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Att gräva vidare
Vintern 2015–2016 slutförde jag arbetet med släktberättelsen Skomakare,
hattmakare och en svårfångad sergeant. Den hade sin utgångspunkt i min farfars farmors far, sockenskomakaren Hans Peter Beckman.
Tillsammans med min släkting Carina Månsson fortsatte jag sedan att
forska vidare kring släkten på min farfars sida. Dessutom bidrog andra
släktingar och forskare med såväl ytterligare information samt, i vissa fall,
med hela berättelser.
Det är därför på sin plats att här rikta ett varmt tack till Agneta
Myrtell, Arne och Paula Thornberg, Christina Nygren, Jim Polson, Johan
Nilsson, Kurt Martinsson, Maini Langpohl, Stefan Bengtsson och Åke
Rosberg för att de på olika sätt gett värdefulla bidrag till denna samling
berättelser.
Men framförallt vill jag tacka Carina Månsson för att hon än en gång
frikostigt delat med sig av omfattande delar av sin forskning, och även
bistått med viktig texttolkning och konstruktiva synpunkter.

Glimtar ur det förflutna
I den här släkthistorian har jag framförallt valt att lyfta fram vissa livsöden och händelser, och även att göra en och annan kompletterande
återblick till sådant jag tidigare skrivit om.
Det är således ingen kronologisk genomgång av min släktbakgrunds
personer med mängder av exakta data om deras födelse, äktenskap och
död, även om vissa sådana uppgifter finns med i texten.
Men låt oss börja med att återknyta bekantskapen med den gamle
sockenskomakaren i Norra Rörum.
Rydebäck den 3 mars 2020,
Charley Nilsson
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Hemma hos sockenskomakaren
Byggnaderna är sedan många år försvunna. Ändå är det något speciellt med att stå just på platsen där ens förfäder bodde, arbetade och
fick barn.
Hans Peter Beckman var född i Skarhult 1766, och blev 1795 sockenskomakare i Norra Rörum där han slog sig ner i Ljungarörshus. Året
därpå gifte han sig med pigan Kjerstina Heljasdotter, ett äktenskap som
resulterade i sex barn, däribland min farfars farmor Hedvig Hansdotter.
Omkring 1805 bosatte de sig på ett gatehus, som kom att kallas Askesholm, under Ljungarör som låg på utmarken till Norra Rörums by.

Beckmans familj
åren kring 1815
på Askesholm,
Ljungarör, Norra
1
Rörum.

Tack vare omfattande forskningsarbete – inte minst bland gamla kartor –
kunde min släkting och medforskare Carina Månsson fastställa platsen
där familjen Beckman bodde.

Askesholm vid gränsen
Norra Rörums socken var fram till 1888 delat. Sex byar, däribland Toftaröd, tillhörde rättsligt Västra Göinge härad i Kristianstad län, medan övriga tillhörde Frosta härad i Malmöhus län.
På våren 2017 gick Carina Månsson än en gång igenom Norra Rörums husförhörs- och mantalslängder. Hon kom då fram till att Beckman
sannolikt bott på Askesholm senast från 1805 och framåt, men att de
under ett antal år varit bokförda i fel härad i mantalslängden och även
delvis felnoterade i husförhörslängden.
Det tidigare antagandet, att familjen flyttat från Ljungarör/Askesholm till Toftaröd och sedan omkring 1813 tillbaka igen till Askesholm,
återgavs i SkomakareA är således fel.
– Sedan undrade jag om det var möjligt att fastställa mera exakt var
Beckmans bodde, och gick därför igenom åtskilliga av de historiska
kartor och handlingar som är tillgängliga via Lantmäteriets hemsida,
berättar Carina.
– Jag visste sedan tidigare att Norra Rörum hade utmark som gränsade till Toftaröd – kan det ha legat där? När jag sedan tittade närmare på
kartorna med laga skifte såg jag ett gatuhus/torp precis på gränsen till
Toftaröd. Efter ytterligare studerande av kartor och lantmäteriuppgifter
blev jag övertygad om att så var fallet.

A

Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant, Charley Nilsson (2016).
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2

På gränsen till Toftaröd. Karta från 1834 med Beckmans hus (pil).

Detalj ur karta
angående
hemmansklyvning
3
1924.

Askesholm låg således i Frosta härad, alldeles vid härads- och länsgränsen.
Bland alla de handlingar som Carina studerade fanns en från 1920,
med uppgifter om att en Anton Andersson köpt mark under Norra
Rörum nr 7. I Anderssons kontrakt kan man bland annat läsa att Claes
Mörner den 15 jan 1920 till Anton Andersson sålde
Torpet Bäckmanshus under 7/8 mantal Norra Rörum No 7 med den till
detsamma nu hörande åkerjorden, betes- och skogmarken jemte den
skogsmark som ligger mellan torpets nuvarande egogräns och rågången
4
mot andra hälften af Norra Rörum No 7”, tillträdesdag 14 mars 1920.

Minnet av den gamle skomakaren levde således kvar genom namnet på
det torp som 1920 friköptes.

6

Hemma i Skåne – webbversion mars 2020

Marken ”Ab” till höger vid gränsen till Toftaröd (Rörum 7:8) köptes 1920 av Anton
5
Andersson och omfattade bland annat ”torpet Bäckmanshus”.

”Instängde änghagar å Utmarken”, med Beckmans hagar nr 1852–1855.

I akten för hemmansklyvningen 1924 finns ovanstående karta bilagd.
Den har emellertid inte ritats då, utan är kopierad från kartan som upprättades vid laga skiftet på 1830-talet. Numren beskrivs här enbart med
marktyp, men går man tillbaks till laga skiftes-kartan hittar man oftast
mer målande beskrivningar. Där har ängar med nummer 1852–1855
noterats som ”Beckmans lycka”, vilket ytterligare styrker att det var där
familjen Beckman höll till.6
Från undersökning av äldre kartor gick Carina vidare med att hitta
platsen i mera nutida kartor, och att undersöka möjligheten att ta sig dit.
När det var gjort bestämde vi att tillsammans ta en biltur till mitten av
Skåne, och med Beckmans Askesholm – ett par kilometer öster om
Norra Rörums kyrka – som främsta mål.

Ekonomiska kartan 1970. De öppna styckena är kvar och syns tydligt.
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Familjen Beckmans Askesholm sett från söder.

Platsen där bostaden stod, sett från sydost.

– Tänk att vi nu står precis där den gamle skomakaren och hans familj bodde!
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Rumperöd
Askesholm gränsar till den nedre delen av Toftaröd som kallas Rumperöd, och som ligger sydväst om Toftaröds gamla by. Rumperöd
benämndes förr även Toftaröds skoghus.
I Rumperöd ligger Toftaröd 1:8 som en gång ägdes av Ola Nilsson,
dotterson till Hans Peter Beckman och Kjerstina Heljasdotter. Ola var
således bror till min farfars far Magnus Nilsson, och Carina Månssons
mormors farmor Johanna Nilsdotter. Enligt Carina var det tal om att
Johannas son Oskar skulle överta gården i Rumperöd, men han vägrade
för han ville absolut inte ”bo i röven”.

Ungefär här låg en gång Ola Nilssons gård.

Cecilia Beckmans grisar
Vi avslutar detta kapitel med en historia som rör såväl Hans Peter Beckmans barnbarn Cecilia som Rumperöd. Det är en man vid namn Arne
Henning som berättat följande i sina memoarer:7
Som liten var jag klen. Det var inte ovanligt, att barn på 20-talet hade
den engelska sjukan. Kanske var det på grund av klenheten, som jag
blev ordinerad att åka ut på landet för luftombyte. Landet – vad var
det för någonting. Ett okänt begrepp för mig, som levt mina fem år i en
mörk kullerstensgård. Ja, där var ju förstås en liten grön inhägnad plätt,
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men den fick vi inte beträda. Men nu skulle vi på landet till mormors
A
gamla skolkamrat Anton i Rumperöd i Norra Rörum.
Vi besökte också Beckmans Celja. Hon brukade mormor ofta tala om.
Hennes hus låg på backen vid Gamla vägen mot Höör. Hon var granne
till Maria (Antons syster). Celja brukade alltid säga om sina grisar, sa
mormor, att ”De säger, att mina grisar är spissrövade, men det är lögn i
röven på dom, för de är så trindrövade så trindrövade”. Celja brukade
ha sina smågrisar springande runt i köket.

Denne ”Anton i Rumperöd” kan inte vara någon annan än Anton
Andersson på Rörum 7:8. Således tycks förvirringen av att leva på
gränsen kvarstått ännu på 1920-talet.
– Jag misstänker att man tog sig enklast till Rörum 7:8 via Rumperöd,
och då blir väl ”Anton i Rumperöd” inte så konstigt. Han bör dock inte
blandas ihop med Anton Månsson i Rumperöd som ägde Toftaröd 1:10
under åren 1901-1918, avslutar Carina.

A

Detta var 1926 och berättaren Arne var då fem år gammal.
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Farfar Nils Nilssons bakgrund
Mina farföräldrar Nils (Magnusson) Nilsson (1872–1930) och Amanda
Andersdotter (1878–1960) och deras ättlingar har jag tidigare berättat om
i Man har ju lite minnen. Men i denna och följande antavlor vill jag visa
farfar Nils anor, i viss mån kompletterade med ytterligare uppgifter.

Magnus Nilssons syskon
Ola Nilsson

f 1835 Toftaröd, N Rörum, d 1921 N Rörum

Jöns Nilsson

f 1837 Toftaröd, N Rörum, d 1838 Toftaröd, N Rörum

Johanna Nilsdotter

f 1839 Toftaröd, N Rörum, d 1916 Jularp, Höör
g 1884 m Nils Nilsson f 1835 Degeberga, d 1905 Höör

Jöns Nilsson

f 1841 Toftaröd, N Rörum, d 1851 Toftaröd, N Rörum

Carl Nilsson

f 1848 Toftaröd, N Rörum, d 1851 Toftaröd, N Rörum

Emelie Nilsdotters syskon
Petronella Nilsdotter f 1850 N Rörum, d 1900 Philadelphia, PA, USA
g 1875 m Magnus Andersson f 1852 Matteröd, d e 1930 USA
Jonas Nilsson

f 1856 Höör, d 1901 Maria Helsingborg
g 1884 m Ida Gyhlstorph f 1861 Hörby, d 1896 Maria Hbg

Klara Nilsdotter

f 1860 Höör, d 1866 N Rörum

Eva Nilsdotter

f 1861 Höör, d 1883 Höör

Olander Nilsson

f 1864 Höör, d 1880 Höör
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1 Nils Olsson

Nils Olssons syskon
Ola Olsson

f 1796 Borlunda, d 1847 Ö Strö
g 1823 m Pernilla Månsdotter, f 1792 Hurva, d 1864 Ö Strö

Hans Olsson

f 1798 Gudmuntorp, d 1875 Skarhult
g 1824 m Kerstina Pålsdotter f 1796 Virke, d 1872 Skarhult

Hanna Olsdotter

f 1800 Ö Strö

Anna Olsdotter

f 1803 Ö Strö, d 1819 Ö Strö

Marna Olsdotter

f 1811 Ö Strö, d 1813 Ö Strö

Ola Nilssons syskon
Jöns Nilsson

f 1767 Ö Strö, d 1849 Ö Strö
g 1800 m Elna Bengtsdotter f 1780 Gudmunt, d 1826 Ö Strö
g 1828 m Boel Persdotter f 1793 Hurva, d 1857 Ö Strö

Marna Nilsdotter

f 1770 Ö Strö, d 1859 Gundmuntorp
g 1796 m Trued Nilsson f ca 1755, d 1807 Gudmuntorp
g 1808 m Christopher Åkasson f 17882 Hardeberga, d 1818
g 1819 m Jeppa Svensson f 1784 Bosjökl, d 1867 Gudmuntorp

Mårten Nilsson

f 1773 Ö Strö, d 1862 V Sallerup
g 1808 m Bengta Andersdotter f 1788 V Sallerup, d 1813 d:o
g ca 1813 m Gertrud Nilsd f 1786 Gudmunt, d 1859 V Sallerup

Åke Nilsson

f 1777 Ö Strö, d 1778 Ö Strö

Per Nilsson

f 1782 Ö Strö
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Elna Trulsdotters syskon
Per Trulsson

f 1761 Östraby

Elisabeth Trulsdotter f 1767 Västerstad
Ola Trulsson

f 1772 Västerstad

Kjersti Trulsdotter

f 1775 Östraby, d 1857 Södra Sandby
g 1803 m Ola Nilsson f 1780 S Sandby, d 1845 S Sandby

Olof Trulsson

f 1777 Gårdstånga

Nils Trulsson

f 1779 Gårdstånga

2 Hedvig Hansdotter
Hedvig Hansdotters bakgrund på fadern Hans Peter Beckmans sida har
utförligt redogjorts för i Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant.
Här ägnar vi oss därför nu åt modern Kjerstina Heljesdotter och hennes
föräldrar Helje Jönsson och Karina Jönsdotter.

2:1:1
2:1
2:1:2

Kjerstina Heljesdotters syskon
Bengta Heljesdotter

f 1772 N Rörum
g 1802 m Per Nilsson f ca 1763, d 1805 N Rörum
g 1806 m Sifver Svensson f 1766 Tjörnarp, d 1832 N Rörum

Elna Heljesdotter

f 1781 N Rörum, d 1829 N Rörum

Jöns Heljesson

f 1787 N Rörum

Anders Heljesson

f 1791 N Rörum, d 1869 N Rörum
g ca 1828 m Sissela Mårtensdotter f 1799 Hallaröd
d 1870 N Rörum
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2:1:1 Helje Jönsson
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2:1:2 Karina Jönsdotter

Karina Jönsdotters syskon
Mårten Jönsson

f 1745 N Rörum, d 1746 N Rörum

Elna Jönsdotter

f 1747 Färingtofta, d före 1755

Mårten Jönsson

f 1752 N Rörum, d 1807 N Rörum

Elna Jönsdotter

f 1755 N Rörum, d 1831 V Skrävlinge
g 1794 m Jöns Hansson Hellström f ca 1739, d 1807 Tjörnarp

Pär Jönsson

f 1758 N Rörum

Anders Jönsson

f 1761 N Rörum, d 1761 N Rörum

Anders Jönsson

f 1762 N Rörum, d 1762 N Rörum
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3 Nils Svensson

Nils Svenssons halvsyskon
Selia Månsdotter

f 1833 N Mellby, d 1921 Höör
g m Nils Nilsson f 1814 Tolånga, d 1865 Höör

Olof Persson Häger

f 1837 N Rörum, d 1904 N Rörum
g 1893 m Gustava Svensdr f 1848 Brönnestad, d 1938 N Rörum

Carl

f 1845 N Rörum, d 1845 N Rörum

4 Hanna Andersdotter
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Jeppa nämndeman i Toftaröd
Från ett nutida besök i det tidiga 1800-talet går vi nu ytterligare
hundra år tillbaka i tiden.
Min farfars farmors morfars mormors far Jeppa AssarssonA var född
omkring 1645 och bonde i Toftaröd, Norra Rörum. Han var gift med
Kerstin Frennesdotter, som åren 1680–1698 födde sju barn, däribland
dottern Troen som kom att bli länken vidare framåt i tiden till mig.
Jeppa var lantbrukare, men när han var i 60-årsåldern överlät han
jordbruket till sonen Assar. Vid Västra Göinge Häradsrätt finns sålunda
en skrivelseB från Jeppa Assarsson, registrerad den 30 oktober 1705. I
skrivelsen intygar Jeppa att han med hustruns samtycke sålt hälften av sin
mark (inklusive hus, gård, åker, äng, och fiskevatten) om ¼ mantal till
äldste sonen Assar Jeppesson och dennes fästmö Kjerstina Nilsdotter,
och att han för detta mottagit 40 daler silvermynt.
Kiendis Jag Jeppe Assersen i Tofftare och her Med witterligt giör at Jag
Med Min kiere hustrues Kerstina Frändesdr villie Rad och samtyke
hafuer solt oh af hent i fran oss oh voris Arhuffuinger oh til woris k: sön
Asser Jeppesön oh hans k: feste Möe, Kierstena Nilsdotter oh begis
deris ahrff uingar, half Parten aff den skatteJord som Jag påboor oh Mig
til kommer uthi det halfwe skatta hemmanet No 1 Thoftared, som ehr
1/4 oh det Med hus oh gård, åker oh Eng, Skogh […] ¼ skatte Jord oh
den tilbehörrige Munte Ringen hafua Riktige oh Nöije akteligen Betalt
8
till mig fyra Thiiö daller sölf Mynt och loffua Jag at fri hemula.

