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Nu har vi varit i de nya lokalerna i nästan ett år och det har blivit 
dags att summera höst/vinter/vår-aktiviteterna och se fram emot en 
härlig sommar.
 Vi har börjat att utbilda i egen regi under våren, Caj Nilsson 
har hållit den första kursen i användande av Disgen, som var en trevlig 
och intressant kurs med 10 deltagare. Den avslutades med att Dis-Syds 
ordförande Jan Nilsson kom och visade en del om hur man lägger in 
bilder i sin släktforskning.
 Det finns en uppsjö av funktioner i Disgen så det kommer med 
all sannolikhet att hållas fler kurser, bara intresse finns.
 Till hösten, den 5 september kommer det att starta en ”läsar-
kurs” med Gösta Gansmark från Landsarkivet i Lund. Kurstillfällen 
blir: Onsdagarna den 5, 12, 26 sep. samt 3 och 17 okt. 18.30-
20.30.
Kostnad för denna kurs är 500:-  Kaffe och fralla kommer att serveras 
till självkostnadspris vid dessa tillfällen.
 Anmälan för denna kurs krävs då antalet platser är begränsade, 
anmälan kommer att vara bindande och senast den 25 augusti till 
Marie Munke 0418-24535, 070-3442112 eller mail, marie@munke.
se eller till Caj Nilsson 0418 668324 eller mail caj.nilsson@bwm.se. 
Först till kvarn ...

Program för medlemsmöten hösten 2012:
29 september besöker vi Trumpetarbostället i Billinge. (kostar 
pengar).
”Vi som hälsar välkomna heter Lotta och Lennart Gunnarsson, 
och är tredje generationen lantbrukare på Trumpetarbostället i Bil-
linge, Skåne. Vi vet att det i dag finns många utflyktsmål i Skåne, 
men få ger ett så innehållsrikt och minnesvärt besök som detta!  
Det är inte många gårdar man kunnat följa så långt tillbaka som 
Trumpetarbostället. Det finns dokumenterat att redan under tidigt 
1200-tal ägdes den av ärkebiskopen Jacob Erlandsson. Bostället var 
en av de 7 huvudgårdarna i Billinge, och år 1654 blev de kung Fred-
rik III:s gårdar. År 1693 blev gården Trumpetarboställe under Norra 
Skånska Husarregementet. Enskiftet började genomföras i Billinge 
1815, men först 1834 flyttades Trumpetarbostället ut ur byn, och 
fick sitt nuvarande läge vid Hissbro. År 1887 sålde kronan ut en stor 
del av sina boställen.”

20 november ”Hur hittar jag mina danska släktingar”? Yvonne Solèus 
visar vägen i de danska arkiven.

En ny version av ”Födda och Döda” har sett världens ljus. Födda och 
Döda 1898 - 1941, från församlingarna i nuvarande Svalövs kommun. 
Födda: 14 957 stycken, Döda: 10 785 stycken.
 Kan köpas på CD för 140:-, eller laddas ner från Internet för 
100:-. Ni som köpt tidigare kan ladda ner för 50:-

Styrelsen
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Livets högtider

- Bengt Nordahl -

Den första och viktigaste av livets 
högtider bör vara födelsen, så vik-
tig att vi firar den varje år. Födelsen 
och dopet har jag dock redan skrivit 
om i ”Barndop, barnsöl och kyrktag-
ning” (se Släkt och bygd 06:2).

Konfirmationen

I det gamla bondesamhället mar-
kerade ungdomens konfirmation 
övergången från barndomen till 
vuxenlivet. För de unga hade den en 
allvarlig karaktär, för nu var det slut 
med barndomens fröjder och frihet, 
och de flesta skulle ut och tjäna. 
 Konfirmationen var under 
medeltiden ett sakrament och ägde 
rum vid biskoparnas besök i försam-
lingarna. Bruket försvann emellertid 
i samband med reformationen.1686 
års kyrkolag utgick från att ungdo-
mar skulle släppas fram till sin första 
nattvardsgång i 13 - 14-års åldern. 
Det nämns ingenting om konfir-
mation, men beträffande den första 
nattvardsgången var kravet, att ”de 
som första resan vilja gå till avlösning 
och Guds bord” skulle först förhöras 
av sockenprästen. Detta krav på kun-
skapskontroll ledde till ett offentligt 
förhör, som under 1700-talets senare 
del utvecklades till en särskild 
gudstjänst. Denna fick en fast 
ritual i 1811 års kyrkohand-
bok.
 Konfirmationen inled-
des med att man ”gick och 
läste för prästen”, och det 
avslutande förhöret var ett 
skådespel som lockade mycket folk 
till kyrkan, inte bara för att höra 
läsbarnens kunskaper utan även för 
att beskåda deras högtidsdräkter. 
Förhöret av katekesen och de 
inlärda psalmerna som följde 
på gudstjänsten kunde vara 
i flera timmar, och följande 
söndag gick ungdomarna till 
nattvarden.
 I våra dagar har pre-
senthysterin spritt sig även till 
konfirmationen med syftet 
att locka ungdomarna till att 

låta konfirmera sig. Den traditionella 
konfirmationsgåvan var långt fram 
under 1900-talet en klocka, och efter 
första världskriget började fickuren 
konkurreras ut av armbandsur. Psalm-
boken var tidigt en symbolisk gåva i 
samband med konfirmationen, och 
den blev ett minne som bevarades li-
vet ut. Ett annat konfirmationsminne 
var gruppkortet av konfirmanderna. 
Det blev vanligt redan omkring se-
kelskiftet och togs ofta under själva 
konfirmationsläsningen, varför kon-
firmanderna inte var högtidsklädda, 
men prästens närvaro och kyrkan i 
bakgrunden brukar avslöja, att de är 
konfirmander.
 Från 1800-talets slut hörde 
det till att man lät trycka visitkort 
som man delade ut som minne till 
kamrater och släktingar. Jag finner 
bland min fasters minnessaker en röd 
ask med texten Visitkort i guldskrift, 
och den innehåller visitkort i olika 

utformning från 1900-talets början, 
en del med enbart namnet (se Gerda 
Grankvist) och kanske orten, men 
andra med en bild med blommotiv 
och ofta en hand eller en duva. (På det 

understa av de avbildade visitkorten 
står namnet under blommotivet, 
som kan lyftas upp.) Senare trycktes 
dessa kort oftast med texten. Minne 
av Konfirmationen, konfirmandens 
namn, kyrkans namn, datum för 
konfirmationen, och en bild på vilken 
det nästan alltid finns en psalmbok.
 Det kunde förr i tiden hända 
att prästen inte släppte fram alla 
ungdomar till nattvarden på grund 
av bristande katekeskunskaper eller 
andra brister. I en attest daterad den 
10 febr 1782 skriver kyrkoherde 
Jacob Regelsson i Konga om 16-
åriga flickan Kierstina Nilsdotter från 
Långaröd, att hon ”förleden Påsketid 
war ibland dem som första gången 
skulle begå Herrrens Heliga Nattward, 
befants rätt swag både utj utan läsning 
och förståendet af hwad hon läste, och 
utj upförandet mot sina Styf föräldrar 
rätt oskickelig och stursk, hwarföre jag 
icke kunde finna mig at admittera 
henne till den Hel.a Nattwardens bruk, 
för att ej styrka henne utj sitt onda 
sinne.”

Trolovning, lysning och 
bröllop

Trolovning är ett ord som försvunnit 
i vårt språkbruk, och vi har väl svårt 
att skilja på termerna förlovning och 
trolovning, men den senare var ur-
sprungligen offentlig, medan en för-
lovning var privat. Under medeltiden 
var vigseln, i den mån den förekom, 
en ceremoni utan juridiska konse-
kvenser, och före 1734 var trolov-
ningen faktiskt viktigare än vigseln. 
Trolovningen var egentligen ett avtal 
mellan släkterna, för ofta avgjorde de 
unga inte själva, vem de skulle dela li-
vet med. Ömsesidig kärlek mellan de 
unga var nämligen inte något giltigt 
skäl för att bilda hjonelag.
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 Äktenskapsåldern var betydligt 
lägre i gamla tider. I 1734 års gifter-
målsbalk står i 1 kap. 6 §: ”Man eller 
qvinna må ej förr i ächtenskap träda, 
än han hafver fyldt tiugu ett åhr, och 
hon femton; utan Konungen pröfvar 
skiäligt, at lof därtil gifva.” Senare 
nedsattes åldern för allmogens söner 
till 18 år, under förutsättning att de 
kunde försörja en familj. För kvin-
nor höjdes emellertid åldern 1892 
till 17 år och 1916 till 18. Enligt 
Eva Wigström var det på 1840-talet 
inte ovanligt att finna ”äkta män af 
aderton års ålder och säxton års gamla 
moror”.
 Äktenskapet skedde nästan 
alltid inom det egna ståndet, och 
om en adelsman gifte sig med en 
ofrälse kvinna, väckte det stor för-
bittring inom släkten. Så lär det ha 
varit beträffande Tycho Brahe, vars 
hustru som länge ansågs ha varit en 
bonddotter aldrig nämnes vid namn 
ihop med Tycho Brahe, och de lär inte 
heller ha varit vigda. Brahekännaren 
Kay Hansén har i sin forskning kom-
mit fram till, att hon hette Kirstina 
Barbara Jörgensdatter och troligen var 
prästdotter från Kågeröd.
 Delvis var det för att undvika 
olämpliga förbindelser som tidiga 
äktenskap ansågs önskvärda. Även 
inom bondeklassen var bördshög-
modet stort och förbindelser mellan 
t.ex. en bonddotter och en tjänare 
fördömdes strängt. Orsaken var inte 
bara bördshögmod utan kanske 
främst ekonomiska intressen. Här 
var det dock skillnad på självägande 
bönder och frälsebönder. Även bland 
hantverkare och husmän höll man sig 
också inom sin grupp. Man finner att 
smedyrket inte endast gick i arv till 
sönerna, utan att döttrarna ofta gifte 
sig med smeder och smedsöner.
 Ibland kunde giftermålet vara 
planerat sedan länge mellan föräld-
rarna. Annars kunde det gå till så, 
att när man trodde sig ha funnit en 
lämplig ung flicka till sin son, infann 
sig denne i flickans gård tillsammans 
med en böneman eller talman, som på 
ett fint sätt händelsevis framställde sin 
förfrågan. Svaret kunde bli ett löfte 

om att komma till friarens gård och 
”se sig för”, varefter underhandlingar 
fortsatte om affären. Däremot var det 
inte helt säkert, att flickans ja efter-
frågades. Trolovningen firades sedan 
med ett gille, ”jaöl”,  i brudens hem, 
varvid jagåvan överlämnades. För att 
därvid understryka trolovningens 
allvarliga karaktär kunde prästen vara 
närvarande.
 Lysningen i kyrkan skedde 
därefter under tre på varandra föl-
jande söndagar. Under lysningstiden 
kunde det inlämnas protest mot 
äktenskapet, och tiden upplevdes 
kanske ibland med en viss spänning 
i familjer, där brudgummen inte hade 
”rent mjöl i påsen”. Första lysnings-
söndagen var de trolovade enligt 
traditionen tillsammans i brudgum-
mens hem, varvid bruden gav gåvor 
till brudgummen och hans syskon. 
Söndagen efter tredje lysningen hörde 
det till att bruden visade sig i kyrkan 
med hela sin skrud.
 Vid tillkännagivandet av lys-
ningen i kyrkan gick prästen efter ett 
stående formulär, där han brukade 
tillägna paret vissa egenskaper före 
titel och namn. Detta framgår av tex-
ten i följande odaterade lysningssedel 
i Kågeröds kyrkoarkiv: ”Uti Thett 
Heliga Trefaldighetens namn och uti 
denna Hederwärda Guds församlings 
närwaro afkunnas till thett Heliga 
ägtenskapets fullbordande III gången 
för ärlige och beskiedelige drengen Måns 
Tuasson i Smedstorp samt ärliga och 
gudfruktiga änkian Elna Pährs Doter 
der sammastädes.”
 Ofta firade man inte bröllop 
genast efter lysningen. Man ville 
därmed visa att det inte var bråttom 
med vigseln, och dessutom var det 
viktigt att se till att bröllopet hölls 
då månen stod i ny, alltså inte efter 
fullmåne. Annars var risken stor att 
barnen blev ”så styggt svartmuskiga” 
och att husets välstånd bara skulle 
avtaga.
 När dagen var bestämd red en 
bröllopsbjudare runt och bjöd släkt 
och vänner. Brudgummens föräldrar 
bjöd därvid sitt gilleslag och brudens 
sitt. Bröllopsbjudare var ofta en yngre 

bror till brudgummen eller bruden. 
Vid bjudningen kunde det heta: ”Jag 
hälsar så gott  från NN i M om NN, 
hans kvinna och barn ville vara så goda 
och komma …”
 Nu blev det brådska, inte bara 
på bröllopsgården utan även bland de 
bjudna gästerna. Det gällde nämligen 
att baka och tillaga ”förningen”, som 
insydd i borddukar och överhöljd av 
ett brokigt stjärntäcke nedbäddades 
bak i vagnen när dagen var inne, 
varpå de bjudna åkte till någon av 
bröllopsgårdarna. Brudgummens 
gäster samlade sig i god tid för att ge 
sig iväg till brudens hem. ”Bröllops-
stassen” kallades det. Två förridare 
red i förväg för att tillkännage att 
brudgummen var i antågande med 
släkt och vänner för att hålla bröllop. 
Efter att husmodern bjudit förridarna 
på vin, brännvin eller öl och gorån 
som intogs på stående fot vid dör-
ren, kastade de sig åter på hästarna 
för att galopperande rida stassen till 
mötes och framföra hälsningen, att 
brudgummen var välkommen med 
sitt följe. Vid brudens hem fanns ofta 
ett par spelmän som mottog gästerna 
med musik, och gårdens drängar sköt 
skott på skott med bössor och puffer-
tar (små pistoler). Ofta anlitades dock 
någon soldat för att sköta saluten.
 Att hedra brudfolket genom 
att skjuta med ”bysse och pistoler” 
var mycket vanligt förekommande, 
men handhavandet av gamla ti-
ders primitiva skjutvapen kunde få 
svåra konsekvenser. Vid ett bröllop 
i Saxtorps gästgivargård 1714 blåste 
förladdningen i den rådande stormen 
upp på taket och antände detta, var-
vid gästgivargården och flera andra 
gårdar och gatehus i byn blev lågornas 
rov.
 Bondbröllopet som skildras 
här tilldrog sig i Rönnebergs härad 
på 1840-talet, och vid den tiden 
var det vanligt att vigseln ägde rum 
i bröllopsgården. Om vigseln var i 
kyrkan, skedde den liksom övriga 
förrättningar vid livets högtider i 
anslutning till söndagens högmässa. 
Under gudstjänsten satt brudparet då 
i brudstolen längst fram kyrkan, och 
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sådana brudstolar kan finnas bevarade 
i gamla kyrkor.
 Om vigseln skedde i bröllops-
gården, ägde den rum så fort prästen 
anlänt och alla gästerna blivit inspela-
de av musikanterna. När ”brogeman-
nen efter krafsande i sina lommor” 
slutligen hittat vigselringen, var det 
dags för honom att med stadig röst 
säga sitt ja. Bruden borde inte svara 

lika högt som brudgummen, 
om hon inte hade för avsikt 
att bli husbonde. Det fanns 
många liknande regler att 
tänka på förr i tiden, som 
t.ex. att efter vigseln borde 
man och hustru hålla sig tätt 
intill varandra, så att ingen 
skulle komma att springa 
emellan dem, innan de suttit 
samman vid bordet.
 Ansvaret för bröl-
lopskalaset ålåg en anlitad 
bröllopsvärd som kallades 
för ”talman”. Efter att alla 
gästerna tagit brudparet i 
hand och sagt ”lycka till”, 
var det dags för talmannen 
att ordna med placeringen 
vid borden. Brudparet hade 

sina bestämda platser på bords-
ändsbänken, som var beklädd med 
husets bästa ”jönne” (broderat eller 
i brokigt mönster vävt hyende, dvs 
dyna), liksom långbänkarna vid 
båda sidorna om bordet. Närmast 
bruden skulle prästfrun sitta på den 
väggfasta bänken och prästen på en 
stol närmast brudgummen. När det 

gällde placeringen av övriga kvinnor 
och män anvisades de sin plats efter 
rang och släktskap, men detta var 
kanske en av de svåraste sysslorna för 
talmannen, för här hörde det till att 
det av låtsad hövlighet skulle krusas. 
Ungdomarna fick sitta vid egna bord, 
flickor och pojkar var för sig. Prästen 
läste naturligtvis till bords, och på 
värdfolkets vägnar bjöd han gästerna 
välkomna. Till talmannens uppgift 
hörde också att slå i supar till var och 
en och se till att det inte fattades fyllda 
ölkannor och stop på bordet.
 Gästerna hade ju haft med sig 
förning till bröllopsgården, men den 
första måltiden borde värdfolket helt 
och hållet stå för. Förrätten uppges 
därvid alltid vara saltmat och bruna 
bönor, och sedan vankades köttsoppa 
i stora tennfat. Soppan var kokad 
på färskt oxkött och höns. De enda 
tallrikar man hade var som regel 
flata, och på dessa la man ett stycke 
av hönan som man lyckats fiska upp 
från fatet. Soppan åt man med var sin 
hornsked ur det gemensamma fatet. 
Middagen avslutades med stek och 
mandelmusslor med i honung syltade 

Allmogefärgad brudbänk från 1723 i koret i S Åsums 
gamla kyrka.

