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Nästa num m er av vår tidning kom m er ut i början 
av decem ber. Det blir ett tem anum m er om  
Ö . Ljungby.
Vi ta r tacksam t em ot artiklar, tips och idéer, som  
kan belysa och berika forskningen inom Norra och 
Södra Åsbo härader.
För insänt m aterial svarar respektive författare. 
Manusstopp 1 november.
R ed ak tio n en

Åsbo Släkt och Folklivsforskare
Postadress: Box 1 9 1 ,2 6 4  22 Klippan 
Besöksadress: Studiegården 47:an, 2:a våningen, 
Storgatan 47, Klippan 
Postgiro: 43  57 62  - 0

I lokalen förvaras föreningens A R K IV  bestående  

av
Kopior av antavlor, bouppteckningar, släkt
utredningar m.m.
Medlem stidningar från föreningar i Sverige 
Böcker av intresse för släkt- och 
folklivsforskare
Register över inneliggande bouppteckningar 

på Tingsrätten i Klippan 
Material till försäljning, som t.ex. antavlor, 
ansedlar, böcker och kom pendier 

Kontaktperson: Barbro Andréll 
Ö P P E T  H U S i föreningslokalen se programsidan 

Kontaktperson: Lars-Erik Jönsson 

I lokalen finns tillgång till mikrokort, kort- och 
rullfilmsläsare
Föreningen hyr ut mikrokortläsare i perioder om 
två veckor
B o ka  i fö rväg . Kostnad 40 kr per period
(Dessa pengar går oavkortat till inköp av
mikrokort)
Kontaktperson: Barbro Andréll
I lokalen hålls kurser i släkt- och lokalhistorisk
forskning
Kontaktperson: Barbro Andréll

Styrelsen 2001
O rd föran de Barbro A ndréll

F redsg atan  8 , 2 6 4  3 2  Klippan  

tel. 0 4 3 5 -1 4 7  3 4

M e d le m s a v g ifte r å r  2001
K assör o. 

v ice  ord förande

H elår 100 kr
Fam iljem edlem 40  kr

S ek rete ra re

Juniorm edlem 40  kr
Forskarkort 20 kr Arkiv

H jördls N ilsson
A nkarlöv 6 8 1 2 , 2 6 4 9 3  K lippan  

tel. 0 4 3 5 - 2 3 0 4 6  

Bodil S vensson  

G ranstigen  6 , 2 6 4  3 5  Klippan  

tel. 0 4 3 5 -1 5 7  7 7  

Siv Eriksson

Bruksgatan  15 , 2 6 4 3 3  Klippan  

tel. 0 4 3 5 -1 4 3  3 8

f  \
Vår förening är medlemsförening i

Sveriges
S lä k tfo r s k a r -
fö rb u n d
Sveriges Släktforskarförbund verkar 
för att sprida kännedom om släkt
forskningen som kulturfaktor, ideell 
rörelse och vetenskap.

Kontakta gärna Släktforskarför- 
bundet direkt: Box 30222, 104 25 
Stockholm. Tel: 08-695 08 90.

\ ________ ___________ J

L ars-E ric  Jönsson  

R inggatan  13, 2 6 4 3 2  K lippan  

tel. 0 4 3 5 -1 0 3 8 1

S u p p le a n te r A n n -M a rie  A ndersson

M alm ro s  väg  4 D , 2 6 4  3 9  Klippan  

tel. 0 4 3 5 -1 4 8  3 7  

Birgit N ilsson

S n a p p h a n e vä g e n  1, 2 8 4 9 2  Perstorp  

tel. 0 4 3 5 -3 2 0  7 9

Åsbo Släktblad
R edaktion  A g neta  R o sen gren

R o sen vägen  19, 2 6 4 3 7  K lippan  

tel. 0 4 3 5 -1 3 9  2 0  

S ten  S vensson

B järsgårdsvägen  3 , 2 6 4  3 2  K lippan  

tel. 0 4 3 5 -1 3 0 9 1  

Lena A ström

V illagatan  2 , 2 6 4  3 8  K lippan  

tel. 0 4 3 5 -1 0 1  18
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Släktforskarvänner!

