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I berättelsen om Skanör i detta
nummer omtalas posthanteringen förr i tiden. Yngre läsare
kan meddelas att vi talar om
den tid då man fortfarande
skickade brev i pappersform.
Stationsinspektor Johan Nilsson i Skanör – som också var
postföreståndare - har berättat att posten, före järnvägens
tillkomst, transporterades från
Malmö till Skanör och mellanliggande byar dels med häst och
vagn och dels med ridande bud.
Efter 1885 vid Trelleborgsbanans öppnade transporterades
posten från Vellinge till Skanör,
inledningsvis med ridande bud.
Denna posttransport handhades av Skanörs hästägande
innevånare och den ridandes
värdighet till detta höga kall
utmärktes dels av en träbricka,
målad med gult posthorn på
svart, som hängdes om halsen
med ett säckaband, dels genom
ett posthorn av mässing i vilket
tutades strax före ankomsten
till varje plats där post skulle
avlämnas. Något senare övertogs postbefodran av en postdiligens.
Under 1700-talet och största
delen av 1800-talet hade Skanörs borgmästare hand om postens förvarande och utdelning.
För denna syssla lär han ha haft
icke mindre än 2000 riksdaler
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banco om året, vilket måste anses bra betalt
med tanke på att borgmästarlönen var 50
riksdaler banco plus vissa sportler (intäkter
från vissa avgifter) och att posten ännu i
början av 1800-talet inskränkte sig till ett
och annat brev, ”Post-och inrikes tidningar”
samt den två gånger i veckan utkommande
”Malmö handels- och sjöfartstidning”.
Sedermera kom både Skånska Dagbladet och
Sydsvenskan till Skanör. När en kvinnlig
skanörsbo vid sin 100-årsdag tillfrågades om
hon kunde läsa tidningar svarade hon:
-- Jadå och det utan glasöjnen, men de e ingenting i tidningen nu forr tiden. Forr i tiden
när di to livet å hinnanen och de va stora
eldsvådor, då va de nåt att lesa.
I allmänhet bads poststationsföreståndaren
av brevskrivarna att skriva utanskriften på
kuverten för att breven skulle gå säkert fram.
Under senare delen av 1800-talet skötte
stadsfiskal Nicklas Pålsson posten och hans
handstil förekom på ett otal försändelser.
Under stations- och postföreståndare Johan
Nilssons tid kom en dag två brev som hade
varit på väg i respektive 31 och 33 år men nu
kunde lämnas adressaterna, vilka båda bodde
i Skanör. Båda avsändarna levde också, den
ena i Skanör och den andra i Falsterbo. Breven, som var alldeles fullstämplade på såväl
fram- som baksida hade varit på väg så lång
tid därför att de först legat kvar länge och
väl i en hamn i Mexiko till följd av krig och
sedan vandrat från hamn till hamn på jakt
efter det fartyg och de sjömän de ville nå.
I våra dagar är det e-post som gäller. Eller
den store guden av alla - mobiltelefonen!
Själv betraktas jag som museal när jag för
mindre barn berättar att telefonen förr i
världen var en svart apparat som stod i hallen
och som med en sladd var förbunden med
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ett vägguttag. Numret slog man med en
hålförsedd skiva som rasslade fram och tillbaka. Någon möjlighet att ta emot meddelanden när man inte var hemma eller se vem
som ringt fanns naturligtvis inte.
Under min uppväxt på 1950- och 60-talen
var det sällan barn fick använda telefonen.
Hur glyttigt det än låter så skrev man brev
eller vykort och skickade till bekanta i andra
änden av stan. När man funderade på om en
kompis ville komma ut och leka så vandrade
man till dennes bostad och knackade på.
Moderskapet öppnade (eftersom mödrarna
i många fall var hemmafruar) och upplyste
om att Jan-Åke var ålagd husarrest som följd
av något hyss och därför inte fick lämna
lägenheten. Sådan internering samt misshandel med mattebankaren var vanliga straffpåföljder vid denna tid.
När vi ändå är inne på ämnet kommunikation så tror jag att en hel del läsare kommer
ihåg Tjorven. Inte den lilla överviktiga tösen
på Saltkråkan utan bilen. Postverket lät
nämligen år 1967 introducera en specialkonstruerad brevbärarbil med namnet Tjorven.
Den var förstås gul, alldeles kantig och hög
och hade skjutdörr. Dessutom satt ratten på
fel sida jämfört med vanliga bilar. Jag tror att
dess bilar rullande ända in på 1980-talet.
Och slutligen kan jag inte låta bli att nämna
att postnumren infördes 1968. Året därpå
stod människan på månen. Stora steg för
mänskligheten.
Bertil Wilhelmsson
Redaktör
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Bertil Wilhelmsson

”Till följd av stadens avsöndrade läge har
Skanörborna sedan århundraden icke varit
vana att se andra människor än sig själva och
efter denna mycket lilla och inskränkta måttstock blir främligen bedömd” skrev författaren Gustaf Karlberg 1906. Men redan på
1700-talet var resenären Abraham Hülphers
bekymrad: ”Ingen ort i riket är svårare belägen”. Det är således dit vi skall bege oss.
Förr i tiden måste Skanör och Falsterbo
ha betraktats som världens ände. Denna
Skånes yttersta utpost var besvärlig, tidvis omöjlig, att nå landvägen och man får
förmoda att ingen reste över Ljungen av rent
nöjesskäl. Ett trädlöst, obebyggt ödeland av
ljung, pors och inte minst sand. De bistra
förhållandena uppenbarade sig även i traktens öl, eftersom pors här ersatte humle vid
framställningen. Det omtalas att ölet blev
bittert och ”gjorde mycken huvudvärk”.
Vår utflykt börjar på 1700-talet och då fanns
inte den nuvarande vägsträckningen, utan
vägen till Skanör gick strax innanför Höllvikens strand. Än idag kan man se att de
resande tagit sig fram på en liten höjd väster
om skjutbanan och gått över Ammerännan
där den kraftigt svänger åt söder. Men att
kalla det väg är nog att ta i. Dåtida resenärer har låtit meddela att den ofta ”var föga
synlig” och så svårframkomlig att fyra hästar
med möda kunde dra vagnen.
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Kartor från Lantmäteriet
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Utflykt till Skanör
Per i Vångens hus

Fram till slutet av 1700-talet kom man in
till Skanör från nordost och där – vid Ättebäckens mynning - fanns också den dåtida
ankringsplatsen för fartyg. Visserligen skriver
Linné att det mellan norra udden och ”östra
Skåne land” fanns en ståtlig hamn, men det
var inte någon hamn i dagens mening. Här
är långgrunt och skeppen låg ute på redden.
När varor skulle transporteras till och från
dem, körde hästkärror långt ut i vattnet till
mindre båtar, som gick i trafik till skeppen.
Platsen kallas sen gammalt för Höll och
1795 offentliggjordes i Inrikes tidningar att
600 tunnor fyrkol till Falsterbo fyrbåk skulle
lossas i Skanör vid ”Höle”. Samma tidning
meddelade 1812 att det svenska handelskeppet Hoppet hade ankrat i en nödhamn
invid Skanör benämnd Hölevik och blev där
bortsnappat av en fransk kapare.
.
När varor skulle föras mellan hamnen och
Skanör har man alldeles säkert kunna frakta
dem på bäcken ända fram till stadsgränsen,
eller kanske ända in i stan till en brygga.
Man kan fortfarande se de forna strandvallarna som visar att bäcken, åtminstone tidvis,
varit betydligt bredare än i vår tid. Gamla
kartor visar att båtar även lade till i Bakdjupet, väster om staden.
Vägen kom från Ljungen fram till Höll och
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Karta från 1853. Den lilla bilden visar hur hamnplatsen i Höll såg ut 1765. En stenbro gick en bit ut i vattnet.
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Sommarfrid vid Höll, öster om Skanör

gick sedan norr om Lagmanshejdan och kom
fram mellan Hans Petterssongården och
Borgmästargården in till Skanörs stora torg.
Vi låter våra 1700-talsciceroner – resenärerna
Linné, Tidström och Hülphers - berätta om
sina intryck från mitten av århundradet.
Gatorna var krokiga, utan stenläggning och
husen var av korsvirke med halmtak. På ett
av dem stod versen:
Hör klockan slår,
ty tiden går,
thet låter oss besinna,
att lefva så,
att Gud oss må,
beredda alltid finna
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I Skanör fanns famnshöga och breda gärdsgårdar och plank av torv, på vilka man
bekvämt kunde spatsera. Kring åkrar och
ängar var gärdsgårdarna extra täta, så att
höstfloden från havet ”icke må tränga sig
igenom och bortskölja åkern”.
De enda träd som trivdes i Skanör var alm
och pil. De senare fanns vid nästan alla hus
och omkring södra torget och förefaller ha
planterats strax före Linnés besök 1749.
Här fanns varken stadsbetjäning, postkontor
eller rådhus. En fiskal övervakade brännvinsförbudet. Det var nämligen så att ett dylikt
förbud existerade under fyra år och det
berättas att man år 1756 i Sverige beslagtog
180 000 husbehovspannor. Pannorna skulle
lämnas in till tiondebodarna vid kyrkorna.
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Vilket skedde, men under knot och veklagan. Allmogen var av den bestämda uppfattningen att svåra sjukdomar skulle få fritt
tillträde till följd av brännvinsbristen.
Det fanns inte heller någon handlande i
Skanör, skriver Hülphers 1759 och misströstar över att det inte gick att att köpa en bit
tobak eller för ett öre peppar. Han förefaller
även dyster över det lokala brödet. Det växte
nämligen lök i säden, så ymnigt att brödet
tog smak. Denne besökare skriver slutligen:
”Ingen ort i riket är svårare belägen. Glad att
komma från denna obehagliga stad, begåvo vi
oss om natten kl 12 härifrån”.
Vi förflyttar oss in på 1800-talet och stiftar
bekantskap med den danske författaren Erik
Bögh, som var här 1863 och skrev: ”Vi hade
ännu inte sett en enda människa på gatan. De
enda Skanörsboer vi kunde upptäcka var en
stor gåsflock som vadade i sanden. Ej en enda
dörr var öppen. På flera fönster var luckorna
för. Från ett och annat tittade ett fruntimmersansikte ut, men så snart vi vände ögonen emot
dem försvunno de åter. I detsamma visade sig
ett par barn i en gränd. Vi tillfrågade dem

om vägen och till min stora förvåning svarade
de på samma språk som talas av fiskarena på
danska kusten och i Vedbek. Här var språket
till och med danskt.
Vi kom nu till gästgivaregården. Den var överlämnad skattefritt till en änka som åtagit sig
det kinkiga bestyret att vara gästgiverska utan
gäster. Gästgiverskan mottog oss med vänligt
ansikte, vi fick oskummad mjölk, ägg, smör,
bröd, spickefläsk, peppar och ingefära.
Varken i Skanör eller Falsterbo finns läkare
eller apotek. De sjuka får lov att dö i fred för
recepter och muskuspulver och då de dör får
de en hederlig begravning; staden håller både
präst och klockare.”
Här är det på sin plats att sticka emellan
med en händelse som utspelade sig ett tjugotal år efter Böghs besök. En gammal gumma
tillfrågades om det fanns någon doktor i
Skanör:
- Asch! Va ska vi me en sådd´n å göra?
- Nå om ni blir sjuka, hur bär ni er då åt?
- Då ligger vi der naturligtvis tills vi blir
raske igen
- Jag men då är det väl många som dör? Hur
många personer dör här om året?

Huset i bildens mitt är Hans Petterssongården vid Rådhustorget. Målning av Karl Brorsson
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Under 1800-talets andra hälft drabbades
Skanör svårt av två bränder, som i mångt
och mycket förändrade stadens utseende. En
annan olycka var översvämningen i november 1872, kallad ”Floden” av folket här nere.
Maria Ekman, född Nilsson, var ögonvittne
och har berättat om händelsen.
Jag var åtta år när den stora floden kom på
vintern 1872. Vi bodde då i närheten av
parken, där Per i Vången sen bodde, och där
morfar hade sitt hus först. Det var mitt på dan,
mor höll på att koka potatis på spisen. Dom var
just färdiga och mor höll på att ta av dem. Låt
potatisen vara mor och ta ungen ur vaggan, sa
far. Mor gjorde så, vi lämnade allihop huset.
Och väl var det för bara en liten stund efter
det vi lämnat huset, kom havet upp och välte
klineväggarna i huset. Allt vad vi ägde, möbler
och grisen och alla rötter och grönsaker som far
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”Till foten af denna sten gick floden den 13
novbr 1872”

dagen förut varit och hämtat i Dragör för att
sälja, simmade med floden
Folk trodde att deras sista stund var kommen
och sökte sig till kyrkan. Där hade man lagt
plankor över bänkryggarna för att komma
högre upp, allt medan vattnet steg. Ett hus
i stadsdelen Möen spolades bort och flera
andra fick, liksom lilla Marias föräldrahem
ovan, lerväggarna bortspolade. Skanör och
Falsterbo blev en isolerad ö under två dagar
eftersom Ljungen var helt översvämmad. En
sten i hörnet av Rådhusgatan och Östergatan
minner ännu om händelsen.
Brottsligheten i Skanör har alltid varit obetydlig. Ovan nämnde Erik Bögh skriver att
man i Skanör lever så fredligt att det övergår all vanlig fantasi. Stadens arrest var vid
hans besök en liten byggnad med tillspärrade fönster och en stor järnbom för dörren.
För bommen satt ett hänglås, men både lås
och bom var alldeles överrostade, det syntes
tydligt att de inte varit öppnade på långeliga
tider. Kantorn i Skanör upplyste om att under de trettio år han varit i staden hade man
blott varit tvungna att begagna arresten en
gång. Det var en tjuv som förvillat sig hit.
- Men vi skickade genast av honom igen.
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Och så berättar Bögh en anekdot om hur
olönsamt det var att försöka slå mynt av
kriminalitet på denna ort. En gång i en
svunnen tidsålder hade det funnits en jurist
i staden. Men han försvann och man hörde
inte av honom. Troligen hade han svultit
ihjäl.
Under att antal år under första hälften av
1900-talet upprätthölls ordningen i Skanör
av poliskonstapel Ekrot. Byahornet har träffat en av hans döttrar, Brita Åkerblom, som
berättar om sin barndom.
- Pappa var från början polis i Helsingborg
men så blev platsen i Skanör ledig 1913. Det
var lättare tjänst för nu slapp han att patrullera.
Brita Åkerblom kan inte dra sig till minnes
några riktiga brottslingar. Finkan i rådhuset kom mest till användning som ett slags
vandrarhem.
- Det kom många vandrande till Skanör. De
fick kaffe och smörgåsar hemma hos oss och
sen fick de övernatta i finkan.

Familjen Ekrot hade postkontor i sitt hus
och fru Ekrot hade tillsammans med postmästare Andersson hand om försändelserna.
- Postmästaren och hans hushållerska bodde
där nere och vi där uppe. Jag minns också att
där var en kvinna som delade ut tidningar
och så var där en som hette Fredrik Andersson som gick med posten.
Fru Sohia Ekrot hade haft hand om posten
sedan 1922. Bland hennes företrädare kan
nämnas stationsföreståndaren vid Skanörs
järnvägsstation, som fick sysslan när järnvägen kom hit 1904. Stationsinspektor Johan
Nilsson berättade på sin tid att när det blev
bekant att järnvägens folk skulle ha hand om
posten, tog en del skanörsbor ut sina besparingar på postsparbanksböckerna. Ty som de
försiktigt förklarade:
- Vi kan ju inte vidda va de e forr en som
kommer hid!
Postverksamheten i Ekrots hus fick ett hastigt slut. En natt väcktes invånarna i Skanör
av klämtning i kyrkklockan. Brita Åkerblom
Fotot tillhör Brita Åkerblom

Åter till Erik Bögh, som berättar att Skanör styrdes patriarkaliskt-despotiskt av en
borgmästare, en gammal hedersman på 80
år. Han kunde inte fördraga, att den ene av
hans undersåtar låg i klammeri med den
andre och därför gjorde de det inte heller.
Borgmästaren kunde inte heller tåla att höra
talas om t.ex utskiftning av stadens jord eller
andra dylika nymodiga påhitt och därför
vågade ingen föra sånt på tal.
Stadens innevånare hade sin stadsjord i små
åkerlappar, en här och en där. En borgare
som ägde ett halvt tunnland var ofta tvungen att söka upp det på bortåt 30 olika ställen.
Det var besvärligt men borgmästaren sa att
det var bäst så, och därför fick man ha det på
det gamla viset. Borgmästaren nämns inte
vid namn men bör rimligen ha varit Severin
Nilsson Cronsioe (1791 – 1871).