Frans Lindbergs målning ”I bröllopsgården”. På den stenlagda gårdsplanen har bröllopsgästerna börjat samlas. Två spelmän står vid dörren 
och spelar in brudpar och gäster, och prästen har just kommit inrullande i sin vagn genom porten.
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svarta vinbär. Detta är i korta ord vad 
som bjöds i Eva Wigströms hembygd, 
men på andra orter brukades vid 
samma tidpunkt ärtsoppa och fläsk 
som högtidsmat. Traditionen med 
ärtsoppa stämmer med en historia av 
Fritz Bengtsson, där han skildrar, hur 
en kvinna som brukade vara ”kogefru 
pau bröllop i böjden” blev bestulen på 
sin ”ärtakjele”.
 Efter måltiden höll oftast 
prästen ett tal, annars föll lotten på 
talmannen. Sedan vandrade gäster 
och brudpar ut till en loge för att där 
tråda dansen. Denna inleddes med 
att prästen svängde om ett par varv 
med bruden, medan brudgummen 
förde tärnan. Dansen fortgick under 
eftermiddagen, tills det var dags för 
kaffet. Efter detta drog nog en del 
en lättnadens suck, när prästfolket 
vanligen avlägsnade sig.
 Gillet fortsatte sedan med mål-
tider varvade med dans och kortspel, 
men dessutom rörde man på sig mel-
lan rätterna, för man behövde frisk 
luft, som det hette. Nu avsmakades 
emellertid förningarna, kalla stekar 
och kakor. Först var det den som 
brudgummens föräldrar fört med 
sig. Hur många måltider det sedan 
blev, berodde på hur många s.k. hela 
förningar brudens släkt medfört, och 
kanske måste man utöka de två plane-
rade gillesdagarna på bröllopsgården 
med ytterligare en dag. Eva skriver, att 
gästerna i Norra Åsbo härad (dit Ri-
seberga sn, Kloveröd i Konga sn och 
delar av Röstånga sn hörde) hade rätt 
att i en näsduk från sina tallrikar med-
taga hem de småkakor de inte orkade 
äta på stället. Hon skriver också att en 
förning från denna mindre rika och 
bördiga ort kunde bestå i endast ett 
stort fat risgröt och bakelser. Vidare 
får vi veta, att i Luggude härad bruka-
des ”äggost” (ostkaka) till förning.
 Gillesdagens sista måltid slu-
tade inte förrän efter midnatt, och då 
höll talmannen ett tal och bjöd gäster-
na välkomna följande dag. Nu skulle 
brudparet ”sjungas i säng”. Denna 
s.k. sängledning lär ursprungligen 
ha varit en förkristen ceremoni, och 
i äldre tid hörde det till att brudparet 

gick till sovkammaren företrädda av 
brudsvennerna med brinnande ljus 
i händerna och efterföljda av brud-
pigor, talman och gäster. Svennerna 
drog stövlar och rock av brudgum-
men, och pigorna tog hätta och övriga 
prydnader av bruden, varpå de satte 
sig i bädden, hon i livkjortel och bara 
lintygsärmar och han i underkläderna 
De fick var sitt glas som de tömde 
och sedan slungade i väggen, så att de 
slogs i kras. Det var därvid ett dåligt 
varsel, om något av glasen undgick 
förstörelsen. Efter denna ceremoni 
läste talmannen en bön och stämde 
upp en psalm, varefter brudparet läm-
nades ensamma. En del av gästerna 
for hem, medan de mera långväga 
inkvarterades i bröllopsgården eller 
hos grannarna. 
 Andra dagen samlades man 
åter vid middagstid. Denna dag 
upptogs ”brudskänken” vid någon av 
eftermiddagens måltider. Bruden satt 
då med ett tennfat i sitt knä, medan 
talmannen gick till den ena gästen 
efter den andra. Han började med 
brudparets föräldrar med en tallrik 
i handen och begärde en liten skärv 
till det unga paret. Givaren viskade i 
talmannens öra vad man önskade att 
”skärven” skulle användas till, som 
sedan högt nämnde varje givares 
önskan och gåvans storlek. Ynglingar 
och flickor gav vanligen en riksdaler 
vardera. Lägger man ihop brudskänk, 
förning, spelmanspenningar och 
drickspenningar till kock, pigor och 
husets mindre barn, finner man att 
gamla tiders gillen kunde bli dyrare 
för gästerna än för värdfolket. Ett 
ordspråk löd: ”när en inte har mat, 
ska en göra gille”. Just förningen hade 
en stark prestigekaraktär, och på sina 
håll kunde den vara så kostsam att 
man kanske inte hade råd att komma 
till bröllopet. Det lär också finnas 
sockenstämmebeslut på att försöka 
avskaffa förningen, eftersom den 
medförde att mycken mat förstördes 
särskilt under den varma årstiden.
 Från tredje dagen kunde gillet 
fortsätta ytterligare ett par dagar i 
brudgummens hem. Den sista dagen 
då förningsmaten var slut, kom lutfis-

ken och vällingen på bordet, och då 
höll talmannen sitt långa avskedstal. 
Sedan vidtog flyttningen till det nya 
hemmet, där de unga lämnades åt 
sig själva. Om deras liv blev lyckligt 
eller olyckligt berodde till stor del 
på deras arbetsamhet, duglighet 
och hushållning. Allmogen erkände 
inte mer än två giltiga orsaker till en 
olycklig sammanlevnad: otrohet och 
inträffande fattigdom. Allt annat sade 
man var ”hams och konster”.
 Att ett bröllop varade åtmins-
tone tre dagar var tydligen vanligt. 
Per Svensson  i Gillastig skriver i sin 
dagbok både om förberedelserna och 
firandet av sitt bröllop med Hanna 
Olsdotter 1816. Han nämner, att 
han och Hanna besökte Södra Svalöv, 
Munkagårda och Röstånga och ”bådo 
dem” till bröllopet, och att de veckan 
före höll på med reparationer och 
snyggade upp på bröllopsgården som 
var ett hemman i Gillastig. Söndagen 
den 9 juni ”wigdes wi, sedan höllt wi 
bröllop till om tisdag kväll den 11” 
(således dagarna tre). Kyrkobok sak-
nas ju, och Per Svensson skriver inte 
var de vigdes, men troligen var det 
vid gudstjänsten i Konga kyrka. Det 
hade varit intressant, om han berättat 
mer om bröllopet, eftersom Gillastig 
ligger i skogsbygden i Onsjö härad.
 Det som skildrats ovan gäller 
bröllop i välbärgade bondehem. Den 
skrala ekonomin bland husmän och 
statare tillät självklart endast betydligt 
enklare bröllopsfester eller kanske 
inga alls.

Guldbröllop kan tack vare den ökade 
livslängden numera firas av allt fler 
äkta par. Förebild för traditionen antas 
vara hämtad ur Gamla testamentets 
påbud att fira vart femtionde år som 
ett jubelår. Den äldsta kända skild-
ringen av ett guldbröllop är från 1547 
i Sydtyskland. Det tidigaste exemplet 
på firandet av ett kungligt silverbröl-
lop (25 år) i Sverige är Fredrik I:s och 
Ulrika Eleonoras silverbröllop 1740, 
och seden fick med tiden spridning 
i synnerhet bland ståndspersoner. 
Blekingemålaren Bengt Nordenberg 
har på en målning från omkring 
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1870 skildrat hur ett äkta par på sin 
guldbröllopsdag åter tagit plats på den 
festsmyckade brudbänken i närvaro 
av släkt och vänner i sockenkyrkan i 
Villands härad i nordöstra Skåne.

Skilsmässa

I den kända dansvisan ”Jag gick mej 
ut en afton” sjunger man: ”Blott 
döden, blott döden kan lossa dessa 
band”. Tyvärr var det också ofta så, 
att döden alltför tidigt infann sig 
och upplöste äktenskapet. Skils-
mässa var däremot mycket sällsynt 
i gamla tider, vilket inte innebär, att 
det är ett helt modernt påfund utan 
kunde förekomma även förr inom 
alla samhällsklasser. Det medförde 
dock en omständig procedur, och 
önskade man bryta en trolovning, 
var det även efter 1734 års lag i stort 
sett samma tillvägagångssätt som vid 
en skilsmässa
 Året för trolovningen och 
den ovan återgivna lysningen mellan 
Måns Tuasson och Elna Pärsdotter var 
1783. Något giftermål blev emellertid 
inte av, eftersom ”en sådan bitterhet 
och owillja hos Måns Tuasson till Elna 
Pärsdotter uppkommit, at han ingalun-
da förmår at den med henne ingångna 
ägtenskapsförbindelsen fullföllja, hwa-
refter hon till undwikande af en miss-
nöjd ock olyckelig samlefnad fästningens 
uphäfwande bewilljade.” Sedan de 
anhållit om domkapitlets skiljebrev, 
var de bägge ”kallade och stämda, 
at onsdagen den femte November 

klockan före 
tolf sig i Lund 
inför Dom Ca-
pitlet infinna”. 
Där yrkade de 
”instämmigt” 
att den ingång-
na trolovning-
en upphävdes 
och intygade, 
att de under 
fästningstiden 
ingen ”oloflig 
samlefnad plä-
gat”. De fick 
s in  begärda 
trolofnings-

skillnad och förklarades ”ifrån hwar-
andra frija, lösa och lediga” De blev 
dock skyldiga att för ”wisad ostadig-
het” betala, han en riksdaler 16 sk och 
hon hälften, dvs 32 skilling specie till 
Kågeröds kyrka.
 Om kontrahenterna uppgivit, 
att de delat säng efter trolovningen, 
hade det nog varit en något omstän-
digare procedur, vilket det var om 
det gällde skilsmässa inom äktenskap. 
Mellan två makar i Kvärk förekom vid 
samma tid ”kiv, träta och slagsmål” 
i äktenskapet. I den första domen 
dömde häradsrätten makarna till 
skillnad till ”säng och säte” på ett års 
tid. När ett år gått önskade ingen av 
dem fortsätta äktenskapet, och de 
fick ytterligare tre år till försök om 
”the icke herunder kunde åsämjas 
och sammanflytta”. När dessa tre år 
var gångna dömde tingsrätten till 
ytterligare sex års skillnad ”till säng 
och säte”,  Om de därefter kunde få 
skilsmässa eller ej, skulle dock avgöras 
av domkapitlet.

Begravning

Det ansågs i gamla tider opassande 
eller som ett bevis på dåligt samvete 
att yttra någon fruktan för döden. Så 
här kunde man kanske uttrycka sig: 
”Vi ska alla dän väjen, når tien e ude, o 
de e gott o veda me se säl, att en jort var 
männeska rätt o strävad, så gott en kon-
nad for glöttana.” Ibland tillades det: 
”Gu bevare me for en onn brådö!”

 När underrättelsen kom om ett 
dödsfall, undrade man om det skulle 
bli ett ”stort ärede” (stor begravning). 
Detta var nämligen av vikt med anled-
ningen av förningen, som ofta måste 
tillagas i största hast. Begravningar av 
ansedda bönder eller deras barn fira-
des nämligen med nästan samma slags 
gille som bröllop. Största skillnaden 
var förningarnas prydnader och om-
hölje samt gästernas dräkter. Förning-
arna höljdes i vita befransade dukar 
istället för stjärntäcket, när gästerna 
for till ”gillet”. Dräkterna gick i svart 
och vitt, men i nödfall kunde man 
bruka alla mörka färger utom rött. 
När man beraktar Frans Lindbergs 
bild som han kallar ”Liktåget” finner 
man husmän och småbönder klädda 
i den gamla dräkten med knäbyxor 
och träskor, medan de mera besuttna 
tydligen hade stövlar och cylinder-
hatt, och kvinnorna hade schalett 
och vitt förkläde. Allmogens begrav-
ningar skedde alltid före högmässan 
på en söndag, och inte förrän under 
loppet av 1800-talet började det bli 
vanligt med begravningsakten inne i 
kyrkan”.
 Det skickades bud till varje 
gård och hus i byn med uppmaning, 
att alla som tänkte gå till kykan, skulle 
”följa liket till jorden” Var äredsgår-
den eller grafölsgården inte alltför 
långt från den egna bostaden, gick 
man dit för att samlas där och vara 
med om när kistlocket spikades fast. 
 Under 1600-talet var det van-
ligt att prästen kom hem till sorgehu-
set och höll en s.k. utfärdspredikan, 
innan kistan fördes till graven. Denna 
drog ofta ut på tiden, vilket kunde 
leda till att prästen och likföljet inte 
hann i tid till högmässan. Detta ledde 
till att prästerna i 1686 års kyrkolag 
förbjöds att hålla utfärdspredikningar. 
Förbudet mötte emellertid protes-
ter från allmogen, som istället för 
prästen ordnade en lekman. I södra 
Skåne kallades han för stenorapräst, 
eftersom ceremonin ofta hölls på den 
stenbelagda gårdsplanen, stenoren. I 
Göinge ställdes kistan upp ute på ved-
backen, vedkasten, varför han kallades 
vekastapräst. Eva Wigström nämner 