Trogen, tystlåten och samvetsgrann
I varje härad utsågs tolv nämndemän, varav den till tjänsteåren äldste
kallades häradsdomare. Nämndemännen förmedlade bland annat
kontakten mellan rätten och häradets olika delar, och kom i beröring
med bygdens folk när de ”förrättade syn”. Nämndemännens uppgifter
kom att skrivas in i 1734 års lag.

Västra Göinge
Häradsrätts
nämndemän
den 1 juni 1706,
inklusive Jäppa
Aßarßon i Toftaröd,
och under ledning
av domaren
9
Torbiörn Nilsson.

A

Se stamtavla nästa sida samt antavla 2:1:1 s. 14.

Jeppa antas inte ha varit skrivkunnig, så sannolikt fick han hjälp med
förfärdigandet av inlagan.
B
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Familjen Jeppa Assarsson – Kerstina Frennesdotter

1
2
3
4

3

1

2
4

1 Assar Jeppsson gift 1706 m Kristina Nilsdotter (1680–1760)
2 Sissa Jeppsdotter gift 1713 m Nils Eriksson (ca 1654–1737)
3 Frenne Jeppsson Hurtig gift 1720 m Anna Jönsdotter (1699–1771)
4 Troen Jeppsdotter gift 1715 m Helje Oredsson (1687–1747)
Jeppa Assarssons hustru Kerstina Frennesdotter kom från Tommaholma, Matteröd
och var dotter till Frenne Bengtsson i Tommaholma, Matteröd.
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Utöver att vara bonde var Jeppa Assarsson också sedan 1683 nämndeman vid Västra Göinge häradsrätt. Men den 1 juni 1706 tyckte den
omkring 60-årige Jeppa att det var dags att lämna uppdraget.
Han tillkännagav inför övriga i rätten att han på grund av ålder och
tillstötande bräcklighet ville bli entledigad, vilket också beviljades. Han
fick välförtjänt beröm och lovordades för att han bland annat varit
trogen, tystlåten och samvetsgrann, och arbetat med oförtruten flit och
beskedlighet.
Uppsteg för Rätten Nämde Mannen Jäppe Assarsson i Tofteröd, och gaf
tillkänna, huru såsom hann nu uti 23 års tid, här wid Rätten har förträdt
Nämdemanns ämbetet, hwilket nu mer igenom tillstötande ålder och
bräklighet, skall falla honom tungt att länger kunna förestå och uthärda
mäd: warandes i dy begärande omTingsRättens förlåf och afskied, hwilket honom också bewiljades, mäd dätt wälförtiänte beröm och goda
loford, att han under förbemälte tid, wist sig inom Rätten redelig,
trogen, tyslåtig och samwetsgrann, jämwäl allt emot hwad honom därutom kunnat anförtrodt blifwet, allt sedan uniformiteten, och likheten
mäd denn Swänska lagens och Processens drifwande wid domstolarna
här i landet inställtes, mäd all oförtruten flit och beskiedelighet, till
TingsRättens goda nöije, så uträttat, att man honom, för intet annat,
änn et låfwärdigt förhållande kann äller har att beskylla, mäd recommenadtion för dätt öfrige, att hos hwar och en, menn i synnerhet dess
förmänn och wederbörande kronobetiänter, att njuta icke allenast låf
och tack, utan ock någon wärkelig ärgätslighet, för en sådan sin långlige
giorde tjänst och wälförhållande;
Tagandes härmäd ifrån TingsRätten sitt afträde, som alltså om en
annan skickelig och beskiedelig Manns förordnande i hans ställe will
10 A
betänkt och omhugse wara.

Uppsteg för Rätten Nämde Mannen Jäppe Aßarßon i Tofteröd…

Kerstina Frennesdotter dog i april 1710, medan hennes man, den förre
nämndemannen Jeppa Assarsson i Toftaröd dog året därpå.

Trots den snåriga kanslisvenskan i citatet och den tidens stavning är det intressant
att notera hur mycket av språket som ändå lever kvar efter trehundra år!
A
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Ryttare Hurtig vid Skånska husarregementet
Omkring 1686 hade Kerstina och Jeppa fått en son, som fick namnet
Frenne efter sin morfar, den omkring 1630 födde Frenne Bengtsson.
När Frenne JeppssonA var 21 år gammal kom han till Skånska husarregementet, där han 1716 blev ryttare nr 1 Hurtig vid ”Första Corporalslaget”, och tilldelades en 12-årig rödbrun valack med stor bläs. Av allt att
döma skötte han sig genom åren väl, och vid mönstringen i Kvidinge i
september 1737 noterades att den 42-årige Frenne Hurtig fått interimistiskt avsked (pension) den 8 april, ett beslut som därefter konfirmerades.
Frenne hade 1720 ingått äktenskap med Anna Jönsdotter, och bodde
med henne i Ryttarehuset i Ljung i Riseberga socken där de fick sex barn.
Efter Frennes avsked slog de sig ner i Skoghuset i Toftaröd, Norra Rörum, där de fick ytterligare tre barn.
Anna Jönsdotter dog 1753 ”af hetzig feber”, medan inhysesmannen
och den tidigare ryttaren Frenne Jeppsson Hurtig dog av ”styng och
bröstwerk” i augusti 1771, 85 år gammal.

Dog med vagnen över sig
Troen Nilsdotter var född 1770 i Toftaröd, Norra Rörum, och barnbarnsbarnbarnB till nämndeman Jeppa Assarsson.
Troen gifte sig 1799 med drängen och hemmansåbon Anders Jönsson från Tågeröd, Matteröds socken, men när yngsta barnet var fem år
gammalt dog 47-årige Anders 1816 av något slags bröstsjukdom. Änkan
Troen gifte efter ett år om sig med den åtta år yngre Sven Hansson.
Efter tretton års äktenskap, såvitt känt barnlöst, var åbon Sven
Hansson den 21 mars 1830 på hemväg från Kristianstad. Där hade han
inhandlat ”ett lass kalk och jernramar till bakarugn och kakelugn”.
När Sven någon gång mellan kl. 19 och 20 skulle passera ett isbelagt
vadställe mellan Mjölkalånga och Tågeröd välte vagnen, och så illa att
Sven hamnade i vattnet och under vagnen. ”Som han war ensam, kunde
ingen hjelpa honom”. På morgonen dagen därpå ”sedan solen redan war
uppgången” hittades han död. Händelsen betraktas som olycka, och det
lades inget hinder mot begravning i vanlig ordning.11

A

Se fig. 3 sidan 18.

Hennes mor var Elna Frennesdotter, vars far Frenne Assarsson var son till Jeppe
Assarssons son Assar Jeppsson. Se fig. 1 sidan 18.
B

20

Hemma i Skåne – webbversion mars 2020

Dödsorsak: barnkvävning
För ett par hundra år sedan var barndödligheten betydligt högre än
idag. Så dog till exempel i 1700-talets Sverige omkring en femtedel av
alla födda redan under sitt första levnadsår.12
Dödsorsaken var ofta de barnsjukdomar vi idag vaccinerar emot, och
lunginflammation skördade också många spädbarns liv. En annan inte
sällan angiven dödsorsak var så kallad barnkvävning, det vill säga att
föräldrar av våda kvävt sina spädbarn under sömnen.

Af wårdslöshet förqwaft
På våren 1696 födde Kerstina Frennesdotter, maka till nämndeman
Jeppa Assarsson i Toftaröd, Norra Rörum, en son som på palmsöndagen
döptes och fick namnet NilsA. Månaden därpå begrovs dock lille Nils,
sedan han ”blef hos sina föräldrar i Eke förqväfd 4 weckor 5 dagar gl”.13
Samma sak hände även ett barnbarn till Jeppa och Kerstina. Deras
1688 födda dotter TroenB var gift med drängen Helje Oredsson. Paret
fick sju barn, där den i juni 1724 födde sonen Jeppe dog endast sex
veckor gammal sedan han ”wart wid sin moders bröst förqwaft”14. Troen
fick därför genomgå skrift för ”thett hon af wårdslöshet förqwaft sitt
barn”.

Delade meningar om barnkvävning
Om en mor kvävde sitt barn i sängen bedömdes det av hennes samtid
oftast som olyckshändelse, men kyrkan straffade henne ändå för vårdslöshet. Kyrkan ålade modern (eventuellt båda föräldrarna) botgöring i
form av uppenbar skrift, vilket innebar offentlig bekännelse, botgöring
och återupptagande i församlingen.15
Från och med 1723 slapp kvinnorna som oavsiktligen kvävt sina barn i
sömnen plikta på den vanliga pliktpallen, där tjuvar och personer som
begått sedlighetsbrott pliktade, utan fick fullgöra plikten i ett avsides
rum i kyrkan. Om misstanke fanns att barnet var mördat gick fallet
vidare till häradsrätten. I städerna behandlades alla barnkvävningsärenden av den världsliga rätten, rådstugurätten. Från och med år 1864
16
behandlades alla mål av den världsliga rätten.

Vissa forskare ser barnkvävningarna som medvetna handlingar från
föräldrarna, som ett sätt att begränsa antalet barn i avsaknad av senare
tiders preventivmedel. Andra forskare menar att barnen kvävdes i sängen
av rena olyckshändelser, och anför att det ofta även var fåbarnsmödrar
som kvävde sina barn, inte enbart stora, fattiga och trångbodda familjer.
Ett tredje synsätt är att det inte alls var fråga om kvävningar, utan snarare
det man idag kallar plötslig spädbarnsdöd.17
Vissa fall av barnkvävning var dock uppenbart avsiktliga, och där kan
följande tragiska berättelse utgöra ett exempel.

A

Se sidan 18.

B

Se fig, 4 sidan 18.
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Barnamörderskan från Äspinge
Hanna NilsdotterA var född sommaren 1797 i Satserup i Äspinge socken,
Skåne. När hon var 26 år gammal och piga i Gammalstorp, Äspinge,
födde hon utom äktenskap en dotter som fick namnet Sissa.
Hösten 1840 arbetade den fortfarande ogifta 43-åriga Hanna som
piga hos åbon Samuel Jonasson på Espinge nr 11. Där hände det sig att
hon blev ”lägrad af Drängen Jöns Samuelsson”, som var son i huset och
14 år yngre, med resultat att hon blev gravid och den 22 juli 1841 födde
en son.
Hanna berättade senare att Jöns velat ge henne gift för att fördriva
fostret, och även uppmanat henne att döda barnet. Hon berättade även
att när barnet var fött kvävde hon det.
Drängen, som lägrade henne och var bondeson på stället, uppmanat
henne att afdagataga barnet och äfwen welat gifva henne förgift för att
fördrifva fostrer, att hon födde barnet i fähuset, svepte der om det en
18
trase och stoppade ned det i halmen och att det röjdes dagen derpå.

Dömd till halshuggning
Sedan det döda barnet hittats i fähusets halm blev det rättsliga efterspelet
att Hanna Nilsdotter i augusti åtalades för ”barnamord genom kvävning
å sitt oägta barn”, och ställdes inför Frosta häradsrätt i Hörby. Där dömdes hon till döden genom halshuggning.
Frosta Härads Rätt har genom Utslag den 18. Augusti dömt Hanna för
det hon af oloflig beblandelse med Drängen Jöns Samuelsson blifvit
hafvande och detta sitt tillstånd före födslen ej uppenbarat, i enslighet
framfödt ett fullgånget och lefvande barn, hvilket hon derefter medelst
qväfning afdagatagit och sedermera å lönn lagt, att för sålunda begånget barnamord mista lifvet genom halshuggning. Dock är utslaget under19
ställt Kongl. Hofrättens öfver Skåne och Blekinge vidare pröfning.

I avvaktan på resterande rättslig hantering av fallet blev Hanna den 21
augusti satt i förvar på länshäktet i Malmö. Av häktets dagjournal framgår att hon hade ”brunt hår, blå ögon, skrynkligt ansigte, lång växt och
ordinair kroppsbyggnad”.

Dödsdom ändrad till fängelse
I Hovrätten över Skåne och Blekinge fastställdes den 12 oktober häradsrättens dom om dödsstraff, men innan den trädde ikraft skulle den prövas av Kungl. Maj:tB. Den 2 februari kom slutligen Kungl. Maj:t beslut:
straffet ändrades till 6 års fängelse samt 28 dagar ”på vatten och bröd”.
Tills verkställighet kunde genomföras satt Hanna kvar bak lås och bom i
Malmö.
Under tiden hade den 1811 födde drängen och åbosonen Jöns
Samuelsson dömts för lägersmål, det vill säga att han legat med Hanna
utom äktenskap. För detta fick han den 8 maj 1842 slutligen absolution i
Äspinge församling.20

A

Såvitt känt inte släkt med denna boks författare.

Uttrycket Kungl. Maj:t användes ofta i äldre tid. Efter den nya regeringsformen
1809 syftade dock termen inte på kungens person utan på de statliga organ som
hade att besluta i hans namn, oavsett om han (i det här fallet Karl XIV Johan) deltog
i handläggningen eller inte.
B
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Efter att i nio månader varit inlåst på länsfängelset i Malmö kom den
18 maj 1842 Hanna Nilsdotter, ”med förskoning från dödsstraff …
tjenstepiga, icke gift eller förlofvad. Ägta dotter till en husman”, till
Allmänna arbets- och korrektionsinrättningen för kvinnor i Norrköping
för att där avtjäna sitt straff.
Sjelf berättade hon, att fadren Nils Hansson dött vid hennes 18 år och
modren vid hennes 30 år; att hon icke tiggt, att hon ej fått lära sig läsa
21
ordentligt och att föräldrarne i detta fall warit wårdslösa.

Av allt att döma skötte Hanna sig klanderfritt under avtjänandetiden.
Men åtta månader innan hon skulle friges dog hon ”af lungsot inom
Inrättningen d. 10 Septemb. och begrafven 14 f.m. 1847”.

22

Hanna Nilsdotters berättelse nedtecknad i kyrkoboken på spinnhuset i Norrköping.

Spinn- och tukthus
Riksdagen beslutade 1735 att det i varje län skulle inrättas så kallade
spinnhus. Dessa var till en början främst avsedda för kvinnliga tiggare,
prostituerade och småtjuvar, men kom längre fram även att hysa kvinnor
som dömts för grövre brott. Det rådde arbetstvång i spinnhusen, vilket
både hade som syfte att de intagna fångarna skulle göra rätt för sig och
att klädmanufakturen därigenom skulle förses med billig arbetskraft.
1783 beslöts att ett modernt spinnhus skulle uppföras i Norrköping.
Ambitionen att spinnhusens arbetskraft skulle utgöra stöd till den växande textilindustrin avgjorde spinnhusets placerades i direkt anslutning till
stadens textilindustrier.23
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Förödande brand på Tommaholma
Den 28 maj 1696 utbröt eld på hemmanet Tommaholma i Matteröds
socken, och gården med alla fyra längorna brann ner.
Vad orsakade branden, och hur kunde den få sådan spridning? För att
utreda detta, och för att avgöra huruvida branden uppkommit av våda
och om åbon Bengt Frennesson därmed skulle få ersättning via brandstod, hölls den 12 oktober samma år ”inqvisition” vid Västra Göinge
häradsrätt. Med hjälp av till rätten inkallade vittnen kunde man få
följande bild av händelsen.

Storm gav snabb spridning åt elden
Tidigt på morgonen hade man bryggt 2 skäppor malt (ca 50 liter), och
när bryggandet var avslutat hade Elsa Frennesdotter (syster till Bengt)
släckt elden så att man ”ingen gnist kunnat förnimma”, vilket intygades
under ed av tjänstepigan Sissa Olsdotter.
Framåt middag hade det börjat storma, och vid 17-tiden hade eldsvådan på okänt sätt brutit ut.
ingen wisste på hwadh sätt detta kunde wara tillgångit, och om någon
24
förborgat kunde kommit af stormen upp i taket, är Gudh bäst bekant.