-Jo, jag  minns en skeppare som brukade 
komma i hamn med sin engelska kutter, sa 
mannen som just blivit min kund på apoteket, 
han hade sina två söner med som besättning 
ombord, men jag  minns inte vad hon 
hette.......
..... hon hette Hilde, sa jag, det var min

farfars båt.....

Ett av alla dessa osannolika, tillfälliga möten i 
livet, för en kort stund möts två främlingar 
mitt i vardagen och stannar upp inför 
upptäckten att man har något gemensamt. 
Dialekten avslöjade omedelbart min kunds 
ursprung, det bohuslänska tungomålet med 
omisskännligt Orustinslag, väckte genast min 
nyfikenhet.
Jo, mannen var från Orust men sedan många, 
många år bosatt i Halland, hade träffat otaliga 
besättningar som tjänsteman i olika hamnar, 
men kommer av någon anledning ihåg min 
farfar Gustaf och hans två söner, min fars 
yngre bröder, från den tiden när de på sin trad 
från Faxe i Danmark, lastade med kalk till 
glasbruket i Surte ibland måste söka nödhamn 
någonstans utefter Hallandskusten.

Tillfällighetens m öte ...........

En uppfordrande ringsignal från vår telefon 
bryter igenom kvällslugnet, en förfrågan av en 
för mig obekant person om ett eventuellt 
släktskap i Färingtofta kunde stannat vid ett 
”nej, tyvärr, det är inte någon jag känner till,
men kanske någon annan i föreningen vet......
Men som av en händelse fortsatte samtalet och 
det ena gav det andra.
-Vi är nyss hemkomna efter en tur till stugan i 
Bohuslän... -Bohuslän... var?
-på Orust.... -var på Orust?
-på en liten ort, eller fiskeläge på västsidan 
som heter Edshultshall... -Halla?
-ja, det kallas ju  för Halla bland
ortsbefolkningen....
-ja, jag vet, min far är infödd Hallabo

-min frus farfar är född på Halla, han hette 
Hallberg....
-Ja, men.. .det är ju min farsfars kusin!

Tillfällighetens möte..... eller?

Födde i Bosarp sn. den 3:e oktober 1790 
-Son Per, fader Jöran Jönsson och hans 
hustru Ingar Persdotter i Skär, fadder åbo 
Ola Olsson i Skär....

Åter ett märkligt möte, Per Jöransson i Skär, 
Bosarps sn. är min mans mfinff och åbon Ola 
Olsson i samma by är min mftnfmf.
Min man infödd skåning och jag född och 
uppvuxen i Bohuslän, dock med skånska anor 
på mödernet, härstammar alltså båda från 
samma lilla by i Bosarps socken.

Tillfällighetens möte....eller är det kanske så 
att det finns något som vi inte själva kan sätta 
namn på som gör att människors vägar ibland 
korsas på ett så oförklarligt sätt, att det är med 
avsikt som slumpens finger ibland är med i 
spelet.
Säkert har många av Er upplevt sådana här 
spännande ögonblick när man plötsligt 
upptäcker beröringspunkter med personer som 
man nyss träffat, eller kanske känt länge.

Jag önskar Er alla en fin sommar med många 
tillfållen till spännande möten, välplanerade 
eller kanske styrda av slumpen, vem vet.....?

Barbro
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Knutstorps gård 
Från far till son i över 300 år

Inte långt ifrån Söderåsen i Kvidinge 
Socken, vid vägen mellan Ljungbyhed och 
Sönnarslöv, ligger en gammal släktgård, 
"Knutstorp". Inte att förväxla med godset 
Knutstorp där Tycho Brahe sysslade med sin 
astronomi.
Gårdens nuvarande ägare är Britta och 
Yngve Jönsson. Yngve är den åttonde 
generationen, från far till son, som brukar 
gården.
Knutstorp har gått från far till son i över 300 
år. Den nuvarande ägaren oräknad har i 
genomsnitt varje generation varit innehavare 
av gården i 36 år, vilket övertygar om att alla 
innehavarna av Knutstorp varit varmt fästade 
vid bygden och med kärlek brukat den 
fäderneärvda torvan.
Yngve Jönsson är född 1922 och övertog 
gården 1950 efter sin fader Alfred Jönsson. 
Den förste kände ägaren till Knutstorp var 
Anders Svensson född 1652. Här slutar alla 
vidare spår på släktens anor, men man tror 
dock att arkiven i Danmark kan ge ytterligare 
besked. I slutet av 1600-talet var det många 
strängar som brast då Skåne övergick i 
svensk ägo. Handlingar före denna tid finns 
det inte mycket av i de svenska arkiven.

