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Lantarbetare blev gruvarbetare 

Efter några år i Bjuv i nordvästra Skåne bodde jag under större delen (1953–
1962) av mina uppväxtår i grannorten Billesholm. Samhället var då en egen 
kommun, handeln blomstrade och järnvägstrafiken var livlig. 

Men låt oss börja hundra år tidigare. 

Före 1860-talet var området här i stort sett endast bebyggt med gården Skinneholm.  
År 1880 var folkmängden i ”Vrams kolfält” cirka 600 personer och år 1900 hade siffran 
stigit till cirka 1600. De flesta hade slagit sig ner i det växande Billesholm, andra i Södra 
Vrams by och i Ljungsgård. År 1903 var befolkningen i Södra Vrams sockendel uppe i 
drygt 3500 personer. Under 1900-talets två första decennier kulminerade Billesholms 
snabba utveckling. Under denna tid pendlade kolbrytningen mellan cirka 70 000 och 
100 000 ton stenkol årligen, medan leruppfordringen höll sig kring 50 000 ton per år.  

Länsstyrelsen i Skåne län 

 
Redan på 1600-talet kände man till att det fanns stenkolslager i nordvästra 
Skåne, och i mitten av 1700-talet började man så smått att bryta kol i närheten 
av Boserup, sydväst om Billesholm. Efter en del avbrott återupptogs 
stenkolsbrytningen där på 1860-talet, och man började även ta upp kol i stor 
skala i Billesholm och sedan efter hand även i Bjuv, Skromberga och 
Gunnarstorp. Samtidigt med stenkolsbrytningen tog man upp eldfast lera,  
något som ledde till produktion av olika tegel- och lerprodukter.  

Det här är berättelsen om några av alla de familjer som kom att arbeta i 
kolgruvorna i trakten av Billesholm. 

24 maj 2012 
Charley Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omslagsbild 

Makarna Carl Johan Waak och Kristina Svensdotter omges av de fyra (av totalt 
åtta) barnen Axel, Edvin, Kornelia och Ester. Bilden tagen omkring 1905. 
 



Dragare, kolhuggare och gruvfogdar           2012-05-24 

3 

Uppgifter om Johann Waak ur lysnings- och 
vigselbok för Norra Vram 1861. 

Munkabo på 1830-talet. 

Från Mecklenburg till Söderåsen 

Familjen Waak från norra Tyskland kom till Skåne i mitten av 1800-talet för att arbeta 

inom jordbruket. Delar av familjen kom snart att i likhet med många andra få arbete i 
kolfälten i nordvästra Skåne. 

Hemmanet Munkabo nr 1 i 
Stenestads socken på Söderåsen 
i nordvästra Skåne ägdes i 
mitten av 1800-talet av den i 
Hamburg boende Hans 
Christian Bock. Hemmanet 
omfattade ½ mantal, och arren-
derades sedan 1848 av den i 
Northeim, Tyskland, år 1820 
födde August Hornkohl som 
med sin familj bodde på 
platsen. Arrendet övertogs av 
Heindrich Christian Hilde-
brand, som med sin familj 
flyttade från Tyskland till 
Munkabo hösten 1854. 

I oktober samma år kom Hindric 
(Heindrich) Joachim Waach 
(Waak) från Tyskland för att arbeta som en bland flera drängar på Munkabo. 
Tillsammans med Waak kom också hans hustru Marie Cathrine Wegener och 
deras vuxna barn Johann, Maria och Christian.1 

Familjen Waak kom från 
nordvästra Mecklenburg i norra 
Tyskland, där äldste sonen 
Johann var född 1830 i Hohen 
Viecheln, drygt en mil söder om 
Wismar. Även för dottern Maria 
(född 1835) och den året därpå 
födde sonen Christian finns 
uppgifter som styrker en bak-
grund i trakterna kring Wismar.2 

 
Lantarbetare stannade sällan länge 

Familjen Waak blev kvar på Söderåsen några år, men 1859 lämnade sönerna 
Johan och Christian hemmet för att arbeta som drängar i Norra Vrams respek-
tive Svalövs socken.  