Efter att ha avlagt ed berättade drängen Torsten Christensson att torsdagseftermiddagen innan pingst hade pigan Elsa Frennesdotter kommit
springande och ropat att det brann i brygghuset, och att då han kom dit
brann det överallt.
Enligt vad Christensson uppgav låg brygghuset ett trettiotal meter
norr om gården, och eftersom det rådde en förfärligt stark storm hade
elden spridit sig till den norra längan. Därefter spred sig elden snabbt
även till övriga byggnader, så snabbt att ”ingen räddning kunde skiee,
uthan altsammans afbrände ock lades i aska”.
Bud med begäran om hjälp skickades till Hendrick Olsson och
Christen Truedsson, vilka bodde en dryg kilometer från Tommaholma.
… tå budh kom till dem om hielp och räddning, lupo dhe straxt dijt, men
af den häfftiga storm, war omöjeligt rädda, uthan all gården i hast af25
brände, och folcket illa skänedes af Eelden.

Bengt Frennessons svåger, nämndemannen Jeppa AssarssonA i Toftaröd,
bodde en halv mil från Tommaholma. Enligt honom hade det den dagen
varit så stark storm att han på marken en kvarts mil från gården hittat
rester av halmtaket.
Slutligen hörde rätten den stackars åbon Bengt Frennesson, som ”war
ännu eij aldeles frijsk af den skadan, han fick af Eelden”. Frennesson
avgav liknande vittnesmål som de övriga, och berättade att han själv varit
hemma på gården när elden bröt ut. Han beklagade att han inte kunnat
rädda något ur eldens härjningar, och bad om bistånd ur brandstoden för
att kunna återuppbygga hemmanet.
Tillspoordes, om han med tryggt samwette kunde giöra sijn Eedh, om
sijn och sijnas oskylldigheet uthj hemmanets affbrännande? Swar ja,
och effter förestafwande straxt presterade Eeden, att han icke weet,
A

Bengt Frennessons syster Kerstina var gift med Jeppa Assarsson.
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hwadan Eelden ähr lööskommin, och at olyckan är tijmat af rättom
wåda, äskandes ödmiukeligen Brandstood till hemmanets upp26
byggande.

Rättens utslag blev att branden var en olyckshändelse, och att Bengt
Frennesson därför skulle tilldelas 80 daler silvermynt ur brandstoden.
Alldenstund Bonden uppå 7/16 hemmanet Tommeholma i Matteröds
sochn No 1, Bengdt Frennesson, haffwer giordt sielf sijn Eedh, at des
hemman och wäll bebygde gård är afbrändt af rättom wåda, uthom
hans och hans huusfolcks förwållande; Altså pröfwar Rätten skähligt
honom tilböra Brandstoodh. I anledning Kongl. Maij:ts Allernådigste
Förordning, åttatijo dal. smt., som Cronans Befallningsman wälbetrodde Jöns Jönsson honom lärer tillställa, så snart medlen kunna
27
warda incasserade.

Den tidens brandförsäkring
Brandstod var en föregångare till senare tiders brandförsäkring, och hade
anor tillbaka till det medeltida bondesamhället. Tingsrätten avgjorde om
den som lidit skada genom brand skulle få ersättning. Denne drabbade
erhöll då så kallad brandstod, vilken bestod av bidrag, ofta in natura, från
häradets bönder.
I Magnus Erikssons landslag av 1347 står bland annat följande om
brandstod: ”Alle äge brandstod taga och giva, de som bofaste äro,
klerker, lekmän och så deras hjon, ingen äger vara fri därifrån”.28

Bengt Frennessons anfäder
År 1599 anskaffades ny klocka till kyrkan i Matteröd. Det årets kyrkvärdar fick sina namn inpräntade i klockan, och ett av namnen var
”Sadsar Bendzen i Temholt”, det vill säga med mera nutida stavning
Sassar Bengtsson i Tommaholma.
När tornbygget påbörjades 1897 rev man vapenhuset och klockstapeln.
Kyrkklockan, som tidigare hängt i klockstapeln, flyttades upp i tornet
och placerades där tillsammans med en nyinskaffad storklocka. Den lilla
klockan som tidigare hängt i klockstapeln anskaffades redan 1599,
vilket innebär att om någon tid har denna klocka ringt till gudstjänst i
29
Matteröd i 400 år.

Bonden Sassar Bengtsson var sannolikt far till Bengt Sassersson, som i
sin tur får anses vara far till den omkring 1630 i Tommaholma födde
Frenne Bengtsson, den branddrabbade Bengt Frennessons far.
Frenne Bengtsson fick förutom Bengt ytterligare minst sex barn,
däribland den runt mitten av 1600-talet födda dottern Kerstina. Kerstina
Frennesdotter kom att gifta sig med nämndemannen Jeppa Assarsson i
Toftaröd.
Således är sannolikt Sassar Bengtsson, vars namn sedan 1599 finns på
Matteröds kyrkklocka, min farfars farmors morfars mormors morfars
farfar.
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Ett så kallat oäkta barn
Barn som blev till utan att modern var gift stämplades som ”oäkta”
och fick inte samma möjligheter som andra barn, medan modern (och
fadern i de fall han namngavs) straffades för olaglig handling.
Min farfars farmors morfar, husmannen Helje JönssonA, var en av alla
dessa så kallade oäkta barn. Helje var född 1750 i Norra Rörum, och son
till den 29-åriga pigan Kjerstina Heljasdotter och den två år yngre
drängen Jöns Jönsson i Vägasked.

Dom: III Adventus döptes ett oäckta Pilta=barn, som Qwinfolket Kirstina Heljasdotter
framfödde till wärlden … d: 12 Decembris om morgonen wid pass klåckan 4, och blef
kallat Hälje. Till barnets fader blef wid dopet utlagd drängen Jöns Jönsson i Wäga30
skied.

Lönskaläge och lägersmål
Fram till 1855 var det olagligt att ha samlag utan att vara gift, och så
kallat lägersmål eller lönskaläge föll under allmänt åtal. Således dömdes
Kjerstina Heljasdotter och Jöns Jönsson i Frosta häradsrätt till ”hemlig
skrift och aflöβning för begångit lägersmål”. De slapp således att schavottera inför hela församlingen i så kallad allmän skrift, utan kom undan
med att mera avskilt inför prästen avge syndabekännelse och av honom
få syndernas förlåtelse.
Resultatet av Kjerstinas och Jöns illegala samvaro, sonen Helje, blev
med tiden dräng i Stora Skuddarp, Norra Rörum. I februari 1771 gifte
han sig med den två år äldre pigan Karina Jönsdotter i Ljungarörshus,
där han också bosatte sig. Karina var dotter till Bengta Asvedsdotter och
hennes man, ladufogden Jöns Mårtensson i Färingtofta.

Dog genom olyckshändelse
På kvällen den 30 november 1807 var Helje Jönsson på hemväg från ett
besök i Norra Rörums by. Vid passerandet av en gärdsgård föll han så
illa att han slog huvudet i några stenar. Han hamnade med ansiktet i en
vattenpöl, och så hittades han död kort efter fallet.
2dra Sönd i Advent begrofs inhysesmannen Helje Jönssons från Ljungarörs hus, död d: 30 November af olykshändelse: då han från N. Rörums
By skulle gå hem om aftonen i mörkret, hade han fallit ned af en gärdesgård ut åt strätet från Byen, der han strax efter fants liggande död,
ock wid efterseendet befunnos 2ne dödeliga sår et wid tinningen och et
i pannan, dem han wid fallet fått af stenar, som lågo i wägen; jemte det
han låg med ansigtet i waten och orenlighet uppå hufwudet, hwilket
31
ock, kan hända, bidragit till att qwäfva honom.

A

Se antavla 2:1:1 sidan 14.
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”… en gärdesgård utåt strätet från Byen, där han strax efter fants liggande död”

Helje och Karina hade under åren 1771–1791 fått fem barn, däribland
den i mars 1772 födda KjerstinaA, som kom att gifta sig med sockenskomakaren Hans Peter Beckman. Barnen och deras civilstånd framgår
av den bouppteckning som upprättades den 7 december 1807:
… så wida något öfwer blifwer sedan Giäld ock skuld gulden är, kommer
att skiftas emellan bemälta Enckia, och hennes med Hälie Jönsson
sammanaflade 5 Barn, myndige Sonen Jöns, ock omyndige Sonen
Anders 16. år gammal; döttrarna, Kierstena, gift med husmannen Hans
Petter Beckman i Toftaryds hus; Bengta, gift med husmannen Sifver
32
Swensson i Ljungarör, samt yngsta dotteren Elna 26. år gammal, ogift.

A

Se antavla 2 sidan 13.
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Lag och rätt kring år 1700
Tack vare min en av mina anfäder kan vi här få en inblick i en liten del
av äldre tiders juridik.
Den omkring 1650 födde Måns Pålsson var
son till Pål Nilsson i Färingtofta socken, och
bodde vid mitten av 1680-talet i Djurröd,
Färingtofta.
Måns Pålsson gifte sig med Bengta Andersdotter, som var änka efter en Per Persson som
hon hade åtminstone två barn med. På 1680talet fick Bengta och Måns barnen Per, Lusse
och Karina.

Granskning av bröstfälle
År 1686 utsågs Måns Pålsson att tillsammans
med några andra herrar vara ”synemän av gärde och dylikt i Riseberga”.
Två år senare begärde han av Norra och
Södra Åsbos häradsting att
några Män som kunne granska hans Gårdz
bröstfälle ibm: på hans och allt gårdsens
tilliggiande af hwads nampn det nämpnas
kan, der till uthtogz Nämbdemännerna Knut
Perβon i Forestadh, och Oluf Larβon i Moderödh sampt Jnge Anderβon i Rijseberga och
Bengt Anderβon i Gundetorp, som detta
rätrådeligen förrätta och widh nästa Ting
33
afsäija.

Det var nämligen så att det till exempel vid ägarbyte på gårdarna var
viktigt att dessa avsynades för att se vad som behövde lagas eller ersättas.
Det som då behövde åtgärdas och skulle betalas för kallades bröstfälle
(bristfälle), det vill säga kostnaden för åtgärderna.

Tvist om förmyndarskap
I oktober 1702 var Måns Pålsson instämd till Häradstinget över Norra
och Södra Åsbo och Bjäre, rörande en tvist om förmyndarskap för sin
halvsyster Lusse Pålsdotter.
Hennes styvfar Troed Torstensson påstod att han av oförstånd tagit
på sig förmyndarskapet när han gifte sig med Lusses mor, och varken
han, Lusses morbror Måns Andersson eller Måns Pålsson ville ta på sig
ansvaret för Lusse och förvaltningen av hennes fädernearv.
Här emot swarade Måns Anderβon, att han icke står till att wärja för
detta Pigans fäderne godz, Emedan han är på Möderne Linien, utan
förmodar Måns Påhlβon i Färingtofta som är halffbroder på fäderne till
Pigan Luβe Pålsdåtter, godβet måtte emottaga och det wärja före.
Påståendes elliest Måns Påhlβon, att Troed Torstenβon måtte eftter
deβ Contract sielf wärja för Pigans godz, helst emedan han där uti, sig
der till obligerat, medan han fick Pigans Moder.
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Derpå swarade Troed Torstenβon att han samma Contract af oförstånd
ingick, på det han skulle få Enckian till hustru. Beder elliest att han som
är Stiffader till Pigan och icke står till att wara förmyndare för henne,
må efter förmyndareordningen och Sweriges Lag derföre blifwa befrijad
och den som närmare är det att emottaga hälst Måns Anderβon wid
skiftet, som af gode Män är förrättat Ao 1693 är satt till förmyndare,
34
och altsedan derpå intet klandrat.

Olovlig krogverksamhet
Den 8 juni 1708 stod Måns Pålsson åter inför häradsrätten. Det hade
nämligen förekommit uppgifter om att Pålsson haft sex personer hos sig
som ”druckit och spelat kort”. Dessa var också instämda till rätten.
Måns Påhlβon i Färingtofta bekänner fuller att han skänckte dem något
öhl moth aftonen när solen war neder, men sålde dem intet hwarcken
öhl eller Brännewijn, säger och att Nils Nilβon i Fierhuuset och Måns
Nilβon i Ringhult, samt Måns Påhlβons dräng Jöns Swenβon spelade
hoos honom om een Tobackz rull som de hade köpt tillhoopa, men han
35
hade intet der med att beställa.

Resultatet av den tämligen omfattande rättegången blev att Måns Pålsson
dömdes till böter för ”olovligt krögeri”. Dessutom fick en av Pålssons
gäster, Nils Nilsson i Fjärhus, böta för sabbatsbrott eftersom han hade
lyckats med konststycket att bli ”något drucken”. Övriga gäster ansågs
inte ha begått något brott.
Måns Pålssons fru Bengta Andersdotter dog i december 1716 i en
ålder av 75 år, medan det för mig är okänt hur lång återstoden av Måns
Pålsson tid på jorden blev.

Svordomar och sabbatsbrott
På sön- och helgdagar var det strängt reglerat vad man fick göra, eller
snarare inte göra. Det var till exempel inte tillåtet att arbeta, utföra hantverk eller idka handel, möjligen med undantag av att man efter gudstjänsttid kunde sälja mat och dryck ”till nödtorft”.
Dessutom bedömdes det som i fallet Nils Nilsson i Fjärhult uppenbarligen som brott mot sabbatens helgd att uppträda berusad, särskilt om
han kanhända under alkoholens inverkan undslapp sig en och annan
svordom (vilket i sig också var reglerat).
I den något senare missgärningsbalken i Sveriges rikes lag från 1734
stadgas i kapitel III Om swordom och sabbatsbrott att
§1 Brister någon ut i eder och swordom … i samqwem, krog eller
källare, eller offenteliga på almänna gator och platsar; böte fem daler
hwarje gång han therföre lagföres.
§6 Then som begår något brott på Söndagar eller Högtidsdagar,
emellan klockan fyra om morgonen, och nijo om aftonen; böte tijo
36
daler för sabbatsbrott, och för gierningen särskilt.
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Betydelsefull backig bygd
Norra Rörum har spelat en viktig roll i min släkts historia genom att
många av mina anfäder fötts inom socknen.
Således är det tack vare personer från Norra Rörum som jag finns till.
Därför är det på sin plats att jag här berättar lite mer om denna socken,
belägen mitt emellan Helsingborg och Kristianstad.
Brant backig bygd med ljung och enbuskar, men äfven skog och mycken
mosse, hvadan ved och torf säljes här; jordmånen är ganska mager,
utom i de delvis odlade mossarne. Nära halva sn upptages af fideikommisset Ågerup. Sockensparbank. Poststation, kallad N. Rörum. Sn
37
bildar med annexet Hallaröd ett konsist. pastorat af 3 kl. i Lunds stift.

Så beskrevs Norra Rörum på 1880-talet, en tid då socknen hade 1 410
invånare varav 1 025 bodde inom Frosta härad och övriga i Västra
Göinge. Socknen var således delad mellan två härader, vilket kan ställa
till en del bekymmer för oss som gillar att gräva i släktens historia. Idag
ingår Norra Rörum i Höörs kommun, och själva byn kring kyrkan har
det senaste sjuttiotalet år haft strax över 200 invånare.

Kyrkan i Rytharum
På en kulle, som kan ha varit en gammal kultplats, har det åtminstone
sedan år 1200 stått en kyrka i det som då kallades Rytharum och 200 år
senare Rytharne nørre.38
Kyrkan var byggd av gråsten, och delar av denna ursprungliga kyrka
utgör idag korsarmar åt öster och väster. En större om- och tillbyggnad
gjordes under senare delen av 1700-talet, följd av ytterligare förändringar
på 1830-talet. Sitt nuvarande utseende fick Norra Rörums kyrka i början
av 1950-talet.
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Herdar i Herrens hus
När jag vid något tillfälle tittade närmare på födelsenotisen för min
farfars morfar Nils såg jag under denna en något märklig och svårtydd
notering.
Efter många utståndna widrigheter emottog Prosten Plantin [svårtytt]
39
förvaltningen wed Pastoratet den 14 Maj 1827.