Bengt Nordenbergs avbildning av firande av guldbröllop i en socken-
kyrka i nordöstra Skåne omkring 1870.
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däremot talmannen, som oftast var 
skolläraren, och skriver, att han höll 
utbärningstal eller läste ett par böner 
antingen inne i likrummet eller ute 
på gården, sedan man burit ut kistan. 
(Kanske kan det verka opassande med 
en historia i det här sammanhanget, 
men från en avlägsen skånsk ort hade 
en kvinnlig släkting till den avlidne 
infunnit sig, och eftersom hon inte 
kände till sedvänjorna på begrav-
ningsorten, viskade hon på sin dialekt 
till de närstående kvinnorna: ”Si mi 
hont I brugen gjorra här. Greden I 
här himma, når di lesa över liget eller 
vänten I ti I kommen ti graven?”)
 Kistan sattes på en bår som 
bärarna lyfte upp på sina axlar. Där-
efter bar det i väg med männen främst 
och kvinnorna efter, släkt och bjudna 
främst. Folk som haft för långt till 
äredsgården anslöt sig till tåget under 
vägen. Eftersom det kunde vara lång 
väg till kyrkan, och det var ett styvt 
arbete att bära en likbår, skiftade man 
ofta bärare under färden.
 Vid adliga begravningar bars 
förr begravningsvapnet framför kis-
tan, medan det bland allmogen var 

vanligt att bära gravkorset som skulle 
utmärka graven. När de kom fram 
ställde bäraren antingen detta ifrån 
sig vid huvudändan av graven, eller 
också stod han och höll det hela tiden 
under begravningsakten. 
 Långt tillbaka i tiden var det 
endast tillåtet med prestavar vid 
adliga begravningar. Eva Wigström 
nämner inget om prestavering men 
från slutet av 1800-talet, då man 
också övergick till att ha begravnings-
akten i kyrkan, började bruket med 
prestavar bli vanligt även vid enkla 
beravningar. En del läsare känner 
kanske inte till ordet prestav. Det 
uppges ha ryskt ursprung, och den 
svenska betydelsen är egentligen 
begravningsmarskalk, dvs en person 
som bar en florbehängd stav i spetsen 
för begravningsprocessionen, men 
det är också benämningen på själva 
staven. De prestaverandes roll var väl 
närmast att fungera som något slags 
hedersvakt. Möjligen lever bruket på 
sina håll fortfarande kvar, åtminstone 
inom vissa ordenssällskap. Så sent 
som 1964 upplevde jag det vid min 
svärmors begravning, varvid en svåger 
till henne och min far prestaverade på 
var sin sida om kistan.
 När begravningståget i gamla 
tider närmade sig kyrkan började 
klockringningen, och klockaren 
mötte liktåget utanför kyrkogårds-
porten för att ”sjunga in liket”: Även 
församlingsprästen var naturligtvis 
med vid begravningen. Efter jordfäst-
ningsakten stannade åtminstone en 
del av männen 
kvar och skot-
tade igen graven  
Så här skriver 
Eva Wigström: 
”De manl i ga 
gästerna jämte 
likföljarne skot-
tade igän grafven 
med en skynd-
samhet, som om 
d e  f r u k t a d e , 
att liket skulle 
rymma. De kas-
tade därpå alla 
skyfflarna ock 

Vedkastapräst”, en av Gustav Daelanders 
gubbar.

Kanske något för en filatelist? Svarta ettöres frimärken på ett sorgebrev, 
porto 4 öre. Året är 1927, en inte alltför avlägsen svunnen tid.

spadarna parvis öfver grafven, refvo 
hattarna af sig, tittade i dem eller mum-
lade kanske värkligen en bön bakom 
dem ock gingo så in i kyrkan.” 
 Efter den vanliga högmäs-
sopredikans slut höll prästen oftast 
en likpredikan över den avlidne. Det 
brukade sägas, att prästens aktning för 
de efterlevande och den döde stod i 
relation till storleken av den erlagda 
likstolen (ersättningen för prästens 
besvär med begravningen).
  När prästen hållit sin likpre-
dikan, och gudstjänsten avslutats, 
ringdes ännu en gång för liket. Där-
efter traskade begravningsgästerna 
till ”äredsgården”. Där hängde lakan 
för alla fönster, och i storstugan var 
väggarna behängda med vitt linne. 
Åtminstone i början av gravölet talade 
alla gästerna i viskande ton, vilket 
gjorde ett dystert intryck. Ett ”stort 
ärede” firades i två dagar med ätande, 
drickande och kortspel, fast man 
brukade inte spela om pengar

Tillkännagivande och 
inbjudan till begravning

Hur meddelade man i gamla tider 
anhöriga och nära vänner när någon 
avlidit? Förutom att dödsfallet kun-
gjordes från predikstolen i kyrkan, 
började det under 1800-talet bli 
vanligt med tryckta sorgebrev med 
breda svarta kanter, samtidigt som 
det började bli brukligt med annons 
i ortstidningen. Dessa brev var en in-
bjudan att närvara vid jordfästningen 
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och skickades kanske främst till dem som bodde 
längre bort. Sorgebrevet kunde bestå av inbjudnings-
kort med breda sorgkanter, som skickades i ett kuvert, 
även det försett med breda sorgkanter.
 Ofta var sorgebrevet vikt på ett sådant sätt, att 
det kunde användas som kuvert. Det vita dubbelvikta 
papperet med breda svarta kanter hade en flik på 
baksidan, och genom att fästa denna i ett litet sprund, 
blev det ett kuvert. Hur ett sådant brev såg ut när det 
öppnats illustrerar jag med sorgebrevet (där fliken är 
”avklippt”) vid från min farfars begravning 1916
 Till min farmors begravning 1942 fick jag mig 
tillsänt ett liknande sorgebrev som det från 1916. 
Seden med sorgebrev levde nämligen kvar in på 
1950-talet men hade då alltmer ersatts med annons 
i ortstidningen och med telefonsamtal.

Källor:
Eva Wigström: Allmogeseder i Rönnebergs härad 
på 1840-talet.
Frans Lindberg: Den gamla tiden är mig kär.
Nils-Arvid Bringéus: Livets högtider.
Lars Bondesson: Seder och bruk vid livets slut.

Född 19 juli 1712 i Småland. Del 2

Mysteriet med Familjen 
Anders Schantz som gick 

upp i rök

- Roy Lantz -

Inte anade jag vad 
rätt jag hade när jag 
avslutade min senaste 
artikel med ”efter 1769 
gick familjen Schantz 
upp i rök”, men fullt så 
dramatiskt som det lå-
ter var det kanske inte. 
Låt oss först gå tillbaka 
i tiden ett par år.

Under Adrian Berg von Lindes tid 
på Axelvold och Möllarp säterier 
hade Anders Schantz som det ser 
ut haft mer eller mindre fria händer 
att sköta gårdarnas ekonomi vilket 
skulle komma att ligga honom i fa-
tet efter Berg von Lindes död 1768. 
Det var inte bara den nya herren på 
gårdarna Henrik Ulfvenklou som 
drabbade Anders, utan han blev också 
sjuk i epilepsi och det kan vara en del 
av förklaringen till det som han kom 
att utsättas för. Epilepsi var en ganska 
skämmig sjukdom på den här tiden. 

Ulfvenklou var svärfar till Berg von 
Linde och förmyndare till arvingarna 
till godsen.
 Anders Schantz blev av Ulf-
venklou instämd till rätten i Malmö 
för felaktig bokföring och Ulfvenklou 
yrkade på kvarstad på hans tillgångar 
eller som det framgår av protokol-
let:

”Utdrag af protokollet, hållit uti Malmö 
lands-Concellie den 21 October 1768
SD:Öfver Majorens och Riddarens 
af Kongl. Sverdsorden Välborne Herr 
A.H.Ulfklous under den 28 septbr in-
gifne ansökning, om Sequeste(kvarstad)
på Inspectoren Schantz löhn och fasta 
Egendom såväl här i länet, som i 
Jönköpingslän för under hända hafda 
medel till dess han för sig redovisat och 
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till afl:ne Öfversten Berg von Lindes 
Sterbhus betalt, inkom idag bemälte 
Inspektors förklaring och
 Resolverades
Att aldenstund de Räkningar, hvaraf 
denna fordran härrörer, fordrar be-
hörige anmärkningar och lage bevis 
som härstädes icke kunna utredas; 
Fördenskull hänvisas Herr Majoren och 
Riddaren Ulfklou till behörig domstol, 
att sin fordran af inspectoren Schantz 
lagl:n efter instämning inom natt och 
år hvarefter utföra och utsöka; Emel-
lertid blifver den beviljade qvarstaden 
än ytterliggare till Sterbhusets säkerhet 
stad på stad på länge och intill dess 
domstolen öfver målet sig utlåtit, eller 
Inspectoren Schantz för sig nöjaktig 
redo visat. Som till efterrättelse länder. 
Ut Supra”
 Som det framgår av ovan-
stående hade Anders fått kvarstad 
på sina ägodelar och hade ett 
år på sig att komma in med en 
nöjaktig redovisning och upp-
görelse, vilket han gör den 15 
februari 1769. Frågorna blir inte 
mindre av det som han redogör 
för i uppgörelsen. Var det med 
Berg von Lindes goda minne, el-
ler var det på grund av rent slarv 
och maktmissbruk han strulade 
till det för sig? Summan på hans 
skuld till godset var på minst 
1218 Dlr.
 Med sina tidigare erfaren-
heter som skiftesman, ofta anli-
tad vid bouppteckningar borde 
han insett och vetat bättre att 
detta skulle komma fram i ljuset 
för eller senare . Som det även 
framgår av ovanstående proto-
koll uppgavs det att Anders även 
skulle äga egendom i Jönköpings 
län. Detta visade sig vara en på-
hittad uppgift av Anders.
 Anders Schantz redovis-
ningen från den 15 februari:
”Sedan Majoren och Rid-
daren,Wälborne Herr Abraham 
Hindr: Ulfkou, såsom fömyndare 
för Öfversten och Riddaren Wäl-

borne Herr Otto Adrian Berg von 
Lindes Respective Arfvingar, låtit 
gjöra behöriga Anmäkningar och 
Observationer öfver mina Gårds 
Räkningar för Inkomsterna vid 
Axelvålds och Möllarps Säte-
rier, och jag uti min förklarings 
Räkning affördt åtskilliga ännu 
innestående fordringar, dels hos 
Godsets Bönder, dels hos främ-
mande; Då har jag , till stoppan-
de af den uti Observationerne för 
Axelvålds Cassa Räkning från d. 
1. October 1767 till samma tid 
År 1768, mig påförd Balance af 
3300 Dlr52/3%Smt,neml:”
Här efter följer vilka utgifter som 
han haft för året i 15 punkter, 
men då det saknas en sida i arkiv-
materialet hoppar jag över dessa 
och går vidare i redogörelsen:
”När nu alla de poster, som äro 
uptagna under Nummeris 1-13 
och 22Dlr 30% af N.o 12 blifva 
sammanlagde; Så utgjöra de en 
Summa af     2612:231/

 och alltså blifver jag skyldig 
på förnämnda Observationer     
687:14 ¼

 För hvilka Sexhundrade 
Åttatiosju dahl 14: 1/3 Smt, min 
redan Seqestrerade ägendom 
blifver ansvarig, så att, i fall jag 
icke dem inom en månad efter 
detta dato betalar, tillåtes Herr 
Majoren och Riddaren Ulfklou, 
utan mitt vidare hörande, eller 
utan ringaste gensägelse å min 
sida, att samma ägendom på 
Offentlig Auktion försälja låta. 
Vid denna Liquidation är dock, 
å Herr Majorens och Riddaren 
Ulflous sida förbehållit, thet 
jag ock för billigast och lagligt 
antager, att, i fall någon af de 
uti 10:de och 15:de puncterne 
nämnde restantier(ej inkomna 
skatter) som Herr Majoren och 
Riddaren nu ad interims (tills 
vidare) till afskrifning på min 
Balance antagit, skulle finnas 

vara betalte; Så blifver jag för 
sådana utbetalningar ansvarig, 
och åtager mig them till fullo att 
godtgjöra.
 Innevarande Års Räk-
ningar till och med thenna dag, 
åtager jag mig, att innom åtta 
dagar från Dato uprätta, afsluta, 
och till Herr Cornetten Brandt 
lefverera, emedan jag nu mera 
ej hafver någon befattning med 
förvaltningen vid Axelvåld och 
Möllarps Sätesgårdar.
 Slutligen och som uti Räk-
ningen för Möllarp gård, daterad 
d: 22 April 1768, är afförd 663 
Dlr Smt, såsom vore thenna 
Summa til Mademoiselle Berg 
betalt; men rättel: icke betalt 
mer än Etthundrade Trettiotvå 
Dlr Smt; Så förbinder jag mig på 
lika sätt, som förut är antecknadt, 
ono de skydig blifva 687: Dlr:14 
1/3 % Smt, att återstoden af 
denna post, med Fembhundrade 
Trettioen Dlr Smt Clarera och 
betala Möllarps Sätesgård d. 15 
Februari 1769  A Schantz”
Redogörelsen bevittnades av: 
T. Brandt    Olof Beurtz      Jöns 
Falckengrehn
 Efter den 1 oktober 1768 
var Anders inte längre verksam 
på Axelvolds gods. Det ser ut som 
om han kom undan något så när 
med äran i behåll, för i november 
1769 var Anders förste fadder till 
klockare Hartelius barn i Svalöv 
och titulerades fortfarande som 
inspektor. Det framgick även vid 
dopet att familjen Schantz flyt-
tat till Kålaryd i Konga socken. 
Svärmodern som varit boende 
med familjen flyttade däremot 
till Strö där hennes son Carl 
Kullberg var präst. Någon gång 
under slutet av 1769 blir det till-
ökning i familjen Schantz. Då det 
inte finns någon födelse noterat 
i Svalövs kyrkbok, utgår jag 
från att barnet föddes i Konga. I 
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mantalslängden från 1770 gjord 
den 14 november 1769 står det 
Anders Schantz, hustru ett barn. 
Bengt deras första och enda barn, 
fött 1763 hade med döden avlidit 
den 7 juni1765. Familjen bor 
med all säkerhet kvar i Kålaryd 
den 1 december 1772 då mantals-
längderna för 1773 gjordes, men 
efter det blir det att läsa mellan 
raderna. Nu var det inte familjen 
som ”gått upp i rök” utan kyrk-
böckerna över Konga socken. I 
mantalslängden från 1776 finns 
inte Anders med längre. Det är 
min bedömning att Anders dör av 
sin sjukdom och Anna Catharina 
gifter om sig och stannar kvar i 
Kålaryd. I senare mantalslängder 
går det att utläsa; 1786 står det 
Måns Åkesson, hustru och barn, 
1790 änkan Anna och senare 
tillkommer Sefved Andersson. 
Sefved ålder passar bra in i ti-
den för att vara Anders Schantz 
barn, men det får kanske framtida 
forskning utvisa om jag har rätt.