Foto: Bertil Wilhelmsson

- Åh, där dö väl en gammal kjärring hvert
anned år

Familjen Ekrot
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Vånggatan

Östergatan

Samtliga foton: Bertil Wilhelmsson

Rådhustorget

SKANÖR
sommaren 2011

Knävångsgatan, som var den gamla infarten till Skanör
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Ättebäcken som mynnar ut vid Höll, där fartygen ankrade.
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Fotot tillhör Brita Åkerblom

Ur Lennart Kjellgrens arkiv:

Möte vid landsväg
Lennart Kjellgren
1972

Familjen Ekrots gäss

visar ett klipp från Sydsvenska Dagbladet,
som skrev att eld hade utbrutit i poliskonstapel Edv Ekrots fastighet, belägen vid Mellangatans sydligaste del. Fram på dagen återstod
endast en del av de nakna väggarna. Från
Malmö anlände postdirektören O Thormark
för att inspektera de skador som posten lidit
genom eldsvådan. Han kunde konstatera att
skadorna var av tämligen ringa dimensioner.
All ankommande och avgående post hade
räddats och skulle expedieras så snart man
lyckats anskaffa en ny postlokal.
Konstapel Ekrot hade telefon och vid något
tillfälle skojade konstapeln med fröken på
telefonstationen. Han skulle ringa till nr 55
och istället för att begära numret började
han sjunga.
- Han sjöng ”Var hälsad sköna morgonstund” för det var nr 55 i psalmboken!
Skanör har givetvis hyst många originella
människor. Brita Åkerblom minns Rosenström, som vid ett tillfälle hade hittat en
död hare när han på natten stod och tvättade potatis vid pumpen. Han sa senare att
haren inte var nåt vidare, men såsen var ju så
jädrans god!
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I våra dagar har Skanör brett ut sig med
villaområden på det som en gång var vångar
och betesmarker. Vilket inte är konstigt med
tanke på den förträffliga miljön. Man har
även byggt på gammal helig mark; sålunda
påtar de boende på Lagmanshejdan i jord
som en gång var den medeltida rostockerkyrkogården och intill Per i Vångens hus vid
stadparken (se omslagsbilden) har man också
hittat vad som kan vara en kyrkogård.
Men visst finns det fortfarande områden som
är stängda för människans bopålar. Skanörs
Ljung ingår i ett internationellt nätverk av
skyddade områden. Det är inte omöjligt att
Byahornet återvänder hit och besöker den
gåtfulla Skyttsie Hage, där man funnit rester
av mycket gammal bebyggelse. Men vem
bodde här och hur såg det ut? Det är frågor
som ännu inte är besvarade.
Källor:
Brita Åkerblom (muntliga uppgifter)
Folklivsarkivet
Post-och inrikes tidningar
Resande över Ljungen (Kulturföreningen Calluna)
Skanör och Falsterbo efter sillatiden (Lars Dufberg)
Sydsvenska Dagbladet
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För några år sedan passerade jag i bil Hallandsåsen och var på väg söderut. Då fick
jag syn på en figur som satt på ett mjölkbord i stilla meditation med en pilsner. En
kärra med skärslipningsattiralj hade han
ställt ifrån sig i närheten.
Min journalistiska instinkt vaknade. Det
började bli ovanligt med dessa landsvägens
vandringsmän, och jag stannade till för att
få en pratstund.
Det var inte svårt att få honom att berätta.
Han hade varit ute på vandring hela sommaren och nu var han på väg hem till en
ort i Ängelholmstrakten där han skulle gå i
vinterkvarter.
- Du är inte så ung längre. Du kanske stannar hemma nästa år, förmodade jag.
- Stannar hemma. Är du inte klok? Jag är
knappt sjutti. Jag skulle vatt ute i vinter
också om jag inte fått värk i mina ben. Nej
du, när det börjar våras ska jag ut.
Djup klunk ur pilsnerflaskan bekräftar de
orden. Sen berättar han om hur han hållit på
med skärsliperiet de sista trettio åren. Innan
dessa hade han varit rallare, jobbat bonne
och vatt med på kraftverksbygge.
- För femti år sen var jag med om att bygga
järnvägen Ängelholm-Klippan. Den lades
ner häromåret. Det är underligt att tänka
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på. Vi trodde väl aldrig att den skulle bli
överflödig på så kort tid. Men allting går så
fort nuförtiden.
Rallarna här i Skåne var beskedliga. Då var
det annat uppe i Kolmården när vi jobba på
en järnväg där. Där var 800 man, och på
lördagskvällarna när rallarna for in till nått
samhälle rymde ortsbefolkningen, och det
var säkrast för vi var inte goda att tas med.
Vid Porjus kraftverk hade jag Axel Granholm som arbetsledare. En bra karl, mån om
sitt folk och duktig i sitt jobb. Han gick ju
långt sen, men de sa att han var lika enkel
och rejäl sen han kommit opp sej.
Sen började jag som skärslipare. Nån läromästare har man inte i det här jobbet. Man
börjar så nätt och efterhand lär man sej själv.
Jag har vandrat runt huvudsakligen i Skåne,
Halland och Västergötland. Det är ett stort
distrikt, men jag har hållit på så länge så
folket i gårdarna känner mej. På somrarna
går det bra att sova i en loge. Kaffe kokar jag
själv på ett fotogenkök och mina måltider
äter jag på näringsställen. Nån gång kan jag
också köpa mat i gårdarna.
Jag gör ett trevande försök att föra in samtalet på bruket av sprit, men om jag trott att
han skulle känna sig illa berörd tog jag helt
miste.
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- Visst super jag, men det är väl inget att säga
om det? Jag förtjänar mina pengar hederligt,
och då gör jag väl med dem vad jag vill. Det
kan förresten gå långa tider när jag inte super
ett dugg. Men så kan det också förstås gå
månader när jag bara super. Det är bättre
för dem som super i ett, för de kan bara göra
av med daglönen. Jag kan smälla väck flera
hundra kronor som jag förtjänat innan.
Efter denna lite förbryllande slutledning
kommer vi in på ämnet äktenskap. Han talar
om att han aldrig varit gift och jag förmodar
att det beror på att han fört en kringflackande tillvaro.
- A, för den delen vet jag många skärslipare
som vatt gifta. De har haft käringen med sej.
Jag minns en från mellersta Skåne. Han for
land och rike runt och käringen drog hans
kärra. Det var en stor kärra med järnhjul,
och käringen slet ihjäl sej på den...
Den drastiska historien föranleder inte

någon ändring i den trygga berättartonen.
Händelsen glider förbi som något helt vanligt som inte fordrar några speciella kommentarer.
- Jag kunde naturligtvis vatt gift om jag velat, men när jag var yngre ville jag inte för då
hade jag fruntimmer ändå, och nu får det va.
- Det finns inte många skärslipare kvar.
- Nej, och för oss som håller på med yrket
är det betydligt sämre än förr. Bara för ett
tjugotal år sen fanns det massor av rakknivar
och köttkvarnar att slipa. Nu rakar man sej
inte längre med kniv och folk slaktar inte
längre sina grisar hemma. Nu får man va
glad om man får ihop en vanlig grovarbetardaglön.
Därmed tar vi farväl. Pilsnern är urdrucken
och han går bort till sin kärra. Jag ser att
stegen är lite tunga nu när det är gråraggig
senhöst och tid för honom att gå i vinterkvarter.

Bybor i en Göingesocken
Thore Brogårdh
Fru Ester Olsson, Brogården, Verums
socken, var under sin levnad flitig med att
uppteckna minnen från sin hembygd. Författaren återger här en del av detta material
(bearbetat).
Mitt barndomshem, den gamla släktgården,
ligger nu som den kanhända gjort i flera
hundra år och speglar sig i den vackra Verumsån. Mitt emot på höjden ligger kyrkan
och gamla skolan.
14 Byahornet 3 -2011

Katrinas jordstuga, som låg vid skansenbacken, hade baksidan ingrävd i nämnda
backe. Stugan var liten och det var lågt till
taket. Gumman var troligen kommen från
Vesterlöv, ty detta stod i en bibel som min
far köpte på auktionen efter henne. Hennes
dialekt var också annorlunda än vår. När vi
var barn, var vi rätt ofta vid hennes stuga. Vi
åkte kana på hennes hustak ner mot skansabacken, men det hörde gumman, och då fick
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döns-Elnan. Hon lär en gång ha gått ända
upp till Stockholm för att klaga hos kungen.
Hon tyckte inte att de två kronor hon fick i
månatlig fattighjälp var tillräckligt. Det sas
att hon gick barfota dit upp och att hon bar
träskorna under armen. Kungen träffade
hon säkerligen inte, men däremot möjligen
någon hovfunktionär. Om Tordöns-Elna
fick någon större fattighjälp efter den turen,
det hörde jag aldrig talas om.
Tordöns-Elnan hade en syster som hette
Nilla, och hon bodde på andra sidan vägen
i ett eget hus. De kom antagligen ej överens
om de skulle bo under samma tak. Om Elna var karsk, kavat och rolig, så var hennes
syster mild, stillsam och förnöjd. Ja, det var
två helt skilda naturer.
Ester Olsson (1895-1972)

vi allt brått med att pallra oss i väg. Uppe
på samma backe fanns det också ett fönster
på stugan och där låg vi ibland och tittade
ner på Katrina. Men gumman märkte även
detta, och då sprang vi därifrån. Vi tyckte att
det var intressant att titta ner i hennes stuga,
ty hon hade en höna, en get och en katt inne
hos sig. Jag minns mycket väl Katrinas höna.
På sommaren gick den ute i hennes trädgård, och för att hönan inte skulle sprätta i
trädgårdslandet, hade Katrina bundit några
sockar på hennes fötter och detta såg ganska
lustigt ut. Vi brukade ibland gå till gumman med litet mjölk, och då var vi alltid
välkomna.
Nu fanns det även andra backstugusittare
som vi gick med mjölk till. De flesta var så
tacksamma när vi kom. Någon kunde kanske knota litet ibland, kanske de kände sig
lida orätt. Jag kommer då att tänka på TorSkånsk historia - folkminnen - skrönor

Så hade vi Heje-Bengtan. Hon var gladlynt och fryntlig. Hon var syster till HejeKresten. I Hejestugan, senare Roséns, bodde
då Kresten och Hanna med sina barn Josef,
Emanuel, Viktor och Signe. Hejestugan var
torp under fars, och Kresten och Hanna
skulle göra vissa karla- och vissa kvinnodagsverken för sin brukningsrätt.
Hos Piskamakarens, som vi sa, fanns det en
massa barn och där fick Piskmakarens kärring sköta hemmet. Gubben hennes tillverkade piskor, som han sedan drog omkring
med och sålde.
Finsmeden Hallin hade sin smedja långt
nere i skogen. Stundtals var han själv ute och
sålde sitt smide.
Det fanns en som vi kallade Skräddaren.
Han sydde finkostymer, som det hette, på
den tiden. Hans maka, Skräddarkärringen
kallad, hon var känd för att vara långfingrad.
Var hon borta på något dagsverke, försvann
i regel både skedar, knivar och gafflar med
henne. En gång, när hon var hos oss, för3-2011 Byahornet 15

en ko. Om sommaren gick Elna ut med sin
ko så att den fick beta längs vägkanterna,
och ibland hade hon kon på bete i vår skog.
När man någon gång mötte henne, kunde
man faktiskt tro att det var ett troll. Hon
var klädd i sin avlidne fars gamla rock, och i
övrigt var hon ej heller så noga med sitt yttre.
För att få hjälp med billiga körslor, bjöd hon
ofta in karlarna på kaffegök. Det brukade
vara min far, så ock Albin och Perssons
Edvard, då de kom vägen förbi. Socka-Elna
brukade säga:
- Ja, se karlarna kan en ha nytta av.

Många bodde i enkla, primitiva stugor, efter vad fru Olsson berättade. Detta är hemma hos kokerskan Bengta Persson , Snarrarp, Glimåkra sn omkring 1932. Bengta står till höger och Sven
Eliasson till vänster. Uppe på stegen sitter John Örthén, hans syster Ester samt hans hustru Edith

svann också en del saker, men då sa far:
- Den som tagit det med sig hem, den får
vara så god att ta hit det igen.
Besynnerligt nog kom sakerna också tillbaka.
Var Skräddarkärringen i affären och handlade, försvann det alltid något, och ute på
åkrarna tog hon säd. En gång hade hon stulit
en rock från Jöns Sonesson. När Jöns’ son
Arvid kom hem till Skräddarkärringen en
gång, han var liten då, fick han se sin fars
rock hänga på en krok. Då utbrast han:
- Där är ju fars rock!
I Potteboda bodde Fula-Bengten. Han
gjorde fåglar av trä och dessa gick han omkring och sålde.
Kyrkväktare Jöns Kronvalls far kallade de
Spera-Nissen. Han sydde tygskor åt folk
på gamla dar. Jag minns att jag som liten
flicka skulle gå till honom och beställa ett
par skor. De hade då sagt till mig att jag inte
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fick säga Spera-Nissen till honom. Men när
jag kom dit sa jag:
- Jag undrar om Nils vill sy ett par speraskor
till mej.
Gubben, som hörde litet dåligt, satte ögonen
i mig och frågade:
- Haur sier du grebba?
Kronvalls-Anna, som hörde det tokiga, svarade honom:
- Hon undrar om I vill sy tygskor te na’.
Aldrig förr hade jag hört talas om annat än
att det hette speraskor.
Då jag var liten, fanns det en dräng som
kallades Socka-Nissen. Hans far hade fått
namnet därför att hans kärring alltid sa halvhosor, i stället för sockar.
Socka-Nissen hade ett bra munläder som
kom väl till pass, när han gick omkring och
sålde bl. a. skjortor. Han hade en syster som
de kallade Socka-Elnan. Hon var ett riktigt
original och hade ett litet torp som födde
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Kru-Bengta-Olan och hans hustru Helena
var nära grannar till oss.’ Deras flickor reste,
efterhand som de blev vuxna, till Amerika.
Ola for omkring i bygden och köpte upp
lump och skrot. När han var död, bodde
Helena kvar i stugan, och hon var ett kavat
fruntimmer som redde sig gott. På kvällarna
brukade hon gärna bjuda in sina grannar
på tjockt cikoriakaffe. När Skräddar-Elnan,
som jag tidigare har berättat om, var hos
Helena en gång, tog hon skedar med sig
hem. Men då var det Helena som tog henne i

upptuktelse, och Elna fick allt vackert lämna
tillbaka det stulna.
På äldre dar åkte Helena till Amerika, och
när hon avråddes sa hon bara:
- Jag rer mej nock.
Det gjorde hon också. En vacker sommardag, några år senare, kom Helena gående
från Verum till sitt gamla hem. Hon kom
då från Amerika, och hon kunde till och
med tala litet engelska. Även om hon hade
burit hatt i Amerika, så hade hon bytt ut
den mot en schalett vid hemkomsten. När
Helena varit hemma en tid, ställde hon till
med en auktion och sålde ut allt vad hon
ägde. Därefter bröt hon åter upp och for över
till Amerika. Efter vad jag fått spörja, redde
hon sig gott och där stannade hon sedan till
döddagar.
Mystik var också något som tillhörde det förgångna. Kusin Ida talade om att då de bodde
där sedan Axel Håkansson byggde och hade
sin affär, såg hon, hennes mor och farbror
Sven en skepnad som kom svävande över
ängen ner mot ån. Där försvann skepnaden
helt inför deras åsyn. Det var mitt på ljusa

Ester berättade bl.a. om en skräddare som sydde finkostymer. Här är
skräddaremästare Jöns Olsson, Killinge, Glimåkra sn, Tåckare-Jössen
kallad, i arbete vid sin symaskin
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Bernt, fick efter den risbastun stanna hemma
från skolan under en längre tid. Nog trodde
vi att Berglund skulle få stryk tillbaka, när
Bernt hade vuxit upp. Per-Bengt-Berns blev
förvisso en stor och stark yngling, men han
for i stället till sjöss, och vi har inte hört av
honom sedan dess.

