöns ”gift upp sig”. Elna var bonddotter och Jöns var hus-

mansson från en backstuga. Men de kom från samma gård. Elna blev också en per-

son av betydelse på ön. Hon blev sockenbarnmorska. 

I de allra flesta socknar fanns det förr en klockare, som avlönades med särskilda 

skattemedel. Klockaren skulle sjunga i kyrkan, hjälpa prästen och ta hand om 

undervisning o dyl. I Ivö socken fanns dock ingen sådan klockartjänst. Skattemed-

len gick enligt gamla bestämmelser till prästen, som skulle sjunga själv eller enga-

gera en lämplig person. En sådan var tydligen Jöns Österholm. 

Jöns arbetade också med skolundervisning av socknens barn. Detta bekostades av 

bönderna och föräldrarna. Jöns var således bara ”sjungare och skolemästare”, ej 

klockare. 
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Per Jönsson Österholm 

Jöns Persson Österholm dog 1834, men sonen Per Jönsson Österholm hade dess-

förinnan blivit ”sjungare”. 

Per hade gift sig med Karna Svensdotter från Gualöv 1830. Karna blev också 

sockenbarnmorska. 

Paret fick sju barn på Ivö. 

Anna var en av dem. 

1847 flyttade Per Öster-

holm med familj till Södra 

Rörum, där han fick en 

tjänst som riktig klockare 

och skollärare. I Södra 

Rörum föddes ytterligare 

tre barn. Karna fick också 

så småningom tjänst som 

sockenbarnmorska i 

Södra Rörum. 

Per fick en långvarig 

lärargärning i Södra Rörum. Men våren 1871 skrevs att Per Österholm var ”svag 

och ålderstigen” och borde ta avsked. Han tog då tjänstledighet, och hans dotter 

”lärarinnan Anna Österholm” vikarierade för honom. Vid årsskiftet 1871-72 slu-

tade han dock.  

Pers och Karnas barn 

Per 

Äldste sonen Per fick handelsutbildning och arbetade i Malmö tills ca 1860. Han 

emigrerade sedan. Det finns en bild av honom från Hoboken utanför New York. 

Det har påståtts att han blev blyertspennfabrikant. 

Sven 

Sven Österholm blev smed, men hamnade till slut som verkstadsarbetare i 

Helsingborg. En dotter, Bina Svantina, gifte sig Wieden och lär ha hållit kontakt 

med Tjörnarp så att min farbror Erik mindes det. 

     Göran flyttade till Kiel i Tyskland. 

Per Jönsson 

Österholm 
Karna Svensdotter 
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Elna 

Elna blev barnmorska. Hon var gift ett par år och hade tre barn. Som barnmorska 

bodde hon först i Vankiva. Hon flyttade sedan 1877 till nuvarande Hässleholm, 

som då var ett stationssamhälle under uppbyggnad. Slutligen kom hon till Vittsjö 

1881 och blev sockenbarnmorska. 

     Ola, född 1841, avled i 18-årsåldern.  

Anna 

Min farmors mor, Anna Österholm, född 1843, var till att börja med piga i Höör. 

Hon gick sedan på mejeriskola på Ekeröds gård, Södra Rörum. Men sen ändrade 

hon inriktning och skaffade sig småskollärarinneutbildning. Det var en kurs på fyra 

månader på den tiden. 

Som färdig lärarinna hjälpte hon och vikarierade för sin far i Södra Rörum. På nyå-

ret 1872, då fadern slutat sin tjänst, blev hon småskollärarinna i Tjörnarp. 

1873 gifte sig Anna Österholm med läraren Anders Högdahl. Trots giftermål och 

barnafödslar lär Anna ha tjänstgjort ytterligare under några år, vilket var ovanligt 

under denna tid. 

Johan 

Johan Efraim skaffade sig lantbruksutbildning och var sedan i många år bokhållare 

på Ovesholms gods väster om Kristianstad. Han hade sedan flera gårdar på arren-

de, tills han slutligen bosatte sig i Härlöv vid Kristianstad. 

En son till Johan Efraims dotter Anna Mathilda, Carl Erik Ahlqvist, var i början på 

1950-talet ingenjör på flygförvaltningen i Stockholm. Min farbror Frans Tägil, näst-

kusin till honom, var chef över en byrå där. Carl Erik lät utföra släktforskning om 

släkten Österholm med de metoder, som då var möjliga. Frans fick kopior av resul-

taten och stödde säkert arbetet. Kopior av dessa kopior har jag fått. 

     Petronella Karolina blev också barnmorska. Som sådan kom hon till Hässle-

holm ungefär samtidigt som hennes syster Elna flyttade därifrån. 1884 flyttade hon 

till Norra Åkarps socken, där hon bosatte sig i Bjärnum. Hon står där som barn-

morska ännu 1910, men 1912 avled hon. 

     Frans Emanuel gick i skomakarlära. Han blev sockenskomakare i Södra Rö-

rum, men dog redan som 33-åring. 

     Matilda Oliva Wilhelmina dog som tvååring. 



110 

 

 

Stamtabell för Per Jönsson Österholm 

TABELL 1 

Per Jönsson Österholm, född 1808-08-25 på Ivö, död 1882-06-18 i Södra 

Rörum. 

Maka: Karna Svensdotter, född 1811-04-30 i Gualöv, död 1887-05-17 i 

Södra Rörum. 

Barn: 

Per Österholm, född 1831-11-13 på Ivö. 

Sven Österholm, född 1834-05-22 på Ivö, död 1904-06-28 i Helsingborg, 

tabell 2. 

Göran Österholm, född 1836-07-26 på Ivö. död i Kiel, tabell 3. 

Elna Österholm, född 1839-05-06 på Ivö, död 1922-08-10 i Vittsjö,       

tabell 4. 

Ola Österholm, född 1841-05-10  på Ivö, död 1859-06-04 i Södra Rörum. 

Anna Österholm, född 1843-08-21 på Ivö, död 1929-03-10 i Tjörnarp, 

tabell 5. 

Johan Efraim Österholm, född 1845-08-16 på Ivö, död 1901-08-02 i Norra 

Åsum, tabell 6. 

Petronella Karolina Österholm, född 1849-05-29 i Södra Rörum, död 

1912-10-14 i Norra Åkarp, Bjärnum. 

Frans Emanuel Österholm, född 1851-04-05 i Södra Rörum, död 1884-12-

25 i Södra Rörum. 

Matilda Oliva Wilhelmina Österholm, född 1854-12-13 i Södra Rörum, 

död 1856-01-29 i Södra Rörum.  

GENERATION 1 

TABELL 2 (från Tabell 1) 

Sven Österholm, född 1834-05-22 på Ivö, död 1904-06-28 i Helsingborg. 