Upptäckten ledde till denna lilla berättelse om två av de Herrens tjänare
som fört hans och den världsliga maktens talan i Norra Rörums församling.
Noteringen hade inget med Nils eller hans mor att göra, utan var förmodligen prosten Olof Plantins kommentar till en händelse i det tämligen spända förhållande som rådde i socknen.
Olof Plantin var född 1756 i Norra Strö, och son till länsmannen
Bengt Adam Plantin i Vinslöv. Efter att han bland annat varit domkyrkoadjunkt i Lund tillträdde Olof Plantin 1796 som pastor i Norra Rörum.
”I yngre åren ansågs han för en duglig man och lärer haft goda
predikogåfwor” 40, men kom liksom hustru och söner att hemfalla åt
spritmissbruk. Han drog på sig stora skulder till såväl kyrko- och fattigkassorna som till bönder och andra sockenbor, och gick i konkurs 1823.
Han begärde själv att få befrias från sin tjänst, och dog 1828.

Dopfunten i Norra Rörums
kyrka är från 1500-talet.

Misantropen Kihlgren
Plantins efterträdare, den tjugo år yngre Anders Kihlgren, tillträdde först
1832. Kihlgren hade 1808 gift sig med Lovisa Elmlund, dotter till kyrkoherden i Vankiva, men paret skildes 1819 sedan hon lämnat honom för
en annan man. Detta satte djupa spår i Kihlgren, och lär ha gjort honom
rädd för kvinnor och äktenskap.
Kihlgren ansågs ha varit en god predikant, som genom sina prästerliga gåvor vunnit invånarnas förtroende. Han lovordades av häradsprosten CavallinA i dennes visitationsprotokoll, där det står att Kihlgren
”predikade Guds ord rent och klart samt med sorgfällighet och skicklighet underwisade nattwardsungdomen”.41
De motgångar Anders Kihlgren mött i livet, bland annat skilsmässan
och hårt motstånd från en del av sockenborna mot att han skulle tilldelas
tjänsten, hade dock gjort honom minst sagt avogt inställd till sina medmänniskor, vilket gick ut över hans arbete.
Samuel Johan Cavallin (1772–1841), far till herdaminneförfattaren Severin
Cavallin.
A
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Han saknade icke kunskaper uti till prestämbetet hörande ämnen och
egde ganska goda predikogåfwor samt war derföre wärderad i de församlingar, der han tjestgjorde, och skulle warit det i än högre grad, om
icke hans genom motgångar förbistrade lynne gjort honom till misan42
throp och derigenom mindre tillgänglig för åhörarne.

Mot slutet av hans liv tillsattes en vicepastor i församlingen, och
Kihlgrens sysselsättning kom då att bestå av ”läsning i bibeln och
Nohrborgs postilla**A; dessemellan spelte han psalmmelodier på sin
fiol”. Anders Kihlgren dog i februari 1853, 77 år gammal.

Förteckningen över Norra Rörums pastorer upptar bland andra Olof Plantin och
Anders Kihlgren, men även min avlägsne släkting Hans Bernhard Hammar vars son
K.G. Hammar blev ärkebiskop.

Anders Nohrborg (1725–1767) var präst vid Finska kyrkan i Stockholm och kunglig hovpredikant. År 1771 utgavs Den fallna menniskans salighetsordning, även kallat
”Nohrborgs postilla”, vilken blev mycket spridd och kom att betyda mycket för
Henric Schartau och Carl Olof Rosenius.
A
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Karlarna kring Karna
Efter att ha fått två barn med icke angivna fäder gifte Karna Nilsdotter sig med en man vid namn Pehr Persson. Med honom fick hon
en son, och under tiden maken satt i fängelse fick hon en son ihop
med en annan man av tvivelaktig vandel.
Karna NilsdotterA var född våren 1809 och dotter till den 41-åriga ogifta
pigan Elsa Pålsdotter i Raffentorp, Norra Mellby. Fadern till barnet
uppgavs vara drängen Nils Tuasson från Hörred, och lilla Karna uppgavs vara ”under äktenskapslöfte framafladt”. Nils Tuasson höll sitt löfte
och gifte sig med Elsa några månader senare, men dog ”af hastigt påkommet slag” efter två års äktenskap i juni 1811, 46 år gammal.
Dottern Karna Nilsdotter lämnade hemmet som 15-åring för att tjäna
som piga i Orestorp, Norra Rörum. Men efter ett par år kom hon till
Hjällaryd för att bo hos sin vid det laget utfattiga mor Elsa, som ännu en
gång blivit änka.
Orsaken till att Karna flyttade hem till mor kan mycket väl ha varit att
hon var gravid. Den 21 april 1827 födde hon nämligen som 18-åring en
son som gavs namnet Nils (min farfars morfar). Någon fader finns inte
noterad. Nils gavs efternamnet Svensson, och kom att tas omhand av sin
mormor Elsa och bodde tillsammans med henne tills hon dog 1841.

Gift med en nattman
När Karna Nilsdotter i december 1833 var piga i Norra Mellby fick hon
dottern Selia (som gavs efternamnet Månsdotter), även här med en i
födelseboken inte angiven far. Men i oktober 1834 begärdes lysning till
äktenskap ”af drängen och blifvande husmannen uti Önnestad Pehr
Pehrsson samt pigan Karna Nilsdotter från No 10 Mellby härstädes”,
och en månad senare vigdes paret.
Pehr Persson tycks inte ha varit ett särskilt bra val för Karna – om
hon nu hade någon egentlig valmöjlighet. Kanske hade helt enkelt nöden
ingen lag. När sonen Olof föddes i början av 1837 stod ”kringstrykande
Pehr Persson” angiven som fader.

Födelsenotis för
”Kringstrykande Pehr
Perssons” och Karna
43
Nilsdotters son Olof.

I februari 1845 födde Karna Nilsdotter i Hjellaröd sonen Carl, som dock
dog ”efter undfånget dop”. Carl betraktades som oäkta, även om den då
36-åriga modern uppgavs vara gift med en nattman (här avses rimligen
Pehr Pehrsson). Men det noterades att hon ”afladt barnet, som det säges,
med skatetjufven JönsB Jönsson Skate”.44
A

Karna Nilsdotter var min farfars morfars mor. Se fig. 3 sidan 16.

B

Namnet Jöns är överskrivet, kan eventuellt stå ”Pehr”.
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Att Carls trolige far kallades ”skatetjuven” hade såklart inget med
fåglar att göra, utan kom sig av att han hette Skate och hade rykte om sig
att stjäla.
Några år tidigare, den 18 september 1839, efterlystes den ”för rån
anklagade Pehr Jönsson Skate”, vilken rymt från Hörby häradsfängelse.
Rimligen var det, trots förnamnet, han som uppgavs vara far till lille Carl.

Dog när hon var 44 år
Åren kring 1850 bodde Karna Nilsdotter på Toftaröd 1A. Där bodde då
även sonen Olof Persson och, under något år, arbetskarlen Nils Svensson, hennes äldste son. Här finns noterat att Karna ”bör vara skattfri
såsom sjuklig” och att hon hade ”mannen på fästning”.
Av allt att döma var således Karna fortfarande gift med Pehr Persson,
som uppenbarligen dömts för brott med fängelsestraff som påföljd.

45

”Hennes man är på fästning. Hustrun sjuklig”.

Det sista året av sitt liv var Karna inhyst hos trumslagaren Per Viberg
och hans familj i Svenstorp. Medan hennes man fortfarande avtjänade
straff dog 44-åriga Karna Nilsdotter av okänd orsak i början av april
1853.

Nattmannen Per Persson
Men vem var då fängelsekunden Per Persson som Karna Nilsdotter var
gift sig med? Tyvärr har jag inte med säkerhet kunnat fastställa hans
identitet, men vissa omständigheter tyder dock på att han kan vara identisk med följande person.
Vid tiden för Karna Nilsdotters vigsel 1834 med ”drängen och blifvande husmannen uti Önnestad Pehr Pehrsson” (som uppgavs vara 21
år, d.v.s. född omkring 1813) fanns det en torpare Pehr Persson boende
på Önnestad 41.
Denne var född den 29 november 1813 i Lörby, Mjällby socken i
Blekinge, och var son till avskedade båtsmannen Per Fyrkant och hans
hustru Sissa Svensdotter. Per Fyrkant dog dock av förstoppning redan i
slutet av april 1813, och fick således inte se sitt sista barn.
Sonen Pers öden är därefter för mig okända fram tills att han (om det
nu är han) gifter sig med Karna Nilsdotter och sedan kallas ”kringstrykande” och ”nattman”.

Där bodde vid den tiden även Per Hansson Beckman, bror till min farfars farmor
Hedvig Hansdotter.
A
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Dömd för stölder
År 1853 uppgavs som bekant Karna Nilsdotters man avtjäna fängelsestraff, men några uppgifter i övrigt om sådant just vid den tiden har jag
inte hittat.
Däremot finns noterat att den i Mjällby 1813 födde arbetaren och
änklingen (Karna dog 1853) Per Persson häktades för stöld 1864. Den 26
september samma år blev han dömd av Gärds häradsrätt för inbrottsstöld, och den 17 februari 1868 dömdes han för ”3dje resan stöld med
inbrott”.
Den 21 maj 1873 avled änklingen, fattighjonet och den tidigare fästningsinternerade Per Persson i Önnestad, 60 år gammal.

En tjuv vid namn Skate
Låt oss nu gå över till den Jönsson Skate som utpekades som far till
Karna Nilsdotters i februari 1845 födde son Carl. I födelsenotisen finns
vissa uttydningsproblem kring förnamnet, men det står troligtvis ”Jöns”
även om ”Pehr” också är en möjlig tolkning.
Någon vid namn Jöns Jönsson Skate har jag inte lyckats hitta ytterligare uppgifter om, däremot finns en del att hämta vad gäller Pehr
Jönsson Skate. Sammantaget finner jag det sannolikt att denne Pehr, vars
liv vi nu ska titta närmare på, är identisk med den som sades vara lille
Carls far.

Kort och undersätsig wäxt
Den 14 april 1806 fick Hanna Jönsdotter och Jöns Jonasson, gårdman i
Lilla Svenstorp, Norra Rörum, en son som kom att kallas Pehr.
Omkring 1820 lämnade Pehr hemmet på Ågerups hus i Lilla Svenstorp. Därefter är hans vistelse höljd i dunkel tills han i september 1839
efterlystes efter att ha rymt från Hörby häradsfängelse, anklagad för
rån46.
Pehr Skate var inte på rymmen så länge, utan hamnade i Malmö
länsfängelse i januari 1840. Det var tydligen inte första gången han trasslat till det för sig, för det skrevs att han ”varit correctionist och nu senast
Tjenstedräng i Quistofta ”. Man noterade också att han hade ”blå ögon,
mörkt hår, owalt ansigte, kort och undersätsig wäxt”, och var nu misstänkt för rån. Efter dom i häradsrätten i Hörby intogs Skate den 23
februari i korrektionsinrättningen.47

Nyttig flytt norrut
Sedan han under sannolikt tre år avtjänat sitt straff i Malmö flyttade Pehr
Jönsson Skate 1843 ända upp till Rolfsta, Forsa socken i Gävleborgs län.
Där blev han dräng och senare skogvaktare hos ”Herr Capitain Carl
Fredrik Ljung” och hans familj. Av Forsas husförhörslängder framgår att
Skate närmast kom från Malmö fästning, och att han straffats för stöld
1836 ”med vatten och bröd”, men även för andra resan stöld 1840 med
korrektionsanstalt i Malmö som påföljd.
Från 1843 bodde Skate således i närheten av Hudiksvall. Då uppkommer förstås frågan om han verkligen kan ha varit i Norra Rörum
omkring juni 1844, den tidpunkt då Karna Nilsdotters son Carl rimligtvis
blev till. Men det är kanske inte helt omöjligt att han, trots avståndet, kan
ha gjort ett besök hos släkten hemma i Skåne och i samband därmed
även gjort andra besök.
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Hursomhelst så tycks flytten norrut ha gjort Per Jönsson Skate gott,
för några fler noteringar om brottslig verksamhet har jag inte funnit
beträffande honom. År 1847 gifte han sig med änkan Brita Olsdotter och
bodde med henne i Hillen, Forsa. Där dog Brita Olsdotter 1879, medan
husmannen Per Jönsson Skate dog i slutet av 1883.

Nattmän och rackare
Nattmannen (rackaren) var bödelns dräng, han tömde latriner, begravde
självmördare, kastrerade och flådde hästar (därifrån uttrycket flåbuse),
och han forslade bort och grävde ner kadaver. Hans arbete bestod alltså
av det som ansågs mest skamligt och orent. Han var den som befann sig
längst ner på den sociala rangskalan, och ingen ville umgås med nattmännen/rackarna varför de kom att utgöra en sluten krets. Rimligtvis var
således uttrycket rackarunge ursprungligen ett väldigt nedsättande uttryck. I kyrkan var rackarstolen den kyrkbänk (ofta den nedersta invid
dörren) dit rackaren och hans familj var hänvisade.48
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Karnas dotter Selia Månsdotter
Ogifta pigan Karna Nilsdotters andra utomäktenskapliga barn kom
att uppnå den för den tiden höga åldern av 87 år.
På årets näst sista dag 1833 föddes i Mellankärrhus i Norra Mellby en
flicka som fick namnet Selia. Flickans moder var den 24-åriga ogifta
pigan Karna Nilsdotter på Mellby nr 10, som sex år tidigare blivit mor till
Nils Svensson, min farfars morfar.A
År 1848 bodde Karna, sonen Olof och Selia i Hjällaryd, Norra Rörum, och därifrån gav sig femtonåriga Selia samma år iväg till Orestorp
för att arbeta som piga. Efter att sedan ha tjänstgjort i Tjörnarp och
Höör flyttade Selia 1853 till torpet Tullskog under Tollerup, som vid det
laget beboddes av hennes halvbror Nils Svensson och hans familj.

Gifte sig i Danmark
Året därpå flyttade Selia Månsdotter till Danmark, där hon stannade
några år. Hon gifte sig med den 19 år äldre arbetskarlen Nils Nilsson,
och fick med honom i Tårnby 1857 dottern Clara Carolina.
Familjen flyttade tillbaka till Skåne och Höör 1858, där sönerna
Nelander och Karl Adolf föddes på Sjunnerup 2.
I april 1865 dog Selias make Nils Nilsson, och fem månader senare
föddes en son som fick namn efter sin avlidne far. I januari 1869 fick
änkan Selia sonen Carl med för födelseboken okänd fader, även om
Carls efternamn Andersson kanske har sin betydelse i sammanhanget.
Mor Selia kom att bo kvar på Sjunnerup medan barnen efterhand
lämnade boet. Såväl Nelander som Nils och deras halvbror Carl gav sig
iväg till Landskrona för att åtminstone för några år bli artillerister, och
fick då som knektefternamn Lindskog respektive Hultberg och Löfstrand.
I maj 1877 lystes det i Höör för artilleristernas syster Clara Carolina
Nilsdotter, gravid i sjunde månaden, och den nio år äldre drängen Johannes Larsson från Maglasäte. Dottern Selma Elida föddes i juli, men dog
redan i maj 1880 av strypsjuka (krupp).
Något bröllop blev det dock aldrig för Clara Carolina, och såvitt jag
kunnat se bodde hon och Johannes aldrig tillsammans. Johannes flyttade
till Hallaröd 1878, varvid det noteras att enligt
inflyttningsattesten i äktenskap med Clara Carolina Nilsdtr från Holma i
följd av lysning i Höör d. 13, 20 och 27 maj 1877; men äktenskapet är ej
49
fullbordat genom vigsel.

Hösten 1885 tog Clara Carolina Nilsdotter ut skiljebrev, och flyttade i
november samma år till Danmark där hon sannolikt kom att stanna.
Åtta år senare flyttade även modern Selia Månsdotter över Öresund.
Selia återkom dock till Höör där hon under ett antal år tillhörde ”våra
fattighjon” tills hon dog 87 år gammal på våren 1921.