Några Verumsbor när seklet var unget. Fr v: Kristina Mattsson, Per-Mats-Kristina kallad. Hennes make
Per Mattsson var bl.a timmerhuggare. Ett stående uttryck hos honom var: - Min Gud och Herre, blir det
inte värre?
Intill Kristina står Anna Kronvall, Kronvalls Anna och i schalett Hanna Sonesson, Nils-Sones-Hanna,
även Ståmpa-Hanna kallad, därefter Olivia Hallin, Hallins Olivia och okänd

dagen, och det var varken dimma eller något
annat som kunde förvilla deras syn. Många
andra personer lär ha sett detsamma.
När ett barn hade fått lyte, som man sa,
kunde detta botas, om man visste upphovet
till det onda. En havande kvinna, som hette
Clara, hade en gång gått ut i stallet för att se
till en sjuk häst. När hon kom dit, låg hästen
i spiltan och sparkade. Den hästen dog sedan. Clara, som var ensam, blev helt skräckslagen och detta ansågs ha påverkat fostret.
Claras farmor undrade, sedan barnet blev
fött och hade fått sitt lyte, vad Clara hade
upplevt. Barnet skrek nämligen jämt och
ständigt. Hon berättade då episoden med
hästen. Gumman undrade om det möjligen
fanns något kvar från den hästen. Jomän,
hovarna var i behåll. Då gick barnets far ut
och skrapade av litet på dessa. Om jag ej
minns fel, lade de det avskrapade i badvatt18 Byahornet 3 -2011

net och tvättade sedan barnet i detta, i både
månens ny och nedan, och det lär ha hjälpt.
Så hade vi folkskollärare Alfred Berglund.
Jag gick själv för honom under min skolgång.
Även om han hade sina dåliga sidor, hade
han också sina goda. Han var nitisk och
sträng och vi fick därmed lära oss mycket,
trots den korta skolgången. Berglund var
ofta på dåligt humör, och Gud nåde den
som då vågade hosta eller röra på sig. Den
fick känna på pekpinnen. Jag vet då inte hur
många pekpinnar han slog sönder på pojkarnas ryggar. Men även flickorna fick känna på
hans rapp.
En gång kastade han omkull en pojke på
golvet, där han sparkade och trampade på
honom, sedan han först gett honom en
massa prygel. Pojken i fråga, Per-Bengt-
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Berglund var som sagt sträng. Han kunde
hålla på en hel lektion med att skälla ut sockenborna. Rasten kunde vid sådana tillfällen
bli ytterst kort. Så snart vi hade kommit ut,
ringde han in oss igen, och då kallade han
oss bl.a. avgrundsyngel och ännu värre saker
som ej lämpar sig för skrift. Berglund hade
en dålig tå som plågade honom, och detta
tyckte vi barn var lagom åt honom. Han
bodde i Verum, men småskollärarinnan
hade sin bostad i Mejarp. Hon hette Kersti
Håkansson, men kallades Örfila-Kitta, ett
nog så slående namn. Som Berglund och
Örfila-Kittan skulle hålla skola i både Mejarp och Verum, fick de under halva skoltiden ambulera däremellan. De möttes då på
halva vägen, och det var kanske inte alltid så

angenämt för dem, eftersom de inte kom så
bra överens.
Berglund var även postmästare, och med
den sysslan fick väl hans hustru Ingrid hjälpa
till så gott hon kunde. Att de måste ha haft
det trångt i skolhuset, som då endast hade
en våning, kan man lätt förstå. De hade ett
stort rum, och dit in gick folk för att hämta
posten. Dessutom fanns det ett mindre, rum
och ett kök, och där bodde Berglunds med
sina sex barn. När de längre fram fått en andra våning tillbyggd och det blev för mycket
väsen där uppe, då tog Berglund ungarna
och hivade ut dem för trappan. Det var nog
inte alltid så stor husfrid i det hemmet.
När Berglunds hustru Ingrid var död, förälskade sig gubben i en ung flicka som hette
Signe. Hon var från hans hemtrakt, Gränna.
Hans svärmor var mycket yngre än han själv,
så det var ett ganska omaka par. När Berglund blev pensionerad, flyttade de upp till
Gränna.

Ja, minnen av byfolk har man i
mångfald. Jag kommer bl.a. att
tänka på när Anna och jag varit
i väg med korna. Då kunde vi
någon gång hälsa på hos SmeaHelena som bjöd oss på kaffe och
en trevlig pratstund. Ibland blev
det hos Gossen och Fleckan, som
vi sa. Varför de kallades så, vet
jag ej, men på den tiden hade ju
nästan alla och envar ett säreget
namn. Deras son, som hette Viberg, var skomakare och fick alltid
heta Lille-Gossen. Hos Fleckan
stod alltid en vävstol uppsatt i det
I Verums kyrkby har också en del förändrats. På fotot ser vi gamla
ena rummet, och dit in kom man
Backstubo omkr 1917. Här var på sin tid fattighjonen inhysta t.h. om
direkt från ytterdörren. Gossen
dörren. De passades av Mathilda Nilsson, Johansa-Tilda kallad och
hon hade sin bosad till vänster. Framför trappan sitter Johanna-Tildas brukade gå bort i ett hörn och
svägerska Anna Nilsson och Mathildas dotter Helga (t.h)
Skånsk historia - folkminnen - skrönor
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Källa: boken ”Minnen i ord och bild” av Thore Brogårdh
Samtliga bilder ur Thore Brogårdhs arkiv

Författarens anteckningar
Om de i artikeln förekommande personerna
hämtas följande ur kyrkoböckerna:
Katrina Nilsdotter, Brogården 1825 – 1906
Torpare Kristen Persson , Brogården 1852
– 1941
Hustrun Hanna 1845-1931
Smeden Magnus Hallin, Brogårds skog 1839
– 1923

Skräddare Jöns Persson, Brogården f 1843
Hustrun Elna Eriksdotter 1851 – 1924
Kyrkovaktmästare Jöns Nilsson Kronvall,
Brogården 1854 – 1930 (Spera-Nissen)
Hustrun Anna Bengtsdotter 1850 – 1916
Arbetaren Nils Nilsson, Tågarp f 1878 utflyttad till Amerika 1903 (Socka-Nissen)
Systern Elna Nilsson f 1863 utflyttad till
Amerika (Socka-Elnan)
Ola Bengtsson, Tågarp 1834 – 1912 (KruBengta-Olan)
Hustrun Helena Sjölin f 1848, utflyttad till
Amerika 1921
Folkskollärare Per Alfred Berglund f 1858,
utflyttade till Gränna 1919
I artikeln talas om att barn fått lyte. Detta
ansågs uppkomma genom skrämsel under
havandeskapet. Den största risken gällde
under första, mellersta och sista månaden.
Vidare ansåg man t.ex att det som inträffade
i 15:e veckan kom att yppa sig på barnets 15:
e levnadsår. Lyte skulle botas med lika, därför var det viktigt att veta orsaken till lytet

Högmod går före fall
Barbro Andréasson
En vacker sommardag under senare hälften
av 40-talet syntes ett dammoln i rask takt
förflytta sig längs en slingrande grusväg någonstans i närheten av det fagra Trolleholm
i Skåne.
Dammolnet orsakades av en man i yngre
medelåldern som gjorde en provtur med sin
20 Byahornet 3 -2011

nyinköpta motorcykel, en Sarolea som också
var utrustad med sidovagn. Det var en stor
händelse på den tiden för en vanlig arbetare
att kunna skaffa sig ett dylikt ekipage och
följaktligen måste detta visas upp. Visserligen
hade han köpt maskinen begagnad, men
med hjälp av en kamrat hade den nu putsats
upp och fått en rejäl genomgång.
Skånsk historia - folkminnen - skrönor

marker till husbehov mot att
han lämnade en del av bytet
till denne och hönsen därute
frambringade ju ett och annat
ägg.

Foto: Bertil Wilhelmsson

sticka ner handen i en påse som hängde på
väggen. I mina ögon var det en dröm att
få något av det han tog där. Men Fleckan
kunde då ryta:
- Va ska du på mina skrobbor å göra (torkade
päron)?
Det var nog innerst inne inte så illa menat.
Jag minns att jag också fick en handfull av
dessa skrobbor, och då kände jag mig överlycklig. Inte tänkte jag då på att snuset rann
ur Fleckans näsa, ner bland skrobborna. Nej,
dessa var en läckerhet för mig”.

När han närmade sig hemmet på den sista kurviga delen
av vägen fick han ögonen på
ett betstycke där två kvinnor
han kände med långhackor
stretade fram i hettan. Då föll
det honom plötsligt in att här
hade han ett gyllene tillfälle
att visa vad hans nya underverk gick för. Han tryckte på
”Han slukade meter efter meter av väg, kantad av röd vallmo och lysande
signalhornets gummiblåsa
blåklint.”
för att väcka deras uppmärksamhet, drog på gas och höjde handen till
Väl medveten om vilken tilldragande syn
en hälsning samtidigt som han gick in i den
han måste utgöra där han kom svepande
sista kurvan.
förbi hus och lantgårdar med mognande säMen nu kom straffet för hans övermod. I
desfält, betande djur och gårdvarar som gav
den hastiga och snäva rörelse han gjorde
skall så snart en främling passerade sträckte
följde styrsystemet inte riktigt med och
han lite extra på halsen.
innan han hann uppfatta vad som höll på
att ske hade hela ekipaget tippat över ända.
Maskinen glänste i solljuset, öronlapparna på
Själv klarade han sig undan med en ömskinnhuvan fladdrade i den sydliga vinden
mande axel, huvudvärk och lite avskrapat
och mungiporna drogs upp i ett övermodigt
skinn, men den förut så eleganta sidovagnen
leende som lyste upp hans unga, sympatiska
förvandlades till en hög spånved. Kvinnorna
ansikte. Det var så livet skulle vara när det
slängde i förfäran hackorna ifrån sig och
var som bäst, det kände han.
störtade fram till vägen för att se hur det
Han slukade meter efter meter av väg, kanhade gått, men kunde efter att ha förvissat
tad av röd vallmo och lysande blåklint, och
sig om att han levde återvända till sina sysseltänkte på hur lyckligt lottad han egentligen
sättningar.
var, trots hårt arbete och fattigdom. Han var
fortfarande ung och frisk, hade sin familj
Själv linkade han svärande och gnyende
och nu även den åtråvärda motorcykeln. Inhemåt med den tunga maskinen och väl
kallelseåren var över sedan länge och världen
hemkommen smög han sig tyst och stilla in
hade fått fred igen efter den långa tunga tii vedboden med den forna stoltheten, innan
den av oro och umbäranden. Visserligen var
han slutligen gick in i köket för att rapporvissa livsmedel fortfarande ransonerade, men
tera om händelsen för sin fru.
han fick fiska och jaga på sin arbetsgivares
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Statarkorpralen
Kjell Wik

Under tio års tid har Kjell Wik forskat om
sina farföräldrars liv som statare i början av
nittonhundratalet. Han har intervjuat släktingar och visar upp sin inspelade skatt för
Byahornet; närmare femtio kassettband! Arbetet har mynnat ut i dokumentärromanen
”Statarkorpralen” där vi får följa familjens
öden och äventyr på olika gårdar i Skåne.
Kjell Wik berättar här om statarnas liv.
”Statarkorpralen” handlar om Per och Ida
Wiks liv. Vi som är unga i dag har väldigt
svårt att förstå, att Sverige för mindre än
100 år sedan var nära nog ett u-land. Den
misär som rådde på landsbygden - men även
på flera av industriorterna - går knappast
att beskriva. Det är väl tack vare våra proletärförfattare, som Ivar Lo Johansson, Jan
Fridegård och Moa Martinsson, som vi kan
förstå hur illa ställt man hade det.
Befolkningen var i princip uppdelad på två
kategoriet: De däruppe och så vi. Godsägarna var herremän och kunde i allmänhet inte
tänka sig, att drängen därute i ladugården
hade någon form av tankeförmåga eller på
något sätt skulle ha något, som kunde vara
jämlikt och jämföras med honom, godsägaren.
Vi där nere var också uppdelade i grupper.
Högst på listan stod torparen, han som hade
en egen täppa, som kunde föda honom och
hans familj. Han var på sitt sätt också be22 Byahornet 3 -2011

Per Wik på kuskbocken. I vagnen
sitter godsägare Måns Belander med
hustru Anna. I dörren till Winninge
gård ”Faster Greta” med okänd
herrbakant

roende av godsägarens välvilja, eftersom han
ofta hade ett arrende att betala. Mestadels
skedde den betalningen genom dagsverken.
Längst ner stod stataren. Även här hade
man olika status, med kogubben längst ner
på listan, medan man betraktade kusken
som förstedräng och lite för mer än de andra.
Statarsystemet hade sina rötter i tjänste- och
legohjons-stadgans bestämmelser från medeltiden. Redan då grundlades tjänstehjonens
höstflyttningar den 24 oktober. Det fanns
också möjlighet att flytta den 24 april, men
de stora flyttningarna ägde rum på höstarna.
Det som utmärkte statarsystemet var egentligen i stora drag följande:
- Stataren anställdes på kontrakt, för en tid
av ett år, räknat från den l november till 24
oktober. Man hade alltså en frivecka per år.
- Det var inte bara mannen som anställdes,
utan även kvinnan. Han fick i regel jobba
från tidiga morgonen – det var inte ovanligt
att man började i stallet klockan fyra och
sedan var klar för att ta itu med utearbetet
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vid sjutiden. Fram emot sextiden på kvällen
kunde arbetsdagen sluta.
Hon var inte sämre - tvärtom var hon ofta
uppe före mannen, eftersom hon skulle sköta
om mjölkningen. Därefter skulle hon hjälpa
till med betorna, skörden eller bära fram
nekarna till tröskning.
När kvällen kom, var det tid för mjölkning
igen. Ofta mjölkade man dessutom en tredje
gång, mitt på dagen. Man förstår att mjölkningen kallades Den vita piskan! Dessutom
skulle hon ta hand om barnen, laga mat, försöka hålla någorlunda rent i hemmet, stoppa
strumpor och så vidare.
Statarna hade alltså skyldighet att jobba från
tidiga morgonen till sena kvällen och detta
gällde i allmänhet även lördagar/söndagar
eller helgdagar.

hus och hemlighus. Vidare skulle det finnas
en bestämd markbit som stataren rådde över
och där han kunde odla potatis, allehanda
grönsaker och så vidare. I mån av att ekonomin tillät detta hade stataren en gris och ett
antal höns.

- Man fick en mindre kontantlön, men i
övrigt hade man lön ”på stat”. Man fick alltså
lön in natura, en viss mängd spannmål, potatis, mjölk och så vidare. Bonden höll med
så kallad bostad. Denna bestod oftast av
två rum med eldstad i det ena. Standarden i
övrigt var mycket usel, närmast omöjligt att
hålla rent och med mycket ohyra som följd.
Till bostaden hörde oftast tvättstuga, svin-