Maka: Bina Jönsdotter, född 1857-02-24 i Laholm. 

Barn: 

Paul Frans Oscar Österholm, född 1889-04-02 i Halmstad, död 1891-12-

18 i Helsingborg. 

Bina Svantina Viktoria, född 1891-02-25 i Helsingborg, död 1974-07-25 i 

Helsingborg. 
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TABELL 3 (från Tabell 1) 

Göran Österholm, född 1836-07-26 på Ivö, död i Kiel. 

Maka: Dorotea Schenk. 

Barn: 

Freja Fredrika Henriette Österholm, född 1874-05-04 i Kiel. 

TABELL 4 (från Tabell 1) 

Elna Österholm, född 1839-05-06 på Ivö, död 1922-08-10 i Vittsjö. 

Make: Pettersson Carl Oskar (skild 1865). 

Barn: 

Johan Mattias Wiggo, född 1864-02-07 i Köpenhamn. 

Oskar Ferdinand Herman, född 1865-09-21 i Lund. 

Mathilda Oliva Wilhelmina, född 1865-09-21 i Lund. 

TABELL 5 (från Tabell 1) 

Anna Österholm, född 1843-08-21 på Ivö, död 1929-03-10 i Tjörnarp. 

Make: Anders Andreasson Högdahl, född 1843-03-13 i Hörby, död 1916-11-

06 i Tjörnarp.  

(Min farmors föräldrar. Se tidigare avsnitt.) 

TABELL 6 (från Tabell 1) 

Johan Efraim Österholm, född 1845-08-16 på Ivö, död 1901-08-02 i Norra 

Åsum, Härlöv. 

Maka: Elna Olsson, född 1860-08-31 i Önnestad, död 1911-05-09 i Norra 

Åsum. 

Barn: 

Per Olof, född 1880-05-05 i Färlöv, död 1880-05 i Färlöv. 

Alma Dorotea, född 1882-08-12 i Färlöv, död 1953-06-12 i Gudmuntorp. 

Frans Emanuel Österholm, född 1885-05-15 i Vankiva, död 1953-08-24 i 

Stockholm.  

Anna Mathilda Österholm, född 1888-05-07 i Vankiva. 

Hilda Elisabeth, född 1896-07-21 i Önnestad. 
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22. Johannes och Alma Svenssons barn  

Ivar 

Äldste sonen Axel Ivar Julius, min far, kallad Ivar, var den enda av syskonen som 

kom att syssla med jordbruk. Hans tid beskrivs i nästa avsnitt. 

 

Syskonen fotograferade i samband med Olgas 50-årsfest 1956 

I åldersordning från vänster: Ivar 57 år, Martha 56, Frans 54, Ernst 52, Olga 50 

och Erik 46. 
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Martha 

Anna Martha Julia, äldsta dottern kallad Martha och född 

1900, utbildade sig i textilslöjd och var handarbetslärarinna vid 

Tjörnarps skola. Hon gifte sig med länsskogvaktare Otto 

Svensson och bosatte sig i Hässleholm. 

Länsskogvaktare var titeln på en tjänsteman, som hade tillsyn 

över att skogarna inom hans distrikt sköttes. Det innebar dels 

kontrollarbete och dels att skogsägarna kunde få bidrag för 

plantering, hjälp med stämpling i samband med gallring och 

andra viktiga åtgärder. 

I samband med arvskifte efter Johannes död övertog Martha den östra del av går-

den Tjörnarp nr 3 som Johannes hade ägt och behållit, då han flyttade från sin gård. 

Otto avled 1970 och Martha 1993. Sönerna Sven och Nils-Erik antog släktnamnet 

Tägil, liksom tre av deras morbröder tidigare gjort. 

Frans 

Frans Arvid Sigurd, Frans, född 1902, fick en utbildning, som 

torde varit unik för en bondpojke i dessa trakter i 1900-talets 

början. Han blev student på ”Spyken” i Lund 1921. 

Senare studerade han flygteknik vid Tekniska högskolan i Ber-

lin, där han tog examen 1928. Så småningom anställdes han 

inom försvaret och var slutligen byråchef inom Flygförvalt-

ningen. 

Hustrun, Lena Schatteberg Samuelsen, kallad Bitta, från 

Norge, träffade han i Berlin. Tillsammans med sina bröder 

Ernst och Erik tog han släktnamnet Tägil. Frans levde till 

1991. Sonja, Jan och Klas var deras barn. Jan avled 1994. Bitta 

levde till 2003. 

Ernst 

Ernst Vilhelm Edvard, Ernst, född 1904, arbetade till att börja 

med hemma på gården men tog sedan ingenjörsexamen vid 

Tekniska skolan i Hässleholm. 

Efter några år blev han anställd inom ASEA. Fram till i början 

av 1950-talet var han driftsingenjör på den ASEA-ägda Lilje-

holmens kabelfabrik i Stockholm. 

Martha 

Frans 

Ernst och min 

farmor 
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Sedan blev han VD för ASEAs armaturfabrik Cebe i Svalöv, och slutligen ledde 

han en nystartad ASEA-fabrik i Sollefteå. Som pensionär drog han sig tillbaka till 

Viken norr om Helsingborg, där han hade ett hus. Ernsts hustru hette Berta, född 

Wennberg, men kallades Tina. 

1995 avled Ernst och 1996 Tina, båda i Viken. 

 Maud, Anna och Elisabeth är Ernsts döttrar. 

Olga  

Olga Maria Ingeborg, Olga, född 1906, blev Tjörnarp 

trogen. Hon gifte sig med sjökaptenen Wiking Nilsson. 

Före giftermålet bodde hon tillsammans med sin mor 

Alma. Det var under den tid då farfar vårdades i hem-

met. Därefter arbetade hon på telefonstationen. 

Senare bodde hon och hennes familj på Sjövalla, ett 

mycket vackert hus nära sjön. Sjövalla kom att bli en 

plats där släkten oftast samlades.  

När jag återvänt till gården 1985 var Olga min närmaste 

släkting i Tjörnarp. 

Wiking avled 1996 och Olga 2002. Deras döttrar är Ma-

rianne och Kerstin. 

Erik 

Erik Tage Valdemar, Erik, född 1910, tog realexamen i Höör 

men stannade sedan hemma under några år och var engagerad 

i farfars verksamheter vid sidan om lantbruket, stenkrossning, 

såg, torvbrytning och skogsskötsel.  

Senare kom han in på folkskoleseminariet i Lund och blev 

folkskollärare. Under hela sin aktiva tid har han haft tjänst i 

Ljungbyhed, där han utom folkskollärartjänsten haft undervis-

ning på Krigsflygskolan. 