Två ställen från början
Från början utgjorde Knutstorp två delar 

som sköttes gemensamt, varvid man delade 
vad jord och skog gav. Vid 1850-talet skifta
des egendomen, varvid innehavarna fick var 
sin del.
Vid gemensamt bruk skulle man frestas tro 
att det lätt uppstod misshälligheter, men så 
var inte fallet, sammanhållningen var god och 
samarbetet det bästa.
År 1850 skiftades egendomen vid ett tillfälle 
så ena halvparten och brukningsrätten skulle 
övergå till ny generation, som hette Per 
Nilsson. Tesen "Enade vi stå söndrade vi 
falla", fann snart sin tillämpning. Redan från 
början förföljdes Per Nilsson av en otur, som 
kunde ha tagit knäck på den allra starkaste. 
Hustrun föll i den nygrävda brunnen och 
drunknade och då Per Nilsson höll på med att 
bygga om loglängan, blåste stormen omkull

denna innan han fått den färdig. För denna 
pionjär blev det idel motgångar, liksom vid så 
många andra tillfällen vid banandet av nya 
vägar.

Gården rik på antikviteter
Omsorgsfullt har man samlat allt som har 

med fäderna eller gården att göra. Samlingen 
består av fädrens klockor, mynt, en ganska 
unik tennsamling av fat och kannor, silver
bägare ifrån 1700-talet, malmgrytor, 
handlingar och dokument med kungliga 
egenhändigt skrivna namnteckningar av såväl 
Adolf Fredrik som Gustaf IV Adolf.
En skrivelse, som är intressant, rymmer en 
romantisk liten akt och är ett kungligt 
medgivande ifrån Gustaf IV Adolf för 
kusinerna Yngve Jönssons farfars farfar 
Anders Svensson och blivande hustrun 
Hanna Bengtsdotter att ingå i äktenskap. 
Skrivelsen daterar sig ifrån 1802 och av 
konungen undertecknad i Helsingfors på resa 
i Finland.

Gården hade rätt i att ha brännvinspanna
Under hembränningsperioden hade Knuts

torp rätt att bränna brännvin och för rätten att 
inneha en 87 liters brännvinspanna, fick 
Knutstorp erlägga en skatt på 6 riksdaler. Då 
som nu var brännvinsskatten avsevärd. 
Brännvinspannan inräknad uttogs cirka 12-13 
riksdaler i skatt på gården.

Innehavarna fick erlägga dryga undantag
I svunna tider erlades för gården inte någon 

egentligen köpeskilling, utan denna utgick i 
form av naturaförmåner. Yngve Jönssons 
farfar Anders Jönsson fick från det att han 
övertog gården och i 30 år framåt till sina 
föräldrar årligen i naturaförmåner utge två 
kor, två får, ett fett svin, två tunnor råg, två 
tunnor vete, torv och ved i inte så liten 
mängd. Han skulle också hålla tolv kyrko- 
skjutsar, marknadsskjuts och två skjutsar till 
Helsingborg.
Det är lätt att göra sig en föreställning om vad 
gården kostade honom. Undantagen skulle 
levereras även om skörden slog fel och 
brukaren fick intet.
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Gårdens areal är idag 130 tunnland. Skogen, 
40 tunnland, är belägen på Söderåsen vid 
Klöva Hallar och ägs av Yngves broder Victor 
Jönsson.
Nuvarande boningshuset är årsbarn med 
Yngves fader Alfred Jönsson född år 1879. 
Kostnaden för att bygga denna stora 
byggnad var 12.500 kronor och har på ett 
enastående sätt stått emot tidens tand.

Knutstorp har i alla tider tillhört Västra 
Sönnarslövs församling, men har till följd av 
den ändrade kommunindelningen på 1950- 
talet överförts till Kvidinge socken.

Förhoppningsvis kommer gården att fortsätta 
inom släkten, då Britta och Yngve Jönsson 
har två söner och tre barnbarn, som också är 
söner.