Hösten 1861 flyttade även dottern Maria till Norra Vram, medan Heindrich 
Waak och Marie Wegener begav sig till Bjuv, för att där tillsamans med en 
större mängd pigor och drängar arbeta åt den på Rügen födde lantbrukaren 
Carl Philip Theodor Oom på Olstorp. Dit flyttade samma år även sönerna 
Johan och Christian.  

Lantarbetare och statare stannade sällan länge på samma plats, och redan höst-
en 1862 lämnade Waaks Olstorp. Föräldrarna Heindrich och Marie flyttade till 
Forsgård i Sönnarslöv, Kvidinge, och uppges sedan ha begett sig därifrån till 
Stenestad.  



Dragare, kolhuggare och gruvfogdar           2012-05-24 

4 

Fattighjälp under många år 

Därefter saknas uppgifter om deras liv, fram till dess att Heindrich Waak är 
noterad i Stenestads församlings dödbok såsom avliden 1873 av icke angiven 
orsak. Han uppges ha varit från Munkabo, men någon notering om att han då 
verkligen bodde där finns inte i husförhörslängderna.  

 

Heindrichs änka Marie levde ytterligare elva år, och avled enligt Stenestads 
dödbok den 25 april 1884 i Kvidinge: 

Enkan Waak hade under många år åtnjutit fattig hjelp af Stenestads församling. År 1861 
försedlades hon till Bjuf, men i skrifvelse från P.Embetet derstädes har, på begäran af 
P. Emb. i Stenestad, upplysts att hon ej der kunnat anträffats, hvadan hon alltså blef 
begrafven i Stenestad, emedan ingen upplysning kunnat erhållas om hennes kyrko- och 
mantalsskrifningsort. 

Dödbok Stenestad FI:1. 

 

Dottern till Helsingborg, sonen till Klippan 

Heindrich och Marie Waaks dotter Maria gifte sig på hösten 1866 med den två 
år yngre arbetaren Anders Carlsson från Kropp utanför Helsingborg. Paret slog 
sig ner i Helsingborg där de fick två döttrar och två söner, och stannade kvar i 
Helsingborg resten av sina liv. 

Christian Waak lämnade hemmet i Stenestad 1859 för att bli dräng, först i 
Lönstorp (Svalöv) och sedan i Stehag och i Norra Vrams församling.  

Därefter flyttade Christian Waak ofta mellan olika gårdar, för det mesta i trak-
terna kring Klippan. Sålunda var han arbetare på Forsby nr 1 när han den 9 
november 1878 av kyrkoherde A. Kjellander i Västra Sönnarslövs kyrka 
sammanvigdes med Johanna Olsdotter, som då var piga på Havgård.  

Paret bosatte sig i Krika, och sju veckor efter vigseln föddes första barnet Olof, 
följd under de närmaste fem åren av två döttrar. År 1884 bodde familjen vid 
Forsmöllan, där en son och en dotter föddes. Därefter hade statdrängen – och 
från 1894 ryktaren – Christian Waak och hans familj arbete och bostad på ett 
antal gårdar i Vedby och Västra Sönnarslöv. 

Christian Waak dog 1911 i Forsby, Västra Sönnarslöv, medan änkan Johanna 
avled på ålderdomshemmet i Krika 1928. 

Men – det är Heindrich och Marie Waaks äldste son Johan vi nu ska följa lite 
mera ingående.  

Från Söderåsen till kolfälten 

Efter att ha arbetat som dräng på Evedal i Norra Vrams socken kom Johan 
Waak som statdräng 1861 till Olstorp i Bjuv, dit som tidigare nämnts även hans 
föräldrar flyttat. Samma år i maj födde pigan Assarina Nilsdotter i Norra Vram 
en son som fick namnet Carl Johan, och på juldagen gifte sig Assarina med bar-
nets fader Johan Waak i Norra Vrams kyrka. 