Carl Bengtsson

Men låt oss gå tillbaka till min 
anfader, som allt startade med, 
”Carl Bengtsson”. Efter att han 
gift sig i Svalöv den 5 juli 1742 
med Nilla Månsdotter flyttade 
familjen till Kågeröd och den 
lilla gården Reutenborg. Enligt 
utflyttningspapperna från Svalöv 
skulle flytten ha skett den 20 juli 
1742 men av mantalslängderna i 
Kågeröd skrivna 17 oktober 1741 
är Carl redan då mantalsskriven 
på Reutenborg. Troligen har det 
blivit något fel på prästens kul-
ram, för dagen före kyrkoflytten 
från Svalöv den 20 juli nedkom-
mer Nilla med deras förstfödda 
”den 19 Juli”. Det blev en flicka 
som fick namnet Anna. Födseln 
är kyrkobokförd i Kågeröd. 
 Gudmor till Anna var Jung-

fru Greta Maja Berg på Möllarps 
sätesgård som höll henne över 
dopet. Övriga faddrar var Sme-
den Ola Jepsson från Axelvolds 
Smedja, Per Jönsson från Påls-
torp och Jungfrun Sara Berg från 
Möllarp. Det går alltid fundera 
på varför damerna från Möllarp 
gjorde sig detta besvär att ställa 
upp som gudmor och fadder. Det 
finns tyvärr inte nerskrivit vilka 
som mer bevittnade dopet, Annas 
mormor Karna Nilsdotter, Nillas 
syskon var säkert där och högst 
troligt var Annas Farmor Chris-
tina Rosenschantz med övrig 
familj närvarande vid sitt första 
barnbarns dop och det hade sä-
kert en viss dragningskraft även 
på damerna på Möllarp. 
 1745 den 31 januari födds 
sonen Pär. Gudmor var Per Jöns-
sons hustru i Pålstorp (Per var 
troligen bror till Nillas far Måns 
Jönsson). Faddrar var Smeden 
Ola Jepsson från Axelvolds 
Smedja, Berg från Möllarp och 
Nils Månssons hustru i Pålstorp 
(Nils är bror till Nilla).

Brodern Gustav flyttar till 
Carl och Nilla

I ett inflyttningsformulär till Kå-
geröd från den 11 mars 1742 står 
det att läsa:
”Skräddargossen Gustav Bengts-
son som varit en tid uti Tirups 
socken”. Det framgår också att 
den nu 20 årige Gustav trolovat 
sig. Flickan var Blancheflor 
Persdotter. Blancheflor var född 
i Östraby 1718. Liksom flertalet 
flickor var hon ute och tjänade 
piga. I november 1741 flyttade 
Blancheflor som piga till Pålstorp 
i Kågeröd från Reslöv. Gustav 
som inte var myndig flyttade in 
till Carl och Nilla på Reutenborg. 
1746 den 5 februari gifter sig så 

Gustav med sin Blancheflor. Pa-
ret bosatte sig på Reutenborg.

Flytten till Träbensgården

Någon gång under försomma-
ren 1747 flyttar båda familjerna 
Bengtsson till Träbensgården 
Rävatofta 2 i Torrlösa socken. 
Strax efter flytten nedkommer 
Gustavs Blancheflor med ett 
dödfött barn. Var det på grund 
av flytten? Det får vi nog aldrig 
reda på. Den 13 oktober samma 
år föds Carls och Nillas dotter 
Kerstina. Året efter den 19 mars 
föder så Gustavs hustru en väl-
skapt dotter som också får nam-
net Kerstina. Någon gång under 
sommaren lämnar Gustavs familj 
Träbensgården och flyttar till 
Östraby. Där föds barnen Hanna 
1750, Jonas 1752 och Pär 1754. 
Familjen bor kvar i Östraby fram 
till Blancheflors död den 17 ok-
tober 1757 endast 39 år gammal. 
Hennes dödsnotis lyder:

” Den 17 Octob. Natten mel-
lan Måndagen och Tosdagen 
afsomnade Skräddaren Gustaf 
Bengtssons hustru Blancheflor 
Pährsdotter uti Östraby af en 
långvarig siuka 39 åhr gammal, 
hon var född d. 23 October 1718. 
Blef begrafven D. 20 p Trin d. 
23 Octobr. och lades vid Södra 
Kyrkogården”.
 Gustav (37), som vid hus-
truns död hade fyra barn i åldern 
1 - 9 år, gifter 1758 om sig med 
änkan Gunnel Månsdotter (40) 
och lämnar Östraby. Gustav får 
2 st barn med Gunnel, först en 
dotter Blancheflor 1759 som 
bara blir 10 dagar gammal. Dot-
tern Ingar föds 1762. Gustav 
och Gunnel kom att bosätta sig 
på flera ställen i Torrlösa socken 
och levde ett mycket fattigt och 
strävsamt liv fram till Gustavs 
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död 25 februari 1776. Han var 
då 55 år gammal och dog av 
”vattusot”, möjligen någon form 
av hjärtbesvär. Sex år senare dör 
även Gunnel 64 år gammal.

Carl och Nilla flyttar åter 
till Kågeröd

Hur gick det då för Carl och 
Nilla? Jo, paret fortsatte att bruka 
Träbensgården fram till våren 
1751 då de flyttar tillbaka till 
Kågeröd, men först hade paret 
fått en ny medlem i familjen, 
sonen Bengt som föddes den 24 
augusti 1750. Vad som fick Carl 
och Nilla att lämna Träbensgår-
den för Skipperhus är för mig en 
gåta. Träbensgården var en större 
gård och i Kågeröd bosatte de sig 
i det betydligt påvrare hemmanet 
Skipperhus. I ett syningsproto-
koll på Skipperhus gjort bara 
någon månad innan Carl med 
familj flyttar dit, framgår det att 
Skipperhus mer liknar ett Råt-
teböle än ett beboeligt hus:
” Huset inalles både stufva, för-
stuga, kammare, fähus, stall, lo 
och ladugolf Består af 18 --ge-
rum eller 19 biningar som måste 
aldeles nedrifvas och omsätas, 
hvartill felas Inuteialier som 
följer nembl:n”
Sedan följde en lista på de olika 
byggnadsdelarna som var i behov 
av åtgärder, i allt 23 poster till en 
summa av 113 daler 24 shilling.
 Det kan tänkas att huset re-
noverades, för medlemmar av fa-
miljen brukade sedan hemmanet 
i mer än 100 år tills det gick upp 
i St. Bjernarp 1863. Vad som var 
orsaken till flytten går det bara att 
spekulera i. Det kan mycket väl 
vara den sociala biten som blev 
avgörande. Möjligen kände sig 
Carl och Nilla inte sig hemma-
hörande i Rävatofta. Största de-
len av deras umgängeskrets var 

hemmahörande i Axelvold och 
Kågeröd, däribland Nillas syskon 
och merparten av hennes släk-
tingar. En annan anledning kan 
vara att Carl fick befattningen 
som jägare på Axelvold och Möl-
larp och såg vilka fördelar detta 
innebar i framtiden, inte bara att 
han fick en minde slitsam var-
dag utan också en högre status i 
samhället. Även Carl gjorde som 
brodern Anders bytte efternamn 
till Schantz.

Jägaren Carl Schantz

Som jägare på godset fick Carl 
Schantz en rejäl avkortning på 
sitt arrende av Skipperhus. I 
dokument från gårdsarkivet på 
Axelvolds gård framgår det att 
hans lön även innefattade andra 
löneförmåner, bl.a ett par sydda 
stövlar. Stövlarna var gjorda av 
läder som herr Pap tillhandahål-
lit. Som lön för arbetet fick Lars 
Norman 2 Dlr 16 smt. Carls 
uppgift var även att ha hand om 
godsets hundar, speciellt Berg 
von Lindes egen hund. En annan 
mycket intressant upplysning jag 
kunde utläsa i arkivet, var att det 
redan på mitten av 1700-talet 
hölls duvor på godset. (Duvor 
ligger mig varmt om hjärtat efter-
som jag framgångsrikt tävlat med 
brevduvor i många år). Om det 
var Carl som även skötte dessa 
framgår inte. Det som talar för att 
han hade ett finger med i spelet 
även när det gällde duvskötseln, 
var att det i Carls jägaruppdrag 
även ingick att infånga rapphöns, 
som sedan hölls i bur på gården, 
förmodligen för att serveras på 
godsägarens bord. Detta framgår 
av en post i Axelvolds räkenska-
per för år 1769 där rapphönsen 
tilldelas 1 tunna och 6 skeppor 
korn: ”Till de af Carl Schantz 

fångade Åckerhönsen på vår 
gård”.

Livet går vidare på 
Skipperhus

Den 18 mars 1752 blir det sorg i 
det lilla hemmanet. Dottern Ker-
stina bara 4 och ett halvt år gam-
mal går bort i en okänd barnsjuk-
dom. Födseln av Jonas året efter 
den 11 november kom säkert som 
en befrielse för familjen i sorgen 
efter Kerstina. Den 12 december 
1756 nedkommer så Nilla med 
sonen Nils. Faddrar till barnen 
är nu deras nära och kära som 
de till vardags umgicks med. Det 
var Nillas bror Mikael med familj 
från Abulabo, systrarna Elna från 
Högledshuset som höll Jonas vid 
dopet och Kierstina från Bocken-
berg i Svalövs socken med sina 
familjer. Carls bror Gustav med 
familj från Östraby, Anders Jöns-
son med hustru från Bäckaskog 
som bar Nils vid dopet och en 
del andra grannar. Det som är 
anmärkningsvärt är att Carls bror 
Anders inte förekommer bland 
faddrarna. Anledningen kan vara 
att han fortfarande är en fri man 
”ogift”.
 1761 stundade det bröllop 
mellan dottern Anna och Knut 
Nelsson från Stora Bjernarp där 
paret sedan slog sig ner efter 
vigseln.
 Då den blott 14 årige so-
nen Jonas dog av vattusot den 
3 januari 1768. Sönerna Per 
och Bengt hade sedan något år 
tillbaka lämnat hemmet för att 
tjäna drängar, så nu var Nilla 
och Carl ensamma kvar med 
minstingen Nils på Skipperhus. 
Per flyttade troligen till Källs-
Nöbbelöv, medan Bengt, som var 
svagt utvecklingsstörd, tidvis tjä-
nade dräng hos systern Anna och 
Knut på Stora Bjernarp, tidvis 



Släkt och Bygd 12:1

- 13 - 

återvände han hem till föräldra-
hemmet. Den 25 oktober 1767 
återvänder den 22-årige Per till 
Kågeröd från Källs-Nöbbelöv. 
Prästen Jöns Hochstein skrev 
följande i flyttningsattesten:
”Reverendo D:no Letori Salu-
tem
Ge(u?)delsvisande unga oförlåf-
vade drängen Pehr Carlson som 
2:ne år tient i Nöbbelöf, ej annat 
iagh hördt än ärligt trogit och 
vehl. Kan läsa i book och Syne 
fem hufvudstyckena med Sahl: 
Doctor Lutheri förklaring, har 
flitigt besökt Guds huus och det 
Heliga Sacramentet med vörd-
nad begått nu sista gången uti 
Juli Månad, varder nu varande 
Kyrkjoherde och Prost till dett 
bästa af mig tienstvänligen re-
commenderat af Nöbbelöf d 25 
octobris 1767.
Jöns Hochstein
S. skriven hos - Knut (storp), född 
- i Kogeröd sochn - Är 22 åhr  
född d 31 January 1745.”
 Per kommer senare att 
lämna Kågeröd för Svalöv, men 
det återkommer jag till.
 Carls yngste son Nils, tar 
över hemmanet 1776 inte 20 år 
fyllda. Om man ska tro på vad 
det står i mantalslängderna var nu 
Carl gammal och skröplig. Carl 
och Nilla lever kvar som inhyses 
på hemmanet fram till Carls död 
den 24 januari 1778:
”24 jan dog och 1 feb begravdes 
husmannen Carl Skantz i Skip-
perhus, var 67 år gammal och 
dog av blodstörtning”
 Efter Carls död flyttade 
Nilla till dottern Anna på Stora 
Biernarp.
 Ett år senare, närmare be-
stämt den 21 februari, gifter sig 
Nils Carlsson med Ingar Nilsdot-
ter från Ekeby socken.
 1780 den 23 oktober föds 
deras dotter Elna. Elna blev 

bara 10 månader gammal, men 
hade hon fått leva hade hon fått 
uppleva 7 nya syskon fram till år 
1803: Carl 1783, Elna 1786, Nils 
1790, Anna 1793, Hanna 1797, 
Per 1800 och Pernilla 1803.
 Den 6 oktober 1782 åter-
vänder brodern Per Carlsson 
till Kågeröd. Med sig hade han 
hustrun Hiertrud Knutsdotter och 
deras lilla dotter Anna. Per och 
Hiertrud hade gift sig i Svalövs 
kyrka den 14 juli 1781. Paret 
hade varit bosatta i Karatofta i 
Svalövs socken och där föddes 
också Anna den 9 oktober 1781. 
Prästen i Nöbbelöv hade vid flyt-
ten från Nöbbelöv 1767 gett Per 
goda vitsord.  När Per med familj 
nu flyttade till Kågeröd fick han 
inte lika upplyftande betyg. Präs-
ten skrev att Per hade glömt bort 
hur man läste i bok och hans kun-
skaper i Guds heliga skrifter var 
nu så dåliga att han var utesluten 
från nattvarden. Vad orsaken till 
detta var går det bara att speku-
lera om. Kanske var det så att 
Per tillhörde Pietisterna, om så 
var fallet måste det varit som ett 
rött skynke för prästen, men det 
är som sagt bara en spekulation. 
 I Kågeröd bosatte man sig 
hos Hiertruds bror Anders Knuts-
son, som var åbo på Skipadrätten. 
Per hade tidigare tjänat dräng här 
på gården. Detta går att utläsa av 
husförhörslängden från 1775 och 
det var antagligen vid den här 
tiden som han först träffade sin 
blivande hustru den då 15 åriga 
pigan Hiertrud. Något år senare 
flyttade Hiertrud till Svalöv för 
att tjäna piga hos Jöns Svens-
son i Munkagårda. Om de redan 
vid den här tiden var ett par vet 
jag inte, men efter Pers flytt till 
Svalöv 1780 vet vi ju att det 
tände till.
 På Skipadrätten får paret 
dottern Kerstina den 2 okto-

ber1783. Den 17 oktober 1786 är 
Per och Hiertrud mantalsskrivna 
på Skipperhus som inhyses hos 
brodern Nils. Där får paret ytter-
ligare ett barn den 21 juli 1787, 
sonen Carl innan Per och Hier-
trud flyttar till Axelvolds Jordbo 
i Kågeröd socken. Där insjuknar 
Per Carlsson i Bröstsjuka (TBC) 
och avlider 20 oktober 1788, 42 
år gammal. Efter 1 år och 4 må-
nader gifter Hiertrud om sig med 
husmannen Ola Persson i Jordbo. 
Med honom får hon 6 barn. Hon 
dör i lunginflammation den 22 
feruari 1807 48 år gammal.
 Nils Carlsson blev Skip-
perhus trogen fram till sin död 
den 1 maj 1822. Han hade varit 
änkeman sedan den 24 juni 1809 
och dottern Elna med familj var 
nu brukare av hemmanet.
 Nils yngste son Per född år 
1800 hade tydligen någon form 
av handikapp. I 15-årsåldern 
flyttar han till fattiggården som: 
”Fattighjon i socknen som njuter 
underhåll”. Han arbetar som 
dräng där. Från 1830 finns han på 
kyrkbokssidan ”Hospitalet”. Un-
der anmärkningar står det: ”Kan 
ej läsa, ej konfirmerad, mindre 
vetande”. År 1849 flyttar han till 
Möllarps fattighus. Där arbetar 
han som dräng fram till sin död 
1876. Hela tiden begåvades han 
med ovanstående ”vitsord”.
 I nästa avsnitt följer vi Nilla 
Månsdotter och dottern Anna och 
hennes liv på Stora Bjerarp.