K Ä N D A  IN N E H A V A R E  

a v  Knutstorp  h ar varit

A n ders  S vensson  

1 6 5 2 -1 7 2 8

Jöns A ndersson  

1 7 0 0 -1 7 7 0

S ven  Jönsson  

1 7 3 3 -1 8 1 0

A n ders  S vensson  

1 7 6 4 -1 8 3 3

Jöns A ndersson  

1 8 0 3 -1 8 9 2

A n ders  Jönsson  

1 8 3 9 -1 9 1 5

A lfred  Jönsson  

1 8 7 9 -1 9 6 2

Y n g v e  Jönsson

1 9 2 2 - J ö n s  A n d e rs s o n  å r  1 8 8 3

Lars Erik Jönsson, Klippan

Källor: T idn ingsartike l från  H D , om kring å r 1 9 5 4  

Y n g v e  Jönsson

K n u ts to rp s  G å rd , fo to t  ta g it  å r  2 0 0 1

5



Tvärby Tobak

Tvärby Tobak på Vedbyvägen i Klippan har 
återigen bytt ägare och även genomgått en 
omfattande renovering. Nu är den nästan en 
renodlad spelbutik, men från början rymdes 
här både tobaksaffär och frisersalong. Huset 
byggdes 1935 och de första ägarna hette 
Ellen och Gustav Lövdahl. Innan de kom för 
att bosätta sig i Klippan för gott hade de bott i 
Lövestad, där de hade 
herr- och damfrisering.
Men Klippan var ingen 
okänd ort för dem eftersom 
Gustav var född i 
Ljungbyhed och Ellen i 
Klippan. Med i bagaget 
hade de också Ellens 
sexårige systerson Stig, 
som bodde hos paret 
Lövdahl. De flyttade in i en 
lägenhet på nedre vå
ningen och startade upp 
sin affärsverksamhet.

mycket väl låtsas att han inte förstod vad 
kunden menade eller högt och tydligt fråga 
"Hur många skall du ha?". Så småningom 
kunde man sköta det inköpet själv, när 
Gustav satte upp en automat på väggen 
utanför.

Gustav gick även hem till folk för att raka eller 
klippa dem. På 40-talet 
kostade en klippning 
1,50 kr och rakning 25 öre. 
Alla barn blev bjudna på 
kola av Gustav efter 
klippning, kanske en 
dixikola?

G u s ta v  L ö v d a h l

På den tiden fanns inte tillbyggnaden, utan 
den enda affärslokalen som fanns då var 
uppdelad i två små rum med en vägg 
emellan. I den ena delen hade Ellen 
tobaksaffär och i den andra delen höll Gustav 
till. Den lilla rakstugan var en populär 
samlingspunkt, mycket tack vare Gustavs 
stora personlighet. Han var en generös 
människa, som bjöd på sig själv och på 
många roliga historier. Det hände ofta att folk 
bara öppnade dörren och frågade "Har du 
nå'n idag?" och syftade då på en ny rolig vits.

Förutom rakning och klippning kunde Gustav 
även erbjuda försäljning av kondomer. Men 
det behövde man inte säga med ord, utan det 
räckte att man höll upp sin tumme. Var där då 
fler personer närvarande, så kunde Gustav

I källaren hade Gustav 
tillsammans med två
vänner startat tillverkning 
av hårvatten och scham
po. Det fylldes på små 
flaskor och märktes med 
'Gustav Lövdahl'. Me

ningen var att kollegerna i frisörbranschen 
skulle köpa, men det blev ingen större succé. 
Frisörerna i kommunerna runt omkring var 
med i en sammanslutning som kallades 
'Klubb 13' och där var Gustav ordförande. I 
många år var han också ordförande i 
Tvärby IF. Föreningen startades i rakstugan 
år 1946 och därefter hölls styrelsemötena 
där.

Gustav var även duktig på att spela fiol, så 
tillsammans med några vänner bildades en 
liten orkester. De brukade spela upp till dans 
på midsommarafton. Först på ett grön
området bakom huset där konstnär 
Anderström bor nu och senare i parken. 
Orkestern bestod av Gustav på fiol, 'Lalle' 
Tullgren på dragspel, Folke Tullgren på 
trummor, Einar Persson och 'Klockar-Arvid' 
på fiol.