Död 19 mars 1873 i en ålder av 72 år, 9 månader och 14 dagar. Dödbok Stenestad FI:1. 
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Norra Vrams kyrka, vars äldsta delar är från 1100-
talet. Den största klockan göts år 1489. 

År 1880 hade Wallåkra-
bolaget (som drev 
verksamheten på Södra 
Vrams kolfält) 217 arbetare 
anställda, ett antal som tio 
år senare ökat till 470. 

”Det är mina arbetare, som 
jag behandlar som jag vill, 
utan att tåla inblandning av 
någon tredje”. Disponent 
Volrath Berg, Wallåkra-
bolaget, 1890. 

Oäkta barn, Carl Johan, född i Wram den 8 maj 1860 och af föräldrarne erkänds såsom 
före äktenskapet sammanaflade. 

Notering i lysnings- och vigselbok Norra Vram EI:2 (1853-1875) Bild 196 (korrekt 

födelseår är enligt födelseboken 1861). 

 

Assarina Nilsdotter var född 
i Riseberga 1825 som femte 
barnet till den i Vedby 
utanför Klippan år 1782 
födda Gunnil Nils-dotter 
och hennes make, den tolv 
år äldre undantagsmannen, 
f.d. åbon och senare tiggaren 
Nils Persson från Riseberga.  

 

Husaren dog på fattighuset 

Assarina Nilsdotters femton år äldre bror Nils föddes även han i Lilla Björket, 
Riseberga. Nils flyttade som femtonåring hemifrån 1824 för att arbeta som 
dräng i Vedby, och hamnade senare i Gråmanstorp. 

År 1832 blev Nils Nilsson husaren nr 18 Lindau (alt. Lindow) vid garnisonen i 
Ängelholm. Soldatlivet varade i tjugo år, och sedan han beviljats avsked blev 
han gratialist, det vill säga han uppbar pension från krigsmakten. I november 
1852 lämnade således Nils Nilsson Lindau livet som husar för att under de 
närmaste åren arbeta som dräng på olika gårdar i trakten av Klippan.  

Den 2 september 1860 gifte sig i Gråmanstorps kyrka förre husaren Lindau 
från Hålehus med pigan Assarina Andersdotter på Ånningatorp nr 1. För 
Assarina noteras att ”äldste brodren, Husaren vid konung Carl XV:s regemente 
Nils Andersson Ljung lemna närv. giftom. samtycke”. Den f.d. husaren fick 
således en husar till svåger. 

Nils och Assarina stannade kvar i socknarna kring Klippan, och fick 1861–1868 
tre barn. Uppenbarligen hade familjen det slitsamt och fattigt, för 1869 ham-
nade de på fattighuset. År 1881 dog Assarina, och den 6 mars 1883 avled den 
73-årige f.d. husaren Nils Nilsson Lindau på fattighuset. 

Arbete åt många på Södra Vrams kolfält 

År 1863 flyttade statdrängen Johan Waak, Assarina Nilsdotter och sonen Carl 
Johan till Wramsgård i Norra Vram, och året därpå till Elledsgården där Johan 
var statdräng. Sonen Gustaf föddes sommaren 1864, och samma år bar det 
vidare till Mörarp och därefter tillbaka till Wramsgård. 

Johans föräldrar Heindrich och Marie hade under 
tiden bosatt sig på ett torp under hemmanet 
Forsgård i Kvidinge, och där slog sig också Johan 
och Assarina ner i november 1866. Här föddes 
barnen Anna och Axel, den senare blev dock bara 
fyra månader gammal. 

Efter femton år som arbetare på Forsgård flyttade 
familjen Waak – som så många andra vid den 
tiden – till kolfälten i Södra Vram, där den 51-
årige Johan Waak år 1881 blev kolhuggare nr 172.  
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De allra flesta av dessa 
arbetare kommo alltså 
flyttande från andra håll, 
men i den mån deras barn 
växte upp, bildades en för 
gruvbolaget värdefull ar-
betarestam, som redan vid 
mycket unga år börjat det 
slitsamma arbetet i gruvan, 
oftast som dragare ... man 
använde vanligen pojkar för 
detta arbete, som dock var 
mycket ansträngande och 
ofta verkade menligt på 
kroppsutvecklingen. 
 