Hans hustru hette Greta, född Persson. På senare år bosatte 

de sig i Klippan. Erik dog som 97-åring 2007 och Greta avled 

2010. Eriks och Gretas två döttrar är Agneta och Christine.  

Olga och min mor 

Erik som 

värnpliktig vid 

flottan 
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Stamtabell för Johannes Svensson 

TABELL 1 

JOHANNES Svensson, född 1865-01-26 i Tjörnarp, död 1935-02-16 i Tjörnarp. 

Maka: ANNA MARIA Jönsson, född 1868-03-31 i Tjörnarp, död 1895-07-17 i 

Tjörnarp. 

Barn: 

IVAR Sigfrid Svensson, född 1893-08-22, död 1894-01-10 i Tjörnarp. 

Maka 2: ALMA Eleonora Högdahl, född 1873-06-05 i Tjörnarp, död 1945-06

-01 i Tjörnarp. 

Barn: 

Axel IVAR Julius Svensson, född 1899-07-17 i Tjörnarp, död 1986-02-14 i 

Tjörnarp, tabell 2. 

Anna MARTHA Julia Svensson, född 1900-07-26 i Tjörnarp, död 1993-08-

01 i Hässleholm, tabell 3. 

FRANS Arvid Sigurd Tägil, född 1902-08-06 i Tjörnarp, död 1991-04-08 i 

Oscars förs. Stockholm, tabell 4. 

ERNST Vilhelm Edvard Tägil, född 1904-12-17 i Tjörnarp, död 1995-10-

19 i Viken, tabell 5. 

OLGA Maria Ingeborg Svensson, född 1906-08-03 i Tjörnarp, död 2002-

06-28 i Tjörnarp, tabell 6. 

ERIK Tage Valdemar Tägil, född 1910-08-03 i Tjörnarp, död 2007-10-17 i 

Klippan, tabell 7. 

GENERATION 1 

TABELL 2 (från Tabell 1) 

Axel IVAR Julius Svensson, född 1899-07-17 i Tjörnarp, död 1986-02-14 i 

Tjörnarp. 

Maka: ANNA Emilia Holm, född 1899-08-04 i Laxarby, Älvsborgs län, död 

1984-10-12 i Tjörnarp. 

Barn: 

HANS IVAR Svensson, född 1930-10-04 i Tjörnarp, tabell 8. 

TABELL 3 (från Tabell 1) 

Anna MARTHA Julia Svensson, född 1900-07-26 i Tjörnarp, död 1993-08-01 i 

Hässleholm. 

Make: OTTO Svensson, född 1890-04-27 i Osby, död 1970-05-23 i 

Hässleholm. 
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Barn: 

SVEN Otto Tägil, född 1930-12-15 i Hässleholm, tabell 9. 

NILS-ERIK Tägil, född 1934-10-08 i Hässleholm, tabell 10. 

TABELL 4 (från Tabell 1) 

FRANS Arvid Sigurd Tägil, född 1902-08-06 i Tjörnarp, död 1991-04-08 i 

Oscars förs. Stockholm. 

Maka: Lena (BITTA) Schattenburg Samuelsen, född 1908-08-11 i 

Flekkefjord, Norge, död 2003-07-18 i Oscars förs Stockholm 

Barn: 

Sonja Birgitta (LISEN) Tägil, född 1933-10-06 i Stockholm, tabell 11. 

JAN Arvid Tägil, född 1940-01-26 i Stockholm, död 1994-10-10 i 

Stockholm, Nacka, tabell 12.  

KLAS Arvid Tägil, född 1943-05-28 i Stockholm, tabell 13. 

TABELL 5 (från Tabell 1) 

ERNST Vilhelm Edvard Tägil, född 1904-12-17 i Tjörnarp, död 1995-10-19 i 

Viken. 

Barn: 

MAUD Ingeborg Granath, född 1927-08-06 i Lund, tabell 14. 

Maka: Anna Berta Kristina (TINA) Wennberg, född 1912-07-25 i Matteus, 

Stockholm, död 1996-01-27 i Viken. 

Barn: 

ANNA Kristina Eleonora Tägil, född 1944-05-25 i Brännkyrka, tabell 15. 

Ebba Maria ELISABET Tägil, född 1949-10-17 i  Enskede, tabell 16. 

TABELL 6 (från Tabell 1) 

OLGA Maria Ingeborg Svensson, född 1906-08-03 i Tjörnarp, död 2002-06-28 

i Tjörnarp. 

Make: WIKING Nilsson, född 1905-06-15 i Häglinge, död 1996-03-13 i 

Tjörnarp. 

Barn: 

Viola MARIANNE Nilsson, född 1940-09-22 i Tjörnarp, tabell 17. 

KERSTIN Gunilla Nilsson, född 1944-09-11 i Tjörnarp, tabell 18. 

TABELL 7 (från Tabell 1) 

ERIK Tage Valdemar Tägil, född 1910-08-03 i Tjörnarp, död 2007-10-17 i 

Klippan. 

Maka: GRETA Linnéa Persson, född 1913-09-29 i Lund, död 2010-05-27 i 

Klippan. 
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Barn: 

BO Jerker Tägil, född 1939-02-15 i Riseberga, död 1940-10-28 i 

Riseberga. 

AGNETA Eriksdotter Tägil, född 1941-10-28 i Riseberga, tabell 19. 

Boel CHRISTINE Tägil, född 1944-10-13 i Riseberga, tabell 20. 

GENERATION 2 

TABELL 8 (från Tabell 2) 

HANS IVAR Svensson, född 1930-10-04 i Tjörnarp. 

Maka: ANNA-GRETA Ramne, född 1931-08-31 i Växjö landsförsamling. 

Barn: 

SVEN Ivar Svensson, född 1959-07-01 i Nederluleå, Norrbottens län, 

död 1973-11-12 i Åhus. 

HANS Gustaf Ramne, född 1961-09-30 i Nederluleå, Norrbottens län. 

BENGT Johan Ramne, född 1965-06-11 i Överjärna, Södermanland. 

TABELL 9 (från Tabell 3) 

SVEN Otto Tägil, född 1930-12-15 i Hässleholm. 

Maka: ELISABET Maria Natalia Malmberg, född 1931-11-22 i Trelleborg. 

Barn: 

Lars TOMAS Tägil, född 1958-09-12 i Lund. 

MAGNUS Peter Tägil, född 1961-05-18 i Lund. 

TABELL 10 (från Tabell 3) 

NILS-ERIK Tägil, född 1934-10-08 i Hässleholm. 

Maka: Kerstin Iréne INGEGÄRD Wedeby, född 1933-11-26 i Finja, död 

2014-02-21 i Ljungby. 