På 50-talet byggdes huset om så att 
frisersalongen fick lite större utrymme och 
därmed ändrade tobaksaffären också sitt 
utseende. Några år senare, 1958, såldes 
affären till Nell Skogh.
Gustav behöll frisersalongen tills mitten på 
70-talet, då han successivt avvecklade den

F r is e r 
s a lo n g e n
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på grund av sjukdom. Därefter sålde de även 
huset och flyttade till en lägenhet på 
Bryggerigatan där Ellen dog 1982. Gustav var 
ofta ute på byn och satt gärna på bänken 
utanför 'Gästis' och pratade med gamla 
vänner. När han dog 1992, 83 år gammal, 
saknades han av många.

Själv kommer jag alltid att minnas honom 
som den glade och generösa "farfar" han var.

T v ä rb y  T o b a k , fo to t ta g it  å r  2001

Lena Åström
Källa: Stig Nilsson

A ffä re n  o m k rin g  å r  1950

Intressanta länkar på Internet

Rötters Forskarkatalog: http://www.genealogi.se
Här kan du hitta andra, som forskar på samma socknar eller släkter, som du själv.

Svenska släktforskarlänkar, gjord av Håkan Viklund: http//www.itv.se/~a1089/genealogy/gen- 
sv.htm
En länk där släktforskarintresserade hittar det mesta.

Anders Bergs sida om Skånsk Släktforskning, som även innehåller diskussionslistan Scangen 
hittar du på: http://welcome.to/scangen

Tipsa oss gäma om bra adresser.
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Förteckning över Stenestads invånare 1754

Kjell och Krister Sandberg

Vid en sökning i Kågeröds födelsebok för åren 1689-1726 benämnd C:1 fann vi längst bak en 
förteckning på de invånare i Stenestad som år 1754 skänkte pengar till kyrkklockans 
omgjutande. Det fina med förteckningen är att den är uppställd på samma sätt som en 
husförhörslängd med undantag för födelseuppgifter mm. Man far däremot en bild av de 
finansiella skillnaderna personer och gårdar emellan. Denna förteckning återges nedan i sin 
helhet med reservation för felläsning.

Förtekning på Stenestads Sokns Invånare, som uti allmän Sokenstämma d  10 febr 1754 
bewiljade sammanstäl... till Kyrkoklåckans omgiutände, hwilkas namn Pastor Mag Pet Reinh 
Klerck, till deras åminne welat uti denna boken införa, hälst dertill tillfälle gifwes medelst 
afslcrifwit papper.

Plats Plats Namn Dir ./. Dir ./.

Draeksholm

Lökagården

Ibd

Kyrkioherden Mag. Pet Reinh Klerck 10
N .. .kskolekt en fordran hos
Anders Pärs: i Maleröd 29

Her Inspektor Eric Holmström 10
d. Swen Rasmuson 1
d. Önr Mårtens: 24
Pigan Kirsti 16
Pig Sissa Caspersdotter 16
Pig Kirstina Nelsdotter 16

Jöns Erichson för sig sielf 5
Hustrun 1
4 st. barn a 8 ./. 1
Gåssen Pär 8
Pigan Elina 8
Ryttaren Anders Frisk och dess Hust. 1 16
Skommakaren Ola Beck och dess Hustru 1 8
Wäfware Ankian och dess Moder 1 8

Stubbaröd Par Pärson
Hustrun 
d. Swen 
d. Swen Lars:
Pigan Sissa

Gatehus Ola Olson och Hustru 
Lars Jöns:
Fagerdahl
Jeppa

5
1

16
16
8

1
16
16
8

Bauseröd Siune Swenson och Hustru och barn 3 16

Smediebacken Swen Bengts: och Hustru 2
Ibd. Pär Swens: och Hustru 1 16
Gatehus Ola Erichs: och Hustru 1

Tosten och dess Hustru 16

10 29

13 8

11 16

9 16

3 16

5

53 2 l
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Plats Plats Namn Dir Dir
Transport 53 21

Maleröd K r  Olson och Hustru 5
Sonen Hans: 
d. Arina

1
16

Ibd. Gatehus Tor och Hustrun 1 16 8

Maleröd Swen Mårtenson och Hustru 4
Sonen Anders 
Pigan Boel

1
8

Ibd. Husmän Jöns Swens: Hustru och dotter 
Swarfwaren Pär Nels:

1
24

Ankian Sissela med 3 döttrar 24
Asser Påls: och Hustru 16
Anders Pers: och Hustru 16 8 24

Muncabo Helje Nelson lör sig Hustru och barn 6
d. Påhl Pärs: 
Pigan Elina

1
8

Ankan Elsa 12
Gatehus Swen Jöns: och Hustru 

Bengt Jöns: och Hustru
1

16
Pär Mårtens: och Hustru 16
Anders Swens: och Hustru 16 10 4

Englaberg Ola Jöns: 5
Hustrun 
Sonen Nils

1
24

S. Påhl 16
S. Swen 8

Ibd. Gatehus Caspar Suend och Hustru 
Sonen Christian

1
16

d. Boel 8
Mattis och dess Hustru 
Anders Lars: och Hustru 1

24

Ryttaren Helje Munck och Hustru 1 16 12 16

Golarp Jöns Swenson för sig Hustru och barn 4
Ibd. Nels Swens: och Hustru 

Inhyses Eric Swens:
2

16 6 16

Killegården Jöns Pärson för sig och Hustru 
3 st. barn

4
24

d. Pär Jöns:
Inh. Gustaf Bruse

1
8

Sassas Jönson 8 6 8

105 25
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Plats Plats Namn Dir Dir
Transport 105 25

Hult Swen Ols: och Hustru 3
Ibd. Jöns Arildson och Hustrun 2

Inh. Arild Bengts: och Hustru 
Gåssen Bengt

1
12 6 12

Nyhus Areld Sassarson och Hustru 24 24

Eninge Jöns Bengtson Hustru och barn 3
Ibd. Påhl Pärs: och Hustru 2 16

Inh. Nels Jeps: och Hustru 1 16 7

Grönhult Önner Erichson för sig Hustm och barn 
d. Nels Pärs:

6
16

Pigan Elina 8
Gatehus Viar Nordgren och Hustru 

Mats och dess Hustru
1

16 8 8

Stenesta Tue Pärson, Hustru och Pigan Appelona 5 5

Gryteröd Pär Erichson, Hustru och barn 8
Swärmodem 
d. Anders Åkes:

1
16

Rörhuset Pär Nels och hustru 1 10 16

Stenesta Per Knutson Hustru et mindre barn 4 4

Klöfwa Factoren Drösker för sitt hushåll 5
Jungfru Sophia Stare 1 6

Husagården Jöns Swens: Hustru och barn 4 4

Mellangärden Måns Erichs:, Hustru och barn 2 2
Hans Erichs:, Hustru och barn 2 2
Swen Killberg och Hustru 1 1

Jutahuset Bengt Pärs:, Hustru Sonen Erich 1 16 1 16

Klockarbolet Unge Killberg och Hustru 1 16 1 16
Gatehus Rasmus Swens: och hustru 12 12

Afskedade Ryttaren Pär Fast och Hustru 
dr. Nels Qvist och Hustru

1
16

1
16

Lönshuset Måns Torsson och Hustru 2 16
Inh. Eric och Hustru 
Tor Kells: och Hustm 1

16
4

171 17
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Plats Plats Namn Dir Dir
Transport 171 17

Grafwarehuset Swen Nels:, Hustru och dotter 1 16 2 16
Ibd. Smeden Bengt Tuas: och hustru 1

Oregärden Nels Swens: hustru och barn 
d. Asser Nels:

5
16

Ibd. Swen Swens: Hustru 1 16 7

Hultahuset Sassar Arilds: Hustru och Piga 2 2

Backahuset Pär Ols:, Hustru och dotter 2 2

Kohuset Säfved och Hustru 1 1

Norrhuset Nels Pärs: och Hustru 1 16 1 16

Kråkehuset Tore och Hustru 1 1

Rörbeckshuset Jon och Hustru 24 24

Hagahuset Ola Holm och Hustru 24 24

Sockenskräddaren Pär Bengts: och hustru 1 1

S .... Mästaren Ohfen och dess broder 4 4

195 1

Här till lades gåfwer utom Soknen 
neml: ifrån

Borgaren Bengt Ols: i Helsingborg 2
....... bindaren ibd Lars Ols: 16
Borgaren ibd Ander Pärs: 16 3

Summa 198 1

Wid ofwannämda hållne Sokenstämma blef a f Sokenmännen beslutit, at alle de som sädan
komma till församl: ...th.. taga s i t t ..... de, skola ärläggia något efter hwars och ens wilckor
till Kyrkian e f  slijkt, när någon a f dem dör, gifwa något till Kyrkian fö r ringning.