Källor
Roy Lantz och Jan Jakobssons 
forskning av material från:
Kyrkoarkiv, mantalslängderna, 
Domböcker från berörda Socknar, 
men framför allt från Axelvolds 
gårdsarkiv.
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Knutstorp

- Per-Olov Ganrot -

Eftersom mina anfäder till stor del varit frälsebön-
der under Knutstorp, har jag önskat veta vilka som 
ägt gården. För 1700- och 1800-talen har jag känt 
till det rätt väl, men för seklerna dessförinnan har 
det varit dunkelt. Vad jag kunnat finna har detta 
bara behandlats ytligt och i förbifarten i S&B. Jag 
har därför gjort ett litet försök att fylla kunskaps-
luckorna. För den äldsta tiden har jag dock fått 
nöja mig med antaganden, grundade på allmänna 
uppgifter om Skånes och Danmarks historia.

Medeltiden

I Skåne, liksom i övriga Danmark, 
växte grunderna för den senare sam-
hällsordningen fram under slutet 
av 1100-talet och början av 1200-
talet. Ett särskilt stånd, det världsliga 
frälset, uppkom; senare kallades det 
adelsståndet. För att driva in skatter 
och styra landet i fredstid och för 
att utveckla den gamla krigsorgani-
sationen (ledungen) till en modern 
här med ryttare i järnrustningar 
behövde kungen knyta till sig folk 
med större kunskap och resurser än 
vanliga undersåtar hade. Krig var 
ständigt återkommande. En rad höga 
ämbetsmän och riksråd behövdes 
också för att hjälpa kungen att styra 
riket. Den som ledde denna utveck-
ling var Danmarks store organisatör, 
kung Valdemar II Seir (Seger), son till 
Valdemar den Store och kung 1202-
1241. En annan historisk insats av 
honom är Valdemars Jordebog från 
1231, en omfattande statistisk, eko-
nomisk och topografisk beskrivning 
av Danmark; på latin.
 De som ställde upp för kungen 
erbjöds skattefrihet; frälse betydde fri 
hals. Det nya ståndets skyldigheter 
och rättigheter lagfästes 1241 i den 
Jyske lov (jylländska landskapslagen, den 
äldsta i Danmark, näst efter den Skanske 
lov). I Sverige kom motsvarande ut-
veckling 40 år senare under Magnus 
Ladulås med Alsnö stadga 1280. 
Utvecklingen blev likartad i de båda 
länderna.
 Skattefriheten var i princip 
ärftlig, men knöts främst till den jord 
en frälseman ägde. Jorden och skatte-
friheten kunde han sälja, men bara till 
en annan frälseman. I skatteavseende 

utvecklades olika kategorier, som 
blev bestående i många sekler: skat-
tejord för vanliga självägande bönder 
som betalade skatt efter storleken på 
jordinnehavet, kronojord som ägdes 
av kronan och brukades av krono-
bönder, vilka betalade årlig avrad 
till kronan. De hade åborätt, som 
de kunde sälja. Frälsejord var jord en 
adelsman ägt från början (säteriet eller 
sätesgården) eller senare fått genom 
att kronan förlänat jord till honom 
(överlåtit beskattningsrätten) för att 
öka hans möjlighet att uppfylla sina 
förpliktelser. Den mesta frälsejorden 
bestod av landbogårdar, som brukades 
av leiebönder, som betalade landgille 
till adelsmannen i form av spannmål 
eller genom att utföra dagsverken. 
Leiebönderna var befriade från skatt 
till kronan, men hade svagt besitt-
ningsskydd och kunde inte sälja sina 
gårdar. I jordeböcker, ex Decimant-
jordeboken från 1651, kunde de t.ex. 
kallas Welborne Steen Brahes Tiennere. 
Så uttryckte man sig under feodalis-
men.
 Över hela Danmark uppstod 
ett nät av sätesgårdar med tillhörande 
landbogårdar. I Skåne blev säterierna 
särskilt talrika, så småningom över 
150. En adelsman ägde ofta flera 
sätesgårdar och kunde då inte bo på 
alla. Eller flyttade han kanske mel-
lan gårdarna, som dessutom ganska 
ofta bytte ägare genom giftermål och 
arv.
 Sätesgårdarna var förstås större 
än landbogårdarna, men i byggnads-
stil skiljde de sig från början inte så 
mycket från dem. Efter hand som 
adelsmännen blev rikare började 
de bygga mer eller mindre befästa 

stenhus för att kunna försvara sig. En 
mängd privatborgar uppkom, som 
kunde hota kungen eller trotsa hans 
påbud. I Danmark förbjöd drottning 
Margareta därför sådana borgar 1396, 
ett förbud som gällde till 1483.
 När Knutstorps herresäte först 
tillkom vet man inte, men förmod-
ligen var det runt sekelskiftet 1200. 
Exakt var gården då låg vet jag inte 
och nästan säkert hette gården inte 
Knutstorp. Enligt en krönika av J C 
Barfod från 1791 var det ett namn 
gården fick när den första borgen 
byggdes där 1551. På platsen skulle 
det förut ha bott en torpare, som hette 
Knud, fast det låter nog som en sägen, 
som Barfod kan ha hört tvåhundra 
år senare. Vilka de tidigaste ägarna 
till herresätet var vet man heller inte 
mycket om, men enligt Barfod hette 
ägaren 1340 Peder Nielsen Kyrning 
och han hade en bror som hette Jacob 
Nielsen Kyrning  och var ärkebiskop 
i Lund 1355-61. Båda bröderna 
kallade sig även Thott (efter sin farfar, 
Kyrning var efter farmor). 150 år senare 
fanns släkten fortfarande i trakten, 
Jens Kyrning ägde då Möllarp.
 Enligt Barfod ägdes Knutstorp 
1380 av en Hemming Berg. Vem han 
var vet jag inte och namnet låter väl 
inte genuint danskt.
 Under 1400-talet ska Knuts-
torp ha ägts av släkten Krognos, en av 
Skånes rikaste och mest framstående 
släkter under 1300- och 1400-talen 
med flera sätesgårdar spridda över 
landskapet. Lunds äldsta bevarade 
profana byggnad heter idag Krog-
noshuset, uppförd på 1300-talet som 
en del av ett gårdskomplex, som då 
omfattade större delen av nuvarande 
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Mårtenstorget. Släkten hette förresten 
inte Krognos, utan använde själva 
enbart vanliga patronymika, liksom 
nästan alla andra frälsesläkter på 
den tiden. Namnet Krognos var ett 
öknamn, som omgivningen gav dem 
och som blivit bevarat genom olika 
krönikor. Några tidiga medlemmar 
av släkten ska ha haft väl tilltagna 
kroknäsor, hela släkten kom därför 
att kallas Krognos i nästan tvåhundra 
år.

Renässanstiden

Vid sekelskiftet 1500 ägdes Knuts-
torp av riksrådet Oluf Stigsen Krog-
nos d. y. på Bollerup (16 km NO om 
Ystad). Han dog 1506 och var sonsons 
sonson till riddaren Peder Stigsen 
på Krapperup som ska ha grundat 
dynastin. 1502 gifte sig hans dotter 
Magdalene med Tyge Axelsen Brahe 
på det närbelägna Tosterup. Det hela 
beskrevs då i en bok som en hejdund-
rande fest. Hur länge den varade och 
hur många som deltog är inte känt, 
men om man ska tro listan över allt 
de ska ha satt i sig bör de ha varit flera 
hundra och hållit på i åtskilliga dagar. 
Till detta ska de ha druckit 17.000 
liter öl och  1.400 liter rhenskt och 
franskt vin. Kostnaden för kalaset 
motsvarade på den tiden ett bättre 
herresäte. Brudens klädsel och hela 
hemgift blev också dokumenterad 
liksom alla ceremonier kring festen 
med musik och fackeldans fram till 
”sängledningen”, då alla gästerna 
följde brudparet till sängs.
 Några barn verkar de inte ha 

fått och Magdalene dog 1510. Några 
år tidigare hade hon ärvt Knutstorp 
och när hon dog blev änklingen Tyge 
Brahe (d.ä.) ägare av Knutstorp. Han 
gifte snabbt om sig med Sophie Jör-
gensdatter Rud (1495-1555). Med 
henne fick han sönerna Jörgen och 
Otte (f 1518) och dottern Anne. Fa-
miljen bodde på Tosterup. Där fanns 
en nybyggd borg och på Knutstorp 
fanns nog inte mycket att bo i.
 Tyge dog 1523 medan han 
deltog i adelns belägring av Malmö i 
samband med strider för att fördriva 
Christian II. Sonen Jörgen ärvde då 
Tosterup och Otte Brahe fick Knuts-
torp; han var då bara fem år. Så 
småningom gifte han sig, (trol. 1545) 
med Beate Bille (f 1526) från Skar-
hult och de fick fem söner och fem 
döttrar. Mest känd av dem är äldste 
sonen Tyge,  astronomen Tycho Brahe 
(f 1546). Tyge kom att växa upp på 
Tosterup hos sin farbror, riksamiralen 
Jörgen Brahe, som var barnlös och 
åtagit sig att bekosta Tyges skolgång 
och göra honom till sin universalar-
vinge. Tycho lär själv ha hävdat att 
hans farbror kidnappat honom, hur 
bokstavligt det ska tas vet jag inte.
 Mest känd av Otte Brahes 
döttrar är Sophie Brahe (f 1556, d 
1643). Hon var först medhjälpare 
till brodern Tycho och gifte sig sedan 
med Otte Thott d.ä. på Eriksholm. 
Hon blev tidigt änka, men fortsatte 
att driva godset och gifte efter några 
år om sig med en annan av Tychos 
medarbetare. Han förskingrade dock 
hennes pengar och övergav henne. 
På Eriksholm gjorde hon sig känd 

för sin trädgårdskonst och började 
också samla notiser om sina förfäder 
och andra skånska adelssläkter. Efter 
några kringflackande år i Europa 
bosatte hon sig i Helsingör och ren-
skrev där sin Slegtebog, en handskrift 
på cirka 900 sidor, som nu finns på 
Universitetsbiblioteket i Lund. Den 
är mycket prydligt skriven, men 
handstilen från runt 1600 är ändå 
lite svårläst och jag har inte läst allt. 
Boken har aldrig tryckts, men är 
tillgänglig i avfotograferad version 
på Universitetsbiblioteket och finns 
också på en server på Kungliga Bib-
lioteket i Stockholm. Sakligt och lite 
torrt berättar hon om sina egna förfä-
der ur släkterna Brahe och Bille, men 
också om alla andra högadliga släkter 
i Skåne och Danmark, om kungaät-
terna i Danmark och några i Sverige, 
bl. Birger Jarl, Karl Knutsson Bonde 
och Gustav Vasa. Hon begravdes i 
Torrlösa, men kvarlevorna försvann 
när gamla kyrkan revs på 1800-talet 
och Thottarnas gravvalv raserades.
 På Knutstorp lät Otte Brahe 
dämma upp ett vattendrag så att 
det bildades en ganska stor sjö med 
en ö, på vilken han 1551 lät bygga 
en stenborg med två parallella tre-
våningsbyggnader, sammanbyggda 
genom två lägre byggnader och med 
en borggård i mitten. De två högre 
byggnaderna hade var sitt torn och 
till borggården kunde man komma 
via en portgång genom en av de lägre 
byggnaderna. Över porten satte han 
inskriptionen: ”A. D. 1551 lod ieg 
Otte Brahe bygge dette hus och blef 
fuldkomnet i samme aar”. Sjön fanns 

Knutstorp före branden 1678. Bilden är från Burman-Fischers Prospektverk från 1680 och den kan därför vara en rekonstruktion; bl.a. 
saknas de båda torn som huvudbyggnaderna ska ha haft.
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kvar till 1700-talet, då den tömdes 
och dränerades. Den nuvarande bor-
gen är de restaurerade och ombyggda 
resterna av en av huvudlängorna.
 Otte ska ha låtit avhysa byn 
Blekeskära med sju hemman, som 
lades direkt till sätesgården. Barfod 
berättar att gårdarna raserats och att 
man ännu på 1790-talet kunde se 
rester av husgrunderna. Enligt ett 
rykte i dagens Kågeröd ska Brahe 
ha jagat bönderna till skogs och satt 
eld på deras gårdar. Det samma kan 
också läsas på nätet i svenska Wiki-
pedianotiser. Möjligen är det bara det 
nämnda ryktet de för vidare; i danska 
Wikipedianotiser sägs inget om något 
sådant.

Grevefejden

Utesluta att ryktet talar sant vill jag 
dock inte göra. Vid tiden då Otte 
byggde sin borg rådde”byggboom” 
för stenborgar i Skåne. Den hade 
föregåtts av den s.k. Grevefejden 
1534-36, ett inbördeskrig i Danmark. 
Tvisten gällde ursprungligen vem 
som skulle efterträda kung Fredrik 
I, som avlidit 1533. Fredriks son, 
hertig Christian av Holstein, var ena 
kandidaten och den andra var avsatte 
och fängslade gamle kungen Cristian 
II (”den gode” eller ”tyrann”). Lybeck-
arna och danska bönder och borgare 
stödde Cristian II och en släkting till 
denne, greve Kristoffer av Oldenburg, 
ledde den lybska flottan och armén. 
Prästerna var emot Fredriks son, 
eftersom han var lutheran. Till en 
början stödde också stora delar av 
adeln Christian II, men bytte sida 
och valde då Fredriks son till kung 
Christian III. Bland dem som inte 
behövt byta sida var nog Otte och 
hans bror Jörgen på Tosterup. Deras 
far Tyge Brahe d.ä. hade stött Fredrik 
I redan tio år tidigare när Christian II 
tvangs lämna makten. Allmogen och 
Kristoffer hade haft stora framgångar 
under fejden och besatt Köpenhamn, 
liksom Malmö där de låtit riva slottet. 
Adelsmännens sidbyte sågs som för-
räderi av allmogen, som började an-

gripa herresäten och fördriva ägarna, 
speciellt på Själland och i Skåne.
 Sverige blandade sig i kriget, 
eftersom Gustav Vasa absolut inte 
ville att Christian ”tyrann” skulle 
komma tillbaka. Svenska styrkor 
erövrade Helsingborg och Lund och 
höll på att belägra Malmö när konflik-
ten löstes på Jylland sedan lybeckarna 
också bytt sida. Exakt vad som hände 
i Skåne vet jag inte, men så snart det 
blivit fred började man bygga borgar, 
bl.a. Eriksholm. Om det berodde på 
att den gården raserats under fejden 
vet jag inte och inte heller vet jag 
om strider ägt rum kring det tidigare 
Knutstorp. Men ifall bönder i trakten 
plundrat herresätet är det kanske inte 
orimligt om nye ägaren gav igen när 
han blev myndig och flyttade dit. 
1540-talet var en tid då sådant säkert 
kunde hända. Grevefejden var en 
soppa av konflikter mellan lutheraner 
och katoliker, mellan ofrälse och adel, 
mellan olika politiska riktningar i 
Lybeck och mellan lybeckarna och 
Gustav Vasa. Släkter som satsat på rätt 
kandidat i kungavalen kunde nog ta 
sig friheter och fick belöning efteråt.
 Efter hand utökades Knuts-
torps jordinnehav med nästan alla 
gårdar i Kågeröds socken och dess-
utom med de ”utsockne” byarna 
Konga och Rävetofta. Hur det gick 
till har jag inte hittat något om 
(varken PR Klerck i Kågeröds kyrkbok, 
JC Barfod eller Martin Weibull i inled-
ningen till Sthen Jacobsens bok nämner 
något om detta). Förmodligen var det 
förläningar, som kungen gav honom. 
Otte Brahe var riksråd från 1563 (alla 
dessa gårdar kom att drivas som land-
bogårdar). Han var sedan länsherre 
på Aalborghus slot 1563-1567 och 
därefter på Helsingborgs slott. Under 
Nordiska sjuårskriget 1563-70 var 
han proviantmästare. 1565 bröt en 
svensk styrka under Klas Kristersson 
Horn in i nordvästra Skåne och nådde 
Helsingborg, men anfallet avbröts 
eftersom pest grasserade i trakten. 
Otte Brahe dog i Helsingborg 1571 
och begravdes i Kågeröd.
 Knutstorp övertogs då av 25-
årige sonen Tycho Brahe, som under 