Barn: 

Nils Ola STAFFAN Tägil, född 1965-05-01 i Harplinge. 

INGELA Helén Tägil, född 1970-10-29 i Ljungby. 

Lars Erik CHRISTIAN Tägil, född 1972-03-21 i Ljungby. 

TABELL 11 (från Tabell 4) 

Sonja Birgitta (LISEN) Tägil, född 1933-10-06 i Stockholm. 

Make: LARS Erik Berggren, född 1928-05-16, död 2014-09-03. 

Barn: 

LARS-ERIK Berggren, född 1958-09-14 i Hässelby. 

Anna Gabriella (ELLA) Berggren, född 1960-02-19 i Hässelby. 
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KERSTIN Helena Berggren, född 1962-02-22 i Hässelby. 

Lars Arvid JOHANNES Berggren, född 1967-06-25 i Hässelby. 

TABELL 12 (från Tabell 4) 

JAN Arvid Tägil, född 1940-01-26 i Stockholm, död 1994-10-10 i Stockholm, 

Nacka. 

Maka: LENA Carlsson, född 1943-07-04. 

Barn: 

Bengt JONAS Tägil, född 1967-08-12 i Frösö, död 1999-06-19 i 

Stockholm. 

MATS-ARVID Tägil, född 1969-12-22 i Stockholm. 

Jan ANDERS Tägil, född 1976-02-21 i Stockholm. 

TABELL 13 (från Tabell 4) 

KLAS Arvid Tägil, född 1943-05-28 i Stockholm. 

Maka: Maj-Britt Irene (MAJA) Ahlroos, född 1940-07-06. 

TABELL 14 (från Tabell 5) 

MAUD Ingeborg Granath, född 1927-08-06 i Lund. 

Make: Johan LENNART Mormand Kleberg, född 1920-01-09 i Stockholm, 

död 2014-02-13 i Stockholm. 

Barn: 

ULLA Ingeborg Kleberg, född 1952-06-01 i Oscars, Stockholm. 

Gunborg BRITTA Maria Kleberg, född 1955-03-13 i Oscars, Stockholm. 

TABELL 15 (från Tabell 5) 

ANNA Kristina Eleonora Tägil, född 1944-05-25 i Brännkyrka.. 

Make: PETER Ove Berggren, född 1943-09-30 i Säffle. 

Barn: 

Peter Vilhelm ALEXANDER Berggren, född 1972-03-21 i Karlstad. 

CHARLOTTA Anna Maria Berggren, född 1974-03-25 i Värnamo. 

TABELL 16 (från Tabell 5) 

Ebba Maria ELISABET Tägil, född 1949-10-17 i Enskede. 

Make: CARL-HUGO Axel Ragnar Schéle, född 1943-04-16 i Göteborg. 

Barn: 

CARL-FREDRIK Ragnar Vilhelm Schéle, född 1973-02-05 i Gustavi, 

Göteborg. 

Anna ALEXANDRA Louise Schéle, född 1975-11-19 i Göteborg. 
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ERIK Axel Vilhelm Schéle, född 1980-02-17 i Mölndal. 

TABELL 17 (från Tabell 6) 

Viola MARIANNE Nilsson, född 1940-09-22 i Tjörnarp. 

Make: ARNE Ingvar Nilsson, född 1939-07-19 i Malmö. 

Barn: 

Eva SOFIA Marianne Nilsson, född 1968-05-17 i Kävlinge. 

Per Ola MARTIN Nilsson, född 1970-08-27 i Lund. 

TABELL 18 (från Tabell 6) 

KERSTIN Gunilla Nilsson, född 1944-09-11 i Tjörnarp. 

Make: LEIF Olof Emrik Svanström, född 1943-10-30 i Gamleby. 

Barn: 

DONG Myong, född 1968-07-23 i Sydkorea. 

DANIEL Svanström, född 1972-01-26 i Södra Sandby. 

KARL Svanström, född 1974-05-06 i Södra Sandby. 

CHARLOTTA Svanström, född 1976-09-30 i Skara. 

TABELL 19 (från Tabell 7) 

AGNETA Eriksdotter Tägil, född 1941-10-28 i Riseberga. 

Make: ULF Gunnar Albrechtsson, född 1942-01-19 i Helsingborg, död 

2004-04-12 i Harlösa. 

Barn: 

Anna MALIN Albrechtsson, född 1969-02-20 i Malmö. 

ELIN Maria Albrechtsson, född 1972-05-23 i Lund. 

Ulf JERKER Albrechtsson, född 1976-04-05 i Harlösa. 

TABELL 20 (från Tabell 7) 

Boel CHRISTINE Tägil, född 1944-10-13 i Riseberga. 

Make: PER Forsman, född 1945-07-06 i Bräcke. 

Barn: 

JENS Olof Forsman, född 1971-11-11 i Sjösås. 

JENNY Maria Forsman, född 1974-12-22 i Sjösås. 

Eva JOHANNA Forsman, född 1977-11-09 i Sjösås. 
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23. Mina föräldrars tid på gården 

Min far Axel Ivar Julius, kallad Ivar, var den enda av syskonen som kom att ha jord-

bruk som yrke. Efter folkskolan stannade han hemma. Senare gick han på folkhög-

skola i Önnestad och på lantmannaskola på Vilan i Åkarp. Det lär ha funnits planer 

på att han skulle pröva anställning någon annanstans. Men farfar var strängt upp-

tagen med annat än gården, och far behövdes där. Gården hade flera anställda på 

den tiden. 

1928 köpte far gården av farfar och 1929 gifte han sig med min mor Anna Holm. 

Mors bakgrund 

Mor kom från Malmö, men hade flyttat dit från Filipstad i Värmland med min mor-

far 1908. Min mormor hade då avlidit. Morfar var värmlänning av vallonsläkt. Mor-

mor var från Västergötland. Hennes far hade varit västgötaknalle från Boråstrakten, 

men sen haft en liten gård i närheten av Mariestad. 

Om min morfars och min mormors släkter har jag gjort särskilda skrifter. 

Fast mor flyttat till Malmö i 9-årsåldern kände hon sig alltid som värmländska. I 

Tjörnarp pratade hon ett ”uppsvenskt” tungomål. Det lät litet främmande i dessa 

bygder på den tiden. 

Till Tjörnarp kom hon som guvernant hos fabrikör Olander, ägaren av Gunnarps 

tegelbruk.  
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20- och 30-talen 

Åren efter det att min far tagit över gården blev 

tiderna sämre. En svår depression slog till i 

världsekonomin i början av 1930-talet. Jord-

bruksprodukterna betalades dåligt. Inkomsterna 

blev små. Man hade dock ännu inte helt lämnat 

det gamla självhushållningssystemet, och mat 

och ved fanns alltid på gården. Men pengar 

måste man ju tjäna. Drängarna skulle ha lön. 