För mig är det oklart vem som var far till Selia, som dock fick efternamnet
Månsson.
A
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En våldsam man
Den i Norra Rörum 1837 födde Olof Persson fick knappast de bästa
förutsättningarna för ett strävsamt och hederligt liv. Det blev också
därefter.
Olofs föräldrar var pigan Karna NilsdotterA och hennes man, den kringstrykande Pehr Pehrsson i Norra Rörum. Olof var Karnas tredje barn, de
andra två hade som tidigare nämnts olika, icke namngivna fäder.

Husar med mindre stadgad vandel
Enligt vad Olof senare som vuxen uppgav hade han stannat hemma tills
han var omkring 15 år, då han begav sig till Köpenhamn där han under
tre år var betjänt.
När han var 19 år gammal blev han på våren 1856 husar nr 54 Häger
vid ”von Boltensterns Sqvadron af Kronprinsens Husar Regemente” i
Helsingborg, där han fick överta företrädarens häst, en ”Fux Wallack
med Stjern och hvitta bakfötter”. Olof noterades då vara ogift och tillhörande den lutherska läran.50
Olof Hägers karriär som husar avbröts dock i februari 1859. Han
förpassades på grund av opålitlighet till disciplinkompaniet i Karlsborg,
medförande en attest där han av regementspastor H. A. Witt uppgavs ha
”visat en mindre stadgad wandel”, rimligen en klar underdrift. Enligt
uppgift ska han egentligen ha dömts till döden 51, men benådats av
kungen och istället efter prygelstraff förpassats till disciplinkompaniet.B
Som ett led i påföljden deltog Olof Häger i ombyggnaden av Strömsholms kanal, ett arbete som pågick 1842–1860. Av de 1,6 miljoner dagsverken som åtgick under arbetets gång svarade disciplinkompaniet för en
tredjedel. Även stenbrytning vid Borghamn, Vadstena, ingick i Hägers
straffkommendering innan hans subordinationsstraff var avtjänat den 8
april 1862.

Misshandlade kommunalnämndsordföranden
På hösten 1863 förpassades Olof Häger av kronolänsman G. Krook till
häktet i Hörby, ertappad som kringstrykande och försvarslös.C
Den 29 september var det dags för ny häktesvistelse sedan han gjort
sig skyldig till våldsamheter, dessutom riktade mot en som han kanske
inte borde bråkat med. Han var således
häktad för föröfvad slagsmål å Norra Rörums Sockens Kommunal
nämnds Ordförande och andra enskilte personer, deraf svårare
52
åkommor följdt.

A

Min farfars morfars mor.

B

Ej klarlagt vad han egentligen gjort sig skyldig till.

Försvarslös kallades den som inte ägde laga försvar, d.v.s. inte hade inkomster eller
förmögenhet för sin försörjning. Den som saknade laga försvar kunde tas ut till
krigstjänst eller dömas till tvångsarbete i enlighet med lösdriveristadgan och
arbetsplikten.
C
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Efter ett antal rättegångsdagar
vid Frosta häradsrätt transporterades den då 27-årige Olof
Häger, med ”ljust hår, blå ögon,
ovalt ansigt, 5 fot 9 tum”, den 20
januari 1864 till Kristianstad för
att där stå till svars för slagsmål,
fylleri, okvädningsord, lönskaläge
och våld mot fjärdingsman under
tjänsteutövning.

”Häktad för föröfvad slagsmål å Norra
Rörums Sockens Kommunal nämnds
Ordförande…”

Den 14 mars dömdes Häger av Gärds häradsrätt till bland annat drygt tre
månaders fängelse för
fylleri och wåldsgerning å allmän wäg, lönskaläge, oqvädesord, misshandling af 2 personer och wåld af lindrig beskaffenhet å fjerdingsman
under tjenstens utöfning; samt … att i rusigt tillstånd å allmän wäg
hafva tilldelat en person ett slag hwaraf mindre åkomma följt att böta
A
tillsammans 135 Rmt 50 öre samt enskildt för lägersmålsförseelsen till
Gudmuntorps kyrka utgifva eller med arbete aftjena 2 Rmt eller wid
bristande tillgång till böterna undergå 24 dagars fängelse wid vatten
och bröd samt 14 dagars enkelt fängelse, dels ock att för fjerdingsmans
53
wåldförande undergå 3 månaders fängelse.

Den 8 april började avtjänandet på vatten och bröd vilket den 2 maj
följdes av enkelt fängelse, varpå han med början den 16 maj avtjänade
sitt tre månaders fängelsestraff.

Stursk och bullersam i häktet
Efter att Olof Häger den 16 augusti 1864 åter var en fri man gjorde han
sig i september skyldig till våld å person och betraktades som försvarslös.
Han dömdes av Kungens befallningshavareB den 31 december till 6
månaders allmänt arbete, vilket var avtjänat den 4 juli 1865.
Några månader senare befann Häger sig på Malmö länsfängelse misstänkt för mordbrand, något han dock friades från. Året därpå blev han
emellertid dömd till en månads fängelse för slagsmål.
Under tiden Häger på våren 1866 satt häktad misstänkt för stöld hade
han varit ”stursk och våldsam och i wredesmod slagit ut en fönsterruta i
Häktet”. Bevisen i stöldärendet räckte inte för fällande dom, men däremot dömde Frosta häradsrätt den 21 juli honom för
det han tilldelat målsegaren en örnfil (sic) att böta 25 RD och för fångvaktares oqvädande med smädeord i tjensten 50 RD, samt för oanständigt uppförande inför Rätten 50 RD och öfverlemnad åt Kongl.
54
Majts befallningshavande som försvarslös.

A

Rmt, Riksdaler riksmynt. 1 Rmt = 100 öre.

Kunglig Majestäts befallningshavande, länets högsta förvaltningsmyndighet, från
1918 länsstyrelse.
B
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Stick ihjäl fjärdingsmansjäveln!
Den 10 oktober 1866 begav sig fjärdingsman Ola Andersson tillsammans
med husaren och biträdande fjärdingsmannen Olof Ljungberg till Trulstorp, Norra Rörum. Där skulle de enligt order från åklagare Krook ta in
böter från 68-årige Tufwe Olsson, och även gripa Olof Häger inför avtjänande av ”12 dagars fängelse wid watten och bröd”.
Ute på en åker gavs Tufwe Olsson besked om ärendet, och efter att
han utbrutit i otidigheter gick Olsson hem till sitt hus på Trulstorp nr 1,
följd av Andersson och Ljungberg. Dessutom kom Olof Häger in i
huset, men när han fick besked om gripandet sprang han ut igen, följd av
Ljungberg och Andersson.
Åter ute på åkern började Häger att kasta stenar mot förföljarna så att
båda träffades. Häger drog sedan fram en täljkniv och rusade mot fjärdingsman Ola Andersson. Biträdande fjärdingsman Olof Ljungberg lyckades
då ta tag i Häger bakifrån så att Andersson kunde rycka kniven från
honom. Enligt vittnesmål från Ljungberg ropade då Tufwe Olsson till sin
son Jöns Thufwesson att han skulle hjälpa Häger: ”Stick ihjäl de jävla
tyrannerna. Stick ihjäl fjärdingsmansjäveln!”

55

”Hjelp Häger! Stick ihjäl de djefla tyrannerne! Stick ihjäl fjerdingsmans djefvuln!”

Jöns Thufwesson sprang då fram till Ola Andersson och slet kniven från
honom, drog loss Häger från Ljungberg och lämnade, på uppmaning av
Thufwe Olsson, kniven till Häger.
Olof Häger började då åter kasta sten mot Ola Andersson och Olof
Ljungberg. Andersson träffades ”wid wenstra örat, så att han föll omkull
på marken och mycket blod utrann”. Därefter viftade Häger med kniven
och sprang efter Ljungberg och högg honom i ansiktet, så illa att ”twå
stora sår uppkommo och mycket blod utströmmade”. Häger sprang
sedan sin väg.
Knivskadorna tog så illa på den 22-årige Ljungberg att han ”råkat i
stor lifsfara och dermed förenad lifsfarlig sjukdom, legat sjuk i flera
weckor på sin hemort och på Lunds lazaret”. Som minne av bataljen fick
Ljungberg ett otäckt ärr ”från örat till munvinkeln”.
Under rättegångsdagarna kring årsskiftet 1866–1867 nekade Olof
Häger hela tiden till alla anklagelser, och menade att det var de andra
som misshandlat honom. När han uppmanades att erkänna svarade han
att han var oskyldig, och ansåg ”det wara bättre att blifwa oskyldigt
dömd än att sjelf säga sig skyldig till det man icke gjort” 56.
Utöver ovannämnda knivskärning och stenkastning omfattade rättegången även att Häger dessförinnan tillfogat snickaren O. A. Holmbeck
två slag med en käpp.
Under häktesvistelsen mot slutet av året hade Häger ”uppfört sig
sturskt och bullersamt i häktet, gjort försök att rymma, och derför
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blifven belagd fotbojor” och även ”sönderbrutit jernlenken och aflagt
fotbojerne i häktet”.

Sju års fängelse för grov misshandel
Den 3 januari 1867 föll Frosta häradsrätts dom i målet. Olof Häger
dömdes till 5 års straffarbete för knivskärning med mera mot biträdande
fjärdingsman Ljungberg, 1 års dito för våld mot fjärdingsman Andersson,
samt 50 riksdaler i böter för slagen mot Holmbeck.
Och enär Häger således emot sitt nekande är lagligen öfwertygad och
förwunnen att hafwa wåldfört Holmbeck å allmän wäg, med kastade
stenar och dragen knif misshandlat Ola Andersson under dennes utöfning af fjerdingsmans befallningen samt med stenar slagit och under
skadebegär i wredesmod med knif skadat Ljungberg i ansigtet med
ofwan berörde för honom särdeles swåra följder; så pröfwar HRn …
rättewist döma honom Olof Häger likmätigt 2 Kap 10 och 11 §§, 4 Kap 2
och 8 §§, 10 Kap 1 och 5 §§, 11 Kap 15 § och 14 Kap 10 och 15 §§
Strafflagen, att böta för wåldet å Holmbeck femtio Rd till Kronan samt
plikta för wåldsgärningen å Ola Andersson med straffarbete i ett år och
för wåldsgärningen å Ljungberg med sådant arbete i fem år äfwen, wid
bristande bötestillgång i stället umgälla sina brott med straffarbete i
57
Sex år och tolf dagar.

Ärendet gick vidare till Skånska hovrätten, där man den 12 april utökade
påföljden för Häger till totalt 7 års straffarbete, samt om han inte hade
pengar till böterna dessutom till 12 dagars ”enahanda bestraffning”. A
När Olof Häger inför avtjänandet skrevs in vid Malmö centralfängelse kan bland hans medhavda tillhörigheter nämnas mössa, rock,
väst, två halsdukar, skjorta, byxor, ett par stövlar, en ring och en silverdosa. Han sades vara fullt arbetsför och något kunnig i korgmakaryrket.
Under fängelsetiden i Malmö bestraffades han i mars 1867 för olydnad och uppstudsighet med ”14 dygns ljus cellB, deraf 8 utan sängkläder”, och i augusti året därpå för ”näsvishet och hot mot bewakning”
till 30 dygns ljus cell, varav 8 utan sängkläder.
Oavsett det var på grund av att man tröttnade på Hägers beteende
eller ej förflyttades han i enlighet med ”Kungl. Styrelsens Skrifvelse den
3e samma månad” den 11 oktober 1868 till straffängelset i Karlskrona.
Där vägrade han ett år senare att fullgöra anbefallt arbete på skeppsvarvet, vilket renderade honom en månads isolering i ljus cell. Sommaren
1871 bröt han mot ett kortspelsförbud vilket gav honom 8 dygn i ljus
cell, och i december samma år bestraffades han med 30 dygn i ljus cell
för olydnad.
Den 27 januari 1874 kunde Olof Häger lämna fängelset i Karlskrona.
Men de sju årens fängelsvistelse tycks inte ha gjort honom till en varken
lugnare eller laglydigare medborgare.

En farlig och högst wådelig person
Sommaren 1875 begärde Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt ett
yttrande av Norra Rörums kommunstyrelse beträffande Olof Häger.

Enahanda = liknande, d.v.s. han fick påbackning med ytterligare 12 dagars
straffarbete.
A

B

Ljus cell, se under rubriken Disciplinstraff, sidan 44.
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Rörande nu mera häktade föra fästningsfången Olof Häger, får jag å
Norra Rörums sockens kommunalstyrelses wägnar, wördsamt afgifva
följande.
Då bemälte Olof Häger … uppehållit sig inom N. Röroms och angränsande socknar, och under tiden fört en Oanständig, Lättjefull
wandel, samt dels med bettlande, dels genom wåld och hotelser att
göra skada, sökt erhålla sitt Lifs uppehälle och sålunda injagat skräck
och fruktan der han uppehållet sig, och är för almäna säkerheten en
farlig och högst wådelig person, intygas i Norra Rörom den 10 Augusti
1875 på kommunalstyrelsens wägnar,
Anders Jönsson, ordf

58

Olof Häger hade således än en gång blivit häktad, liksom tidigare på
grund av sitt hetsiga humör och förmodligen i kombination med dåligt
ölsinne.
Vi drack så länge pengar funnos. Sedan sökte vi var på sitt sätt skaffa
flera, och tiden förflöt så i ständiga rus. Jag drack oavbrutet, tills
tankarna förvirrades, genomströvade bygderna injagande skräck hos
59
befolkningen, tvingade dem att ge mig brännvin och mat.

I det här fallet hade Häger en kumpan vid namn Johan Roos. Denne var
född i Silvåkra 1835, var bosatt i Tjuvaröd (!) i Bosjöklosters socken, och
hade hösten 1873 frigivits efter att ha avtjänat 18 månaders straffarbete
för stöld.
Försedda med grova käppar ska den 25 juli 1875 Olof Häger och
Johan Roos enligt uppgift ha tagit sig in hos arrendatorn Jöns Dyberg i
Södra Hultarp, Hallaröd. Där befallde de fram brännvin vilket serverades
dem, och hotade sedan till sig ännu mer brännvin. En kvinna, som tydligen var tillsammans med Häger och Roos, kom också in till Dyberg och
undfägnades på Hägers befallning även hon med brännvin. Under tiden
hade både Häger och Roos tagit fram och visat skarpslipade knivar. Inga
fler än de inblandade var närvarande.
Dagen därpå var det Per Månsson i Södra Hultarps tur att få besök.
Roos och Häger rusade in i stugan till Månssons gård, och ”under oförskämda utlåtelser och hot pockade på mat och brännvin”. Efter att därefter ha blivit serverade befallde de fram ytterligare brännvin och slog i
bordet med sina käppar.
Per Månsson visade då upp det lilla brännvin han hade kvar, och
menade att Roos och Häger kunde dela på det. Roos förklarade då att
”om han ej fick mer brännvin så sket han i det”.60
Den 21 september 1875 ansåg Rönnebergs, Onsjö och Harjagers
häradsrätt att det inte kunnat bevisas att Roos och Häger begått brott
mot Dyberg. Däremot ansågs det bevisat, bland annat med stöd av flera
vittnesmål, att Roos och Häger gjort sig skyldiga till olaga intrång hos Per
Månsson och att de med hot om våld tilltvingat sig brännvin. Vid gripandet hade de dessutom gjort sig skyldiga till våldsamt motstånd.
Häradsrätten dömde därför Johan Roos och Olof Häger till vardera
två års straffarbete för misshandel, våldsamt motstånd och resande av
livsfarligt vapen61. Straffet fastställdes i hovrätten den 22 oktober 1875,
och den 30:e i samma månad började 38-årige Olof Häger avtjäna straffet vid Malmö länsfängelse.
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Bättrade sig mot slutet
Efter att han avtjänat sina två år i Malmö verkar Olof Häger ha lugnat
ner sig något,
även om det i Norra Rörum cirkulerade ett antal skrönor om honom,
där han på grund av sitt grovporiga, ärriga ansikte och allmänt hotfulla
yttre gjorde att många var rädda för honom, inte minst barnen. Han
kallade sig själv ”general” när han fått sprit i kroppen, och drog snyft62
och rövarhistorier om sitt förflutna.