I slutet av adertonhundratalet började
statarna organisera sig. Detta medförde
mycket stora umbäranden för familjerna.
Oftast försökte fruarna hålla männen borta
från fackföreningarna, i skräck för hur man
skulle klara försörjningen. Statarna krävde
att liksom industriarbetarna få anställning
på sedvanliga grunder och ville då tituleras
lantarbetare. Detta tog arbetsgivarsidan upp
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- Kunde man inte fullfölja kontraktet, blev
man genast avskedad. Det kunde vara så, att
man skadades i arbetet den ena dagen, så att
man blev krympling för livet, och nästa dag
fick man avsked med krav på omedelbar avflyttning! Då återstod oftast ingenting annat
än fattigstugan för makarna, medan barnen
blev utackorderade ”på socknen”, d v s till
den, som ville ha minst betalning! Denna
form av ”hjälp” levde fram till 1918, allltså
till för mindre än etthundra (100) år sedan!
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och sedan som postpåg. Det senare innebar
att han fick rida runt till de större gårdarna i
Klågerupstrakten med brev. Läsa eller skriva
kunde han inte, men troligen hade man
särskilda tecken för varje postmottagare!
Efter några år som dräng på olika gårdar
värvade han sig som soldat men då indelningsverket upphörde 1904 blev han så kal�lat avskedad. Under denna tid hade Per lärt
sig sammanhållningens betydelse. Om man
höll samman skulle man kunna välta berg,
d v s den rådande maktstrukturen.
Viss utveckling skedde trots allt och en av de största förändringarna skulle bli att hästarna ersattes med traktorer

på så sätt, att den statare man ville bli av
med på grund av fackliga engagemang, kal�lades lantarbetare i det betyg man fick med
sig, när man slutade på en gård. Därmed
var den statarens möjligheter att skaffa nytt
arbete synnerligen begränsade.
Många, även bland statarna själva, ansåg att
just statsystemet hade stora fördelar, genom
att man hade tillgång till det nödvändigaste för överlevnad. Den sammanlagda
ersättning man fick, var dock synnerligen
dålig. Så berättas till exempel att mot slutet
av tjugotalet fick lantarbetaren, som körde
betlasset till sockerbruket hälften så mycket
betalt, räknat per timme, som den okvalificerade fabriksarbetaren, som hjälpte honom
att lasta av.
De fackliga striderna började på allvar de
första åren av nittonhundratalet och kulminerade på tjugo- och trettiotalet. Efter
mycket hårda strider, i form av strejker
från statarnas sida och import av utländska
strejbrytare från arbetsgivarsidan, framförallt
här i Skåne, fick man föreningsrätt och man
kunde organisera sig.
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Det sista kollektivavtalet som tecknades för
statarna bestämde följande naturaförmåner:
500 kg råg, 400 kg vete, 100 kg korn, 300
kg blandsäd, 50 kg ärter, 1460 liter oskummad mjölk, familjebostad med en golvyta
om 35 kvadratmeter, förvaringsutrymme för
potatis och matvaror, vedbod, tvättstuga och
hemlighus.
Först vid avtalsförhandlingar hösten 1944
begravdes statarsystemet. Den 12 oktober
1944 är det historiska datum, då stataren
blev vår tids lantarbetare. I denna egenskap
blev de genom sekler ofria statarna yrkesarbetare jämställda med alla andra andra
yrkesarbetare.
För Pers äldste son, min far Axels familj, blev
just detta oktoberdatum extra viktigt: Dels
föddes min lillasyster Ida Anita och dels
flyttade man in i sitt nybyggda ”egnahem”
på Tulpanvägen 20 i Lund. Detta senare var
också ett tecken på att man gick in i en ny
era: Folkhemmet byggdes!
Per Wik måste anses ha varit en föregångsman. Redan som sjuåring hade Per fått hjälpa till med försörjningen, först som vaktepåg
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Redan under de första åren av nittonhundratalet, var han med i Klågerup och försökte
starta en fackförening. 1904 lyckades man
med hjälp av en agitator från Malmö starta
den första föreningen av lantarbetareförbundet, och där blev Per ordförande. Föreningen fick en dramatisk start på så sätt
att redan i oktober 1904 startade man och
genomförde med gott resultat för statarna,
den första strejken vid Klågerupsgården. Per
spelade därvid en stor roll. Det goda resultatet var dock bara på kort sikt. Efter bara
något år hade arbetsgivarna organiserat sig,
och de mest framträdande bland strejkarna
fick efterhand avsked.
Tänk vilket oerhört mod och vilken styrka
dessa män visade, där de stod inför godsägare, kronofogde, poliser och så vidare, och
utsattes för de grövsta hot! Ändå stod de på
sig, trots att man var medveten om att hela
familjen kunde sättas på bar backe.
Om bildandet av föreningen och strejken i
Klågerup, kan man läsa i detalj dels i Lars
Olssons bok ”Skånska statare och lantarbetare berättar”, dels också i tidningen YstadsBladet Aurora från 1904. Lars Olssons bok
behandlar också statarnas vardag i övrigt.
Denna bok, som jag till vissa delar citerat,
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har betytt mycket för mig och mitt fortsatta
intresse för Per.
Per och Idas hårda liv finns till viss del berättad genom barn och barnbarn. Jag har med
bandspelarens hjälp lyckats få ihop en berättelse som någorlunda tycks stämma med
verkligheten. Det är ej fråga om jämmer och
elände, nej tvärtom. Ständigt under berättelsens gång kunde man höra döttrarna Ebba
och Mia: Ja men vi hade det ju bra, vi hade
ju mat på bordet de flesta dagarna, så vi hade
det ju bra!
Det ingick inte i Pers karaktär att vika från
sina ideal. När han ansattes som värst av
bönderna stod han rakryggad. Det måste
ha kostat honom åtskilliga sömnlösa nätter
för att klara ut alla de problem han ställdes
inför. Trots det vek han inte från sin raka
linje: Han hade lovat sin Ida att han skulle
sluta med det militära när han ”avskedades”
1901. Tänk vad lätt om han sagt: ”Jag har
inget val. Familjen, Ida och mina barn, kan
inte svälta, vi har ingenstans att ta vägen och
vi har inget arbete. Alltså får jag gå över till
stamanställning vid Revingehed!” Tänk vad
livet gestaltat sig annorlunda!
Hans löfte till Ida betydde mer!
Tyvärr blev Ida endast 60 år varefter Per
fick framleva sina sista dagar ensam med
fortsatt slit, som dagsverksarbetare, brunnsgrävare och olika tillfällighetsarbeten. Per
dog i Arlöv 1955, alltså 83 år gammal. Han
efterlämnade 11 barn, 33 barnbarn, och 5
barnbarnsbarn.
Boken ”Statarkorpralen” kan beställas från Monitorförlaget
(www.monotorforlaget.se) eller i bokhandeln
Bilderna hämtade ur Kjell Wiks bildsamling
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...alla klädda i röda frackar och
blåa byxor
- om skånskt bondfångeri Mats Pettersson

I Sjöströms biografiska verk Skånska Nationen 1682-1832 kan man i notisen om
klockaren i Trelleborg Andreas Hellström
läsa att denne fick sysslan på villkoret att
han gifte sig med företrädarens dotter.
Samma notis avslutas med följande intresseväckande formulering: Slägten Hellström har
räknat många medlemmar i Trelleborg. En
slägtgren lär, sedan en medlem på 1830-talet
undergått straff för tjufnadsbrott, ändradt
namnet till Hallström.
Vid närmare granskning i källorna finner
man två bröder från Trelleborg med efternamnet Hellström som kommit i klammeri
med rättvisan. Båda bröderna straffades
för tjuvnadsbrott under första hälften av
1800-talen. En av dem var sjömannen Josef
Hellström som någon gång på 1820-talet
var insatt på Malmö fästning för tjuvnadsbrott. Om honom noterades i juni 1847 i
husförhörslängden för Trelleborg: Sjömannen Joseph Hellström, som anmäles nu vara
död i Skabersjö, befinnes … vara född i
Trelleborg den 3dje januari 1799, hitkom från
Ronneby 1825 … widare finnes antecknadt
att han flyttadt på Malmö slott, men ej året
omnemndt, dock har han enligt härvarande
26 Byahornet 3 -2011

anteckning undergått uppenbar skrift för stöld
år 1831.
Den andre av de straffade bröderna var färgerifabrikören Sven Hellström. Han var född
i Bunkeflo socken den 5 december 1785.
Fadern till bröderna Hellström, krögaren
Rasmus Svensson, var av bondesläkt och
son till rusthållaren Sven Hellström i Fosie.
Rasmus Svensson och hustrun Ingar Jonsdotter hade fem söner och en dotter. Alla
barnen utom Sven var födda i Trelleborg.
Fadern Rasmus, som var född 1753, dog vid
75 års ålder på nr 33 i Trelleborg våren 1828.
Modern levde till våren 1842, en tidpunkt
då sonen Sven var som mest i farten med sitt
bondfångeri.
Sven Hellström inflyttade 1820 tillsammans med hustrun Ingrid Greta Heulin till
Verums socken från Trelleborg. Hustrun
var född i Simrishamn 1791 och var dotter
till en glasmästare där. Familjens vistelse i
Verum skulle komma att vara ungefär fyra
år och vid inflyttningen ingick även tre
söner (Jöns Lorens, Frans August och Gustaf
Reinhold) i färgarefamiljen. Under verumstiden föddes sonen Carl (1822). År 1824 överlät Hellström färgeriet Gretedahl i Verum
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till smedsonen Martin Otterström från Ystad
och familjen flyttade till Klagstorp.
Att Sven Hellström begick sitt första brott i
början av 1830-talet framgår av en efterlysning som tryckets i den tidens tidningar våren 1833: Förre Färgaren Sven Hellström som
är anklagad för stöld och förfalskningsbrott,
lyckades rymma från Hörby Häradshäkte i
Malmöhus län, när han skulle transporteras
till rannsakningsorten. Han är 48 år gammal,
född i Trelleborg, medelmåttigt växt, blekt
ansikte, brunt något glest hår, blå ögon, dubbeltumme på ena handen. Han var klädd i blå
klädessurtut, blå långbyxor, stövlar och svart
hatt.
Den i notisen omtalade brottsliga karriären
skulle Hellström tillsammans med några av
hans nyvunna kumpaner vidareutveckla till
spektakulära nivåer ett tiotal år senare.
I mars 1843 beskriver Åbybonden Mattis
Pålssons svärmor gumman Bond, som då
var änka efter ”förmodligen” avlidne pappersmästaren Thomas Bond, om hur hennes
svärsons ekonomiska situation drabbats av
Hellströms brott: …. Emedan Mattis har
svårt vid att försörja sig själv. Sedan hans
stora uträkningar så illa flugit honom fel.
… Vid detta tillfälle hade Mattis av allt at
döma blivit ruinerad genom sitt samröre
med bedragaren Hellström och hans kompanjoner. Ett drygt halvår senare, i januari
1844, skriver Maria Bond i ett brev till sonen
biskop Johan Henrik Thomander: Ty! I dag
bad Mattis vänligen att jag ville skriva dig till
och be dig taga mot mig. För hans hjärta kan
ej längre se mitt lidande för hans skull. Det är
nog att han ställt det så att han med de sina
egna får lida. –
De tre i bedrägerihärvan ”lurade” bönderna
Sven Olsson i Heljalt, Mattis Pålsson i Åby
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och Per Hinrichsson i Önnestad tycks alla
ha kommit på obestånd omkring 1843. I
rannsakningsprotokollen står: … Norberg
hade af Mattis Pålsson mottagit en del documenter rörande ett förment arf efter Pålssons
svärfader pappersmakaren Thomas Bond, som
år 1821 begifvit sig till London och der aflidit,
hvilket arf Norberg äfven åtagit sig att uttaga
och hade han vid Mattis Pålssons sednare besök
hos Norberg uppläst ett bref som sades vara
från England och innehöll att arfvet, som var
mycket betydligt och bestod dels i fastigheter och
dels i penningar, finge lyftas så fort fullständige
bevis för Mattis Pålsson anskaffades. I slutformuleringen i protokollet erkänner Hellström
att: … historien om det utländska arfvet är
osann och uppdiktad ….
Strax före jul 1843 publicerade Lunds Veckoblad nyheten om att ett sensationellt arv tillfallit en färgare från norra Skåne. Tidningen
skrev bl a: den kontantaste julklapp, som i år
vankas, är väl odisputabelt den, som lär ha tillfallit en färgare från norra Skåne”. Veckobladet broderar vidare: ”vår rika färgare berättas
häromdagen varit här i staden (=Lund) och
haft 20 tunnor guld i vexlar på fickan.
Det är intressant att notera att Hellström
går under beteckningen ”färgare från norra
Skåne” närmare tjugo år efter avflyttningen
till södra Skåne. Men till saken hör att han
sedan november 1842 varit utplacerad från
korrektionsinrättningen i Malmö för att vara
i tjänst hos Nils Persson på Gulastorp nr 3
i Ignaberga socken. Hellströms hustru skall
vid denna tid ha varit bosatt i Stora Herrestad på Österlen.
När Lunds Veckoblad helt okritiskt återger
rövarhistorien hade landskansliet i Kristianstad redan börjat utreda bluffen. Hellström
greps i november 1843 och fördes till Ystads
fängelse i arrest. Det första kansliförhöret
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uppvisat förfalskade växlar på ett stort arv
(motsvarande värdet av 100 tunnor guld)
som redan hade tillfallit honom och som
inom kort skulle kvitteras ut i Köpenhamn.
Silverföremålen hade han lovat ägarna att
sälja i Danmark för den höga betalningen av
2½ riksdaler riksgälds per lod.

Hellströms färgeri låg på högra
(södra) sidan av Verumsån. I
bakgrunden Mölleröds by med
kvarn och sågmölla vilka utplånades i en brand år 200
Foto: Mats Pettersson

hölls den 5 december 1843.
I december 1843 skriver Skånska Posten att
Hellströms senaste bravader ligger inom finansoperationernas område och tillägger att
han ”spelat en icke så obetydlig roll inom brottmålsstatistiken”. Tidningen framhåller att i
hans meritlista ingår bland många ”andra
goda saker” även undergången bestraffning
för stöld.
Vid förhöret i december 1843 uppgav Hellström sig vara 58 år gammal (alltså född
1785). Han hade även lämnat uppgiften att
han i yngre år idkat färgerirörelse och bott
på åtskilliga platser i Skåne tills han 1833
blev häktad för - som det hette på den tiden
- första resan stöld. Senare under 1830-talet
hade han i Sverige och Danmark åtalats för
”utprångling av falskt svenskt mynt” - antagligen gällde det förfalskade sedlar. År 1837
blev han insatt på korrektionsinrättningen i
Malmö (cellfängelset i Malmöhus slott). Här
satt Hellström av sitt straff tills han utlämnades till tjänst hos postbonden Nils Persson i
Gulastorp den 21 november 1842.
Det var under detta år i frihet som Hell28 Byahornet 3 -2011

ström tillsammans med ett par medhjälpare
genomförde några ovanligt fantasifulla
bondfångeritrick mot en del godtrogna
personer.
Under sin tid som skriven på nr 3 i Gulastorp hade Sven Hellström enligt uppgifter
som framkom i utredningen inte vistats hos
sin husbonde. I protokollet sägs att han i
stället ” kringströk i orten i sällskap med andre
mindre välkända jungfrur”. Därvid skall han
ha ”uppvisat wexlar och andre document på
betydlige penningbelopp, derpå han af åtskillige
personer skall ha upptagit större penninglån”.
Han uppges också ha tagit emot silverföremål och andra dybarheter till försäljning.
I tidningsreferat från utredningen framgår att förvåningen är stor över hur lätt
Hellström kunnat dupera sin omgivning.
Referenten skriver att f d korrektionisten
Hellström lyckats ... med oförsynt djärvhet och en framgång, större än man kunnat
förmoda, af åtskillige lättrogna personer bland
allmogen tillnarra sig dels penningelån af flere
tusen riksdaler, dels silfver till ganska betydligt
belopp. Som säkerhet för lånen hade han
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I protokollet från kansliförhöret i Kristianstad framgår hur den tidigare färgerifabrikören bedragit en bekant från sin tid i
Verum. Bonden Jöns Jönsson i Hästberga
hade låtit Hellström ta hand om 90 lod silver
(ca 1,2 kg) och en del vadmal. Silvret hade
Hellström avyttrat till en okänd västgöte för
sammanlagt 100 riksdaler riksgälds och av
vadmalstyget hade han låtit göra kläder till
sin hustru och sina barn i Stora Herrestad.
Godtrogenheten hos de lurade var stor och
under utredningen i Kristianstad infann sig
två bönder från Norra Åsbo härad för att
begära frigivning av Hellström mot borgen.
Som stöd för sitt yrkande uppvisade de officiella dokument som var skrivna på ”Danskt
stämpladt papper” och som tillerkände
Hellström ett arv på över en miljon riksdaler.
Arvsdokumenten var givetvis falska och det
sätt varpå pappren tillkommit uppvisar en
viss likhet med de klassiska ”drömscenerna”
i Holbergs komedi ”Jeppe på bjerget”.
Som tidigare nämnts var Hellström huvudman och dominerande aktör i lurendrejerierna, men han anlitade även några mindre
nogräknade personer som medhjälpare. En
av sönerna, - skomakaregesäll och bosatt
i Stockholm - medverkade i bakgrunden.
I Skåne och vid de spektakulära besöken i
Köpenhamn biträddes han dels av en urmakare Pihlqvist från Västra Sönnarslöv, dels av
en skräddaremästare och körsnär vid namn
Fyrvald. Den senare uppträdde i ”komedin”
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under täcknamnet ”prokuratorn Norberg”.
Lite mera i bakgrunden hade Hellström stöd
dels av den avsatte kronolänsmannen Sven
Bjerstedt i Gyetorp, dels av en artillerist vid
namn Tranberg.
(Urmakaren Olof Pihlqvist övergav Sverige
några år efter dessa händelser. Tillsammans
med hustrun Christina Billing och två döttrar antecknades han som avflyttad till okänd
ort, men vid närmare efterforskning finner
man honom 1846 som modellsnickare i ett
gjuteri i Pittsburg i Nordamerika.)
Vid denna tid fanns bestämmelser om
pass såväl för inrikes som för utrikes resor.
Hellström kunde alltså inte företa mera
omfattande resor utan att skaffa pass. Trots
att Hellström var fri mot borgen från korrektionsinrättningen i Malmö - för att tjäna
i Gulastorp - hade han förmått kommendanten i Ystad att utfärda ett pass. I protokollet
sägs att Hellström under hösten 1843 företagit ”...flere resor till Köpenhamn och en till
Stockholm, dertill han under namnet fabrikör
Sven Hellström lyckats skaffa sig pass hos Commendanten i Ystad...”
Hellström, som i Skånska Posten benämnes
”en industririddare af det mindre det mindre
vanliga slaget”, tycks ha haft en mycket stark
duperingsförmåga och skulle kanske ha blivit
en skicklig skådespelare om han inte valt
den brottsliga banan. Genom den dråpliga
komedi som han regisserade tillsammans
med Pihlqvist och Fyrvald hösten 1843 i
Köpenhamn gav han verkligen prov på sin
unika förställningskonst.
De arvsdokument som bönderna från
Norra Åsbo uppvisade hos lanskansliet hade
upprättats vid påhittade domstolssessioner
i Köpenhamn i närvaro av ditlurade skånebönder. En av de bönder som uppvaktande
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Det av Hellström iscensatta lurendrejeriet
innehöll också - vilket är klassiskt i sådana
sammanhang - löften om donationer till
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välgörenhetsändamål. Så hade Norberg (alias
Fyrvald) och Hellström vid besöken i Köpenhamn inbillat bönderna att 8 000 riksdaler av arvet skulle överlämnas till institutet
för blinda och dövstumma i Stockholm. I
denna del blev sonen i Stockholm inblandad,
ty i bluffen ingick att Hellström i september
lät skicka en rekommenderad försändelse
med 1 000 riksdaler som denne skulle lämna
in som förskott på donationen. Eftersom
beloppet hade tillhandahållits av Pihlqvist
- som lån - fick Hellström strax därefter fara
till Stockholm för att återhämta pengarna.

derjemte med en viss djerfhet och förslagenhet
utförd - Att någon af bönderne varit delaktig
i bedrägeriet, har man ännu ingen anledning
att förmoda; tvertom är troligt att de varit allenast duper. Emellertid få några af dem plikta
för sin lättrogenhet med ett och annat tusental
Riksdaler.