Produktion av mjölk, gödsvin och smågrisar 

skulle ge kontanterna. Äggproduktion var (som 

vanligt på gårdarna) mors egen affär. 

Under min barndom på 1930-talet gjordes fortfa-

rande mycket arbete för hand och med hjälp av 

två par hästar. Gården sysselsatte då ännu två 

drängar, (”kördräng” och ”ryktare”) och en 

”jungfru” (piga fick man inte säga längre) föru-

tom mina föräldrar. 

Krigstiden 

Världskriget 1939-45 innebar arbetskrafts-

brist. Fast anställda drängar fanns inte 

längre. Det blev brist på förnödenheter som 

kraftfoder och handelsgödsel. Far var tidvis 

inkallad till militärtjänst. Vi hade ännu inte 

fått el. Bensinmotorn till mjölkningsmaski-

nen kunde ej användas. Mor och senare jag 

skötte den mesta handmjölkningen, och lära-

rinnan i skolan intill hjälpte till vid behov. 

För belysning användes karbidlampor. 

Men i ransoneringstider var jordbrukspro-

duktion bra. 

Mina föräldrar omkring 1930 

Vår siste dräng, Malte, som 

slutade 1940, med mor och 

hästarna 
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Efterkrigstiden 

Ett par år efter kriget stod jordbruket inför en ny stor omställning. Det gick inte 

längre att driva ett småskaligt jordbruk i Sverige med rimligt resultat. Arbetskraften 

behövdes för andra näringars expansion. Folk flyttade till städerna. Inom jordbru-

ket startade ”storleksrationaliseringen” med statligt stöd efter ett riksdagsbeslut 

1947. En gård som Tjörnarp 2 var inte längre en ”rationell brukningsenhet”. 

50-talet 

Omkring 1950 började man använda 

traktorer i stället för hästar även i 

Tjörnarpstrakten. Flera gårdar i när-

heten skaffade sig sådana. Även 

dessa gårdar var små, och man körde 

gärna åt grannarna. Detta utnyttjades 

på vår gård. 

Mjölkproduktionen var inte heller 

rationell och 1955 såldes mjölkkorna. 

Några år senare arrenderades den 

odlade marken ut. 

Skogen utvecklas 

Den uppbyggnad av skogsbruket, som min farfar startat, när han fått köpa gården, 

fortsatte min far. Granplanteringarna från 20- och 30-talen började ge avkastning i 

slutat av 1940-talet. 

Skogsbruket var då fortfarande mycket manuellt. Motorsågar kom i mitten av 1950

-talet, men de var till att börja med klumpiga. Det är konstigt att nu tänka sig, att 

man till för litet mer än 60 år sedan högg helbarkad massaved med handsåg, yxa 

och barkspade. 

Modernare motorsågar gjorde senare stor skillnad. Man kunde då både fälla, kvista 

och kapa med motorsåg. Barkning gjordes under en period med maskin vid avläg-

get. Sen fick man leverera obarkat. 

Skogskörslorna skedde från början med häst och vagn. Vid snöiga vintrar var släde 

en fördel. Grövre timmer släpades fram efter häst. Lejda huggare skötte avverk-

ningarna, medan far körde ut virke och sysslade med röjning och annan skogsvård. 

Mina föräldrar i 50-55-årsåldern 
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Från omkring 1960 blev utkörningen mera rationell. En annan lantbrukare, Gun-

nar Asplund, skaffade en traktor, som var lämpad för skogskörslor. Med hjälp av 

en linkran  (”Rottnekran”) kunde två man (far och han) vinscha in och lasta virke 

på en skogsvagn. De tunga lyften försvann. 

Far fortsatte på detta sätt att vara aktiv med skogsbruket tills i slutet av 70-talet. 

Sjukdomsproblem 

Min mor hade haft problem med hälsan redan före 1950, när hon fick reumatism. 

Efter hand blev hon sämre. Från slutet av 1950-talet var problemen ganska stora, 

men hemtjänst och hemsjukvård fungerade bra. 

Centralvärme och badrum installerades omkring 1960 och bostaden var sedan be-

kväm.  

Mina föräldrars senare år 

I slutet av 1970-talet började min far få allt svårare att orka vara aktiv. Han hade 

Parkinson. Vid årsskiftet 1979-80 övertog jag och mina söner ägandet av gården. 

1981 blev det år då ingen av mina föräldrar längre kunde bo hemma. Mor fick 

stroke. Hon vårdades sedan på långvårdssjukhuset Orup men längtade hem. På 

den tiden hade faktiskt sjukhuset resurser att skjutsa hem henne hit till Tjörnarp 

för några timmar då och då. Det betydde mycket för henne. Hösten 1984 blev hon 

dock sämre och avled i oktober. 

Far kom till äldreboendet Solhaga i Höör. I november 1984 kom han också till 

Orup. Han verkade efterhand allt tröttare och avled i februari 1986. 

Från 1981 tills vi flyttade in 1985, stod gården i princip obebodd men med bosta-

den möblerad som mina föräldrars hem. Min mor hade den inställningen att hon 

skulle bli frisk och komma hem. 
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24. Mina egna minnen 

Ännu omkring 1850 levde man nästan som man gjort under århundraden. Skillna-

den i levnadsstandard mot nu 2017 är enorm.  

Själv föddes jag nästan mitt emellan dessa årtal, 1930. Mina minnen börjar ungefär 

1935. Kanske kan man säga att utvecklingen i min barndom hade kommit halvvägs 

mellan det gamla bondesamhället och nu. 

1930-talet - en annorlunda tid 

Mina barnbarn skulle tycka, att det är en enorm skillnad mellan 1930-talet och nu. 

Bilar fanns men inte hos vanligt folk. Att kunna resa långt på semester och ha fri-

tidssysselsättningar som kostade pengar var förbehållet några få. Man rörde sig inte 

så långt hemifrån. Tjörnarp hade dock en fördel. Det fanns järnväg. Tjörnarp var 

faktiskt en semesterort för folk som kom hit med tåg från Malmö och Lund. 

Knappast några av nutidens ”prylar” fanns, och alla varor var mycket dyrare i för-

hållande till inkomsterna. Kläder var dyra. De lappades och lagades. TV kom ca 25 

år senare än min barndomstid och persondatorer för privatbruk ca 50 år senare. 

Maten 

Matvanorna på en gård på 30-talet var mycket enklare än nu. Djupfryst fanns inte. 