Ur Jord och kol av Walter 
Sjölin, 1943. 

Kornelia Waak i unga år. 

Året efter flytten till gruvfälten dog dottern Anna i nervfeber (tyfus). Gruv-
arbetarhustrun Assarina avled sommaren 1883, och året därpå gifte Johan Waak 
om sig med den i Kvidinge 1833 födda pigan Kristina Larsdotter.  

Johan Waak fortsatte som kolgruvearbetare i området kring Billesholm resten 
av seklet. Han blev med tiden senil och dog av luftrörskatarr 1915 i en ålder av 
85 år, medan hans andra hustru Kristina levde till 1922. 

Johan Waaks och Assarina Nilsdotters son Gustaf Johansson Waak blev gruv-
arbetare nr 301, och gifte sig som 26-åring år 1890 med den ett år äldre pigan 
Karolina Olsdotter från Barkåkra. Paret fick fem barn, stannade kvar i Billes-
holmstrakten och dog båda på 1930-talet. 

Ohälsosamt liv kring gruvorna 

När han var femton år gammal lämnade Carl Johan Waak, Johans och Assar-
inas äldste son, hemmet och blev kort därefter dragare på Wrams kolfält.3 

I juli 1884 gifte sig den 23-årige gruvarbetaren nr 
210 i Billesholms Grufva med den tre år äldre och 
på kolfältet inhysta pigan Kristina Svensdotter. 
Kristina var fjärde barnet av sju till torparen på 
Maglaby 10 i Kvidinge, Sven Nilsson, och hans 
hustru Christina Nilsdotter. 

Kristina Svensdotter och Carl Johan Waak stan-
nade kvar i Billesholm resten av sina liv. Klockan 
11:30 den 4 juni 1911 begrovs Kristina Waak i 
Norra Vram, sedan hon fyra dagar tidigare dött av 
lungsot i en ålder av 54 år. Maken Carl Johan 
levde ytterligare 17 år, och var 67 år gammal när 
han i oktober 1928 dog på Helsingborgs lasarett 
av astma och bronkitis. 

Flera av barnen dog tidigt 

Under åren 1884–1896 fick Kristina och Carl Johan åtta barn, varav flera dog 
mycket tidigt. Axel föddes 1885 och dog nio år senare, den år 1889 födde 
Gustaf blev bara tre månader gammal.  
I januari 1892 föddes Walfrid Leorkadius, 
som dog efter åtta månader. Åtta månader 
efter hans död fick Kristina ytterligare en 
son som – vilket var vanligt på den tiden – 
fick sin döde brors namn.  

Den i maj 1893 födde Walfrid Leorkadius 
blev endast två månader gammal. Desto 
äldre blev i alla fall hans tvillingsyster Ester 
Paulina: hon hann nämligen bli 100 år och 
9 månader gammal, innan hon – fortfaran-
de ogift – i februari 1994 avled på Kungs-
hagens ålderdomshem i Ängelholm. 

Kornelia Ingeborg Waak föddes sommaren 
1887 på Södra Vrams kolfält, och var Kris-
tina Svensdotters och Carl Johan Waaks 
tredje barn. Hon kom som 26-åring att gifta 
sig med kolgruvearbetaren Otto Månsson. 
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”Silfver och Contanta Penningar fanns intet”. Ur bouppteckning 
förrättad 11 dec. 1837 på ”torpet no. 9 wid Säbyholm” efter 
torparen Nils Svensson, som avlidit där den 1:e samma månad.  

Pigor, drängar, åbor och torpare 

Till skillnad från släkten Waak hade Otto Månsson sina rötter helt inom nordvästra 

Skåne, främst i den del som ligger strax öster om Helsingborg och Landskrona. 