Som ytterligare led i att pressa godtrogna
personer att medge lån hade bedragarna låtit
påskina att ”Arvekollegiet” bestämt att en
tredjedel av arvet skulle gå till inköp av fastigheter i Danmark. Det påstods att Norberg
för Hellströms räkning redan köpt två gårdar av vilka den ena kostat 46 000 riksdaler
och att ytterligare en gård behövde inköpas
för att föreskriften skulle vara uppfylld och
arvet kunna lyftas.
Vid landskansliets förhör avpressades Hellström slutligen bekännelsen att hela historien
om arvet var uppdiktad. Han påstod att planen till bedrägeriet med domstolssessionerna,
växlarna m m blivit uppgjord och genomförd
av medarbetaren Fyrvald. Sedan de duperade bönderna insett att de varit föremål för
en ”oförskämd mystifikation” ändrade de sitt
yrkande om frigivning till en anhållan om
Hellströms kvarhållande i häktet.
Skånska Postens referent gör följande avslutande reflektion om Hellströms lurendrejeri:
Ehuru det måste medgifvas, att ingen person,
blott någorlunda verserad, gerna kunde blifva
dupe af de Hellströmska industriknepen, kan
det dock ej nekas, att planen var för sitt egentliga ändamål: lättrogna och mindre kunniga
personers narrande, sinrikt nog uttänkt, och
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landskansliet med begäran om frigivning
hade besökt Köpenhamn tillsammans med
Hellström vid tre tillfällen under hösten
1843. Vid besöket den 5 oktober berättade
Hellström för mannen att arvtvisten var
avgjord och att ”Arvekollegium” högtidligt
skulle avkunna domen samma eftermiddag.
Referatet i Skånska Posten lyder:
Om e.m. kl. 3. begåfvo sig Hellström och bonden till den föregifna Rättens sessionslokal i ett
stort hus, dit Hellström ingick och anmodade
bonden att stanna utanför, men återkom efter
en kort stund och förde bonden upp i andra
våningen, der denne, mot erläggande af 1 rb:
dr, beviljades inträde i sessionsrummet. Inkomna, varseblefvo de 20 personer, alla klädda
i röda frackar och blåa byxor, sittande omkring
ett långt bord, Norberg såsom Ordförande vid
öfversta, och en Notarie vid nedersta ändan.
Inga andra parter än Hellström och bonden
voro synliga. Först uppropades 2:ne andra mål,
hvarvid 2:ne af Rättens ledamöter hvarje gång
uppstego, spelande rollerna af kärande och svarande, derefter Hellströmska arfsmålet, hvarvid
den ofvanomförmälte domen upplästes. Derpå
aflägsnade sig bonden och Hellström, hvilken
sednare fick domen uti fördegladt konvolut sig
samma afton tillsänd i sitt qvarter.
Vid ett senare besök i Köpenhamn av den
duperade bonden från Norra Åsbo fullföljdes bedrägeriet genom att Fyrvald (under
namnet Nordberg) i bondens närvaro
överlämnade tre stora förfalskade penningväxlar till Hellström. Mot en av dessa växlar
- på 11.333 riksdaler - hade bonden lämnat
penninglån till Hellström. De två övriga
växlarna var på 180.000 riksdaler respektive
”flera tusen mark Hamburger Banco”.

Britt-Marie Hansson
Framför mig sitter mejeristen Tore Jönsson,
Skurup, han fyllde 83 år i februari 2011.
Han är den siste i raden av mejerister i
Skurup. Tore är fortfarande en aktiv person
och en god berättare. Vi ska här försöka
att bevara en bit av de skånska mejeriernas
historia, den är viktig att spara till eftervärlden.
Skurup är en bygd som ur olika synvinklar
varit föremål för historisk omdaning. Ett
exempel är när Rutger Maclean på Svaneholms gods genomförde enskiftet med
början 1783. På ett gods som Svaneholm
livnärde sig med nöd 700 personer. Efter
25 år hyste godset inemot dubbelt så många
personer, som mådde väl. Detta var följden
av omorganiseringen inom jordbruket runt
Svaneholm och spred sig över hela Sverige,
enskiftet genomfördes i hela landet och var
klart ca 1807.
Ett annat stort projekt som påbörjades var
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Tore Jönsson

utdikning av våtmarker för att vinna betesmark för foder till boskapen.
Näsbyholms gods gjorde sitt första försök att
dika ut Näsbyholmssjön 1780 –1790, nästa
gång var 1830 med mindre framgång. Åren
1866 -1869 då utvann man stora betesmarker av den gamla sjöbottnen. Detta var av
största vikt för lantbruket, då man utökade
sin boskapshållning.
Herman Nilsson Ehle som var professor i fy3-2011 Byahornet 31

siologisk botanik vid Lunds Universitet och
växte upp vid Näsbyholmssjöns östra strand
på gården Elinelund. Professor Ehle var vida
känd både i Sverige och utomlands.
Han forskade inom flera botaniska områden, men är mest känd i världen för att ha
förändrat arvsanlagen i våra 4 sädesslag ,så
att de blev vinterhärdiga och resistenta mot
rostsjukdommar. Detta främjade att boskapen fick bättre kvalité på fodret och gav
därmed högre avkastning.
Här ovan nämns tre stora omvälvande områden som berörde lantbruket under 1800talets början och lade grund för en blomstrande mejerirörelse.
På 1800-talets början hade Danmark startat
upp andelsmejerier och Sverige började ta
efter detta. I Skurup bildades den första mejeriandelsföreningen 1894, man köpte då det
privata mejeriet som redan fanns för 9410 kr,
det är den fastighet som sedan blev Skurups
mejeri fram till nedläggningen1979.
Då blev följden att flera av de små mejerierna
lades ner, först i raden var Slimminge 1894,
Svaneholm 1899 och V. Vemmenhög 1900,
som låg inne på skolgården.
De kom som ett pärlband efterhand, Skönabäck 1931, Engströms mejeri vid torget i
Skurup 1934, Källstorps mejeri 1954 och
Tånebro 1956.
Rydsgårds mejeri fick ett annat avslut än de
övriga, oktoberstormen 1967 raserade den
höga skorstenen som vid sitt fall slog i sönder
hela mejeriet och därmed var dess historia
all.
Rydsgårds gård hade ett eget mejeri men
detta lades ner och gick till Rydsgårds mejeri.
I stället startade Ninni Maria Kronberg omkring 1931 torrmjölkstillverkning. Hon var
mycket intresserad av biokemi och näringsfysiolomi dock utan akademisk utbildning.
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Hon hade ett par olika patent och ett av dem
var för fodermedel som lämpade sig för kreatur. Ninni M Kronberg förlorade sitt patent
för torrmjölken, vid en rättslig process.
Skurups mejeris historia mellan åren 1894
och 1979 förmedlar Tore Jönsson så här till
oss.
- Jag har varit med om mycket i mejeriets
historia eftersom min far var mejerist här
före mig, så jag är uppvuxen med detta.
Min far hette Nils Oskar Jönsson han arbetade som mejerielev i Skurup och utbildade
sig till mejerist på Alnarps Lantbruksinstitut. En delegation från Skurup begav sig till
Alnarp för att få hjälp med att välja ut en ny
mejerist till sitt mejeri. Lotten föll på Nils O
Jönsson och han innehade tjänsten mellan
åren 1930 till 1967 alltså i 37 år.
På den tiden bodde mejeristen med familj i
mejerifastigheten så Tore mer eller mindre
föddes och präglades av livet med mejeriet.
Det var således rätt självklart att gå på mejeristutbildningen på Alnarp. Tore Jönsson
uteximenerades som mejerist 1951.
- När man tog mejeriexamen på Alnarp fick
man en vit mössa med gul snodd. Mejerister
som utbildades på andra mejeriskolor fick
bara ha svart snudd. En viss rangordning,
som i det militära
Han arbetade en tid som lärare i mejeristutbildningen på Alnarp men fick ganska snart
tjänsten som förste mejerist under sin faders
ledning som då hade titeln mejeriföreståndare eller disponent.
- Det var andra tider då: 1954 hade vi 112
mejeriföreningar i Skåne och i dag har vi
en förening, Skåne Mejerier. 1979 stängdes
Skurups mejeri efter 85 års verksamhet.
Vi hade 1000 leverantörer av mjölk dagligen
då, i dag är det bara ett par leverantörer i
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samma område. Under krigsåren skulle en
del mjölk levereras till Stockholm. Den
mjölken gick i en rörledning från mejeriet
över Västergatan via Dammgatan, fram till
södra stickspåret där mjölken lastades i särskilda tankvagnar för vidare transport.
Skurupsosten var känd för sin fina kvalitet.
Sista året var 99 % av all ost från Skurup
Runmärkt i första klass, överlägset bäst i hela
landet.
- År 1931 tillverkade vi 19 000 kg ost och
1979 på ett år var vi uppe i 1 miljon 200 tusen kg. Vi hade 400 tusen kg ost i lager. De
ostar vi tillverkade var Herrgårdsost, Prästost
och Gräddost.
De första åren kom mjölkskjutsarna med
häst och vagn men eftersom tiden gick blev
det mer och mer lastbilar. De sista åren var
det tankbilar som hämtade mjölken på gårdarna i kylda tankar.
Så länge det var leverans i kannor så kunde
lantbrukaren köpa tillbaka vassle eller skummjölk till grisar och kalvar. Man kunde
också skicka med en liten låda med en lapp i
som man beställde smör och ost till sitt eget
hushål
Mejeriet i Skurup hade även två affärer där
man kunde gå med sin egen kanna och köpa
mjölk och grädde i lös vikt samt ost och
smör.
Skurups mejeri var ett föredöme och behärskade alla grenar inom mejerirörelsen som
smör, ost och konsumtionsmjölk. Därför
hade man hela tiden elever. Den som ville
bli mejerist skulle ha minst två års praktik
innan mejeristskolan i Alnarp eller på Ultuna Lantbruksuniversitet och då låg Skurup
väl till för praktik. Det var inte ovanligt med
elever från både Tyskland och Polen.
En elev som Tore minns särskilt är Stefan
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Smoczynski från Olsztyn i Polen som gick
på Ultuna men arbetade som elev i Skurup
under fem somrar. Den eleven har verkligen
avancerat, han blev både lärare professor och
är nu högste chef för hela högskolan i Olsztyn, Polen.
- Jag har varit nedbjuden till honom flera
gånger och då är det högtidliga festligheter,
som en gång när jag kom in i lärarrummet,
då satt det fem professorer som alla hade
varit elever och vänt ost i Skurup. Det var en
stark känsla
Ett annat tillfälle som Tore minns var när
det var personer inbjudna från hela världen.
Alla gästerna fick i uppdrag att plantera var
ett träd med sitt namn på. Så på Universitetet i Olsztyn finns ett träd med namnet Tore
Jönsson Skurup nr 25.
Ännu ett tillfälle berättar han om, då var
alla lärarna klädda i röda kåpor och Stefan
hade då över den röda kåpan en midjelång
sobelpäls.
- Jag har hedrats med flera utmärkelser som
t.ex. med Universitetets guldmedalj och flera
olika plaketter. Man bemöts som om man
var en kunglighet och inte en liten mejerist
från Skurup.
Tore har haft ett rikt liv på många sätt. Han
bor i sin villa i centrala Skurup där han
bott med sin familj i många år. Hans barn
är utflugna och hans fru är borta sedan ett
antal år. Förutom sitt yrke har Tore haft ett
brinnande intresse för skytte, där han har
varit en ledare inom Skurups Skytteförening,
60-år i styrelsen och 40-år som ordförande.
- Jag har många utmärkelser därifrån.
Andra intresse är boul och pensionärsdans.
När vi avslutar samtalet ler Tore och säger:
- Ja, det har varit intressant att få vara med
på hela denna utveckling .
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Nu finns Elly Hallgren på CD
Bertil Wilhelmsson

Byahornet har tidigare skrivit om Elly Hallgrens uppskattade böcker på bygdemål. Nu
finns tre av dem inlästa på CD-skivor av
dottern Ingegärd Sundell.
Elly Hallgren (1909 – 1972) var född i Valleberga i Ingelstads härad på Österlen. Hon
debuterade 1947 med diktsamlingen ”Per
Jinssen i Mossen”. Tre år senare kom ”Lerjor
å sonbacka” och hennes inmutade område
var Österlen och hon skrev på sin födelseorts
dialekt. År 1954 kom ”Ola Pärs ålagilla å andra pasjasjor”, en samling berättelser.
Ytterligare fem böcker gavs ut, den sista år
1969.
Elly Hallgren sa ofta att hon gärna velat fortsätta att studera, men det tillät inte föräldrarna. Hon skulle stanna och hjälpa till med
jordbruket. Föräldrarna hade på den tiden
ett litet torp i Kåseberga. Eftersom Elly var
duktig i skolan, hände det att hon det sista
läsåret (7:e klass) fick hjälpa sin lärare att
undervisa de mindre barnen. Denne försökte
visst också övertala hennes föräldrar att hon
skulle få läsa vidare.
Dottern Ingegärd Sundell berättar för
Byahornet att hennes mor var väldigt ung
när hon träffade sin blivande man Ingvar
Hallgren, som först utbildade sig till målare
(hans far var målarmästare och behövde
hjälp), men som efter studier på korrespon34 Byahornet 3 -2011

dens sökte och kom in på Lunds folkskollärarseminarium.
- Efter examen blev det bröllop och mina
föräldrar flyttade upp till Jonstorp i Kullabygden där far fick tjänst. Mor började med
att gå en matlagningskurs, och hon blev en
stjärna på att laga god mat! Sen blev det tre
barn, och hon var bl a mycket duktig att sy
alla våra kläder.
Elly Hallgrens skicklighet i textilslöjd gjorde
att hon arbetade som slöjdlärare några år,

trots att hon inte hade någon formell utbildning för detta. Hon lärde sig också engelska
genom att gå flera terminer i studieförbundskurser. Hon blev mer och mer anlitad som
föreläsare och tog därför också körkort.
- Det språk mor använder är detsamma som
Henrik Wranér skrev på. Han dog 1909,
samma år som mor föddes. Det är således
egentligen inte den dialekt som talades av
hennes föräldrar utan av hennes far- och
morföräldrar. Hon lärde sig dialekten genom
att hon ofta besökte gamla människor i bygden som berättade sina historier.
Elly Hallgren var noga med att språket
skulle vara naturligt (inga krystade ordföljder alltså), att rimmen skulle vara äkta och
att rytmen skulle vara exakt. Den välkände
språk/dialektvetaren Ingemar Ingers i Lund
framhöll ofta att hennes språk var äkta och
genuint.
- Min far var en stor supporter. I början
var det han som renskrev manus och skötte
kontakter med pressen. Det hände då att
han satte in ett och annat kommatecken i
texterna, eftersom det inte var mors starka
sida. Jag tror hon tyckte att far var onödigt
pedantisk - vilket han ju också var, präglad
av sitt yrke som folkskolärare.
Alla cd-skivorna och en nyutgåva av Ola
Pärs Ålagille kan köpas på Österlens museum, men också direkt från Ingegärd
Sundell och då är priset 100 kr/st för de två
första och 120 kr för den tredje cd:n, (”Ola
Pärs ålagille”) allt inklusive moms men plus
porto. Boken kostar 100 kr. Paketpris för alla
tre skivorna är 300 kr, inklusive både moms
och porto.

egna tonsättningar av t.ex ”Skausnúan”, ”Po
Kåsebjera backar” och ”Mormors or”. Det är
tänkt att även dessa visor skall komma ut på
CD.
Kontaktuppgifter:
042-342894 eller 070-36 69 256
info@ordoton.com
Betesvägen 59, 26354 Lerberget

Ingegärd Sundell håller föreläsningar om sin
mor och hennes verk och sjunger då också

Elly Hallgren
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Holmquists mormor Signe Odder var en
duktig pianist och biografmusiker en tid,
dessutom var Alice Babs far också pianist
och biografmusiker under 1920-talet.