Potatis, rotfrukter, grönsaker och bär odlade man själv. Kött och fläsk fick man 

från egna slaktdjur. En del fläsk saltades för att kunna förvaras. Skinkor, korvar och 

sidfläsk lättsaltades och röktes. Sen höll de sig, om de hängdes luftigt och svalt. Po-

tatis och rotfrukter kunde förvaras i källaren. 
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På 30-talet började man med ”hermetisk” konservering. Man hade en stor konser-

veringskittel med vatten i botten. I kitteln ställdes mat i glasburkar med glaslock 

och gummipackning. Kitteln uppvärmdes och vattnet fick koka ett slag. Locken till 

glasburkarna skulle sitta fast när burkarna sedan svalnade. Om ingen luft läckte in, 

var maten hållbar länge. Denna metod betydde mycket för mathållningen och var 

vanlig tills djupfrysning kom på 1950-talet. 

Med livsmedel, som förvarades på dessa olika sätt, levde man till största delen med 

självhushåll på vår gård ännu på 30-talet. Ganska litet matvaror köptes. 

Hygien och bostad 

Mycket av det som vi numera betraktar som självklar vardagshygien fanns inte på 

30-talet. WC:n var inte särskilt vanliga. På vår gård var det utedass fram till 1951. 

Kallvatten fick vi i min barndom från en handpump i köket. Varmvattenledning 

och badrum fanns inte. Ville man bada, satte man en balja framför köksspisen och 

värmde vatten på spisen. 

Bostadsstandarden i Sverige var mycket varierande på 30-talet. Det fanns de famil-

jer både i städerna och på landsbygden som bodde mycket trångt. Själva bodde vi 

ganska rymligt. Huset var stort och familjen liten. 

Men elektricitet kom inte till oss förrän på 1940-talet. Belysningen på 30-talet var 

fotogenlampor inomhus och fotogenlyktor i uthusen. Maten lagades på en vedel-

dad köksspis. 

Centralvärme fick vi inte förrän omkring 1960. 

Vedeldade kaminer och den vedeldade köksspi-

sen var värmekällorna innan dess. Under vinter-

morgnar kunde det vara kallt, innan man fick 

igång elden i spisen och kaminerna. 

Att resa 

Ville man resa bort, fanns järnvägsstationen i 

Tjörnarp bara ca 1 kilometer från gården. Ca 7-8 

lokaltåg i vardera riktningen stannade för av- och 

påstigande. Att pendla till arbete och skolor i när-

liggande orter var möjligt. Det mesta av gods-

transporterna gick via järnvägen. På detta sätt 

bodde vi faktiskt mer centralt än normalt på 

svensk landsbygd. 

Inför cykelsemester ca 1945 

I bakgrunden gårdens norra 

länga som fanns då. Bakom 

mig en överbyggd port, som 

ledde in till gården. 
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Cykel använde man mycket. Att cykla några mil för att besöka släkt och vänner var 

inte ovanligt. 

Arbetet på gården 

Det mesta arbetet på 30-talet gjordes för hand och med hjälp av hästar och vagnar. 

Gödsel lastades för hand vid gödselstacken och spreds sedan för hand på åkern. Hö 

hässjades med tjuga på åkern, lastades senare på vagnar och kördes till gården, lyftes 

med tjuga upp på skullen ovanför stallet och packades in där. 

Fram till i början på 30-talet bands säd till kärvar för hand. Senare kom självbindare, 

som gjorde färdiga kärvar. Kärvarna ställdes med axen uppåt i ”skylar” eller 

”krakades” på störar för att torka på fälten. De lastades sedan på vagnar, kördes 

hem och lades in i loglängan. Allt skedde för hand med tjuga. 

Senare på hösten togs kärvarna fram igen, lyftes upp på tröskan och tröskades. Sä-

den bars på rygg i säckar upp på boningshusets vind för att torka. Halmen bars un-

dan för att senare användas som strö under djuren. 

Skördetröskor började inte användas här förrän omkring 1950. 

Detta är bara exempel på allt tungt hand-

arbete, som numera skulle betraktas som 

arbetsmiljöproblemet ”tunga lyft”. Men 

då ansågs det beundransvärt att orka ar-

beta hårt. 

Om det var regnigt vid skörd av hö eller 

säd, var det svårt att få grödan torr, in-

nan den togs in i husen, och den kunde 

då börja mögla. Det var otrevligt att han-

tera sådan gröda vidare. Man kunde få 

snuva eller andra andningsproblem. 

Detta upplevdes verkligen som arbets-

miljöproblem. Men om allergier visste 

man inte mycket. 

Min studietid 

1943 när jag gått ut sjätte klass i skolan, fortsatte jag på realskolan i Höör. Då var 

det ganska få som gjorde så i Tjörnarp. Från min klass var vi tre, men detta var 

ovanligt många. De flesta var inställda på att stanna hemma och hjälpa till eller att 

skaffa något lättare jobb. 

Vanlig arbetsvagn för hästar 

Från början av 30-talet med far, jag, 

mor och en sommargästflicka. Vagnen 

hade järnskodda trähjul. 
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1947 började jag på gymnasium på ”Spyken” i Lund. Detta innebar att jag hyrde 

rum i Lund och endast var hemma under veckosluten. 

1949 blev det kemistudier på universitetet i Lund. Jag bodde kvar där på samma sätt 

och var fortfarande hemma under veckoslut och ferier och hjälpte till på gården.  

Sommaren 1951 lade vi en avloppsledning, som gjorde att vi fick WC i huset. Det 

gamla dasset vid häststallets gödselhög behövdes ej mer. Jag stannade sedan hemma 

på gården under hösten 1951. 

Det var för övrigt denna höst som Tjörnarpsmordet ägde rum. Stämningen i Tjör-

narp var kuslig. Först nästa år klarades det upp. Ortens polis var mördaren. 

Efter nyår 1952 gjorde jag värnpliktstjänstgöring. Från 1953 studerade jag vid Lant-

brukshögskolan på Ultuna vid Uppsala. Mina kemistudier i Lund visade sig vara 

fördelaktiga på Ultuna. Jag fick jobb på kemiinstitutionen där. Detta ledde vidare till 

de anställningar jag hade senare. 

1955-56 hade jag praktikjobb i USA. 

Familjebildning och anställningar 

1958 gifte Anna-Greta och jag oss, och då fick jag också min första egentliga an-

ställning. Sedan följde ett antal år, när familjen växte och anställningarna krävde en-

gagemang. Jag försökte hålla en god kontakt med mina föräldrar och var ganska 

ofta hemma. Vad som hände på gården kunde jag dock inte följa i detalj. 

1959-63 var jag anställd i Luleå. 1963-68 arbetade jag i Södertälje. Det var långt till 

Tjörnarp under dessa perioder. 