Såvitt mig bekant var Hägers tvååriga fängelsestraff 1875–1877 hans sista.

Omkring 1890 var Olof Häger under en period inhyst på Norra Rörums
fattighus.
Där fick han tycke för en av ”flickorna”, Gustava, som han så småningom gifte sig med. Han fick socknen att inköpa ett hus åt sig och där
63
försörjde de nygifta sig på korgarbete.

År 1893 bodde den 56-årige tidigare husaren och fängelsekunden Olof
Häger i Boarp, Norra Rörum, där han tillsammans med den elva år yngre
Gustava Svensdotter tog ut lysning till äktenskap. Paret gifte sig i september 1893, och Häger bodde sedan tillsammans med Gustava och
hennes sex oäkta barn, en skara som tre veckor innan vigseln utökades
med parets gemensamme son, Bonde.
Familjen flyttade ett par år senare till Svenstorp nr 1, där 67-åriga
fattighjonet Olof Häger, min farfars morfars halvbror, avled i juli 1904.
Änkan Gustava Svensdotter kom senare till ålderdomshemmet i Norra
Rörum, där hon dog i december 1938, 90 år gammal.
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Disciplinstraff
Den som avtjänade fängelsestraff/straffarbete och gjorde sig skyldig till
olydnad, arbetsvägran eller annat disciplinbrott straffades efter beslut av
anstaltschefen till


ljus cell - vanlig form av straff. Inlåsning i cell var inte det normala förhållandet utan ett disciplinstraff som innebar isolering
från samvaron med andra fångar



mörk cell - förstärkt disciplinstraff som innebar inget eller
mycket lite ljus i cellen. Straffet maximerades till 8 dagar eftersom det fanns risk för psykiska störningar



utan sängkläder - även det ett disciplinstraff i varierande grad.
Den yttersta extremen var hårt nattläger, som kunde innebära en
helt tom cell utan såväl säng som andra möbler



prygel med maximalt 40 slag.

På rätt sida om lagen
Gustava Svensdotters och Olof Hägers son Bonde Olofsson fick i alla
fall betydligt bättre ordning på sitt liv än vad fadern haft. Bonde blev
bland annat smed hos en disponent A. Assarsson i Åstorp, där han även
senare var driftsmontör vid makadamfabriken.
Bonde Olofsson gifte sig 1918 med Ester Johanna Berg från Skeinge i
Verums socken, och tillsammans fick de fem barn. Efter att ha varit
smed i Hörja, Genarp och Lyngby blev Bonde 1930 polis i Hyby.
En bit in på 1930-talat drabbades dock fjärdingsmannen Bonde
Olofsson av tuberkulos, och dog på Orups sanatorium i maj 1937,
endast 43 år gammal.

Såld till akrobater
I samband med letande efter Olof Häger i Malmö länsfängelses rullor
kunde jag även läsa om en kvinna vid namn Kristina Mathilda Göransson, som var dömd för andra resans snatteri.
Kristina var född i Ystad 1832, och hade en far som dött samma år.
Om hennes uppfostran finns noterat att hon blev ”såld af modern vid 2
års ålder till kringresande akrobater, hos hwilka hon vistades till 13de
året, då fattigvården i Ystad tog vård om henne”. 64
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En olycksdrabbad familj
Åke Månssons och Kjerstina Kristensdotters familj drabbades av ett
antal tragiska olyckor med dödlig utgång. Samtidigt tycks det överlag
ha gått bra för de som valde att utvandra till Nordamerika.
Åke Månsson var kronofjärdingsman i Häglinge, född omkring 1749 och
bror till Ola Månsson, min farfars mormors farfar. Under 1795 dog hans
hustru Kjerstina Kristensdotter, och Åke gifte sig därefter med den omkring 1759 födda Signe Andersdotter.
Den 29 mars 1809 utbröt brand i det hus i Ljunga, Häglinge, där Åke
och Signe bodde. Såväl Åke som Signe och hennes dotterson, sexårige
Pär, ”blefwo så brända, att de alla däraf tog sin död”.

Tvååring skållad till döds
Åke Månssons och Kjerstina Kristensdotters dottersons dotterson Ola Pålsson
var född i Mannarp, Södra Rörum och
gifte sig 1883 med åbodottern Maria
Håkansdotter. Parets tredje barn Olga
Elida föddes sommaren 1889, men när
flickan var knappt två år gammal skållade
hon sig i en gryta ”så att döden följde
oaktad erhållen läkarehjelp”65.

Fastnade i kvarnen
Ola Pålsson arbetade som toffelmakare och skofabriksarbetare i Kävlinge. Omkring 1904 beslöt han sig för att bli mjölnare, och ska enligt
uppgift ha byggt södra Sveriges första mölla där basen var gjuten i
betong.A

Nutida bild på möllan i Kävlinge.

Sannolikt avses den kvarn som idag ligger vid Storgatan i norra delen av Kävlinge
samhälle. Den kan mycket väl ha uppförts ca 1904.
A
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Tyvärr fick mjölnarkarriären ganska snart ett tragiskt slut. Den 8 november 1905 fastnade Ola med kläderna i kvarnen och blev ”träffad af
kvarnhjulen och ögonblickligen krossad till döds genom brott på halskotpelaren”. Även bröstkorgen och vänstra benet skadades. Vittne till
olyckan var hans 8-årige son Sjunne.66

Ola Pålsson i kistan omgiven av sin familj: Anna, Augusta, Oskar, Thilda, Otto
67
Isaksson (Elins man), Elin, Axel, Maria Håkansdotter, Boel och Sjunne.

Maria Håkansdotter (1861–1920) och hennas man Ola Pålsson (1858–1905).

Döttrarna Boel (1899–1990), Anna (1895–1977) och Augusta (1892–1969).
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Mannen som blev sin egen morbror
Följande historia om kärlek och släktskapsförhållanden har jag fått av
min släkting i Kanada, Jim Polson, ättling till berättelsens huvudpersoner.
På Ljunga nr 2 i Häglinge socken, öster om Höör, föddes i början av juli
1804 en pojke som fick namnet Jeppa. Hans föräldrar var åbon Nils
Jeppsson och dennes hustru Boel Åkesdotter, som var dotter till Kjerstina Åkesdotter och kronofjärdingsmannen Åke MånssonA. När Jeppa
var två år gammal dog hans mor, och fadern gifte om sig nio månader
senare.
Sex veckor efter Jeppas födelse kom en flicka till världen i Östra
Häglinge, alldeles i närheten av Ljunga. Flickan, Anna Månsdotter, var
dotter till rusthållaren Måns Mårtensson och hans fru Karna Persdotter.

Östra Häglinge och Ljunga i Häglinge socken, i nuvarande Hässleholms kommun.

Sommaren 1821 dog Jeppa Nilssons styvmor Kjerstina Andersdotter
”efter barnsbörd i grufvelig yra och war 40 år”70, och året därpå, när
Jeppa var 18 år, gifte fadern sig för tredje gången.
Nils Jeppsson hade inte letat så långväga efter en ny fru. Brud var
nämligen Anna Månsdotters tio år äldre syster Ingar.

Anna blev med barn
Här har vi alltså följande situation: två artonåringar som sannolikt känt
varandra hela livet, och vars familjeförhållanden var väldigt lika. I en så
pass liten sockenB, och uppväxta så nära varandra, är det knappast förvånande om de utvecklade en nära vänskap.
Och så är förmodligen läget när inte bara Ingar, Nils Jeppsons nya
fru, utan även hennes syster pigan Anna blir en del av Nils Jeppssons
hushåll.
Fyra år senare var Anna med barn. Vad som närmast därefter hände
är dolt i det okända, men i alla fall föddes Annas lilla Boel i början av juli
1826. Anna borde således ha blivit gravid kring månadsskiftet septem-

Åke Månsson var bror till Ola Månsson, min farfars mormors farfar. Se vidare
föregående kapitek, En olycksdrabbad familj.
A

B

Häglinge hade förmodligen omkring 1 000 invånare vid den tiden.
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ber–oktober, och man får väl anta att hon hade svårt att någon längre tid
dölja sitt tillstånd när hon bodde under samma tak som systern.
Om Jeppa finns noterat att han flyttade till Rickarum 1825, men vi
vet inte om det var under den tiden på året när Annas graviditet kan ha
blivit känd. Anna hade i alla fall flyttat tillbaka hem till sin far när Boel
föddes.
År 1831 flyttade Jeppa från Äsphult till Västra Vram, där han var
dräng på nr 8 Tollarp, och två år senare tog han sig till Träne socken och
blev dräng på Bröt nr 1 hos den 1767 födde åbon Ture Bengtsson. Här
blev Jeppa Nilsson åbo efter Ture vilken med sin fru blev inhysta på
stället.A

Tillsammans som äkta makar
I februari 1836 förenade sig Anna Månsdotter och tioåriga dottern Boel
med Jeppa i Bröt, och fyra månader senare gifte sig Anna och Jeppa.
Fortfarande var Jeppas far Nils och Annas syster Ingar i livet, och Jeppa
blev i och med äktenskapet således sin fars svåger och sin egen (ingifta)
morbror.
Sedan Jeppas far Nils dött 1841 framkom vid bouppteckningen att
Jeppa gjorts arvlös, men att änkan Ingar och Jeppas halvbror Mårten
ändå gav Jeppa och hans dotter Boel del av arvet.
Sedan uppteckningen var fulländad, begärde Enkan och Sonen Mårten
samt den omyndigas förmyndare att det måtte antecknas att ehuru
älsta Sonen Jeppa Nilsson, i följd af den aflidnes testamente icke har
arfsrätt, hvarken i fastighet eller Lösbo efter fadren, utfästa de likväl att
bemälte Jeppa skall, så vida han emot åberopade Testamente icke
anställer klander bekomma af boet 111 RD 5 s 4 r: Banco med fem
procents ränta från denna dag, sedan Testamentet är laga Kraftwunnet.
Dessutom skall Jeppas älsta dotter Boel, wid samma tid erhålla 111 RD
5 s 4 r: samma mynt med lika ränta, som utlemnas till den person
hwilken blir förordnad till hennes förmyndare. Den summa som i aflne
Nils Jeppssons Testamente är utsatt att komma Jeppa Nilsson till godo,
71 B
erhåller han utom ofwansagda belopp.

På äldre dagar
Jeppa och hans familj lämnade 1842 Bröt och flyttade till Vä socken där
han blev åbo under Nöbbelöv 13. Där står de sedan som inhysta tills de
1863 flyttade till Västra Vram, där Jeppa blev ägare till 1/128 mantal
under Rya nr 3.
I juli 1881 dog 77-årige husmannen Jeppa Nilsson på nr 3 Rya av
”ålder”. Änkan Anna Månsdotter flyttade då till Norra Mellby, där hon
blev inhyst hos systerdottern Karna Nilsdotter på Asmoarp nr 1 och där
slutade Anna sina dagar sommaren 1883.

Här finns vissa noteringar som skulle kunna innebära att Jeppa 1828 blivit far till
Elna Turesdotter i Bröts son Anders Nilsson. Jeppa flyttade 1833 till Bröt, blev
dräng hos Elnas far och sedan åbo på stället med Elnas föräldrar som inhysta. Men
vad gäller det eventuella faderskapet är allt tämligen oklart och motsägelsefullt, så jag
väljer att låta saken bero. Elna Turesdotter dog för övrigt 1835 sedan hon blivit
”skållad af brännvin”.
A

”Enkan” avser Nils Jeppssons tredje hustru Ingar Månsdotter; ”den omyndigas
förmyndare” avser förmyndare för Nils och Ingars 18-åriga dotter Karna. Jeppas
dotter Boel var då 14 år gammal.
B
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– Jag tycker detta är en trevlig liten historia, säger Jim Polson. Två
unga människor, kanske förälskade sedan barndomen. I normala fall
skulle de ha gift sig och fått barn. Jeppa hade ärvt sin fars gård och de
hade levt ett normalt och lyckligt liv. Men ödet kommer emellan, och de
hålls åtskilda under tio år. Det är trots det varandra trogna, och slutligen
kan de gifta sig och leva ett normalt liv.
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Soldatens arma fru
Livet kan fara hårt fram med oss, och inte sällan visar människan
tyvärr upp sin sämsta och minst barmhärtiga sida.
Från Jim Polson har jag även fått grunden till denna berättelse, vilken
han för många år sedan fann i samband med forskande efter sina anor i
Häglinge sockens kyrkoböcker. Personerna i berättelsen är dock såvitt
känt inte släkt med Jim eller mig.
Vi låter Jim ge oss bakgrunden till historien:
Att en soldathustru var i en väldigt utsatt situation var inte ovanligt. En
soldat blir tilldelad en plats i en socken någonstans, han får en kvinna
att flytta dit och de bildar familj. Kanske är de gifta, kanske inte. Sedan
kallas han till tjänstgöring och drar iväg. Nu spekulerar jag, men om
paret inte är formellt gifta så vill kanske inte socknen försörja kvinnan
och hennes familj. Då kanske hon försöker följa efter sin man, eller
kanske ta sig till sin hemort.
Socknarna tyckte inte om dessa vandrande personer, för de befarade
72
att de skulle bli tvungna att försörja dem. Så var läget i många länder.

Kringvandrande och tiggande
Här följer berättelsen, hämtad ur Häglinge sockens födelsebok för 1812.
Den 13 april föddes och den 19 döptes ett kringvandrande och tiggande
quinfolks gåssebarn vid namn Svän, vilket sistnämnde dag erhöll nöddop och sedan confirmation af nöddopet af Församlingens kyrkoA
B
C
herde . B.B. Nils Jeppssons hustru Kjerstin i Ljunga . Faddrarna voro
73 D
rusthållaren Bengt Larsson ibm och skolmästaren J. P. Möllerberg.

Lille Sväns mor uppgav sig heta Olu Larsdotter och vara gift med
husaren Carl Högfält vid Ängelholms skvadron av Kongl. Mörnerska
regementet. Hon saknade dock alla bevis för att styrka sina uppgifter.
Utaf händelsen med denna fattiga menniskans barnsbörd har jag erhållit ett nytt bevis huru mycket egennyttan och fördommar kunna hos
Bönder uträtta för att quäfwa alla – icke blott Christendomens; utan
äfwen – mänsklighetens känslor.

”Utaf händelsen med denna fattiga menniskans barnsbörd…”

74

A

Nils Johan Flensburg var kyrkoherde i Södra Rörum och Häglinge 1811–1832.

B

B.B. = Bar barnet (gudmor).

Kerstina Andersdotter var Nils Jeppssons andra hustru, och därmed min farfars
mormors farfars brorsdotters sonhustru.
C

Den som skrivit berättelsen i födelseboken kallar sig ”lärare” vilket skulle kunna
innebära att det är skolmästare Möllerberg som är författaren.
D
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Barmhärtighet satt på undantag
Olu Larsdotter sägs redan varit sjuk i Sjöberga, 1/2 mil från Västra
Häglinge kyrkby, och därifrån forslats på en vagn, förmodligen först till
Ynglingarum, sedan till Västra Häglinge och därefter vidare till Östra
Häglinge där ”födsloplågorna svårt anföllo henne”. Trots smärtorna blev
hon överallt nekad att komma inomhus, varför skjutskarlen för att bli av
med henne slängde henne i en snödriva.
Där upptäcktes hon av två kvinnor, en hustru och en piga, men
istället för att hjälpa henne att komma inomhus, ”en wälgerning som
ännu icke blifwit nekad det med födsloplågor arbetande husdjuret”, tog
de den stackars kvinnan under armarna och tvingade henne att släpa sig
vidare till nästa by, Ljunga,
där hon (under twifvelsmål om alla andras barmhärtighet än dens, som
genom något slags pligt därtill var ålagd) infördes till åldermannen.
Kommen öfwer tröskelen – föll hon omkull och födde!