Torparfamilj under Säbyholm 

Den 10 november 1799 gifte sig i Säby kyrka norr om Landskrona den år 1774 
födde husmannen Nils Svensson och den sex år yngre pigan Gunild Anders-
dotter. Paret bosatte sig på torp nr 15 under Säbyholm, och fick under åren 
1800–1821 sex söner och två döttrar, varav flera – som till exempel första 
barnet Nils – dog tidigt.  

På äldre dar bodde Nils och Gunild hos sonen Sven Nilsson och hans familj på 
torp nr 9, Säbyholm. Nils dog 1837 och Gunild 1848, båda av okänd orsak. 

Två hästar, en ko och fyra får 

Torparen Nils Svensson lämnade efter sig bland annat ”1 st Wagn med 
Häckar” värderad till 5 riksdaler, ”1 st Wagn med hösthäckar 5.-, 2 st Wagn-
kärror 2.-, 1 st Harf med Drag” 16 skilling, samt diverse andra redskap. I boet 
ingick även 1 kakelugn och 1 kakelugnssäng.  

Under kreatur note-
rades ”1 st Svart Häst 
4.-, 1 st Häst Skimlig 
4.-, 1 st Koo 8.-, 4 st 
Fåhr 1.-”; samt bland 
gång- och sångkläder 
10 skjortor, 1 blå rock, 
1 grå rock, 1 ljusblå 
rock samt 1 jacka med 
byxor. 

 
Bland dödsboets skulder fanns ”bokhållarens fordran enligt som bekommit på 
Säbyholm 13.40” (det har väl knappast funnits någon torpare som inte stod i 
skuld till markägaren), smeden hade en fordran på 1.32, och vidare ville någon 
ha 32 skilling som arbetslön för likkistan. Sonen Sven hade en fordran på 
obetald lön 5.24, sonen Nils 33.16 för 1 ½ års lön, och dottern Petronella på 
”sista halfva årets lön till den 24 april 1838” på 4.-. 

Tillgångarna uppgick till 64 riksdaler och 21 skilling, skulderna totalt till 63.43. 

Drängen på Säbyholm och pigan på Boserup 

På Luciadagen 1807 gifte sig 22-åriga Karna Persdotter i Kvistofta kyrka med 
rusthållsmannen på Olstorp nr 4, Anders Jönsson. Första barnet Nils föddes i 
november 1808, och Karna födde därefter ytterligare åtta barn fram till 1824. 
Sista barnet dog 1827 till följd av en bröstsjukdom, 3½ år gammal. 

Karna Persdotter och Anders Jönsson stannade kvar på Olstorp 4. Karna dog 
45 år gammal i november 1830, och tio månader senare avled Anders i tyfus i 
en ålder av 51 år. Samtliga sju kvarvarande barn bodde kvar hemma när 
föräldrarna dog. 

Dottern Hanna lämnande som 19-åring hemmet 1831 för att bli piga hos åbon 
Anders Svensson på Södra Vallåkra nr 13, men återvände året därpå till Olstorp. 
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Kolhuggaren Måns Svensson och pigan vid Boserup Anna 
(Hanna) Olsdotter. Lysnings- och vigselbok Risekatslösa C:5. 

Den 26 april 1835 ingick Hanna Andersdotter äktenskap i Säby kyrka med den 
19-årige drängen Sven Nilsson (son till tidigare nämnda Nils Svensson och 
Guunild Andersdotter) på Säbyholm nr 9. Knappt två månader senare föddes 
sonen Nils, den första i raden av sex barn. 

År 1837 flyttade familjen från Säbyholm för att bo på ett torp under Vallåkra 
gård nr 3 i Kvistofta socken, där sonen Måns föddes. Elva år senare bar det av 
till Hässlunda, där Hanna dog i lungsot 1858 och Sven av slag i augusti 1887. 

Hanna Andersdotters och 
Sven Nilsson son Måns 
var född i mars 1844. Han 
gav sig hemifrån som 16-
åring, och flyttade något 
senare till Risekatslösa 
och blev kolhuggare.  
I november 1874 gifte sig 
30-årige Måns Svensson 
med med den fem år 
yngre Hanna Olsdotter, 
piga på Boserups gods. 
 