några år omväxlande bodde på Knuts-
torp och hos sin morbror Steen Bille 
på Herrevadskloster. Det var där han 
1572 kom att upptäcka en supernova i 
Cassiopeias stjärnbild, som han sedan 
följde under drygt ett år och beskrev 
i verket ”De nova stella”. Det gjorde 
honom så berömd att Fredrik II 1576 
gav honom ön Ven som förläning för 
att han där skulle bygga ett observato-
rium (Stjärneborg) och ett slott (Ura-
niborg) till vilka han sedan samlade 
ett stort antal av tidens lärda. Något 
större intresse för Knutstorp hade han 
kanske inte under den tiden.
 På Ven kom han i konflikt med 
sina adelskolleger och med kyrkan, 
som möjligen också uppeggade hans 
underställda bönder mot honom. 
De klagade hos kungen Christian 
IV och Tycho kom i onåd. Osaken 
till mycket anges vara att han levde 
ihop med en ofrälse kvinna, Kirstine 
Jörgensdatter, utan att de formellt 
var gifta. Hon var prästdotter från 
Kågeröd. På grund av allt detta 
lämnade han 1597 Ven och hela sitt 
observatorium och gick i tjänst som 
astronom hos kejsar Rudolf II i Prag. 
Han sålde samtidigt Knutstorp till 
sin bror Steen Brahe (d.ä., f. 1547), 
som redan tidigare ägde halva Knuts-
torp, men också hade en rad andra 
förläningar och egendomar i Skåne, 
på Själland och Lolland, med Her-
revadskloster som huvudsäte. Steen 
Brahe d.ä. var riksråd i 42 år och dog 
som länsherre på Kalundborgs slot 
1620, men begravdes i Kågeröd.
 Knutstorp ärvdes då av hans 
son Erik Brahe, som sedan sålde går-
den till sin bror, riksrådet Jörgen Brahe 
(d.y., f 1585). Han hade utmärkt sig 
i Kalmarkriget och vid danska eröv-
ringen av Älvsborgs fästning 1612. 
Han skaffade en mängd gods på ön 
Fyn och kom att bli ledare för adel-
soppositionen där mot Christian IV 
och blev därför kallad ”den lille kongen 
på Fyn”. 1646 överlät han Knutstorp 
till sin son Steen Brahe (d.y., f 1623). 
Jörgen Brahe dog 1661 och hade 
då fått uppleva att Knutstorp gått 
förlorat genom Roskildefreden och 
att envälde införts i Danmark, vilket 
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innebar att hans danska gods, som 
han givit i arv till sina barn också 
gått förlorade. Han begravdes på Fyn, 
vilket nog betyder att det var där han 
bott och inte på Knutstorp.
 I freden i Köpenhamn 1660 ef-
ter Karl X Gustavs andra danska krig 
återfick Steen Brahe Knutstorp, men 
han stannade i Danmark och förblev 
dansk undersåte. 1663 lämnade han 
Knutstorp till sin enda dotter Sophie 
och hennes man Knud Ottesen Thott 
till Nääs och 1669 sålde han formellt 
gården till dem. 1664 svor Thott tro-
het till svenska kronan och satsade på 
att bli svensk. Hustrun dog 1671.

Skånska kriget 1674-
1679.

Steen Brahe d.y. hade deltagit i 
försvaret av Danmark mot Karl X 
Gustav 1658 och i Skånska kriget 
på 1670-talet deltog han på danska 
sidan som dragonöverste. Kungen 
Christian V utsåg honom sedan till 
att leda friskyttestyrkorna i Skåne. 
1677 blev han innesluten av svenska 
armén i fästningen i Kristianstad och 
där dog han i slutet av februari.
 När kriget till en början såg 
ut att gå bra för danskarna bytte 
Knud Thott sida och dömdes därför 
till döden och avrättades symboliskt 
på Stortorget i Malmö. Själv befann 
han sig lyckligtvis i Danmark. Han 
gick i dansk tjänst och blev först 
befallningsman över Landskrona län. 
Knutstorp och Thotts övriga gods 
i Skåne blev indragna av svenska 
kronan. Han återfick dem formellt 
genom freden i Lund, men vågade 
aldrig återvända till Skåne. Längre 
fram under kriget och efter detta 
var han ”Geheime-Raad” i kungens 
informella regering. Han skaffade 
sig ett par gods i Danmark och sålde 
då eller bytte bort alla sina gårdar i 
Skåne utom Knutstorp, som han lät 
en arrendator sköta.
 Under kriget 1678 blev en 
svensk styrka förlagd till Knutstorp, 
som därför upprepade gånger at-
tackerades av danskarna och slutligen 
måste kapitulera och blev nedbränt. 

För detta och en del annat blev den 
danske generalen Fredrik von Arens-
dorf hemkallad och avskedad. Tio år 
senare blev han rehabiliterad och ut-
sedd till ”Geheime-Raad” och senare 
till överbefälhavare för hela danska 
hären. 

Reduktion och 
konfiskation

Efter kriget satte Karl XI igång med 
att sanera Sveriges ekonomi genom 
den berömda reduktionen. Folk som 
fått förläningar av förmyndarreger-
ingen fick dem indragna. I Skåne 
kombinerades reduktionen med en 
hård godspolitik, som gick ut på att 
så många av Skånes gods som möjligt 
skulle överföras till svenska kronan el-
ler i andra hand till svenska adelsmän. 
Allt skulle ges sken av rättvisa, men 
det är uppenbart att det handlade om 
godtycklig konfiskation.
 I Danmark hade funnits en 
lag om ”Sjättepenning”. Den innebar 
att när en gård eller annan egendom 
såldes till en utlänning så skulle en 
sjättedel av köpeskillingen betalas till 
danska kronan. Det var underförstått, 
men inte klart utsagt, att det var säl-
jaren, som skulle betala.
 I fredsavtalet i Roskilde be-
stämdes att skåningarna skulle behålla 
alla sina gamla friheter och att de 
gamla danska lagarna skulle fortsätta 
att gälla, om de inte uttryckligen stred 
mot svensk lag. Sjättepenninglagen 
fortsatte därför att gälla, men det 
var förstås till den svenska kronan 
pengarna nu skulle gå och några 
medel för att tvinga danska säljare 
att betala hade svenska kronan inte. 
I stället blev det den svenske köparen 
som fick betala. Denna ordning blev 
ett hinder när svenska adelsmän och 
militärer ville förvärva skånska gods. 
På grund av detta avskaffade förmyn-
darregeringen därför lagen 1665.
 Vid ett möte som Karl XI höll 
i Karlshamn sommaren 1681upp-
märksammades han av generalguver-
nementskamreraren Jöran Pihlman 
på förhållandet att svenska kronan 
sedan 1665 gått miste om betydande 

summor, som kunde inkrävas med 
ränta på ränta. Kungen uppfattade 
avskaffandet av lagen som ytterligare 
ett missgrepp av hans förmyndare och 
ansåg det därför ogiltigt. Ett särskilt 
skäl att ogiltigförklara beslutet 1665 
var att det enligt kungen fattats på 
falska grunder och att f.d. danska 
adelsmän i Skåne av egenintresse 
skulle ha påverkat beslutet. Bland 
dessa var Knud Thott och hans båda 
halvbröder, som bevistat riksdagen 
sedan de blivit svenska undersåtar.
 Den högadliga förmyndar-
regeringen hade haft intresse av att 
främja svenska adelsmäns köp av 
sätesgårdar i Skåne. De ville också 
få bort de tidigare danska ägarna till 
godsen. Karl XI hade gjort sig en-
väldig och ville i första hand främja 
svenska kronans intresse, även när det 
skedde på svenska adelns bekostnad.
 Pihlman adlades till Adlersten 
och fick i fortsättningen sköta en del 
av handläggningen under generalgu-
vernören Rutger von Ascheberg. En 
särskild sjättepenningkommission 
inrättades vid Generalguvernement-
kontoret och häradshövdingarna fick 
order att inventera vilka transaktioner 
som skett under de aktuella åren.
 Kommissionen skickade 1689 
ut kravbrev avseende 13 fall, bland 
dem Knutstorp. Säljarna kunde man 
inte få något av, men godsen i Skåne 
kunde utmätas. Kronan krävde kö-
parna eller deras arvingar, även om 
de kunde bevisa att de betalt säljaren 
hela köpeskillingen. Kravbreven finns 
bevarade i koncept och brevet till 
Knud Thott citeras i sin helhet. Brevet 
lämnades till fogden på Knutstorp 
och visar hur skrupelfri och utstude-
rad den svenska byråkratin var.

”Welborne och högtährade Hr Geheime 
Rådh. Emedan som efter Häradshöv-
dingarnas hållne Inqvisitioner uthöf-
wer Kongl. Maijts och Cronans Compe-
terande Siette penning af dhe Godz som 
danska utrikes Adell och undersåtare 
uti Skåne försålt hafwa, sedan Landet 
kom under Högstbente Kongl. Maijts och 
Sweriges Cronenes Devotion befinnes 
det Hr Geheime Rådet hafwer Ao 1669 
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sig tillförhandlat och inlöst sin svärfa-
ders Sal. Hr Sten Brahes |: som wahr en 
dansk undersåtare :| Knutstorpa Gård 
och Godz; hwaraf Kongl. Maijts tillhö-
rige siette penning ähr erlagd worden, 
altså emedan Hans Kongl. Maijt har 
i Nåder förklarat, att all sådan Sjette 
penning Capital och Interesse, böhr 
uthan drögsmåhl erläggias och betalas, 
och dhet i förmågo af lag och recessen, 
har Jag funnit sådant nödigt Welb. Hr 
Geheime Rådh att Communicera, så 
och uppå högstbente Kongl. Maijts sampt 
dragande Kall och Embets wägnar före-
leggia honom härmed en wiß betalning 
termin såsom till Septb nestkommande, 
Inom hwilken tijd Welb. Hr Geheime 
Rådh behagade samma sjette Pennings 
med des oplöpande Interesse à 6 procent 
åhrl af förbenta Godz Summan Kongl. 
Maijt och Cronan förnöija och uti Mal-
möes Renterie mot qwittens ehrläggia 
och betala låta, I wijdrigt fall, sådant 
inte till denna föresatte tijds och termin 
skier, lärer efter undfången befallning, 
Execution blifwa hedersammast wärk-
ställigat för så stor andehl uti des bente 
Knutstorpa Godz som den betingar och 
därtill rekvireras, till hvilken försatten 
termin Welb. Hr Geheime Rådh tegtes 
anden sielf möta, eller och beordra 
sin fullmechtige att lefwerera till Ex-
ecutions Commissionen en ricktigt 
underskrefwen Jordabook på samma 

Gårdh och Godz som och wara till ställe 
när Liqvidationen och senare Execu-
tionen blifwer företagen och förrättad, 
så och gifwa bente Commission all den 
behörig efterrättelse som den erfordran-
des warder, härmed förblifwer...”
 Att sjättepenning är ”erlagd” 
betyder nog att den är ålagd. Vad 
Thott tyckte går nog att gissa. Han 
klagade hos danske kungen, som tog 
upp saken via svenske ambassadören 
i Köpenhamn och danske ambassadö-
ren i Stockholm. Men det hjälpte ju 
inte. Kontanter att betala med hade 
Thott kanske inte och att sälja av en 
del av godset gav nog inte mycket, 
eftersom han var i underläge och 
köparen bestämde priset. Rävetofta 
drogs därför in, antagligen till låg 
värdering gjord av Generalguverne-
mentet. Konga by och Böketofta blev 
också indragna, men återlöstes av 
senare ägare till Knutstorp. För mina 
anfäder i Rävetofta innebar det änd-
rade levnadsvillkor. De upphörde att 
vara frälsebönder under Knutstorp. I 
stället blev de självägande skattebön-
der och rusthållare med skyldighet att 
hålla ryttare och andra soldater i den 
svenska armén.
 Knud Thott dog 1702 och 
arvingarna, halvbröderna Holger och 
Tage Thott, sålde 1704 Knutstorp till 
svenske amiralen Cornelius Ankar-

stierna. Efter honom har det funnits 
en lång rad ägare, som behandlats 
flera gånger i denna tidning, främst 
av Bengt Nordahl. Själv har jag berört 
dem i S&B:2, 2005, (Skiftesreformer-
nas förlorare). Jag sätter därför stopp 
här för min lilla tillbakablick och 
konstaterar att av de ägare jag här 
identifierat var det bara grundaren 
Otte Brahe, som under några år mera 
permanent kom att bo på Knutstorp 
(från 1563 och till sin död bodde han 
nog först på Aalborghus slot och sedan på 
Helsingborgs slott). Hur mycket mina 
förfäder såg av sina herrar kan man 
fråga sig. En och annan gång fick de 
kanske se någon av dem i herrskaps-
bänken i Kågeröds kyrka? Kanske fick 
de också se dem vid begravningscere-
monierna?
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Märkvärdigheter rörande skånska 
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Sten Skansjö: Skånes historia, 
Historiska Media 1997.
Landsarkivet i Lund, Skånska ge-
neralguvernementkontoret, H IV 
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Felestad

Du bor kanske inte i Felestad eller tillhör dem som har anor i denna 
västra Skånes minsta socken?
 Men du har kanske hört talas om hustrumordet och andra drama-
tiska händelser som utspelats där och vill veta, om Årad Wifvessons ste-
glade kropp fick ligga kvar i sin grav? Vilka är de 300-åriga gravstenarna 
resta över? Hur lyckades sockenborna få behålla sin lilla medeltidskyrka, 
klenoden bland kyrkorna i Svalövsbygdens församling? Är du intresserad 
eller nyfiken? Detta och mycket annat får du veta, om du köper häftet 
”Felestads Kyrka Socken och By”.
 Gamla medlemmar minns nog ett liknande sedan länge slutsålt 
häfte som utkom 1997. Detta 50-sidiga häfte skildrade endast tiden före 
enskiftet men har nu omarbetats och utökats med bl.a. större kartmaterial 
och skildrar tiden fram till det tjugonde seklat. Det har tryckts upp och 
kan köpas för 75:-.
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Historia från 
kriget

- Per-Axel Persson -

1940 var jag 12 år och gick i 6:e klass i 
Asks folkskola. Dagen för krigsutbrottet 
kommer jag aldrig att glömma - den dag 
då min far och byns övriga karlar som 
var i mobiliseringsåldern samlades i väg-
korset med sina cyklar med i hast hop-
samlade saker för personlig hygien och 
bytesplagg placerat väska eller paket på 
pakethållaren.