Jobbet i Kristianstad 

1968 anställdes jag som chef vid Lantbrukskemiska stationen i Kristianstad. Vi bo-

satte oss i Åhus. Då kom jag att vistas endast några mil från min föräldragård, och 

kontakterna blev bättre. 

Stationens uppgift var att förse lantbruket med kemiska analyser. Det var en stor 

verksamhet. Lokalerna var omoderna men utvecklingsmöjligheterna stora. Nya lo-

kaler byggdes 1972 utanför staden i Öllsjö. De byggdes sedan till ett par gånger. 

Modernisering av utrustning och införande av nya metoder genomfördes efter 

hand. Nya provslag togs upp. Dessa berörde inte bara lantbruk utan också livsme-

del och miljö. Att göra hanteringen av mätdata mera rationell blev möjligt med de 

smådatorer, som kom just då. 
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Efter drygt 20 år, i slutet av 1980-talet, ville jag dock trappa ner. Den 1 januari 

1990 slutade jag som föreståndare. Till den 1 november 1992 var jag sedan anställd 

på deltid med andra arbetsuppgifter. Under ytterligare några år arbetade jag vissa 

perioder på konsultbasis med utvecklingsprojekt. 

Nedtrappningen innebar att jag kunde ägna mig mera åt gårdens verksamhet. Där 

fanns mycket att sysselsätta sig med, främst skogsskötsel. 

Tillbaka på gården 

Åhus var vårt hem 1968-85. Våra pojkar växte upp där. Det var en utmärkt plats 

att bo på. Min inställning var dock att återvända till gården i Tjörnarp, där jag växt 

upp och släkten bott länge. På sommaren 1985 avslutade vår yngste son Bengt sin 

värnpliktstjänstgöring i Kristianstad och började på Chalmers. Den äldre, Hans, 

hade börjat på Lunds tekniska högskola några år tidigare. 

Från hösten 1985 skulle Anna-Greta och jag alltså bli ensamma hemma. På vintern 

dessförinnan frågade jag far, som fanns på Orup, om han tyckte att vi skulle flytta 

till gården. Det tyckte han vore bra. Vi skulle ju då komma närmare honom. 

Från våren 1985 bor Anna-Greta och jag på gården. Fram till 1992 pendlade jag till 

arbetet i Kristianstad.  

Öllsjöanläggningen 1985 

Anläggningen omfattade då Lantbrukskemiska stationen, Hushållningssäll-

skapets huvudkontor och Svelabs veterinärlaboratorium. 
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Från november 1992 har jag som pensionär haft större möjligheter att ägna mig 

åt gården. Skogsbruket var det viktigaste men det blev också litet fårskötsel, gäss 

under en rad somrar, kräftodling, underhåll av byggnadsbeståndet m m. 

Jag har också engagerat mig i att dokumentera hembygdens historia. 

Det gamla undantaget, en lägenhet där min farfars mor bott tills 1926, restaure-

rades och blev uthyrningsbostad för turister. 

Anna-Greta pendlade till sitt jobb i Kristianstad under något längre tid än jag, 

men sedan pensionerades även hon. 
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25. Hyttan 

På vår gårds ägor i skogen ca 500 meter västerut finns en ruin efter ett torp som 

kallades Hyttan. ”Hytta” är ett namn som också finns på ett antal andra hus i sock-

nen. Sedan gammalt är en ”hytta” i denna trakt ett hus, som är delvis ingrävt i en 

backsluttning. 

Hyttan i vår by är nämnd första gången i mantalslängden 1770. En Niclas bodde där 

då tillsammans med en annan familj, Anders Eriksson med hustru och barn. 

Salpetersjudarna 

Detta var ju långt före Laga skifte och torpet hörde tydligen under Tjörnarp nr 1, 

prästlönebostället. Invånarna skiftade under åren. En Pär Åkesson med familj 

bodde där från 1780. Från 1795 fanns där en salpetersjudare Åke Pärsson med mo-

der. Åkes troliga bror Jöns Pärsson med samma yrke bodde där också från 1797. 

Salpetersjudare är ett speciellt yrke. När gödsel lagras i stallet eller gödselstacken 

sker det en omsättning (gödseln ”brinner”) och kvävet bildar nitrat. Detta nitrat 

hamnar efter hand i jorden under. Denna jord kan tas om hand och nitratet kan la-

kas ut med vatten av en salpetersjudare. Lakvattnet kokas sedan in så att kristaller 

bildas. Dessa kristaller består av kaliumnitrat, salpeter, som ingår i svartkrut som 

användes till alla slags skjutvapen. 



131 

 

1801 och några år framåt bodde Pär Andersson med hustru och piga Bengta samt 

inhyses änkan Elna och salpetersjudaren Jöns i Hyttan. Vi vet inte hur stor bosta-

den var men säkert var den liten, och man levde nog mycket trångt. 

Årtalet 1808 lär ha stått inristat på Hyttan ända tills den revs, troligen 1928. Några 

initialer som kunde tolkas som Pär Anderssons fanns där också. Huset hade alltså 

troligen byggts om 1808. Längre bort i skogen finns resterna av en jordkällare och 

stenar som ser ut att ha varit en grund till ett annat hus. ”Hyttelyckorna” omkring 

torpet var öppna f d åkrar, som användes som betesmark ännu cirka 1950. Till tor-

pet hörde också kärrodlingen ”Hyttinghaven” cirka en kilometer bort i skogen. 

I samband med Laga skifte på 1850-talet kom Hyttan att höra till vår gård. Om 

detta innebar någon form av arrende, dagsverken eller liknande har jag inte hört 

talas om. 

Hytte-Sisselan 

Pär Anderssons släkt kom att bli kvar på Hyttan så länge den var bebodd. Sonen 

Nils Persson med hustru Ingar fick dottern Sissela där 1828. 

1855 gifte sig Sissela med en Petrus Persson från byn Åkarp. De fick dottern Jo-

hanna 1857. Någon gång på 1860-talet angavs Petrus ha ”förlupit” sin hustru och 

”lär vistas i Finja” enligt ett protokoll. Han kom aldrig åter och dog ca 1890. Sis-

sela kallades sedan änka och levde till 1912. 

Min far och de äldre av hans syskon mindes Hytte-Sisselan mycket väl. Hon var en 

krokryggig gumma med kärvt humör. Barnen var rädda för henne. Min farfar, Jo-

hannes, husbonde på den gård som Hyttan låg på, hade hon tydligen fattat agg till. 

Han har berättat, hur han förföljdes av henne med okvädningsord, när han i hen-

nes tycke kommit för nära Hyttan. 