Filmhistoria
Del 1
Jan-Olof Hansson

Jag lyssnade på radions P4 en kväll i augusti
2010. Efter vad jag läst i dagstidningen så
skulle dokumentärredaktionen ha ett entimmes reportage om Florabiografen i Sjöbo och dess biografmaskinist Leif Larsson.
Det var ett mycket intressant reportage.
Leif Larsson som nu är sjuttiofem år var
fortfarande aktiv som maskinist på Florabiografen och det hade han varit i fyrtio år.
Filmprojektorerna var sjuttio år gamla och
fungerade fortfarande men skulle troligen
bytas ut inom en snar framtid. Det bekräftades också med ett reportage i Skånska Dagbladet i november. Det skall nu bli digitala
visningar på Florabiografen.
I september 2010 fick Ennio Morricone, som
skrivit filmmusiken till 500 filmer, mottaga
Polars Music Prize i Stockholm. Vidare så
firade Scalabiografen i Ystad 100 år som bio.
Det är den äldsta biografen i Sverige som
fortfarande har filmföreställningar.
Allt detta sammantaget gjorde att jag beslutade mig för att försöka få ihop en artikel i
Byahornet och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper inom branschen.
Jag är född och uppväxt i Malmö sedan
mitten av 40-talet. Från början av 60-talet
36 Byahornet 3 -2011

till mitten av 8o-talet hade jag biografmaskinistsysslan som s.k. ”extraknäck” c:a två
kvällar i veckan, både på Europa Film- och
SF:s biografer.
Men intresset för biografer började i släkten
redan i inledningen av 1910-talet då min
farbror Edvin Hansson kom i kontakt med
biografägare och lärde sig biografmaskinistyrket och arbetade också som filmgranskare på ett filmbolag. Samtidigt tog han
cellolektioner under ett antal år och blev från
1918 biografmusiker och kapellmästare i
Eslöv tills ljudfilmen slog igenom 1929-1930.
Han övergav aldrig biografbranchen och inte
heller musiken som han höll på med till början av 1970-talet vid olika tillfällen. Många
är dom som har arbetat inom biografbranschen under 1900-talet då det endast fanns
s.k. ”singelbiografer” i motsats till dagens
”multibiografer” med ett 10-tal salonger på
varje biograf.
T.ex. så började arbetarförfattaren och nobelpristagaren Eyvind Johnsson som biografmaskinist i Norrland c:a 1917-1918. Vidare så
började Elvis Presley som biografvaktmästare
1953-1954.
Biografmusikerna var många som både fast
anställda och som extraarbete, bl.a. en hel
del duktiga symfoniker i dom större städerna
och större biograferna. TV-profilen Lasse
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Hur som helst så fick filmen och den rörliga bilden sitt genombrott dom sista åren
av 1800-talet, närmare bestämt den 25:e
december 1895 då bröderna Lumiere i Paris
för första gången i historien visade film offentligt med filmerna ”Tåget anländer till
stationen” och ”Arbetarna slutar på fabriken”.
Sedan följde England, USA och Tyskland
efter.
Den första filmvisningen i Sverige skedde
den 28:e juni 1896 på Pilstorpsutställningen
i Malmö vid nuvarande Helmfeltsgatan.
Det var dansk personal från Konsertpalaet
i Köpenhamn som visade film i två och en
halv månad. Ett monument restes här till
100-årsminnet den 28/6 1996 av filmaren
Lars Westman och kulturkommunalrådet
Anna Brandone. Jag återkommer senare till
arrangemangen kring hundraårsminnet.
Malmö hade bestämt att ha en stor Slöjdoch Industriutställning sommaren 1896
som också kallades Pilstorpsutställningen.
Utställningsområdet sträckte sig från Rönneholmsvägen mellan nuvarande Fersens väg
och Carl Gustavs väg ner till Kungsparken.
Det var ett stort utställningsområde med
stora paviljonger. En teaterbyggnad restes
också på Pilstorpsparken och det var i denna
byggnad som filmvisningarna ägde rum.
Lokaler för filmvisningar uppstod lite här
och var och Skåne höll sig framme att ta sig
an det nya underhållningsmediet genom
att importera filmer från främst Frankrike,
England och Tyskland i början. Skåne blev
något av ett filmcentrum de tio första åren av
1900-talet.
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I Malmö fanns en man som hette Frans
Lundberg och han spelade in ett antal
dokumentärfilmer och ett ganska stort antal
spelfilmer där många gick på export. Han
använde ofta danska skådespelare bl.a. Ida
Nielsen (ej att förväxla med Asta Nielsen).
Frans Lundberg höll på att filma till ungefär
1911. Förutom filmproducent så var han
även biografägare både i Malmö och Köpenhamn, bl.a. Stora Biografteatern på Södra
Tullgatan 3 i Malmö ett par år.
Samtidigt i Kristianstad hade man bildat
ett filmbolag som man kallade Svenska Bio
och där producerade man ett ännu större
antal filmer och dessutom antagligen bättre.
Kristianstad har från denna tid idag ett filmmuseum där filmateljén är bevarad sedan
1910 och där visas då och då filmer från den
tidiga produktionen.

3-2011 Byahornet 37

Danskarna var tidiga med att bilda ett
filmbolag 1905 och detta kallades för Nordisk Film vilket än idag är verksamt och är
världens äldsta ännu existerande filmbolag.
År 1906 producerade dom en rad spektakulära filmer som ”Lejonjakten”, ”Björnjakten”
och ”Isbjörnsjakten”. Björnjakten spelades
in i Kristianstadstrakten vid sjön I mmeln.
Länsmannen där blev anklagad för att ha
tagit mutor i form av ”starka drycker” då han
beviljade filmarna tillstånd till ”Björnjakten”,
men Länsmannen förklarade sig oskyldig
”att han absolut inte mottagit några rushaltiga drycker” och han blev frikänd. ”Lejonjakten” och ”Isbjönsjakten” spelades in i Dragör.
Djuren hade man köpt frän en djurpark i
Tyskland som hette Hagenbeck. Filmerna
blev en succé i Skandinavien såväl som i
utlandet. Det blev t.o.m. så att Nordisk Film
använde isbjörnen som sitt firmamärke och
logotype och så är det än idag.
Stumfilmerna fortsatte att produceras i
rasande takt framförallt i USA, England,
Frankrike och Tyskland och biografmusikerna hade fullt upp att göra för att spela till
filmerna.
Charlie Chaplin kom in på filmens bana i
början av 1910-talet och han producerade
många filmer som gjorde jättesuccé. Redan i
mitten av 1920-talet var han en av världens
rikaste personer. Det fanns mycket pengar
att tjäna på filmenverksamheten, så Stockholm tog hand om det mesta av Sveriges
Filmproduktion från omkring 1913.
Stumfilmsvisningarna med levande musik
varade i c:a 30 år innan ljudfilmen kom mellan 1928-1930. Stumfilmsmusiken kunde
vara allt mellan en pianist på mindre biografer till 10-15 musiker på dom större biograferna i Sverige. I USA som ibland byggde
stora biografpalats med plats för 3000
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Min farbror Edvin Hansson gifte sig och
bosatte sig i Eslöv från 1918 och bodde där
till sin död 1974. Från 1918 till 1929 var han
biografmusiker och kapellmästare i Eslöv på
Palladiumbiografen och Metropolbiografen.
Jag passar på tillfället att framhålla två av
stadens döttrar. Det är dels operasångerskan
Gertrud Pålsson-Wettergren som föddes
1897 i Eslöv och dels den legendariska Ulla
Billquist som föddes där 1907. Båda medverkade i några filmer på 1930- och 1940-talet i
mindre roller med sånginslag. Gertrud Pålsson-Wettergren var 1920 –30 och -40-talets
Birgit Nilsson i Sverige. Hon var anställd vid
Kungliga operan i Stockholm mellan 19221948 och var hovsångerska sedan 1936. Hon
gästspelade också på Metropolitan i New
York och Covent Garden i London.
- 4000 personer, där spelade hela symfoniorkestrar stundtals.
Dom första åren av 1900-talet visades film
i provisoriska lokaler. Projektorerna vevades
för hand då elektriciteten inte hade slagit
igenom fullt ut. Men från 1905-1906 så
började man bygga riktiga biografer och på
10-15 år växte antalet biografer som svampar
ur jorden. Publiken strömmade till lavinartat
och 1918-1920 byggdes stora biografpalats
i Sverige, eller biografteatrar som man sa på
den tiden, framförallt i Stockholm, Göteborg
och Malmö. Ofta rymde varje biograf c:a
1000 personer. Filmproduktionen kom igång
på allvar i mitten av 1910-talet och publiken
bara ökade och ökade och biograferna blev
bara fler och fler.
Filmen, litteraturen, teatrarna och musiken
har från början varit mycket nära sammankopplade och är så givetvis fortfarande.
Böcker blir film, böcker blir teater, teater blir
film, film blir teater och musikens genomslag
med film och teater är enormt.
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År 1929 hade stumfilmen varat i drygt 30
år och så kommer då ljudfilmen. Tusentals
biografmusiker blev i ett svep friställda, så
även Alice Babs far har hon berättat vid
något tillfälle. Alice Babs spelade huvudroller
i några filmer på 40-talet.
Men innan jag lämnar stumfilmstiden helt
så kan jag nämna att det var inte helt riskfritt
att vara anställd på bio eller som biobesökare. Filmremsan på den tiden var baserad
på nitratblandning, alltså explosivt vid viss
temperatur och det hände vid flera tillfällen både i Sverige och utomlands att filmen
fattade eld då den gick sönder i projektorn.
Det hände t.o.m. att hela biografer brann ner
och att biobesökare omkom. Säkerhetsanordningar var inte tillräckliga på den tiden.
Säkerheten stärktes betydligt med tiden på
själva projektorn och säkerheterna i salongerna. Men s.k. brandfarlig film användes på
biograferna ända fram till 1950 då de förbjöds att visas. S.k.säkerhetsfilm eller brandsäker film började användas någon gång på
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30-talet. Om ni har sett den fransk-italienska
succå- och oscarsnominerade filmen ”Cinema Paradiso” från 1988 så visas precis vad
jag har nämnt, att biografen brann ner och
biografmaskinisten blev skadad. Beträffande
biografmaskinist så kan jag nämna en film
från 1957 med Peter Sellers i huvudrollen
som biografmaskinist och Margareth Rutherford som biografkassörska. Den är oförglömligt rolig och dråplig. Filmen hette på
engelska ”The smallest show on earth”.
Filmbranschens samarbetskommitté skrev
för c:a 30 år sedan att ”En biografmaskinist kan inte göra en dålig film bra, men
maskinisten kan göra en bra film dålig”.
Man syftar då på att maskinistens arbete är
synnerligen viktigt med alla detaljer som var
tvungna att genomföras riktigt under föreställningarna. Peter Sellers misslyckades som
maskinist av flera omständigheter. Därför
blev filmen också mycket rolig.
Som sagt så ökade antalet biografer i Sverige
hela tiden. Varje litet samhälle med självaktning och med någorlunda stort antal invånare skulle ha minst en biograf. Redan under
stumfilmstiden sökte många i Sverige lyckan
inom filmens värld särskilt till USA. Där
har vi ju förstås Greta Garbo. Men redan
1905, samma år som Greta Garbo föddes,
emigrerade en kvinna som hette Anna Q.
Nilsson till USA. Hon föddes i Ystad 1888
och blev upptäckt på 1910-talet av en agent
i USA och kom att bli en stor filmstjärna i
USA under stumfilmstiden. Hon hade en hel
mängd småroller ända fram till 1950. Under
ljudfilmens tid var det månas svenskor som
blev berömda i USA som Ingrid Bergman,
Signe Hasso, Märta Thorén, Viveka Lindfors
och Anita Ekberg från Malmö m.fl.
/Fortsättning i nästa nummer/
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Folk i Vismarlöv
Morgan Levin

Som Byahornet tidigare har berättat har
Morgan Levin forskat i Vismarlövs historia. Här får vi fler berättelser från denna
trakt strax öster om Malmö
Från Kyrkängarna rakt upp mot Hyby hägnad låg ett litet torp som i folkmun kallades
för Slåntorpet eller Slåntorna. I detta lilla
torp bodde familjen Albin och Hulda Jonsson men de kallades i folkmun för ”Fiskus”
vilket ansågs som ett fult namn. Därför
sades det aldrig högt. Albin Jonsson kallades
för ”Albin pölsapittor”. Anledningen var att
han försörjde sig och sin familj genom att
cykla eller gå omkring med en låda knackwurstar han sålde i byarna.
Frun Hulda kallades för Hulda Fiskus av
alla i byn. Hon var en gammal dam som
gick långa sträckor med en liten lädertunika som hängde över axeln i ett snöre. I
denna lilla väska hade hon sytillbehör såsom
sytråd, synålar, knappar och gummiband.
Om man stötte på henne ensam kunde man
fråga snällt så hade hon även kondomnålar
i ett speciellt fack. Detta gick hon omkring
och sålde till folk i byn så att man kunde
lappa sina kläder. När det var säsong hjälpte
de till med betor och potatisskördning. Albin åkte också in och torgade lite då och då.
Hulda var en respekterad kvinna trots att
hon ofta inte visste vilken dag det var. Hon
levde varje dag som den kom. En dag var
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hon hemma hos en familj i byn. Hon erbjöds
kaffe vilket hon gärna ville ha. Sen bjöd man
henne på fastlagsbulle varpå hon skrålade
med glad röst ”E de fasteladan ida, de visste
ente ja”. Sedan sprang hon raka vägen hem
för att fira denna högtid med maken Albin.
Kort tid senare hamnade Albin och Hulda
på ålderdomshemmet i Hyby. Huset revs då
det var i ett mycket dåligt skick. Tidigare
hade huset varit en rak skånelänga med
klineväggar och halmtak. Till detta hörde
ett uthus där man hade toalett och förråd.
Troligen hade man lite djur till husbehov på
det lilla torpet. Fattigt var det. Man minns
att Hulda och Albin på ålderns höst hade
en stor låda till bord och runt denna fanns
flera gamla smålådor som skulle fungera som
stolar. Dessutom levde de mest på kräftor
under stora delar av sommarhalvåret. När
Hulda handlade var det alltid ett hekto kaffe
och två pilsner ”-så add Albin osse får nåed”,
som hon brukade säga. Mer fanns det inte
pengar till.
Innan de hamnade på ålderdomshemmet
i Hyby gjorde sig Albin Fiskus känd bland
folket i trakten som en riktig festprisse. Rik
var han absolut inte men hade han något
lite över brukade han ta det till Bökeberg.
Där fanns en första klass servering där man
hade mat och dans, en andra klass servering
där man bara serverade mat och så fanns en
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tredje klass servering där man nästan bara
serverade pytt i panna. Till tredje klass kom
de allra fattigaste för att supa. Pytt i pannan
som serverades var inte det viktiga för dessa
personer utan togs troligen in och värmdes upp flera gånger under samma kväll.
Här höll Albin Fiskus till och ofta fick han
bäras ut av vakterna under stora protester.
Vakterna var stora resliga karlar och Albin
liten som en sparv, de tog honom under
armen och han sprattlade som en fisk minns
många. Några veckor senare var det samma
visa igen, till slut var han nästan lite kompis
med vakterna. Namnet Fiskus fick han inte
för att han sprattlade som en fisk utan för att
han i unga dagar handlat med just fisk. Under åren lärde han sig att anpassa sina affärer
efter säsong. När det var kräfttider sålde han
kräftor, när det var bärtider sålde han bär. På
detta vis hankade sig Albin och Hulda fram
trots att det många gånger var riktigt fattigt
och eländigt.

drängen Johan.
När Jins Maversen först såg lille Olof sade
han ”Jaså, darr e vår lilla vöjtepåg. Du kan
vell lesa?” Läsa var något som Olof fått lära
sig och som han även alltid hade drömt om.
Men varför skulle han läsa när han skulle arbeta på gården? Innan Olof hann svara sade
hans moder ”Ja, e de nåed som han duer ti,
så e de de, men vaffor frågar Jins Maversen
de?
Jins Maversen svarade ”Jo, forrstår Bengta
Rasmus Ols, vi bruar alltid lesa en bid ve
bored, å de har ja nästan säl alltid jort men ja
haur ente så gott om tänn i mongen nu, så ja
tänkte add Olof kunne gjorra de”

Bortom Alfred Nilssons ligger längst upp på
vägen ytterliggare en gård. Detta var tidigare
ett av Vismarlövs krono rusthållarehemman.
Här ska även ha legat ett litet gårdsbränneri
fram till andra halvan av 1800-talet. Från
1855 ägdes gården av en man kallad ”Jins
Maversen” eller Jöns Mauritzon som han
egentligen hette.