Det var någon gång mitt på förmid-
dagen. Också vår lärare gjorde sej 
beredd att på kort varsel ge sej av och 
meddelade oss att han skulle ut och 
försvara vårt fosterland. Det blev en 
lång extra rast och då hann jag springa 
hemåt och mötte far i vägkorset som 
var mötesplatsen. Dessutom fanns 
flertalet av byns karlar på plats. Dom 
skulle utrustas i Landskrona och cyk-
lade dit. Med tårar i ögonen skildes vi 
och när skaran försvunnit vid backens 
krön kände jag mej så ensam trots att 
jag visste att min mor och lillebror 
och farfar fanns därhemma. Många 
gånger har jag erinrat mej händelsen 
men jag kan inte komma på att jag 
riktigt förstod hur allvarlig den situa-
tionen egentligen var.
 Alltnog: dagen efter flyttade 
vi skolbarn från vår skola till en äldre 
byggnad en kilometer utanför byn 
där Fridhems Folkhögskola före 1893 
hade haft sina första lokaler, små så-
dana, där vi med nöd och näppe fick 
plats - 5, 6, 7:e klassare och 3, 4:e klas-
sare. Den högre avdelningen fick en 
student som lärare övriga klasser hade 
kvinnlig lärarkraft sedan tidigare. 
Efter endast ett par dagar invaderades 
byn av militär. Skollokalerna fylldes 
och i ett och annat skogsbryn kunde 
man iaktta bivackslagning. För flera 
av oss pojkar blev det en spännande 
tillvaro med militär och militäröv-
ningar inpå knutarna.
 Tidningarna talade om alltfler 
omfattande krigsinsatser och på radio 
lyssnade vi - hemmafolket - med 
spänd förväntan på rapporter som 
kom och vad som eventuellt skulle 
hända härnäst. De hemmavarande 
oroade och ojade sej: skulle det bli 
som i första världskriget igen undrade 

den äldre generation som genomlidit 
fasor och svårigheter redan då.
 En glädjande händelse inträf-
fade redan inom en vecka. En kväll 
vid halvsextiden när jag av en hän-
delse tittade ut genom köksfönstret 
kunde jag se en mansperson komma 
trädgårdsgången upp mot vårt hus. 
Han var klädd i grått med en blågrå 
trekantig hatt. Byxorna hade blå re-
värer. Det var far som kommit hem 
på en mycket kort permission som 
beviljats trots det spända läget. Vi blev 
så klart glada allesamman även om det 
visade sig att far nästa dag skulle ge 
sej av igen. Han hade spännande saker 
att berätta bland annat om de tyska 
krigsfartyg som ankrat upp i Öresund 
och hur trevande försök gjorts från 
tysk sida för att undersöka svensk 
försvarsvilja under invasionsdagarna i 
Danmark och Norge. Han berättade 
också om hur undermåligt mobilise-
ringen hade börjat - trots Per Albin 
Hanssons tal om ett gott försvar - med 
brist på vapen och ammunition, på 
uniformer och liknande. Stora, starka 
karlar satt skälvande av skräck och 
rädsla och ville helst av allt slippa 
deltaga.
 Man hade grävt skyttevärn 
på strategiska punkter, man hade 
konfronterats med befolkningen i 
byarna där man blev förlagd. Genom 
försvarsförberedelser behövde ibland 
trädgårdshörn, åkerlappar och även 
vissa lokaliteter såsom uthus, logar 
och liknande användas och det var 
inte alltid som förståelse för detta 
nödvändiga ingrepp fanns. (Vid ett 
tillfälle måste truppen gå genom en 
trädgård som tillhörde en gammal 
gumma. Detta accepterades inte av 
henne så hon stod i dörröppningen 
och hötte med näven och skrek en 

massa okvädingsord till mannarna. 
En av dem skojade med gumman och 
sa: Ta det så lugnt, mor lilla, annars 
blir hon trött, för här kommer vi varje 
dag.)
 Alltnog: under hela kriget fram 
till dess slut åkte far ut på mobilise-
ring väldigt många gånger och ofta i 
långa perioder. Som egen företagare 
var det ett hårt slag för honom och 
för hela familjen. Det var svårt rent 
ekonomiskt men därtill kom svårig-
heterna med alla ransoneringar som 
genomfördes och som gjorde att 
månget svenskt hushåll levde oerhört 
påvert. Tillkom så ovissheten om hur 
kriget skulle gestalta sig.Skulle vi 
bli inblandade eller ej? Förbud mot 
bilkörning drabbade ju särskilt hårt 
landsbygdens folk. För att komma till 
realskolan brukade vi under den kalla 
årstiden åka med en liten privat buss. 
Ransoneringen av däck gjorde att vi 
så när hade missat den servicen. Först 
efter gemensamma ansträngningar 
från föräldrarna med skrivelser till 
högre myndigheter gavs dispens, till 
lycka och glädje för oss barn som 
slapp cykla i smällkalla vintern.
 De som inte hörde till bönder-
nas skara men ändå levde på landet 
kunde få det besvärligt med ranson-
eringen som drabbade de allra flesta 
varor. Svårast torde det ha varit med 
fläsk och kött. Troligen har mången 
svensk landsbygdsbo i sitt ”uthus” 
utfodrat den gris vars fläsk han skulle 
inmundiga vid julhögtiden. Således 
hade vi lyckats skaffa ”rum” åt en 
”nasse” som vi med visst smussel 
lyckades få foder till att göda upp. 
Svårigheten låg i att avliva djuret som 
blivit något av en familjemedlem.
 Hemvärnet spelade en bety-
dande roll under vår beredskapstid. 
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Det var soldater som kände sin bygd 
och var beredda att i alla situationer 
försvara den. Förutom de ”äldre” 
hemvärnstrupperna organiserades ett 
ungdomshemvärn med tonårsgrab-
bar. Själv kom jag med vid 14 års 
ålder och kände mej som en riktig 
soldat. övningar i exercis tilltalade 
mej och övningar på kvällen och vid 
andra tillfällen att skjuta till måls var 
ytterst intressant. Både med korthåll-
sammunition och vanlig låg vi timtals 
och övade på både tavla och figur. 
Mycket noggrann vapenvård ingick 
också i programmet.
 Att snabbt komma i försvars-
position vid strategiskt viktiga platser 
ingick också i utbildningen. Broar, 
brofästen, jordkullar, häckar murar, 
kyrktorn: allt som kunde hjälpa till att 
förhindra eventuella fienders framfart 
genomgicks. Flera övningar både 
dagtid (lördag/söndag) och nattetid 
bland annat med militära förband 
gjorde oss till i stort sett någon slags 
partisaner, med utpräglad försvars-
vilja.
 Vi upplevde i Skåne ota-
liga överflygningar av brittiska och 
amerikanska bombplan - flygande 
fästningar - på sin väg till bombmål 
framförallt i Tyskland. De kom i våg 
efter våg med olika långa tidsinter-
valler. Kunde börja vid 23-tiden och 
hålla på bortåt 02-tiden. Färdvägen 
för dem gick över Danmark - Skåne 
- till Tyskland/Polen. Vi kunde iaktta 
svenskt luftvärnsförsvar runt omkring 
oss, ett fantastiskt men på samma 
gång hemskt skådespel. Var femte 
granat var en spårljusgranat ooh det 
hela kunde liknas vid någon sorts 
fyrverkeri. Från Helsingborg - Lands-
krona i väst till Eslöv - Höör syd-ost 
och Ljungbyhed i norr kunde den 
intensiva elden synas. Efter en sådan 
raid en sommarnatt hade några flyg-
plan skadats och kommit ur kurs och 
kretsade runt i trakten ej långt från 
Ljungbyhed. Själv arbetade jag på 
en torvmosse och fick se en flygande 
fästning komma på ganska låg höjd 
i låg fart. Plötsligt hoppade tre-fyra 
man ut en efter en och fallskärmarna 
vecklades ut efter hand. Efter någon 

minut började rök välla ut ur planet 
och på avstånd började det spinna 
och störtade med dunder och brak 
i en skogsglänta vid Kolema några 
kilometer nordost Röstånga. En av 
piloternas linor trasslade in sej i flyg-
planet. Han följde det till marken 
och massakrerades omedelbart till 
döds. På platsen för denna specifika 
händelse har ett minnesmärke rests 
av byborna som en hyllning till en 
förlorad okänd soldat och till minne 
av en påtaglig händelse inom våra 
gränser.
 Endast ett fåtal dygn senare 
välde återigen flygande fästningar 
in över Skåne. Det var natt och 
kuslig stämning. Bakom neddragna 
mörkläggningsrullgardiner låg vi 
oroligt lyssnande till den ena vågen 
av flygplan efter den andra. Klockan 
var omkring 01. Plötsligt ringde tele-
fonen. Vem kunde söka oss i nattens 
”oro”? Med alla sinnen på helspänn 
kunde jag höra mor svara:
 - 98. Ja,hallå! Ack, är det du? (Det 
var hemvärnschefen) Vad kan du vilja 
så här mitt i natten? Va’ sa du? Usch, 
så hemskt! Pelle? (det är jag) Ska han 
komma? Uniform – jaha! Hjälm - 
jaha - gevär - stridsklädd - jaha! Jag 
ska säja till honom.
Sekunderna därefter var jag ur sängen. 
Fick klara order av min mor, klädde 
mej och cyklade till anbefalld sam-
lingsplats. Efter cirka en kvart var ett 
femtontal hemvärnsmän samlade. 
Ordern var ungefär följande: Det 
gäller för oss att i natt finkamma vårt 
bevakningsområde. Vi ska leta efter 
fallskärmssoldater som setts hoppa 
ur skadskjutna flygplan just över vårt 
område. Ladda med fem skarpa och 
ett löst skott.
 Två och två utgick vi till be-
stämda stigar och vägar i skogarna 
runt Trolleholm. Vi gick och gick, 
cyklade och cyklade, stannade och 
lyssnade, stannade och lyssnade flera 
gånger. Så darrig och så spänd tror 
jag aldrig jag varit varken förr eller 
senare. Och än värre blev det då vi 
smög oss fram till ett ängshörn. Där 
ute på ängen låg något vitt. Det rörde 
på sej! Det suckade! Det andades! 

Tyst! - Lyssna! - Osäkra! - Spänningen 
och rädslan stod mej upp i halsen. 
När vi väl kommit några meter in på 
ängen reste sej någonting och sade: 
Muuuuuuuuuu! En vit kossa som 
lugnt legat och sovit! Vi fann inget 
den natten, men fick senare veta att 
fallskärmssoldater hade tagit mark 
någon mil därifrån där vi sökte.
 Dagen före hade i närliggande 
samhälle en hemvärnsman blivit 
hotad av en fallskärmshoppare som 
riktade sin pistol mot honom ända 
till dess en åsyn av svenska flaggan 
gjorde klart för honom i vilket land 
han hamnat. Väl nedkommen på 
marken grät han strida glädjetårar 
över att ha hamnat i Sverige.
 1944 flyttade jag hemifrån 
för att studera på gymnasium i 
Helsingborg. Där bodde jag hos 
släktingar som hade lägenhet med 
utomordentlig utsikt över Öresund 
mot Helsingör. Med kikare kunde 
man iaktta flertalet fartyg som trafi-
kerade Öresund. In mot danska sidan 
fanns alltid gott om tyska patrullbåtar 
på jakt efter småbåtar som ”illegalt” 
sökte sej över till Sverige. Vid ett till-
fälle lyckades en av DSB:s färjor smita 
från sin bevakning och lade sej för 
ankar alldeles intill den svenska kus-
ten tills den blev omhändertagen av 
svensk tull och militär. En liten början 
på flyktingströmmen. De engelsk-
amerikanska överflygningarna fort-
satte i allt tätare omgångar. Sparsam 
belysning förekom ju som bekant i 
Sverige och naturligtvis också i Dan-
mark och från mitt fönster kunde jag 
se gatubelysningen på den danska 
sidan. Liksom många svenskar gjorde 
lyssnade jag ofta på BBC men också 
på dansk radio. Bortåt natten kunde 
så plötsligt den danska utsändningen 
avbrytas av tyska telegram med order 
om evakuering till skyddsrum och 
liknande. Det kunde låta ungefär så 
här: Achtung! Achtung! Feindliche 
Flugzeuge sind von England vor einer 
Stunde gestartet und befinden sich 
bald über Dänemark. Alle sollen sich 
vor Schütz beeiligen!
 I samma stund släcktes all 
belysning i Dammark och efter 
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några minuter kunde man se och 
höra tyskt-danskt luftvärn öppna eld 
och spårljusgranater korsade himlen 
i sina kometliknande banor. Ganska 
snart började också svenskt luftvärn 
sin kanonad som oftast var oerhört 
kraftig. Glasrutor skallrade och stora 
och små hus skakade i sina fogar. Fler-
talet människor försvann in i portar 
och prång och hus för att undslippa 
skador från eventuellt nedfallande 
granatsplitter. Det var faktiskt kusliga 
stunder att uppleva och närheten till 
kriget kändes påtaglig.
 Trots ständiga motgångar 
för tyskarna tycktes de jämt kunna 
”pumpa” in nya trupper och för-
stärkningar men man förstod snart 
att åldersklasserna hörde till de yngre. 
Detta noterades inte minst då de så 
kallade permitenttågen lastades för 

vidare befordran till Norge. eller 
lossades i Helsingborg med hemvän-
dande soldater. Trots svensk militärs 
hårda bevakning lyckades jag vid flera 
tillfällen komma i en sådan position 
att det gick att se soldaterna. De som 
drog åstad syntes utvilade och så att 
säga ”fit for fight” under det att de 
hemvändande soldaterna utgjorde 
en ömklig syn. Orakade, smutsiga, 
krokiga under tyngden av ränslar och 
vapen, skadade, lindade om huvud, 
armar och ben, halta, på kryckor gå-
ende. Dessa människor skulle hem till 
sitt fosterland som vid den tidpunk-
ten knappast kunde erbjuda dem en 
dräglig tillvaro. Detta var hemskt att 
skåda!!! Men det som för mej syntes 
ännu hemskare i slutskedet av kriget 
var då de så kallade vita bussarna 
kom till Helsingborg med sin last 

av koncentrationslägerfångar. Dessa 
arma människor, där flera inte hade 
en aning om var dom befann sej ut-
gjorde en i alla mått degraderad skara. 
Dom kom hit för att bli omhänder-
tagna och få ett drägligt liv men först 
måste dom saneras: från loppor och 
löss, eksem och bölder, variga sår med 
mera. Därför måste de tvättas, detta 
skedde i några hallar iordninggjorda 
för ändamålet. När de skulle föras in 
dit vrålade och skrek de och gjorde 
motstånd så gott det nu gick. De 
trodde de skulle in i gaskamrarna. 
En släkting till mej anställd inom RK 
tjänstgjorde där och det hon berättade 
om dessa stackars människor är svårt 
att sätta på pränt. Hoppas dom senare 
fick en något bättre tillvaro.

Husförhörslängder 
och husförhör

- allvar och skämt

- Bengt Nordahl -

1686 års kyrkolag fastslog 
att ingen skulle få tillträde till 
nattvarden utan att kunna 
katekesens textord. ”Och 
skall ingen trolofvas, som 
icke kan Lutheri Catechismus 
och hafver begått Herrens 
nattvard”.Husförhörsläng-
dernas ursprungliga syfte 
var att protokollföra försam-
lingsbornas förmåga att läsa 
innan- och utantill samt förstå 
katekesen, men den största 
betydelsen för framtiden fick 
de med dess registrering av 
befolkningen. Från den rela-
tivt korta tid som husförhörs-
längderna finns bevarade, 
mindre än 100 år i kanske 
flertalet skånska församlingar, 
är de förvisso ett utmärkt 
komplement till mantals-
längderna. Nåja, de är oftast 
mer än så, kanske t.o.m den 
viktigaste faktakällan för 
många släktforskare, men 
man ska då inte glömma att 
jämföra husförhörslängdernas 
andrahandsuppgifter med öv-
riga kyrkoböckers uppgifter.