Åbodottern från Lunnom 

Hanna Olsdotter var född i Risekatslösa, där hennes far Ola Svensson Stenberg 
var åbo på Lunnom nr 11. Ola var född 1818, och femte barnet av sex till den 
år 1768 födde hemmansåbon på nr 15 Lunnom Sten Svensson Stenberg och 
den tolv år yngre pigan Pernilla Olsdotter. Sten dog av vattusot 1828, medan 
änkan Pernilla levde ytterligare tretton år.4 

Hanna Olsdotters mor Ingar Persdotter föddes i Ottarps församling 1825, och 
var dotter till Hanna Persdotter och hennes nio år äldre man Per Jönsson. 
Denna hade 1806 övertagit driften av hemmanet Kingelsta nr 8 år från en 
Bengt Gunnarsson, som bodde där med sin familj och en dräng. Gunnarsson 
och hans familj fick under en tid bo kvar som inhysta hos Per Jönsson.  

Våren 1807 gifte sig 34-årige Per Jönsson i Ottarps kyrka med den i Ekeby 
födda 24-åriga pigan Hanna Persdotter, som i och med giftermålet också bo-
satte sig på Kingelstad nr 8. Där bodde vid det laget även en piga och en 15-årig 
”gosse” som sannolikt tjänade som dräng. 

År 1808 fick Hanna sitt första barn Pernilla, och på luciadagen 17 år senare 
kom parets åttonde och sista barn till världen, den tidigare nämnda Ingar,  
mor till Hanna Olsdotter. 

Hemmansåbo Per Jönsson dog 1838 av en ”tärande sjukdom”. Änkan Hanna 
Persdotter ansågs vid det laget vara bräcklig, men bodde åtminstone den 
närmaste tiden efter makens död kvar i egen stuga på Kingelstad nr 8. 

Högg kol i Risekatslösa och Södra Vram 

Kolhuggaren Måns Svensson och Hanna Olsdotter kom efter det tidigare 
nämnda giftermålet 1874 att bo på Risekatslösa gamla skolhus, där de under de 
närmaste sju åren fick fyra barn, däribland sonen Otto Hilding år 1878. 

Hösten 1882 flyttade familjen till kolfälten i Södra Vram, där Måns fortsatte 
som gruvarbetare. Hanna och Måns kom senare att bo på Ljungsgård nr 2,  
där Måns dog 1918 och Hanna 1934.
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Otto Månsson med hustrun Kornelia och barnen 
Birger, Erna och Sven. 

Sven Månsson/Montéus. 

Gruvfogden och hans ättlingar 

Den 1878 födde Otto Hilding Månsson kom liksom fadern Måns Svensson att arbeta i 
kolgruvorna, och blev så småningom gruvfogde, d.v.s. arbetsledare. 

Husägare på Ljungsgård 

Den 8 november 1913 vigdes Otto Hilding Månsson och Kornelia Waak av 
kyrkoherde Claes Caroli i Norra Vrams kyrka. I samband med giftermålet läm-
nade Kornelia Waak hemmet på kolfältet och flyttade tillsammans med maken 
Otto Månsson till Ljungsgård. Gruvfogde Månsson hade nämligen tjänat så 
pass bra att han kunnat bli ägare till den fastighet som senare kom att benämnas 
Ljungsgård 2:66 (Åkervägen 7).5 

Kornelia och Ottos första barn 
Sven kom till världen i mitten 
av april 1914, dottern Erna 
föddes 1916 och sonen Birger 
sommaren 1919.  

När Otto Månsson var i 70-
årsåldern konstaterade den 
sedan 1945 i Åstorp privat-
praktiserande läkaren Hans 
Weiland att Otto drabbats av 
cancer. Otto Månsson dog 74 
år gammal den 10 november 
1953 av cancer i tjocktarmen 
med metastaser, och begrovs 
fyra dagar senare på Norra 
Vrams kyrkogård. Änkan 
Kornelia bodde kvar i huset på 
Ljungsgård och dog sommaren 
1972, ett par veckor innan hon 
skulle bli 85 år. 