Tjörnarps skytteförening, som hade skjutbana först väster om Hyttan och sedan 

norr om, tyckte hon inte heller om. Hon vände sig till medlemmen Karl Torstens-

son och sa att de skulle ”sluta med skit-skjudanet”. 

Sissela hade kor men ingen häst. Förutom Hyttelyckorna hade man som nämnts 

Hyttinghaven. Grödan därifrån bar hon hem. Hon satte ena handen i sidan och 

lade bördan på axeln. Hon vävde också damast. Hur hon i så fall fått plats med en 

damastvävstol i sin lilla backstuga är svårt att förstå. Men i församlingsboken 1900 

kallas hon väverska.  
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Hytte-Johanna 

Efter Hytte-Sisselans död levde dottern Hytte-Johanna kvar. Hon hade uppenbar-

ligen svårt att klara torpet. Korna blev vanvårdade, och det bestämdes att min far-

far, Johannes Svensson på gården skulle ta hand om dem. Detta accepterade Jo-

hanna inte utan hämtade hem dem, och Johannes fick hämta dem igen. Korna var 

bundna i stallet med ett rep om halsen. Repet var fäst i stallväggen med en knut på 

utsidan. När Johannes saknade korna gick han till Hyttan och skulle kontrollera 

om korna var där genom att dra i knuten. Men det kom ett kraftigt motryck. Det 

var Johanna själv som demonstrerade. Men till slut gav Johanna upp. 

Under lång tid senare hade hon dock för vana att komma in på vår gårdsplan, 

vänta på att någon kom och sedan säga ”Hälsa Johannes, att han ska lämna tebags 

korna, som han har ståled (stulit), för ingen årsag.” Sen gick hon alltid. 

Så småningom blev även Johannas egen situation sådan, att hon for illa. Det be-

stämdes 1926, att hon skulle flyttas till försörjningshemmet i Hedensjö. Detta 

måste dessvärre ske med våld. Fjärdingsmannen Lundquist, föreståndaren på för-

sörjningshemmet Nils Jönsson och kommunalordföranden Carl Andersson ge-

nomförde transporten. Familjen på gården, ville inte deltaga. Men min fars syskon 

har vittnat om hennes skrik och motstånd. 

Hyttan revs snart därefter. Men ruinerna finns kvar. 

Hytte-Johanna fann sig tydligen dock i sitt öde. På 30-talet berättade min far då 

och då, att han sett henne i närheten av Hyttan. Hon gick dock alltid undan då 

någon kom, och själv såg jag henne aldrig. 

De som besökte försörjningshemmet upplevde henne som folkskygg. Hon lär ha 

haft en kista som ingen annan fick titta i. Efter hennes död 1948 hittade man fina 

damastvävnader i den. 
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26. Gården och byn 2017 

Gården 

I år 2017 är det 321 år sedan min förfader flyttade hit från Norra Rörum. Jag är ni-

onde generationen på gården. I vår är det 32 år sedan vi flyttade hit från Åhus och i 

höst blir det 25 år sedan jag blev pensionär. 

Åkrar och betesmark är utarrenderade till vår granne. Resten är huvudsakligen pro-

duktiv skogsmark. 

Numera har vi också skog i Äsphult ett par mil österut och liten skogsfastighet i 

Södra Ljunga, Kronobergs län. 

Skogsbruket drivs i egen regi med hjälp av rådgivare. Avverkningar och gallringar 

görs med maskin av entreprenörer. Men en del skogsvårdsåtgärder, bl a röjning, 

stamkvistning m m görs för hand. Detta har varit en mycket lämplig syssla för en 

pensionär. Det är trevligt att sen se hur bestånden utvecklas.  

Knappt hälften av skogsarealen är gran och lärk, som båda har en mycket hög pro-

duktion i dessa trakter. Ungefär 15 % av arealen bär ek och cirka 10 % bok. En del 

är kärrmark med huvudsakligen al. Resten är en blandning av olika trädslag. Det 

finns både bra produktionsbestånd och bestånd, som tillfredsställer behovet av 

mångfald. 

Kräftdammarna med flodkräftor är trevliga och har gett hyggliga fångster. Dess-

utom bidrar de till att bevara denna gamla svenska kräftart. 
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Byggnaderna på gården har krävt underhåll, och marken omkring dem måste skö-

tas. 

I uthyrningslägenheten i det gamla undantaget har det varit många turister, till stor 

del tyska. Numera används den tidvis av jägare. 

Fårskötseln hölls igång under ca 20 år men har upphört. 

En vandringsled, som märkts ut genom skogen, är mycket uppskattad. 

Kyrkbyn i övrigt 

Den del av Tjörnarp nr 3 som min farfar köpte i början av 1900-talet ägs fortfa-

rande av mina kusiner Sven och Nils-Erik Tägil. 

En annan del av Tjörnarp nr 3, som köptes av min farmors far, Anders Högdahl, 

sedan han pensionerats som lärare vid Tjörnarps skola, ägs numera av Sven Tägil. 

Ytterligare en annan del av Tjörnarp nr 3 såldes i början av 1900-talet till Karl Pers-

son från Ella. Hans dotter Anna Carlsson, nästkusin till min far, bodde sedan kvar 

där till sin död 1998. Då köptes hennes gård av Nils-Erik Tägil. 

Större delen av Tjörnarp nr 3 med gårdsbyggnaderna innehas också av en släkting, 

fast på längre håll, Christian Svensson. Min farfars mor Anna Månsdotter var syster 

till Christians mormors farmor Else Månsdotter. Christian driver också jordbruket 

på resten av kyrkbyns åker- och betesareal. 

Större delen av Tjörnarp nr 1, det gamla prästlönebostället, har köpts av Natur-

vårdsverket och är naturreservat. 

Vid vägen mot Hedensjö finns det en hästgård. Ytterligare ett par mindre skogsfas-

tigheter finns i Tjörnarps kyrkby och dessutom ett antal bostadshus och fritidshus. 

Det finns också en mycket anlitad bilverkstad. 

Gårdens och traktens utvecklingsmöjligheter 

I december 2014 blev det åter järnvägsstation i Tjörnarp, ca 10-15 minuters gångväg 

från gården. Man når nu snabbt Malmö och Lund och efter tågbyte Köpenhamn. 

Västra Skåne och östra Danmark håller nu på att utvecklas till en region med ett 

starkt näringsliv. Tjörnarp, med vår gård, ligger nu i kanten av denna region. Här är 

fortfarande en ganska glest befolkad vacker skogsbygd. 

Gården och orten bör ha ett bra läge som bostad i framtiden. Gårdens skogspro-

duktion bör också ha stora möjligheter. 
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Gåramålning, troligen före 1920, signerad E. Sandgren 

Fotografi taget från gamla kyrkogården cirka 1930 