I Ljunga var byns alla invånare samlade till gravöl, och kvinnan och
barnet lämnades hjälplösa. De hade antagligen båda blivit offer för sina
medmänniskors hårdhet om inte kvinnan haft med sig två äldre barn
vilka, förtvivlade över risken att förlora sitt enda stöd i livet, skrek högljutt att ”vår mor dör!”.
En piga som befann sig ute på gatan uppmärksammade barnens skrik
och berättade om nödropen för gravölsdeltagarna.
En därvarande klok och för mänskligheten ömmande hustru kände
genast hela vigten af sin plikt, flög till d. olyckl. qvinnans hjälp och åtog
sig en jordegummas befattning.

Ytterligare några kvinnor följde med till Olu, där de fann att det lilla
barnet redan var ”kallt och blått”. Men barnet och Olu togs i alla fall
omhand av kvinnorna.

Vanhedrande att bära barnet i dopet
Senare uppstod problem med att kunna övertala någon att vid dopet i
kyrkan vara villig att bära fram ”detta vanvårdade barn”, eftersom det
ansågs vanhedrande för bäraren.
Den som slutligen tog på sig att bära barnet befriades från risken för
offentliga vanära genom att det på grund av barnets svaghet blev nöddop. Om än motvilligt tog sig således Nils Jeppssons fru Kjerstina på sig
att bära barnet.
Den som ändtel därtill lät sig bekväma blev ändtel genom barnets
häftiga sjukdom befriad från denna befarade wanära, då hon genom
döpelsens förrättande på stället undgick att inför hela Församlingen
bära detta oskyldiga föremål för allmänt föragt och hårdhet.

Den som nedtecknat berättelsen avslutar med följande rader:
Dubbelt svårt för mej som lärare att jag i denna bedröfliga teckning
äfwen skall igenkänna deras åtgärd, som själfwe varit Mödrar eller
ämna att blifwa det!!!

Något lyckligt slut på denna tragiska historia blev det inte. Lille Svän dog
”af okänd barnsjukdom” den 19 april, sex dagar gammal, och begrovs
den 26:e.
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Hur det sedan gick med Olu Larsdotter och hennes andra barn har
jag inte lyckats utröna.
Jim Polson får avsluta berättelsen:
Den Nils Jeppsson som nämns var min farfars morfars far. Kjerstin som
var så motvillig var hans andra hustru Kjerstina Andersdotter. Det är
intressant att notera att nio år efter denna händelse dog hon själv kort
75
efter att hon fött ett barn. Livet var verkligen hårt på den tiden.
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I hjärtat av Skåne
Nu tar vi oss steg för steg framåt i tiden, och når så småningom fram
till Emelie Nilsdotter, min farfars mor.
På julafton 1819 födde 36-åriga ogifta pigan Kjerstena Eskilsdotter i
Åbarp, Tjörnarps socken, en flicka som fick namnet Hanna. Som barnets
fader hade drängen Anders Olsson i Åbarp självmant anmält sig, och
även lovat modern äktenskap.

”Såsom barnafader har sjelf sig anmält drängen Anders Olsson i Åbarp, som lofvat
76
ofvan nämnda Kjerstena äktenskap”.

Men något bröllop mellan Kjerstena Eskilsdotter och Anders Olsson
blev det aldrig, och i juli 1820 dog 39-åriga Kjerstena av nervfeber. Lilla
Hanna fick i alla fall heta Andersdotter efter sin far.

Anders Olssons föräldrar
Hanna Andersdotters far Anders OlssonA var född i Höör 1785, och son
till Hanna Johnsdotter och Ola Månsson (bror till den genom eldsvåda
förolyckade Åke Månsson). Hanna Johnsdotter var troligen född 1758 i
Höör, medan hennes man Ola troligen var född i Häglinge 1748. Jag
skriver ”troligen”, då primära källor som födelseböcker eller andra handlingar saknas kring en stor del av deras liv.B
Klarlagt är i alla fall att 1815 bodde Ola Månsson och Hanna Johnsdotter hos sonen Bengt Olsson på nr 1 TollerupC, norr om Höör. Där
dog Hanna Johnsdotter i augusti 1817.
Ola Månsson fortsatte att bo hos sonen Bengt på Tollerup, och i maj
1824 gifte han sig med pigan Else Nilsdotter, född 1748 i Häglinge. På nr
1 Tullrup (Tollerup) bodde då även Olas döttrar Hanna och Kjerstina.
Den senare var ”i högra sidan förlamad och mållös” (står senare noterad
som ”krympling, dövstum”) och hade en nioårig son vid namn Pehr.
I juni 1830 avled 82-årige Ola Månsson av ålderdomsbräcklighet, och
fyra år senare dog hans dotter, den 44-åriga handikappade pigan och
fattighjonet Kjerstina Olsdotter.

Dräng och krympling
Ola Månssons son Anders Olsson blev dräng och flyttade 1814 till sin
bror Bengt på Tollerup. Anders hade vid det laget skadat sig i handen
och ansågs vara ”kröpling”, något som dock verkar ha varit av övergående art.

A

Anders Olsson var min farfars mormors far. Se fig. 4 s. 16.

Vid bränder i Höörs prästgård i december 1783 och mars 1792 förstördes hela
kyrkoarkivet, och vid brand i juni 1809 i Södra Rörums prästgård förstördes största
delen av det kyrkoarkivet, inklusive de delar av Häglinge som då bevarades där.
C Tollerup har nära familjeanknytning eftersom min far föddes på det Tollerup
tillhörande torpet Tullskog
B
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Några år senare var Anders Olsson dräng på Åbarp 1 i Tjörnarp, där
pigan Kjerstina Eskilsdotter var inhyst med sin son Eskil. Kjerstina hade
redan som 24-åring fått Eskil utom äktenskap och med förre ladufogden
på Göingaholm, Per Jönsson, som angiven fader.
Som tidigare nämnts dog Kjerstina Eskilsdotter 1820. Året därpå gifte
sig Anders Olsson med änkan Pernilla Swensdotter, och bosatte sig med
dottern Hanna hos henne och hennes tre barn i ett gatehus i Hjällaryd,
Norra Rörum.
När Hanna var tio år gammal dog hennes styvmor Pernilla Swensdotter. Fem år senare flyttade änkan Kjerstin Trulsdotter hem till Anders
Olsson, och i februari 1840 gifte sig Anders med den tio år yngre
Kjerstin.
Vid det laget hade dottern Hanna 1837 flyttat till Mellby för att arbeta
som piga. I december 1848 gifte hon sig med 21-årige arbetskarlen Nils
Svensson i Toftaröd, och 9½ månad senare fick de dottern Emelie, min
farfars mor.
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Mer eller mindre lyckliga äktenskap
Även om skilsmässor förekom under tidiga 1800-talet var de knappast så vanliga som idag, till stor del sannolikt beroende på att de
ekonomiska förutsättningarna, framförallt för kvinnorna, var helt
annorlunda på den tiden.
På nr 1 Boo i Gudmuntorp föddes i mars 1805 en flicka som fick
namnet Anna. Föräldrar var åbon Trued Nilsson och hans hustru Marna
Nilsdotter. Marna var bror till Ola Nilsson, och Anna Truedsdotter var
alltså kusin till min farfars farfar Nils Olsson.A

Äktenskap med problem
När Anna Truedsdotter var 20 år gammal gifte hon sig med åbon Jeppa
Bengtsson, och bosatte sig med honom på Yxnaholma 1 i Höör. Två år
senare fick de dottern Elsa.
Någon gång i början av 1830-talet verkar det ha knakat rejält i de
äktenskapliga fogarna, för av notering i husförhörslängden framgår att
Anna Truedsdotter ”är rymd” med flickan Elsa.
Nästa uppgift jag hittat om Anna är från september 1838 då ”frånskilda hustrun Anna Truedsdotter med dotter” flyttade från Höör till
Bökesåkra, Lyngby, där hon skrevs in som piga hos åbon Jöns Örnberg.
En månad senare fick Anna tvillingar, varav den ena var dödfödd. Den
överlevande ”oägta” sonen Olof levde emellertid ända till 1919, då han
dog i Glumslöv där han bosatt sig på 1870-talet.B
I augusti 1840 föddes i Bökesåkra, Lyngby, en flicka som fick namnet
Johanna. Föräldrar var den ovannämnde åbon Jöns Örnberg och ”fästequinnan” Anna Truedsdotter.

”Den 6 September lystes första gången till äktenskap emellan Drängen och Rusthållaren Jöns Örnberg och frånskilda Hustrun Anna Truedsdr bägge från Bökesåkra.
Anna Trueds erhållna Kongl Majts nådiga tillstånd att gifta sig jemte arfskifte före77
vistes.”

Sedan Anna Truedsdotter förevisat sitt från Kungl. Maj:t erhållna tillstånd kunde hon i november 1840 gifta sig med Jöns Örnberg. Paret fick
ytterligare två barn tillsammans, och paret höll ihop tills döden skilde
dem åt när Jöns dog 1874. Änkan Anna levde i ytterligare tio år innan
hon ”var död i Lund och der begrafven”.

A

Se fig. 1 sidan 12.

Överstruken text i födelsenoteringen för Olof 1839 tyder på att Örnberg kan ha
varit far till Olof.
B
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Lagens syn på skilsmässa
Först efter reformationen på 1500-talet hade det blivit tillåtet att skilja
sig, och då endast av två skäl: vid så kallat horsbrott och övergivande.
Men det var en lång procedur där förlikning skulle göras, varpå makarna
skulle varnas och sedan bo isär under ett år. En ny förordning om skilsmässa kom till stånd 1810. Den gjorde det något enklare att skiljas, men
det omständliga förfarandet med varning m.m. kvarstod.78
För att få gifta sig behövde frånskilda, liksom kusiner, inhämta Kungl.
Maj:ts tillstånd. Detta innebar normalt inte något problem. Men om en
skilsmässa hade sin bakgrund i otrohet som resulterat i barn kunde man
visserligen få tillstånd att på nytt gifta sig, men inte med den man fått
utomäktenskapligt barn tillsammans med.
– Vi hade bland annat en familj i byn därhemma, som kring sekelskiftet 1900 av den anledningen levde som sambo och fick många barn
ihop, berättar Carina Månsson.
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Präst med frikyrkobakgrund
I början av 2017 kontaktades jag av Agneta Myrtell, Limhamn. Hon
hade via släktforskningsprogram hittat uppgifter som tydde på att
hon och jag var släkt, vilket visade sig stämma.
Min farfars farfars far Ola Nilsson (1765–1838) var nämligen bror till
Agneta Myrtells mormors farmors mor, Marna Nilsdotter. Det visade sig
också att Agneta (född Gustafsson) och jag hade mer gemensamt än
anorna: åldersmässigt skiljer det mindre än en månad mellan oss, och vi
har båda även en släktbakgrund med markant inslag av frikyrkofolk.
Men vi börjar längre tillbaka i tiden med Marna Nilsdotter. Född i
Östra Strö 1770 kom hon 1796 att gifta sig med åbon Trued Nilsson,
som dock dog 1807 efter att paret fått fem barn. Året därpå gifte Marna
sig med åbon Christoffer Åkasson, och fick tre barn med honom innan
han dog 1818. Marnas 1819 ingångna tredje äktenskap blev dock barnlöst, och maken Jeppa Svensson levde ytterligare åtta år efter att Marna
avlidit 1859.
Om Marna Nilsdotters dotterson Jöns Persson kan berättas att han
var född 1846 i Bökestorp, Höör och gift med den tio år yngre Cecilia
Jönsdotter. Efter mer än tjugo år som hemmansägare tvingades Jöns och
familjen 1893 lämna gården sedan han gått i borgen för en granne. Detta
drabbade honom hårt, han blev deprimerad och dog tre år senare av
lunginflammation.
– Änkan Cecilia flyttade först med barnen till en av sina bröder,
berättar Agneta Myrtell. Hon blev sedan hushållerska hos en major, och
där brukade hennes yngste son, den blivande konstnären Bror, sitta i
majorens knä och titta i en Bibel med Dürers illustrationerA. Cecilia gifte
sig sedan med vagnmakaren Anton Olén på Hyllie Nr 17.

Jöns Persson och Cecilia
Jönsdotter med
barnen Sigrid, Jonathan,
79
Georg, Elida och Hulda.

Albrecht Dürer (1471–1528), tysk målare och grafiker, bland annat känd för
Apokalypsen och andra grafiska sviter med biblisk anknytning. Hans illustrationer
fanns i Bibeln.
A
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Jöns Perssons och Cecilia Jönsdotters dotter Sigrid var född 1883, och
gifte sig med skomakaren Tage Burén som hade skomakarverkstad i
källaren under Salemkyrkan i Malmö. Paret fick fem barn tillsammans,
däribland den 1919 födda Märta Burén (gift Gustafsson), Agneta
Myrtells mor. Märta läste filosofie och teologi på Lunds universitet med
tanke på att bli religionslärare, men giftermålet stoppade de tankarna.

Sigrid Persson
Burén (1883–
1932) och Tage
Burén (1885–
80
1952).

Bröder och missionspastorer
Agneta Myrtells farföräldrar hette Valfrid och Hildur Hellfrid Gustafsson, och kom liksom deras släkter från Östergötland. De var medlemmar
i missionsförsamlingen i Helsingborg, och bodde på Södra Storgatan 43 i
samma kvarter som Betaniakyrkan.
– När jag var på besök kunde jag höra gudstjänsten med hjälp av en
hörapparat, och det var spännande att sitta i lägenheten på andra sidan
gården och lyssna.
En av Agnetas mors kusiner var Gunnar Ahlerup, född i Malmö 1910
och son till den i Danmark 1885 födde Alfred Andersson Ahlerup och
hans fru Elida Maria Persson från Höör. Gunnar Ahlerup utbildade sig
till pastor vid dåvarande Svenska Missionsförbundets teologiska seminarium åren 1934–1938. Han var därefter bland annat fängelsepastor i
Härnösand och under fem år pastor i Immanuelskyrkan i Jönköping.
Gunnars fem år yngre bror Sven Ahlerup genomgick även han
pastorsutbildning, och verkade som sådan i bland annat i Falköping och
Västerkyrkan i Lund. Dessutom var han faktor vid Gummessons förlags
tryckeri i Falköping.

Bröderna Gunnar
(1910–2004)
och Sven Ahlerup
81
(1915–1985).
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Många år i kyrkans tjänst
När det gäller Agneta Myrtell själv så kom hon att under hela sitt yrkesliv
vara verksam inom Svenska kyrkan. Men innan dess gick hon i söndagsskola i Salem och var därefter SMU-scout och junior i Taborkyrkan på
Limhamn.
– Därefter övertalade min klasskamrat Ronny DanielssonA mig att bli
konfirmerad i Svenska kyrkan, och han var därefter aktiv i ungdomsgruppen med drama och skuggspel. Så träffade jag min blivande man,
Christer, som också var juniorledare i kyrkan. Påsken 1965 fick vi sällskap. Och sedan har det bara fortsatt!
Christer (född Svensson) och Agneta gick på stiftets folkhögskola i
Jämshög. De blev båda ungdomssekreterare i Malmö 1972, och Christer
blev sedan bland annat ungdomskonsulent och kontraktssekreterare i
Malmö medan Agneta bland annat blev församlingsassistent i Hyllie.
– Jag jobbade i tio år tillsammans
med kyrkoherde Ingemar SimonssonB.
Det var en spännande tid när det
hände väldigt mycket. Men efter tio år
beslöt jag mig för att söka en tjänst i
Husie församling.
– Där blev jag studierektor för
Bibelskolan i Malmö och började läsa
teologi i Lund 1987 och prästvigdes
1990. Jag fick dispens av biskop och
Domkapitel på grund av mina många
år i kyrkans tjänst. Jag har därefter
bland annat varit präst i Oxie i tio år
och vikarierande fängelsepräst på
Tygelsjöanstalten, och var när jag gick
i pension tillförordnad kyrkoherde i
Saxtorp, avslutar Agneta Myrtell.82
Prästyrket har även gått i arv till nästa generation. Agnetas dotter
Sofia är nämligen präst i Skurup.

A

Bert Ronny Danielsson, f. 1948 i Sankt Pauli, Malmö, teaterregissör.