 
Dottern lärarinna, äldste sonen smed 

Otto och Kornelia Månssons äldste son Sven 
Hilding arbetade först som smed. Han studerade 
sedan till ingenjör, och kom att arbeta på verkstads-
industrin Landsverk i Landskrona, dit han flyttade 
1938. Han tog sig också namnet Montéus, gifte sig 
1945 med den fyra år yngre landskronafödda 
Marianne. Paret fick två söner i början av 1950-
talet.  

Sven och Marianne Montéus skaffade sig efter ett 
tag ett hus på Ven, dit de flyttade på äldre dar. 
Marianne Montéus dog 1991 och maken Sven fem 
år senare. 

Erna Kristina Ingeborg föddes liksom sin bror Sven på Ljungsgård. Hon 
utbildade sig till småskollärarinna, och gifte sig 1952 med den i Hamneda i 
Småland födde läraren Erik Cappelin. Erna var för övrigt lärarinna på den blott 
två klasser stora Skeneholmsskolan vid Storgatan i Billesholm, när 1954 jag 
(liksom den som kom att bli Ernas brors svärson) gick i folkskolans 1:e klass i 
parallellklassen till hennes. 



Dragare, kolhuggare och gruvfogdar           2012-05-24 

10 

Erna Munke med brorsdottern Lena. 

Siri och Birger Månsson, 3 november 1951. 

Familjen Erik och Inez Petersson med döttrarna Elsie och Siri, Helsingborg. 

Ernas äktenskap med Erik Cappelin varade 
bara några år, och upphörde formellt i 
november 1957. Tre år senare gifte Erna  
om sig med den i Lund 1920 födde läkar-
sonen Arne Munke. Hon flyttade i samband 
med giftermålet till Landskrona, och läm-
nade läraryrket för att arbeta på makens 
läkarpraktik på Eriksgatan. Paret bosatte sig  
senare i Glumslöv, där Erna och Arne 
Munke dog 1988 respektive 2002 och delar 
gravplats på kyrkogården. 

 
Snickaren och svetsardottern 

Kornelia och Otto Månssons yngsta barn Birger Fredrik blev efter skoltiden 
snickare. Han var först möbelsnickare och sedan byggnadssnickare åt bygg-
firmor som Hermanssons och SIAB.  

Omkring 1950 skaffade Birger 
Månsson en tomt på Billesholms 
gård 1:113 (Villagatan 16) i Billes-
holm, och uppförde där själv ett 
hus från grunden.  

Villan var klar när han i november 
1951 gifte sig med Siri Petersson, 
som arbetat på ett företag på Söder 
i Helsingborg med att göra 
pappersblommor och andra  
dekorationer  

Siri var född 1924 i Helsingborg, där hennes far Erik Petersson var svetsare och 
sedan 1922 gift med Inez Tuvesson. 
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Villagatan 16, Billesholm. 

Erik Peterssons far, smeden Karl Petersson, kom från Ryssby i Kalmar län, 
medan modern Tilda Bengtsson föddes i Rögle i Välinge församling 1876.  
Eriks fru Inez Tuvesson var född i Bjuv 1896, som sjätte barnet till den i 
Lydinge i Kropps församling år 1859 födde arbetaren Sven Tufvesson och hans 
hustru Ida Olsson från Höja. 

Birger och Siri Månsson fick på 1950-talet döttrarna Lena och Lisbeth, och 
kom att bo kvar i huset på Villagatan under många år.  

Birger dog 2005, och Siri flyttade därefter till den lägenhet i Billesholm där hon 
fortfarande bor, 88 år gammal.  
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Fotnoter  

1. Sammantagna uppgifter i svenska kyrkböcker tyder på att Heindrich 
Waak var född den 27 maj 1800. Det närmaste en identifiering jag 
kommit med hjälp av internettillgängliga tyska handlingar är en Jochim 
Hinrich Waack, född i Blankenhagen, Mecklenburg, den 21 februari 
1800 som son till Clas Waak och Greth Dorthea Hile. 
 