Olof fick sedan läsa bordsbön vid varje middagstillfälle. Som åttaårig påg fick Olof slita
hårt. Han fick plocka sten på de stora fälten.
I ett par veckor höll han på att plocka sten
oavsett väder. Med en dålig gammal osmord
rullebör, naglar som var bortslitna, handleder som var röda som blod och uppslitna
handlover fick Olof tömma de 30 tunnlanden från sten. Endast de sten som var i storlek med ”Kjyllingaägg” kunde få ligga kvar.
Som omväxling lät Jins Maversen Olof två
gånger om dagen mocka under korna, bära
hackelse till hästarna, hämta tidningen eller
rulla till handlaren (8) efter svagdricka.

Hit gick Olof Rasmusson 1897 som åttaåring med sin mor till sin första tjänst. Olof
hade fått en så kallad sommartjänst på gården. Som åttaåring var självklart Olof orolig
över hur han kunde arbeta. Han var både
liten och klen. Men hans far gav honom de
uppmuntrande orden ”Aja Olof, en liden
hinger å gjorra mied, men en stor vännor si
om” Med de orden i ryggen fick Olof gå in
i sin drängakammare som han delade med

Efter 6,5 månader utan sin mor och far
slutade sommartjänsten den 1 Oktober. Då
fick han sin belöning. Mor Jins Mavers sa
att han varit ”dokti i sitt arbaj so han skulle
få nåd grannt ti stycke i skolan” Olof fick
ta emot en prislista från en symaskinsfirma.
Till denne fick han en så kallad ”skättefallskostym”. Skräddaren i byn hade sytt den på
beställning av Jins Mavers. Till saken hör att
västen var så liten att den ej gick att knäppa
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Olof Nilssons gård. Familjen Nilsson framför gården. Fr.v Agda Nilsson, Kjell Nilsson, Anders Ohlsson, Olof Nilsson, Gunnar Nilsson och Allan Nilsson.

och byxorna som hörde till var så långa att
de gick ut över skorna när de egentligen
skulle slutat vid knäna. Detta var bra tyckte
Olofs far som sade ”Ja, di bler bra ti vinteren,
forr du kan binga en trå om dom udanforr
tärna, så sparar du hossor.” Hängslorna till
byxorna var bara tygremsor med ett hål i
varje ända. Även på 1800-talet kan dessa
gåvor ha räknats som något torftiga. Trots
lönen kom pågen Olof tillbaks sommaren
därpå. Olof blev så småningom en mycket
duktig författare och har skrivit bland annat
”Lutegott å tjörnepigga, 1928” och ”Blann
stuegubba å gårafolk, 1930”. I dessa har Olof
bland annat skrivit om episoder ur sitt liv
som inspirerat till ovan skrivna text..
I början av 1900-talet hette ägaren Nils Pet42 Byahornet 3 -2011

tersson. Han hade inte underhållit byggnaderna nämnvärt utan inriktat sig helt på
lantbruket.
Gården såldes 1930 till Olof Nilsson och
hans hustru Agda. Paret härstammade från
Häckeberga men hade bott en period uppe i
Norremark. Det var under deras tid i Norremark som de kom i kontakt med Nils
Pettersson som blivit till åren och ville sälja.
Olof fick börja renovera stället. Stallarna
renoverades direkt. Boningslängan var det
sista man gjorde vid eftersom driften av gården var viktigare än boendet. 1935 byggde
Olof även en ny lolänga. Den byggdes av en
snickare Lindgren från Klågerup. Allt virke
låg noga utlagt på marken och var numrerat
med romerska siffror. Första året blev det
Skånsk historia - folkminnen - skrönor

rekordskörd och längans plats räckte inte till
och Olof funderade om den skulle räcka till
framöver. Dock blev året 1935 det enda med
så stor skörd.

bakning och uppfostran av sina barn. Idag
när man kan vara både mammaledig och
pappaledig kan man ställa sig frågan hur bra
man egentligen har det?

Paret hade fyra barn i ordningen Allan
f.1915, Gunnar f.1919 Olle f.1923 och Kjell
f. 1928. Olle dog i hjärnhinneinflammation 1927 under familjens tid i Norremark
endast 4 år gammal. Detta var en svår tid
för familjen som året därpå fick sonen Kjell.
Alla barnen fick börja arbeta vid tidig ålder.
Kjell minns hur han som 11-åring fick köra
hästräfsan.

1936 råkade Olof ut för en otäck olycka
inne i Malmö där det var hingstpremiering
på Husarkasernen. Läktaren rasade samman och Olof fick ett komplicerat benbrott.
Gården kunde inte drivas vidare av sönerna
som var för unga. Deras dräng Anders Olsson var för gammal och Agda kunde inte dra
ett tyngre lass än det hon redan hade. Efter
rättsliga tvister med hushållningssällskapet
om ersättning och stor smärta för Olof som
för alltid blev halt kom man fram till att sälja
gården 1941. Allt lösöre auktionerades ut.
Detta var en stor sorg för yngste sonen Kjell
som då var 13 år.

Det värsta jobbet var betorna. Man fick gallra och ta upp dem för hand. Satt man ner
fick man ont i knäna och stod man upp fick
man ont i ryggen. Man fick sina rader man
skulle vara klar med innan kvällen. Betorna
lades på hög och täcktes med blasten som
skyddade mot frost. Man hade Malmö-Genarps tåget ”GenarpsJohanna” som klocka.
När 17:40 tåget kom var det dags att hålla
kväll minns Kjell.
Betorna skulle sedan lossas nere i Klågerup
där betmassa lastades på. Ett par turer med
betor tog hårt på de unga bröderna Nilsson.
Deras mor Agda gjorde även hon ett stort
jobb på gården. Hon var delaktig i allt
åkerarbete men hade utöver det ansvaret för
7-8 mjölkkor som skulle mjölkas tre gånger
dagligen, utfodring av kalvar och smågrisar,
trädgårdsarbete, skötsel av höns och gäss
samt slakt. Hon brukade även cykla de två
milen in till Mårtenstorget i Lund till Mårtensafton för att sälja gårdens gäss.
Utöver detta hade hon ansvaret för matlagningen i huset, lagning av kläder, vävning,
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Vill du veta mer om familjen Olof Nilssons liv kan du läsa ”Minnen från en gård i
Vismarlöv, ett tidsdokument från 1930-talet”
författad av Kjell Nilsson och med fulla rättigheter använd som referens i detta stycke.
Nya ägare 1941 blev Oscar och Berta Andersson. De köpte upp det mesta av Olof
Nilssons lösöre och drev gården vidare fram
till 1959 då Nils Albin och Anna Magnusson
köpte gården.
Magnusson ägde gården fram till 1968 då
den styckades av med hjälp av Bara kommun, marken såldes till Klågerupsgård och
husen till Petersén som bland annat var grisuppfödare. Från Olof Nilssons gård gick det
en väg upp till en gård i Norremark, denna
plöjdes upp på 1960-talet.
Åter ute på den gamla landsvägen är det
första huset på vänster sida skräddare Olof
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Rodhes. Det nuvarande husets stomme ska
ha rests runt 1890 och byggdes utanpå det
gamla huset som revs först när det yttre var
klart. Rodhes flyttade in efter den privatpraktiserande barnmorskan Maria Persson.
Olof kom från en skräddarfamilj i Aggarp
utanför Svedala. Olofs fader hette Anders
Olsson och lärde alla sina fyra söner till
skräddare. Sönerna Olof, Anton, Axel och
Emil åkte över till Köpenhamn där de gjorde
sina gesällprov. Alla blev titulerade skräddarmästare. Deras efternamn var innan gesällprovet ”Andersson Olsson”. Alla utom Anton
tog nya gesällnamn. Axel, Emil och Olof
singlade slant om olika namn. Efter proceduren stod det klart att Olof fick ta namnet
Rodhe. Emil och Axel tog namnet Olsén. En
syster fanns också i skräddarfamiljen. Hon
hette Emma och arbetade som sömmerska i
föräldrahemmet i hela sitt liv.
Emil startade ett skrädderi i Svedala, Anton
bodde kvar i Aggarp, Axel stannade kvar i
Danmark där han bodde under hela livet.
Olof hamnade i Vismarlöv och startade upp
sin verksamhet i byn.

Innan dess hade Olof i början av sin yrkeskarriär varit anställd på ett stort skrädderi i
Danmark där det bara syddes frackar. Detta
var ett bra jobb med tanke på hur han och
hans bröder fick jobba när de bodde i Aggarp. Då åkte bröderna med sin far ut i flera
veckor och sydde till folk på olika ställen.
Ett slitsamt jobb för unga lärlingar. Olofs fru
följde med till Skåne från Danmark. Hon
hette Ida Mathilda och jobbade med att sy
hattar.
Paret Rodhe kallade varandra Mutti och
Fatti, och deras hund hette Prins. Det fanns
även en alldeles vit katt i parets ägo. Denna
fick aldrig vara inomhus eftersom Olof hatade katter. Trots detta verkade katten tycka
om Olof. Varje gång han sov middag med
öppet fönster kunde pågarna se hur katten
hade hoppat upp och lagt sig tillrätta på
Olofs mage. När Olof vaknade åkte katten
ut och han svor några ramsor över halmstråna som stack ut från gylfen. Pågarna i byn
brukade sticka in dessa halmstrån då Olof
sov på sitt skräddarbord som stod alldeles vid
fönstret.

Fatti var en inbiten piprökare som vanligen
rökte cigarravfall. Han sågs alltid med pipan
i munnen. Pågarna i byn fick varje dag order
om att springa ner till Sundells för att handla
tobak. ”-Ni vidd vikken sort de ska va ellor
hur?” sa Olof till de små grabbarna som
villigt sprang ner till handlaren, lade fram
pengarna på disken och utropade ”En ask
Mixture ti Rodhe”. Rökningen hade många
negativa följder. Vid ett tillfälle hamnade
Mutti på lasarettet och skulle ha blodöverföring. Fatti ville ställa upp som blodgivare
men det ville inte Mutti för det vara bara
”piveskit” i hans blod. Även alla kläder som
lämnades in till honom fick hängas ut för
luftning innan avhämtning.
Man kan tro att allt luktade rök inne hos
Rodhe men många minns att det även
kunde lukta mycket gott från hans öppna
fönster. Olof Rodhe hade alltid ett hett
strykjärn på spisen, ström fanns inte i detta
hus på Rodhes tid. Med detta strykjärn strök
han de kläder han sytt upp. Många minns
än idag doften av nystrukna kläder som man
kunde känna när man gick förbi hans öppna
fönster.
Ibland rörde det sig om väldigt exotiska
dofter då Olof och hustrun Ida var hängivna
tedrickare. Te var något inte många drack
i Sverige under tidigt 1900-tal. Därför var
nyfikenheten stor hos barnen som förstod att
det inte var kaffe som orsakade dessa ljuvliga
dofter.

Rhodes 1950
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Det var inte alltid dofter som kom ut från
fönstret. Ibland kunde det komma konstiga
ljud som drog till sig alla ungarna. Det var
Mutti som hade en gammal tramporgel som
inte var helt tät. Vissa toner ljöd hela tiden.
Hon spelade Marseljäsen med alla ungarna
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i byn som åskådare. Då hon spelade svepte
hon in sig i en filt för att inte få blåskatarr
från den utpysande luften från orgeln.
Trots att Rodhe bara hade en modell på alla
kostymer och att snittsen på kläderna oftast
passade till kraftfullare personer gick hans
affärer bra. Han var en respekterad man som
till och med hade råd att ge extra rabatt till
de allra fattigaste.
Hos Rodhe gick i regel alla drängar på torsdagar och fredagar för att få sina finbyxor
pressade så att de skulle kunna gå på dans
uppe i Domarringen. Rodhe tog inte många
ören för att stryka ett par byxor och därför
hade alla råd. När de kom och hämtade sina
byxor gick alla drängarna hem till sina kammare med byxorna fint hängda i pressvecken
över armen. Sedan kom de ut som förbytta i
finkläderna och cyklade till dansställena.
På 40-talet hade Olofs hustru gått bort och
kvar fanns Olof som börjat bli till åren kommen. Han fortsatte att arbeta in i det sista.
Under den mycket varma sommaren 1945
somnade Olof in på sitt skräddarbord i sin
karakteristiska skräddarställning. Ingen lade
märke till att han var död eftersom man var
van vid att se honom sittande i sitt fönster.
Till sist kom en i grannskapet på att han
var död. Med isbrist som följd av den varma
sommaren mindes kistbärarna inte Olof för
hans skrädderi utan för den odör som kom
från kistan. Hemmet auktionerades ut. Dagens ägare hyr ut huset.

Texten hämtad ur en kommande bok om Vismarlöv (se
tidigare nummer av Byahornet)
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Spelhålan i Perstorp
Guno Haskå

Om man idag passerar hembygdsgården
i Perstorp har man svårt att tro att denna
idyll för nära 200 år sedan var ett syndens
näste. På 1840-talet var gården skådeplats
för olaglig dans och dryckeslag, hasardspel
och t.o.m. ett dråp.
Gården, stomhemmanet eller Perstorp nr 2,
tillhörde kyrkan men var utarrenderad. Från
1842 till 1856 var skomakargesällen Magnus
Hagerman arrendator där. Han var född
1823 i Perstorp som son till rusthållaren Ola
Svensson och hans hustru Maria Olsdotter i
Källstorp
Magnus kom från Kristianstad när han 1842
övertog arrendet på stomgården. Han gifte
sig 1849 med Sissela Dahlberg som kom
från Norra Rörum. De fick barnen Theolina,
Johannes, Maria och Olof. Familjen flyttade
1856 till Ebbarp och året därpå till Eldsberga.
Magnus Hagerman var duktig både i läsning
och ”katekesen”, det blev a i båda medan
betyget i ”begrepp” blev underkänt, bc. Han
uteblev från nattvarden till dess han gifte
sig med Sissela. Det var under tiden som
ungkarl Hagerman under några år gjorde
Stomgården till ett centrum för Perstorps
nöjeslystna.
Det var förbjudet att spela om pengar med
kort eller på roulett. Magnus Hagerman
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hade inte bott på Stomgården många månader innan han första gången blev instämd
till häradsrätten för hasardspel. Hagerman
erkände och i maj 1842 dömdes han att böta
25 riksdaler ”till lika fördelning emellan
åklagaren och Stora Barnhuset i Stockholm”.
Kronofogden J.A. Billing hade också instämt
övriga deltagare i kortspelet: arrendatorn
Ola Olsson i Oderljunga, hustru Petronella
Olsson i Häljalt och drängen Måns Jönsson i Skingeröd för att stå till svars för att de
framför allt på söndagarna utövat äventyrligt
kortspel.
Varken Ola Olsson eller Petronella Olsson kom till rättegången. De hade i stället
skickat följande brev:
”Jag Får här medelst i Ödmjukhet besvara Den
emot mig jorda stämnings Påstående Rörande
Kortspel. Har aldrig nånsin egt Rum oss 4
Emellan Nemlig. M. Hagerman, Måns Jönsson
i Skjengröds Mölla, Hustrun Petternella Olsson
i Heljalt, jämte mig, vilket Kallelsen åberopar
I Fölie här af helt och hållit Motstrides, Den
Oanmälte stämnings Påstående. Men jag Får
äfven upplysa Vällofl. Härrads Rätten med,
att jag wäl vid Något Tillfälle Rogatt mig med
Kort, men Alldrig brukat dät som ett hasardspel eller om Peningar.
Heljalt den 10 Maji 1842. O. Ohlsson”
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Stomgården, nuvarande hembygdsgården