Helge Ingemar Simonsson (1931–2005), stridbar präst och debattör, känd för sitt
engagemang för bland annat flyktingar och homosexuella.
B
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Farfars far- och morföräldrar
Personerna i detta avslutande kapitel har jag avhandlat tidigareA,
men då en del uppgifter framkommit sedan dess kan det vara på sin
plats att på nytt berätta lite om min farfars far- och morföräldrar.

Hedvig och Nils i Toftaröd
Samma år som Gustav III kröntes till kung fick – under betydligt påvrare
omständigheter – Karina Jönsdotter och Helje Jönsson i Ljungarörshus,
Norra Rörum, en dotter som fick namnet Kjerstina.
Kjerstina Heljesdotter kom att 1796 gifta sig med sockenskomakaren
i Norra Rörum, Hans Peter Beckman, och födde 1802 dottern Hedvig.
Sedan hennes far intygat att inga hinder förelåg gifte sig Hedvig
Hansdotter, piga i Toftaröd, den 27 december 1833.

”Såsom Pigans fader och giftoman underskrifva Hans Beckman, och anbefaller
föreningen i äktenskapet och fullt ansvar då inga hinder förefinnes. Hans Petter
83
Beckman.”

Hedvigs make hette Nils Olsson, och var född 1806 i Östra Strö socken
öster om Eslöv. Nils var femte barnet till sågmannen Ola Nilsson och
dennes hustru Elna Trulsson, och kom närmast från Brönneslöv i Borlunda socken där han varit dräng.
En tid efter giftermålet bodde Hedvig och Nils hos åbon Sven
Jönsson i Toftaröd i Norra Rörums socken. År 1835 flyttade Nils och
Hedvig till ett gatehus i Toftaröd, där de under de följande tretton åren
fick en flicka och fem pojkar (däribland min farfars far, den 1844 födde
Magnus) vilka allt eftersom åren gick lämnade hemmet.
1884 avled Hedvig Hansdotter. Hennes man Nils hade redan på
1860-talet betraktats som ”skattfri krympling”, men hann uppleva sin 93årsdag innan han dog av ålderdomssvaghet.

”Munken” Svensson, husbyggare
Nils Svensson föddes i Hjällarödshus, Norra Rörum, i april 1827 och var
son till den 18-åriga ogifta pigan Karna Nilsdotter, och alltså halvbror till
den flitige fängelsekunden Olof Häger. Någon identitet på hans fader har
jag inte funnit uppgifter om.

A

Man har ju lite minnen (2001).
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Året därpå flyttade Karna Nilsdotter till Brönnestad. Lille Nils togs
omhand av sin mormor, den 60-åriga Elsa Pålsdotter, som var änka efter
jordbon Johan Månsson, ett äktenskap som präglats av stor fattigdom.
Den utfattiga änkan tvingades efter några år att ta den fyraårige Nils
med sig till Norra Rörums fattighus, där Nils växte upp tillsammans med
sin mormor och de övriga fattighjonen. Efter Elsas död 1841 blev Nils
kvar på fattighuset tills han som 17-åring började tjäna som dräng i
Hjällaryd.
Nils Svensson var därefter dräng i bland annat Tjörnarp, innan han
1848 flyttade till Toftaröd 1. Dit kom samma år hans mor Karna och
hans halvbror Olof.

Torpare, snickare och husbyggare
I december 1848 gifte sig den 21-årige arbetskarlen Nils Svensson i
Toftaröd med den sju år äldre pigan Hanna Andersdotter. Tre år senare
flyttade familjen till Höörs socken och ett ”nytt hus Tullskog kallat”, som
var ett torp i Tollerups kronopark under Tollerup 1.
Vad torpen kunde ge utgjorde oftast bara grunden för torparfamiljernas försörjning, så därför arbetade Nils på 1860-talet även som skogvaktare. Han blev sedan mera känd som snickare och husbyggare under
smeknamnet ”Munken”.
Bland annat byggde han det hus i Höör som senare inrymde Jönssons
Bageri, där för övrigt mina föräldrar träffades på 1930-talet. Huset var
det näst största i Höör efter den näraliggande stationsbyggnaden, och
kallades Munkaborg efter husbyggarens smeknamn, vilket för övrigt
lever vidare än idag som officiellt namn på kvarteret.
På en angränsande tomt nedanför Munkaborg byggde Nils Svensson
också missionshuset Betel, en samlingslokal för folk som inte kände sig
hemma inom Svenska kyrkan.

Bland bagarna i solskenet utanför Jönssons bageri ca 1935 igenkänns min far Hugo
Nilsson (tredje f.v. stående) och grundaren Oskar Jönssons son Karl-Erik (sittande t.v.).

Märkliga fynd i bagerihuset
I början av mars 2019 kunde man i dagspressen läsa om vad som hände
ett par som börjat renovera den byggnad Nils Svensson uppförde på
1860-talet.
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Huset är ett av Höörs äldsta. Oskar Jönsson startade Jönssons bageri
1910 och brödugnarna släcktes först 2014 […] I lördags pågick deras
arbete med att räta upp de lutande golven i den del av huset som inte
84
rörts sedan 1933.

När paret stod i källaren och precis hade börjat bryta upp taket föll något
som liknade ett revben ner över dem. När de sedan gick upp i husets
bottenvåning och fortsatte att tömma bjälklaget på gammalt innehåll dök
en mängd mindre benbitar upp.
– Vi hittade en bit av ett käkben med två tänder i. Då tänkte jag: vi kan
85
ju inte bara sopa upp detta, vi måste kolla vad det är.

Vid lördagseftermiddagen kom poliser inklusive en hundpatrull till platsen, och på kvällen anslöt tekniker. De tog med sig två kilo ben, och en
förundersökning om misstänkt mord öppnades.
Det visade sig dock senare att det rörde sig om rester av djur som
hittats, och därmed förelåg inte längre någon misstanke om brott.
I en ny artikel någon vecka senare kom Oskar Jönssons son Dan Ove
med en teori, sedan han läst att det innan första världskriget varit en
Persson som haft matservering i huset:
Kan denne Persson ha styckat kött här och gömt undan avfallet? Det
var dyrtider och den som hade kött kanske inte alltid ville skylta med
det […] – Han kanske skyfflade undan dem så att de inte skulle synas,
funderar Dan Ove Jönsson.
Teorin med styckavfall stämmer bra med hur paret som hittade
resterna har beskrivit dem: Många små bitar, med ytor som verkar
86
knäckta eller avsågade.

Med morfars Maria till Stockholm
1869 köpte Nils ett hemman om 1/15 mantal i Holma och bosatte sig där
med sin familj. Sju år senare flyttade de till Åkersberg i Höör, där Nils
byggt hus åt både sig själv och andra.
Sedan Hanna Andersdotter dött i maj 1885 gifte 58-årige Nils efter
ett halvår om sig med den sexton år yngre sömmerskan Maria Persson,
född Svensdotter 1843 i Höör och änka sedan 1879. Av okänd anledning
flyttade Nils och ”morfars Maria” (som Nils barnbarn kallade henne) i
december 1888 till Stockholm, där de slog sig ner på Beckbrännargränd
på Södermalm.
I slutet av oktober 1896 avled Nils i cancer. Året därpå flyttade änkan
Maria till Fleminggatan på Kungsholmen, där hon försörjde sig som
städerska. År 1917 flyttade änkan Maria till Danderyd, där hon dog 94 år
gammal i maj 1937 ”av kraftnedsättning vid hög ålder på grund av allmän
försvagning”.
Några barn fick Nils inte med Maria, men i äktenskapet med Hanna
blev det under åren 1850–1864 fyra flickor och två pojkar. Dottern Klara
blev bara sex år gammal, medan Olander uppnådde sexton års ålder. Av
de övriga uppnådde endast Emelie (min farfars mor) femtioårsåldern,
och var 56 år när hon 1907 dog av lunginflammation hemma på torpet
Tullskog, Tollerup.
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Källor
Uppgifter till grund för denna berättelse har tagits ur otaliga födelse-,
vigsel- och dödböcker, husförhörslängder och andra dokument, vilka
oftast nåtts via ArkivDigital, Ancestry eller vid besök på Arkivcenter Syd
i Lund. Dessa källor är alltför många för att i detalj redogöras för.
Jag har därför valt att i notförteckningen på nästa sida främst ange
övriga källor, samt när det gäller kyrkoböcker och liknande huvudsakligen endast de varifrån speciella uppgifter eller direkta citats tagits.
Bland de böcker och andra skrifter som anlitats vad gäller historiska
uppgifter eller annan information kan nämnas följande, varav de med *
utmärkta finns i min egen boksamling.
Nordlöf, Barbro

Rättshistoria för släktforskare (1998).*

Olika författare

Bra Böckers lexikon (1988–1993).*
Den svenska historien, Bonniers lexikon (1993).*
Svenskt biografiskt handlexikon (1906),
http://runeberg.org/sbh.

En förteckning över vad jag själv skrivit inom släktforskningsområdet
finns på www.vindogatan62.se under Släktforskning. I denna bok
hänvisas framförallt till Man har ju lite minnen – släktingar och annat folk
genom två sekler (2001) och Skomakare, hattmakare och en svårfångad sergeant
(2016).
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Nothänvisningar
Nedan följer förteckning över de källor som i den löpande texten
hänvisats till med upphöjd siffra (1). Oftast har citat och bilder hämtas ur
originalhandlingarna som de registrerats av ArkivDigital.
1

Husförhörslängd Norra Rörum (M) AI:3 (1813-1818) s. 16.

2

Lantmäterimyndighetens arkiv, L148 – 12:2, LS Rörum 1834.

3

Lantmäterimyndighetens arkiv, 12-nor-105, hemmansklyvning, 1924-02-29.

4

Lantmäterimyndighetens arkiv, 12-nor-107, ägostyckning, 1924-12-31.

5

Ibid.

6

Lantmäterimyndighetens arkiv, 12-nor-38.

7

E-post från Arne Hennings dotter Eva Henning, december 2019.

Dombok Västra Göinge häradsrätt FIa:45 inneliggande handlingar.
Hösttinget 1705, 30 oktober.
9 Dombok Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L)
EVIIAABB:65 (1706-1706) s. 251
10 Ibid, s. 257.
11 Dödbok Matteröd (L) CI:4 (1828-1861) s. 232.
12 Motsvarande siffra 2010 var 2,5 promille. Källa SCB (scb.se).
13 Dödbok Norra Rörum CI:1 (1695-1773) s. 381
14 Ibid. s. 429
15 Per-Edwin Wallén, Svensk Juristtidning, 1962.
16 Demografisk Databas Södra Sverige (ddss.nu).
17 Johannes Daun (gup.ub.gu.se)
18 Kyrkobok Kriminalvårdsanstalten i Norrköping (E) DIIId1:4 (1837-1846).
19 Dagjournal länshäktet 21 augusti 1841, Malmö länsfängelse (M) DIIIab:1
(1840-1842) s. 162.
20 Husförhörslängd Äspinge (M) AI:6 (1840-1848) s. 44.
21 Kyrkobok Kriminalvårdsanstalten i Norrköping (E) DIIId1:4 (1837-1846).
Hanna Nilsdotter nr 3423 i rullorna.
22 Ibid.
23 Linköpings universitet (www.ep.liu.se)
24 Dombok Västra Göinge häradsrätt hösttinget 1696. Den 12 oktober, efter §163.
25 Ibid.
26 Ibid.
27 Ibid.
28 Bra Böckers lexikon.
29 www.svenskakyrkan.se.
30 Födelsebok Norra Rörum (M) CI:1 (1695-1773) s. 183.
31 Dödbok Norra Rörum (M) CI:2 (1774-1823) s. 513.
32 Bouppteckningar Frosta härad FIIa:21 nr 80 §23 bild 3530.
33 Dombok Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAAAK:20
(1687-1690) Bild 2570. Norre och Södre Åsboo Häraders Tings Protocoller, 1688.
34 Dombok Göta Hovrätt - Advokatfiskalen Kristianstads län (L) EVIIAABB:28
(1702-1702) Bild 740. Norre och Södre Åssbo samt Biära Häraders Tings
Protocoller 1702 7/10.
35 Dombok Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Kristianstads län EVIIAABB:85 (1708)
Biäre, samt Norre och Södre Åsbo härads Rtr Protocoll 8 juni 1708, b 1880.
36 www.historiesajten.se
8
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Geografiskt-statistisk handlexikon öfver Sverige, senare bandet: L-Ö
(1882–1883), Projekt Runeberg.
38 Institutet för språk och folkminnen, Skånsk ortnamnsdatabas.
39 Födelsebok Norra Rörum CI:3 [1823-1864] s. 37
40 Lunds stifts herdaminnen del 3, s. 53–54 (Severin Cavallin, 1856).
41 Ibid.
42 Ibid.
43 Födelsebok Norra Rörum (M) CI:3 (1823-1864) s. 109
44 Födelsebok Norra Rörum (M) CI:3 (1823-1864) s. 313
45 Husförhörslängd Norra Rörum (M) AI:15 (1846-1855) s. 104
46 Efterlysning, Uppsala den 18 september 1839. Landshövdinge Ämbetets
Kungörelser 1837, Låssa kyrkas arkiv www.ukforsk.se/landshov3.
47 Fångjournal 1840, Malmö länsfängelse (M) DIIIab:1 (1840-1842) s. 10.
48 Bra Böckers lexikon m.fl.
49 Husförhörslängd Hallaröd (M) AI:12 (1877-1885) s. 116
50 Generalmönsterrullor - Kronprinsens husarregemente och dess föregångare
(O, N, L, M) 1589 (1855-1857) Bild 3210.
51 Dombok Frosta häradsrätt, urtima ting 1861-1870 AIb:13, den 12 december 1866.
52 Fångförteckningar Frosta häradshäkte (M) Ö:2 (1859-1882) Bild 1140.
53 Fångrulla Kriminalvårdsanstalten i Kristianstad (L) DIIIac:26 (1864) Bild 280
54 Fångförteckningar Frosta häradshäkte (M) Ö:2 (1859-1882) Bild 1740
55 Dombok Frosta häradsrätt, urtima ting 1861-1870 AIb:13, 12 dec. 1866
56 Ibid. 2 januari 1867.
57 Ibid. 3 januari 1867.
58 Dombok Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt (1874–1883)
AIb:1, 21 sept 1875.
59 Norra Rörumsbor, del 1 (Danuta Lindsjö, 1995)
60 Dombok Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häradsrätt (1874–1883). AIb:1,
12 augusti 1875.
61 Ibid. 21 september 1875.
62 Norra Rörumsbor, del 1 (Danuta Lindsjö, 1995).
63 Ibid.
64 Malmö länsfängelse (M) DIIIb:8 (1875-1879) s. 42.
65 Dödbok Kävlinge (M) FI:1 (1862-1894) Bild 62
66 Dödbok Kävlinge (M) FI:2 (1895-1939) s. 34.
67 Foto hämtat från www.jimpolson.ca med tillstånd av Jim Polson.
68 Ibid.
37

69

Ibid.

Dödbok Häglinge (L, M) CI:1 (1806-1856) s. 329
Bouppteckningar Västra Göinge häradsrätt (L, M) FIIa:68 (1841) Bild 476
72 E-post från Jim Polson 2019-02-28, översättning Charley. Nilsson.
73 Födelsebok Häglinge CI:1 (1806-1856) s. 31.
Berättelsen (m. citaten) finns i sin helhet i födelseboken för 1812 under notis nr 4.
74 Ibid.
75 E-post från Jim Polson 2019-02-28.
76 Födelsebok Tjörnarp (L, M) CI:1 (1784-1844) Bild s. 47
70
71

77

Lysnings- och vigselbok Lyngby (M) CI:3 (1806-1846) s 263.

Rättshistoria för släktforskare, Barbro Nordlöf, 1998.
Foto från Agneta Myrtell.
80 Ibid.
78
79
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Biografiskt album för Svenska Missionsförbundet. Gummessons, 1978.
Foto från Agneta Myrtell.
83 Vigselbok Norra Rörum EI:1, 1823–1863.
84 hd.se (Helsingborgs Dagblad) 4 mars 2019.
85 Ibid.
86 Hd.se (Helsingborgs Dagblad) 11 mars 2019.
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