I de bevarade husförhörslängderna 
från 1700-talet är de demografiska 
uppgifterna oftast sparsamma. Som 
regel nöjer sig prästen med att endast 
ange personernas ålder. Undantagen 
bekräftar dock regeln som det heter, 
och jag tänker närmast på Kågeröds 
husförhörslängd från 1773/74, där 
PR Klerck inte endast uppgett födels-
ledatum och födelseort utan även för-
sökt skriva in tid och plats vid in- och 
utflyttning samt datum för eventuella 
dödsfall, vilket gör texten svårläst. 
Samtidigt har han också markerat 
församlingsbornas färdigheter i olika 
kolumner för läsning, lilla katekesen, 
spörsmål, hustavlan och skrivning. 

Hans efterträdare (och måg) Gilius 
Palm återgår tyvärr till att bara skriva 
åldern, och 1778/79 framgår tydligt 
hans nit vid förhören (”en from ooch 
sedlig man, som lärde rätt och lefde wäl”). 
Förutom kan eller endast bokstaven 
k står det ofta istället orden börjat, 
intet, något, såder eller dåligt, och 
dessutom har han ibland skrivit är 
swag, är usel, är altför usel och är swag i 
hufwet i anmärkningskolumnen. Man 
skulle nästan tro att Palm haft prosten 
Samuel Holm Carlsson i grannför-
samlingen Svalöv som läromästare. 
Denne har ungefär samtidigt om en 
förfader till mig präntat i boken: ”har 
börjat lite at läsa uti bok och har sedan 
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han war wid 78 åhrs Husf.hör, lärdt 
känna bokstäfwerna samt kan något 
stafwa och lägga tillhopa …”  Prosten 
har också noterat, att han gick hem 
under förhöret ursäktande sig med att 
han ej kunde läsa. Vid nästa förhör 
skrev Holm: ”När jag kom till Sva-
löf kunde han knapt någon bokstaf.” 
Fortfarande 1809 uttrycker han sitt 
missnöje i samband med ett enskilt 
förhör och skriver: ”glömt hwad som 
förbjudes och befalles i buden, samt de 
3ne följande hufwudstycken och des 
utom förstår inte något hwarför.”
 Landsbygdens församlingar 
var indelade i husförhörsrotar, och 
de årligen återkommande förhören 
brukade gå i tur mellan de större 
bondgårdarna i roten, vars stugor 
kunde rymma en större församling. 
Husförhören hölls vanligen när höst-
rusket satte in. Tid och plats för de 
olika rotarna kungjordes i kyrkan ofta 
inte förrän på söndagen före förhöret. 
I allra värsta fall kunde förhöret vara 
utlyst till måndagens förmiddag. Då 
blev endast det nödvändigaste ombe-
sörjt hemma i bondgårdarna. I stall, 
i dränghus, på logar, i kök – överallt 

satt eller låg folk med katekesen i 
händerna och rabblade, allt vad de 
förmådde.Vilken prövning husför-
höret kunde vara, återges kanske bäst 
av den skånska pigan som beskrev 
tillvaron så här: ”Om sommaren ha vi 
åska, å om vintern ha vi husförhören, 
å de e lia galed”.
 Eva Wigström, med författar-
pseudonymen Ave, skrev 1870 en bok 
med en skildring från Rönnebergs hä-
rad fyrtio år tidigare. Vid en förnyad 
utgåva år 1900 kallas denna bok  För 
”fyrtio”, nu sjuttio år sedan. Taflor ur 
skånska folklifvet. Där finner vi bl.a. en 
tragikomisk skildring av ett husförhör 
eller läsmöte som hon kallar det:
Prästen lät vänta på sig och en gubbe 
vid namn Jeppa rapporterar följande 
om anledningen till dröjsmålet, och 
här återges en del av Evas text från 
1870 i stort sett ordagrant, men en-
dast citerat tal har fått bibehålla den 
stavning som gällde före 1906 års 
stavningsreform. ”Pågen som kört 
mög alla darna, skulle nu köra efter 
presten, och när de då kommo till 
trädan, trodde ögen, att de skulle lägga 
det lasset till de andra, och vredo så in 

på trädan, och pågen satt i tankar, och 
så la han presten till det andra möged; 
men presten fallerar ingenting; han 
kommer strajs.”
 Strax efter kom mycket riktigt 
prästen linkande till fots in på gården. 
Han gick in, mörk i hågen, och tog 
plats på den med dynor och täcken 
belagda bordsändsbänken. Framför 
honom låg bibeln, katekesen och 
kyrkboken.  ”Jag känner ännu den 
beklämda luft, som låg öfver de kring 
väggarna bänkade offren. Endast flu-
gorna rörde sig fritt, blott hönorna i 
kakelugnsbänken voro ogenerade,” 
berättar Eva.
 Efter en kort bön började 
förhöret, och då ett av Jon Assars 
hemman hade nr 1, blev Ebbas och 
hennes fars tjänare därifrån först 
framropade till bordet, där de avlade 
prov på innanläsning i bibeln. Ebba 
såg nedslagen ut, för trots att hon 
läst både innan- och utantill med 
tjänarna, gick det skralt med båda 
delarna, och hennes förlägenhet steg 
till förtvivlan, då drängen Per Matts-
son skulle förklara budorden. ”Hvad 

Detalj av Frans Lindbergs målning från 
1932 av ett husförhör på Österlen under 
1800-talet, varvid roten har samlats i 

en av bondstugorna för att förhöras i sin 
bibelkunskap. Vid bordskistan sitter kyr-
koherden, klockaren och kyrkvärdarna. 

Pojken som förhörs stakar sig och tittar 
förläget i golvet.
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befaller Gud i sjunde budet?” frågade 
prästen.
 ”Stöld och tjufveri,” svarade 
Per och såg triumferande på präs-
ten.
 ”Det förbjudes ju.”
 ”Ja, jag visste jag var på traf-
ven,” menade Per.
 ”Nå, hvad förbjudes då i femte 
budet?”
 ”Att vi skola lefva fridsamt med 
vår nästa.”
 ”Håll, håll menniska! det befal-
les ju. Tänk dig nu före! Hvad befaller 
Gud i femte budet?”
 ”Dråp!” skrek Per genast.
 Presten slog katekesen i bor-
det, så den sprack i ryggen, och 
fader Jeppa som tagit sig en lur vid 
kakelugnen, hoppade till och torkade 
sig om munnen med avigsidan av 
handen Gässen vaknade också i den 
avstängda gåsbänken nere vid dörren 
samt sträckte ut näbbarna genom de 
hjärtformiga hålen på bänkens luckor 
och tillkännagav kacklande med hög 
röst deras missnöje över prästens 
opassande vrede.
 ”Karna, du säg du mig hvad 
det menas med, att lagen eger att till 
lifvet straffa missdådare?”
 ”Hm – husagan,” svarade den 
välfödda Karna tvekande.
 ”Åh nej, vet du ej hvad en 
missdådare är?”
 ”Jo bevars, dä ä såna stådare 
(stackare) och usalia menniskor (us-
lingar), som Gud gifvit svärdet i 
handen, eger att till lifvet straffa 
missdådare och skydda samhället 
emot fiender,” upprabblade nu Karna 
segerviss.
 Prästen grep hårt med hän-
derna över boken, för att ej komma i 
frestelsen till andra handgripligheter 
och frågade åter: ”Vet du då ej hvilka 
man eger rätt att döda?”
 ”Jo vassara, - fäkreg, lom och 
kalar,” (fäkreatur, lam och kalfvar) 
svarade Karna, som var slaktardotter 
i sig själv och nu välbeställd köksa hos 
Jon Assarsson.
  Prästen fann för gott att fram-
kalla nya personer, men det gick inte 
bättre för det. De tycktes alla kunna 

svaren i katekesen, men utan att sätta 
dem i sammanhang med frågorna. 
Prästen började en straffpredikan 
över allmogens okunnighet, men 
avbröts av höga rop från gåsbänken,  
ty gåsmammorna fann, att deras 
middagstid var inne, och hade länge 
i tysthet med sina näbbar bearbetat 
några karlars vadmalsklädda ben, 
vilka skymde gässens utsikt, men 
utan påföljd, varför de nu grep till 
det ytersta för att slippa ut. Kacklet 
blev så högljutt, att prästen själv åtog 
sig gässens sak, och de utsläpptes på 
gården, varefter förhöret åter fortsat-
tes. Hönorna, vilka från bordsfoten 
hoppade upp i kakelugnssängen, för 
att där lägga ägg, störde ej; endast 
ett par kycklingar, som i ungdomligt 
övermod hoppade upp för att hacka 
i sig några klumpar sur mjölk, som 
Jeppa råkat spilla på sin långa väst, 
förorsakade att kvävda skratt hördes 
här och där bland folket; och när 
nu också det sjuka fåret började visa 
tecken till dåligt lynne, avslutade 
prästen förhöret, med förmaning till 
bättring innan nästa läsmöte.
 Sedan prästen ätit middag, 
avreste han, och strax därpå samlade 
gubbarna sig kring bordet, där bibeln 
fick lämna plats för brännvinsflaskor-
na och tefaten med kaksockersbitar.
 Eva Wigström hade från sitt 
sjätte till sitt tjugonde år bevistat 
husförhören i sin hemförsamling och 
skriver, att hon hoppas, att de ”annor-
städes varit annorlunda” Hon ansåg 
husförhören vara sorgespel, fast de 
hade ju också många komiska sidor. 
Det är också de komiska inslagen som 
förekommer i de många cirkulerande 
historierna, av vilka hon här anför 
följande: Sätt ett annat ord i stället 
för dagligt bröd! uppmanade en präst. 
Svaret blev:
 - Kafring.
 - Kan människan leva av bara bröd”
 - Hon vell hälst ha letta sul (kött, 
pålägg) te ed.
 För dem som inte kunde läsa 
brukade prästen tydligen läsa något, 
som sedan skulle upprepas, såsom ”En 
stjärna gick på himlen fram, halleluja.” 
En gumma som hörde lite dåligt 

upprepade: ”En kärra gick på himlen 
fram, håll i och dra.” En dräng skulle 
återge ”Hosianna i höjden”, men det 
blev istället ”Hos Johanna i höet”. 
Man kan fråga sig , vad han hade i  
tankarna. Kanske detsamma som den 
nyförlovade pigan, som fick frågan: 
”Vem har instiftat äktenskapet?”  Svar: 
”Jo, de har min fästman å ja säl gjort 
oppe på jällen en kväll”.
 För präster med humor kunde 
nog förhören bjuda på en viss un-
derhållning men även påfrestning av 
tålamodet för såväl förhörsledaren 
som den utfrågade .När prästen hade 
ställt en del frågor till en äldre man, 
dristade sig denne till slut att utbrista: 
”Ja, nu har prästfar fraugad mej sau 
meed, sau nu vell ja se, om han kan 
svara mej pau en frauga: si me vafor 
hackar hönan kvarnen?
”Det vet jag inte”, svarade prästen. 
”For hon kan ente slecka-n,ved ja.”
 En skolmästare skröt för en 
bonde, att han kunde svara på varje 
fråga i katekesen. Bonden frågade då: 
”Hvad är det?”
 Det är tydligt, att husförhören 
gav upphov till många cirkulerande 
anekdoter, varav säkert en del är 
uppdiktade. Kanske fick förhören 
med tiden ett löjets skimmer över 
sig, och i slutet av 1800-talet började 
många att strunta i dem. Det var inte 
bara Eva Wigström som uttalade sin 
ovilja mot förhören och tvivlade på 
att de fyllde någon uppgift. Efter att 
bötesstraffet borttogs 1888 försvann 
de också mer och mer, och 1894 bytte 
husförhörslängderna officiellt namn 
till församlingsböcker, som är rena 
folkbokföringslängder utan uppgifter 
av religiös betydelse.

En historia från Kågeröd

Att skilja på vad som påbjudes (befal-
les) eller förbjudes i sjunde budet var 
som vi sett ovan inte så enkelt, vilket 
även framgår av följande historia. 
Fredrik Gustafson (kyrkoherde i Kåge-
röd från 1850) hade tydligen sinne för 
humor, och han har skildrat en liten 
scen från sin egen konfirmationsun-
dervisning:
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Bland nattvardsbarnen var en gosse 
med klen fattningsgåva. Han kunde 
aldrig göra skillnad på vad som för-
bjudes och befalles (påbjudes). På 
frågan ’Vad befalles i 7:e budet?’ kom 
så trohjärtat:
 - Att stjäla.
 - Min käre gosse, sade Fredrik Gus-
tafson, har du inte en syster, som heter 
Sissa?
 - Jo men, har ja så.
 - Om mor ger Sissa en kaka, vem rår 
då om den?
 - I de’ gör Sissa!

På husförhörens tid

 - Får du då lov att taga den från 
Sissa?
 - Nej men får ja ej.
 - Men om du ändå gör det, vad gör 
du då?
 - Ja äder opp na.

Takdropp

Mor Anna står vid husförhöret inför 
prästen för att visa vad hon kan.
Prästen: - Nå, kan mor Anna säga av 
vad anledning dråp uppkommer?
Mor Anna: - Dråp? Jo, de kumor å 
dålia tag.

Bland källorna kan nämnas:
Husandakt, husaga,, husförhör och 
andra folklivsstudier, av Hilding 
Pleijel
Den gamla tiden är mig kär, av 
Frans Lindberg
Allmogeseder i Rönnebergs härad 
på 1840-talet, av Eva Wigström
För ”fyrtio”, nu sjuttio år sedan, av 
Eva Wigström
Kågeröds mfl socknars kyrkoar-
kiv,

Det spordes om det första mänskopar,
Varför det kördes bort från paradiset;
Från flera håll det hördes nog ett svar,
Men klarhet fick man ej på detta viset,
Sist fick en pojke dock på frågan bukt:
”Man kom väl på dem, att de stulit frukt”

Bland annat sporde pastorn över lag,
Om ibland alla någon var som visste,
Vad patriarken Jakob blev en dag,
Då han sin första hustru Lea miste.
Då reste sig från stol’n en liten tös
Och svarade: ”Han blev väl lealös.”

Ja detta allt och mycket mer ändå,
Från husförhörens flydda dar vi äga.
Hur mycket som lagts till och bättrats på,
Tid efter annan är ej lätt att säga.
Jag endast har i korthet sammanfört
Vad jag av gammalt folk i bygden hört.

Gösta
(Tidningsklipp från början av förra seklet)

Till husförhör man samlats uti byn,
Och prästen började att frågor göra,
Och folket svarade på Guds försyn
Och svar rätt underliga fick man höra
Jag skall av dessa nämna några få,
Som just för stunden jag mig minner på.

Så ställdes frågan till en yngre man,
Som med en änka nyss han hade giftat.
Det roligt vore höra om du kan
Förklara vem som äktenskapet stiftat?
Förlägen mannen blev, men kom sig fort:
”Jo, det har far och Nils i Åsen gjort.”

En gubbe första budet svarat på
Och syntes helt förnöjd sin dosa klämma,
Och nu en pris han tänkte att sig få,
Då med ett: ”Vad är det?” ljöd pastorns 
stämma.
En nypa tog dock gubben utan krus
Och svarade helt lugnt:”Jo, det är snus!”

Så av och an med frågor pastorn for
Och kom så till en gumma, äldst bland alla;
Han sporde: ”Varför säger du: jag tror?”
Och lät sin hand på gummans skuldra falla
Till munterhet man blev av svaret brakt:
”Det”, sade gumman, ”har jag aldrig sagt.”