”Swars måll emott Befalningsmannen Herr
Billing rörande att jag skulle hafva spilt Kort
om penningar; Hvilket af mig helt och hållit
förnekas; Wilket grundar sig endast på falska
angifvare, Alltså anhåller jag att Målsägaren
måtte blifva ålagder att uppgifva angifvaren
i denna sack, eller i motsatt fall sjelf ålägas att
ersätta mig mine kostnader härföre. Heljalt d
9de Maji 1842. Petronella Olsson”
Den åtalade drängen Måns Jönsson, som
var närvarande, förnekade också förseelsen.
Två vittnen var inkallade och de kunde båda
bekräfta att det förekommit hasardspel:
Skomakaren Sven Angelin i Oderljunga hade
sett Magnus Hagerman och Ola Olsson vid
ett tillfälle ett par månader tidigare spela
femkort, ”dervid Olsson uppsatte en diamant
och Hagerman 5 riksdaler och hade de uti fyra
spel derom spelt då Hagerman vunnit Diamanten; att vittnet för omkring ett år sedan
äfven sett Måns Jönsson och Hagerman spela
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femkort om Tolfskillingtolfvan”.
Bengt Nilsson i Harholma vittnade att hade
”under sistlidet år sett Ola Olsson och Hagerman wid flera tillfällen spela femkort; dervid
de ibland spelat om till och med tio riksdaler
banco tolfvan.
Nilsson har också sett övriga anklagade
spela kort vid andra tillfällen men han visste
inte om det var om pengar eftersom han inte
sett några sådana.
Vid hösttinget 1842 blev arrendatorn Ola
Olsson i Oderljunga och hustru Petronella i
Häljalt dömda till 25 riksdaler banco böter
för olovligt spel.
Två år senare var det dags igen för Magnus Olsson Hagerman att inställa sig vid
tinget. Då stämdes han för att ha ordnat
dans, dryckenskap och kortspel i sitt hem
på pingstdagen 1844. Prosten Hjertstedt
i Oderljunga, som hade fått rapport från
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vice pastor Ågren i Perstorp, skrev två brev
till kronolänsman Collin, där han felaktigt
kallar sin arrendator på stomgården för Ola
Hagerman:
”Som jag förleden gårdag, genom Herr v.
Pastor Ågren, erhållit den berättelsen att Stombonden Ola Hagerman i Pehrstorp, natten
emellan första och andra dag Pingest, hemma
hos sig anstäldt dants och dryckenskap som
warat till Annan dag Pingest på morgonen,
och hvarom klockaren Ramstedt med flere lära
kunna lemna tillräcklig upplysning; Så anhålles det Ola Hagerman oförtöfvat blir tilltalad
och befordrad till den pligt lag förmår, så wida
jag skall undgå anmäla oordningen hos Konungens Befallningshafvande, för att slippa dylik
förargelse innom Församlingen. Oderljunga
den 23 Maj 1844. C.F. Hiertstedt”
”Angående den förut uppgifne oordning, som
förelupit hos Ola Hagerman i Pehrstorp natten emellan förste och andra sistlidne Pingest
Högtid, med dants, Kortspel och Dryckenskap
med mera, tills fram på Annan dag Pingest
morgon, då Presten gick i Kyrkan anmäles
såsom witnen dertill, Åboen Nils Månsson
och drängen Anders Nilsson, förre åboen Sven
Benctsson, Drängen Anders Benctsson och
Pigan Elna Ekelund, alla uti Pehrstorp, hvilka
kunna upplysa förloppet härutinnan ej allenast
vid nämde tillfälle utan och å andre både Helg
och Söckendagar.
Och behagade Herr Kronolänsman
skyndsamt befordra skicklighet i Pehrstorps
Kyrkoby och tätt invid Kyrkan, så vida jag icke
å högre ort skall nödgas söka rättelse. Oderljunga den 9: Junii 1844 C.F. Hiertstedt”
Vid rättegången förklarade Magnus Hagerman ”att Pingstdagen detta år om aftonen emot solens nedgång kommo 17 eller
18 personer in i hans stuga. Der fanns förut
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Anders Nilsson i Perstorp och denne började
att sjunga, hvarvid en del af de andre företog
sig, att dansa. Då Anders åter nedsatte sig att
spela kort, och svaranden bestod samtlige toddy
och kaffe, utan att derföre fordra eller erhålla
betalning. Svaranden som hvarken medgifvits eller förbjudits dessa upptåg, reste sedan
wid pass Kl. Ett på natten till Engelholm och
känner ej, huru länge de sedan uppehöllo sig
hemma hos honom”.
Anders Nilsson berättade att han ” den ifrågavarande aftonen i mörkningen kom in till
svaranden i hans hus, der de andre då redan
voro församlade. På begäran af en och annan
af dem, stämde wittnet upp en sång, hvarefter
så många af sällskapet, dansade, som deraf
voro rogade, hvaremot de andre togo sig före
att spela kort eller på annat sätt förlusta sig.
Härunder utdelades brännvin af Lars Sifwersson i Stockholmsgården, som hade sådant
med sig, och någon annan bestod Kaffe; men
betalning erlades ej för någothera så vidt som
wittnet kunde förmärka. Frampå natten reste
svaranden till Engelholm och återkom sedermera icke”.
Det är oklart vilket straff de inblandade fick,
men buslivet i Perstorps stomgård fortsatte
och resulterade under hösten 1844 i ett dråp,
då en dräng från Finja avled.
Den Lars Sivertsson som delade ut brännvin vid danstillställningen på pingstdagen
var en av de beryktade bröderna Sivertsson
från Stockholmsgården i Perstorp. Dessa var
söner till den allmänt aktade och respekterade kronlänsmannen Sivert Nilsson. De tre
sönerna, Lars, Nils och Pål, hade inte ärvt
sin faders goda anseende utan var istället allmänt kända och fruktade som slagskämpar
och bråkstakar. De var inblandade i många
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mål som behandlades vid häradsrätten.
Det finns en bandinspelning förvarad på
Dialekt och Ortnamnsarkivet i Lund där
Edvin Nilsson berättar om en av bröderna:
”Pål Sifversson var min morfar. Det var en arg
gubba- jäver, och fylla sig gjorde han så alldeles
förskräcklig, så att han aldrig var nykter.
Han hade själv bränneri. Och så var så kallat
kopphane (karl som gärna vill kuva och kuscha
andra) över andra. Men han dog. Han var inte
mer än femtionio år”
För de båda andra bröderna gick det heller
inte så bra, Lars blev mördad i Riseberga
1855 och Nils anklagades för dråpet på
Stomgården.
Den 18 januari 1845 hade Kronolänsman
Collin lämnat in nedanstående skrivelse till
tinget
”Under den 14de dennes, har jag uti Åby
Häradshäckte inmanat Drengen Nils Siversson från Stockholmsgården, såsom vållande till
Drengen Johannes Svenssons från Finja död
och får jag med till kännagifvande häraf ödmjukel. anhålla, det Rannsakning med förutnämnde Dreng måtte blifwa företaget samt att
jag om dagen dertill måtte erhålla underrättelse, för att kunna inställa de Personer, hvilka
om förhållandet har sig något bekant.”
”Kronolänsman Collin har härefter blifvit
underrättad, att Häradsrätten ville å denna
dag, dertill Urtima Ting redan warit utsatt,
företaga äfven detta mål: och sker deraf nu
upprop.
Åkl. är närvarande och den tilltalade inställes
från Häradshäcktet; Härjemte anmäler sig Per
Swensson i Tomaholma, Matteryds Socken af
Westra Göinge Härad och uppwisar fullmakt
af Sven Gunnesson och Kjerstin Månsdotter
i Finja såsom föräldrar till aflidne Johannes
Svensson, att å deras vägnar öfvervara målet.
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Nils Sivertsson förklarar nu att han en dag
i sistlidne Nowember månad begaf sig till
Perstorps kyrkoby för att låna jäst, som skulle
begagnas till brännvinsbränning. Sådan erhölls
hos Nils Månsson och han ingick till Magnus
Hagerman för att göra denne ett besök. Här
befann sig Johannes Svensson, med hvilken han
warit bekant sedan längre tid tillbaka, och med
honom uppehöll han sig i flera timmar under
samtal och gyckel. De kommo öfverens om att
brottas och försöka hvarandras styrka och han
frågade Johannes Svensson på skämt å hwilken
sida han wille ligga, dertill Johannes svarade,
att det gjorde honom detsamma. Nils Sifvertsson hade första taget och i detta föllo båda omkull bredwid hvarandra. Han slog sig härwid
på ena armen hvaraf han kände smärta och
blef liggande en stund. När han uppstod, låg
Johannes Svensson ännu qvar och han märkte
nu, att denne var afdånad. Det dröjde likwäl
icke länge innan Johannes Svensson åter kom
sig före och reste sig upp, och Nils hade icke
iakttagit, att han slagit hufvudet emot golfvet
eller något annat.
Att Nils Sifversson haft ondt i sinnet till Johannes Svensson wid detta tillfälle eller någonsin
tillförne, nekas aldeles af honom, som säger sig
i stället alltid hafva hyst vänskap och tillgifvenhet för Johannes Svensson.
Per Svensson, som sjelf warit broder till Johannes Svensson säger, att denne afled på resan
från Perstorp till Örmaholma i Finja socken,
som den tiden var hans hemvist. Johannes
Svensson skall warit af ett mildt och fredligt
sinnelag och aldrig gjordt någon förnär.”
Provincialläkaren Scholander som fått i uppdrag att obducera liket avlämnade tillsammans med en noggrann redogörelse av sin
”Yttre och inre besiktning” också följande
attest.
”Med anledning af hvad utrönt blifvit vid
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Till rättegångarna kallades många vittnen.
Bonden Nils Månsson i granngården var ett
av de viktigaste.
”Johannes Svensson brukade ofta göra resor till
Kullen med brännvin, som han der afyttrade
och tog då vanligen in hos Wittnet som bor vid
vägen. Detta skedde äfven en onsdag i slutet af
sistlidne November månad och han stannade
hos Wt öfver natten. Om morgonen gjorde han
sig färdig att fortsätta resan och han begaf sig
äfven åstad, men höll stilla, när han kom utanför Hagermans port och ingick i huset. Wid
pass klockan tio på förmidd. gjorde äfven Wittnet besök derstädes, då han ännu var qvar och
höll på att byta klockor med Hagermans dräng
Hans Christensson. Om en stund inträffade
äfven Nils Sifversson på stället hvilken hämtat
gäst [sic!] hos Wittnets hustru. Emellan honom
och Johannes Svensson föreföllo flere samtal,
utan att Wittnet kunde förstå någon ovänskap emellan dem. Omkring klockan 2 hade
Johannes Svensson utgått och inkom genom
köket i stugan der Nils Sifversson, Ola Olsson
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och Wittnet då befunno sig. Wittnet märkte,
att Nils Sifversson genast fattade uti Johannes
Svensson och straxt derefter hörde Wittnet, som
stod vänd ifrån dem, ett buller hvarföre vittnet
vände sig om och såg då att Johannes Svensson
låg på golfwet och Nils Sifversson stod lutande
bredvid honom. Nils Sifversson reste sig genast
upp, men Johannes Svensson blef qvarliggande
och fanns vara afdånad. Nils Sifverssons broder
Lars Sifversson hade härunder inkommit och
Wittnet fick honom till hjelp samt upplyftade
Johannes Svensson och förde honom genom
köket ut i en annan stuga i Hagermans gård,
hvarefter Wittnet skickade efter Hans Christiansson och med dennes tillhjelp förde honom
widare hem till sig. Han återkom härunderfrån sitt medvetslösa tillstånd, men förmådde
icke gå med mindre än att han stöddes på båda
sidor. Wittnet hade märkt, när Wittnet först
lyftade upp honom, något blod på golfvet, der
han legat, och äfwen blod i håret wid ena ögat
på honom samt frågade, om han icke blifwit
sårad i hufwudet, hwartill han nekade. Han
blef sedan liggande den dagen och de två
följande dagarna. Första dagen talade han
nästan icke något, men andra dagen var det
något bättre med honom och han frågade, huru
han kommit i ett sådant tillstånd, hvarpå han
sjelf icke visste någon reda. Dessa dagar klagade
han ständigt öfver plågor i hufvudet, men han
uppgaf, att han lidit deraf redan innan afresan
från hemmet. Fjerde dagen eller Söndagen
var han uppe en stund och om Måndagen
och Tisdagen gick han för det mesta uppe och
sednare dagen hade han äfven i tankarne
att fortsätta resan. Han skulle derwid haft
till sällskap Bengt Hinriksson i Myrakroken,
men denne blef icke färdig och resan utstäldes
derföre till dagen derpå. Plågorna i hufvudet
hade emellertid fortfarit äfwen dessa sednare
dagarne och tidigt om onsdagen tilltogo de så
häftigt att man måste skicka efter någon, som

Skånsk historia - folkminnen - skrönor

varit Nils uppsåt eller att han ens åsyftat att
på något sätt skada Johannes Svensson, ”utan
bekräftas fastmera af wittnesmålen att, såsom Svaranden uppgifvit, det skett i lek och
under bråttande, derom han med Johannes
Svensson öfwerenskommit”.
Häradsrätten ansåg dock att Svaranden har
likwäl låtit hänföra sig af sitt häftiga och
öfwerdådiga sinnelag till en ovarsamhet, som
gifvit att befara händelsen, om den än icke
är wanlig vid dylika tillfällen” och dömde
Svaranden för detta dråp af groft wållande,
böta hel mansbot med 100 riksdaler till
treskiftes emellan Kronan, Häradet och
Åklagaren, samt i Perstorps Socken undergå
offentlig Kyrkoskrift, hvarjemte han skall
ersätta kostnaden för läkareundersökningen
med det belopp som i wederbörlig ordning
bestämmes.” Domen skulle också underställas hovrättens prövning.

skulle öppna honom åder. Innan denne ankom
hade han likväl så förwärrats, att han icke
mera visste till sig och återstoden af denna dag
var han mållös och sanslös. Om aftonen ankom
hans syster från hemmet för att hämta honom.
Det kunde då icke ske, men om Thorsdagen
kände han sig åter något bättre och begaf sig då
på väg med henne, dock måste han, efter hvad
Wt hört stadna i Torup, ¾ mil från Perstorp
der han afled Fredagsmiddag.”
Under tiden Johannes Svensson låg sjuk i
Nils Månssons gård hade Nils Sivertsson
sagt till några tröskemän att ”Öraholma
Johanns stupade och dog, nu kommer jag på
fästning” men värre var Nils yttrande ”Finja
Socknarne äro karlar, men det är intet annat
än Skräddare. Får jag fatt honom en gång
till, skall jag slå honom i golfvet, så att han ej
skall se dagsljuset mera.” Nils förklarade vid
rättegången att detta yttrande endast ”var ett
gyckel likasom hela uppträdet hos Hagerman från hans sida. ”

I och med denna våldsamma händelse verkar
det som om Stomgården hade spelat ut sin
roll som Perstorps nöjescentrum. Hagerman
följde tydligen fortsättningsvis det gamla
rådet Skomakare bliv din läst!

Häradsrätten konstaterade i sin dom att Johannes Svensson erhållit den dödande stöten,
då Nils Sivertsson hade slagit omkull honom
och att Nils således var skyldig till dråp.
Åklagaren hade inte kunnat bevisa att detta

Källor:
Uppgifterna i artikeln har hämtats ur Norra Åsbo härads
domböcker. För en utförligare beskrivning av händelserna
hänvisas till författarens bok ”På prosten Hjertstedts tid. Liv
och händelser i Oderljunga och Perstorp 1810-1845” Lund
2007. Se också www.haska.se
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medico legala besiktningen å aflidne drängen
Johannes Svensson, har han döden ljutit till
följd af inflammation i hjernans hinnor,
tydligen ådagalagd genom närvaron af plastiska bildningar och wahrlikt exsudat: och
fastän hufvudskålen var oskadad har likväl
en wåldsam contusion i nacken otvifvelaktigt
varit närmaste orsaken till denna inflammations uppkomst, som sedermera framskridit och
haft till följd att anförda sjukliga produkterna,
genom hvilkas tryckning hjernan hindrades
i utöfningen af sina normala förrättningar,
tills all hjernwerksamhet sluteligen upphört,
hvilket jag ej allenast på min aflagde EmbetsEd intygar, utan och med denna min edeliga
förpligtelse, Så sannt mig Gud hjelpe till lif och
själ, bekräftar.
L. Scholander. Provincial Läkare”

Stomgården
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