Födelseuppgifterna för Hendrichs fru Marie varierar i svenska hand-
lingar mellan 1799 och 1827 (det senare inte möjligt med tanke på 
äldsta barnets ålder), medan den stora mängden Maria/Marie 
Wegener/Wagener/Wagner i tyska internetkällor gör identifiering där  
i princip omöjlig. 
 
Enligt uppgift i av en ättling sammanställd släkttavla ska familjen efter 
ankomsten till Stenestad ha bott på Dragesholms säteri (och i så fall 
enbart varit formellt mantalsskrivna på Munkabo), men något belägg 
för att så var fallet har inte påträffats.  

2. Den uppgift som finns om Johann Waaks födelseplats (i vigselbok 
Norra Vram EI:2 1853-1875) är Hohenfischer. Någon ort med detta 
namn finns inte i Wismarområdet. Med största sannolikhet är 
”Hohenfischer” vigselboksskrivarens fonetiska tolkning av Hohen 
Viecheln, som ligger ca 15 km söder om Wismar. 

3. Dragaren var den som drog fram kolvagnarna. Han jobbade som andra 
på ackord, och fick betalt för varje vagn han drog fram och som sedan 
hissades upp ur gruvan. 

4. Lunnom (Lundom) nordväst om Ekeby i Bjuvs kommun var delat 
mellan församlingarna Hässlunda och Risekatslösa. Sålunda tillhörde 
Lunnom nr 1–12 Risekatslösa, medan nr 13–15 föll under Hässlunda.  

5. Otto Månsson förekommer även i församlingsböckerna med efter-
namnet Svensson, ibland som ”Månsson (Svensson)”, och vid ett 
tillfälle på raderna efter varandra med olika namn: 
 

483 Otto Hilding Månsson, fr. S.L. 123, fl.t. p. 143 1900. Frikallad. 
Otto Hilding Svensson etc fr sid 143 -13. 
 

Församlingsbok AIIa:5 1899-1920 s. 707 

 

Källor 

Utöver i texten angivna källor har uppgifter hämtats från framförallt 

• åtskilliga husförhörslängder och andra kyrkböcker 

• Bra Böckers lexikon 

• Jord och kol av Valter Sjölin 

• familysearch.org 

• wikipedia.org 

• lansstyrelsen.se/skane 

• runeberg.org 

• hoganasmuseum.se 

• Sveriges befolkning 1890 

• Sveriges befolkning 1990 

• Sveriges dödbok 1901-2009. 
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Tack 

Ett stort tack för uppgifter, synpunkter och bilder till billesholmarna Lena 
Persson (som liksom jag har gruvarbetarblod i ådrorna) och Siri Månsson! 

Charley Nilsson 

 

 

Mer att läsa 

I min släktberättelse Man har ju lite minnen (sid. 43–56) kan du läsa mer om gruv-
industrin i Billesholm, och hur min morfars far lämnade statarlivet och blev 
kolgruvearbetare.  

Man har ju lite minnen hittar du på vår hemsida www.vindogatan62.se under  
Om oss/Släktforskning, eller via direktlänk http://vindogatan62.se/wp-
content/uploads/2011/06/Man-har-ju-lite-minnen.pdf . 

Ord och begrepp från svunna tider är en liten ordlista med förklaringar till ett antal  
i släktforskningssammanhang vanliga ord och begrepp. Ordlistan – liksom 
annat inom ämnet – finns på släktforskningssidan eller via direktlänk 
http://vindogatan62.se/wp-content/uploads/2012/03/Ord-och-begrepp-fr%C3%A5n-svunna-
tider.pdf . 
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Anfäder till Kornelia Waak 
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Anfäder till Otto Månsson 
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Anfäder till Siri Petersson 

 

 