Kågeröd d  10 febr.

1754 P: Reinh.Kleck
Pastor Loci

Det blev inte bara insamlat pengar, klockan blev verkligen omgjuten. Det kan man utläsa av inskriptionen som 
finns pä kyrkklockan som sedan 1942 finns placerad pä en sockel i Stenestads kyrka.

”Anno 1496 är ja g  första gängen gjuten. 1660 blef iag remnad, 1754 hajva Stenestads församlings invånare med 
deras egen bekostnad låtit mig omgjuta, hvarföre Gud dem Wälsigne. Pastor var då Mag. Peter R. Klerck. Anno 
Aettatis 54. Minist. 28. Kyrkovärd löns Ericson i Lökagård. Gjuten a f Andreas Wetterholtz. Kongl. Privil. stuck- 
och klockgjutare. Anno 1754

Klockan hängdes upp i den nya stapeln den 20 november 1754.
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VÅRT ARKIV

Vi inom redaktionen har stor nytta av böcker- 
tidskrifter- forskningsarbete och allt som det 
nu finnes i vårt Arkiv i föreningslokalen på 
”47:an”. Ibland undrar man om våra 
medlemmar verkligen vet vilken guldgruva vi 
har. Ett av de alster jag fick ögonen på för ett 
tag sedan var en plastmapp med försättsblad, 
och text lydande:

1680 års Dombok för Norra Åsbo härad. 
Bokstavstrogen tydning från handskriften av 

arkivarie Göran Kristiansson Lund.
Ett urval rättegångar från Snapphanetiden.

Sammanställda och tolkade av Stig Almer, 
1991.

Bakom ovannämnda rubriker fanns många 
brottsmål av intresse för oss som forskar i 
gamla tider och människor. Men det är inte 
bara rättsmålet i sig som är av intresse, utan 
även hur ex. ”Käranden och Svaranden” 
uppträder och uttrycker sig. Ett av målen har 
rubriken:

”Tvist mellan sterbhuset efter Lena 
Gyllenstierna och prästen i Gråmanstorp”.

Stämningsmännen Ola Persson och Per 
Knutsson i Gråmanstorp anmälde att de 
lagenligt stämt med en kallelse och 
varselsedel så lydande: ”Härmed gives Eder, 
hederlige och wällärde man, herr Nils 
Jacobsson, sockenpräst i Gråmanstorp, 
kallelse och varsel att möta mig på Norra 
Åsbo häradsting till 1,2,3, och fjärde ting till 
rättegång och svaromål.
Åtalet gäller........... osv.”

”Datum Bjärsgård den 14 April Anno 1680.
Enligt fullmakt underskriver Jacob 

Olsson”

Under stämningssedeln har prästen skrivit 
följande: ”Även om jag, som är en kyrkans 
man, efter ordningen först skulle instämmas, 
och före min protest skulle jag bekväma mig 
att komma till en världslig rättegång, så vill 
jag därmed låta vara, och efter stämningen 
svara när ting hålles.”

”För kännedom! Med egen hand. 
Gråmanstorp som ovan. Nils Sandby 

Jacobsson.”

Vad sterbhuset och prästen Nils Jacobsson 
tvistar om, är den ersättning som prästen 
erhöll av Lena Gyllenstierna för att hon under 
den oroliga tid som var i slutet på 1670- talet, 
tog sin tillflykt till prästgården i Gråmanstorp. 
Men det var inte endast Lena Gyllenstierna 
som tog sin tillflykt till prästgården, utan med 
sig hade hon även sina pigor- hästar- får- kor 
och kalvar. Inte nog med detta utan utrymme 
för säd- malt- och foder måste prästen 
ordna. Dessutom kan man läsa sig till att 
Lena Gyllenstierna hade satt lås på en del 
dörrar, så om prästen skulle till sina egna 
utrymme, fick han be Lena Gyllenstierna om 
nyckeln för att komma in.

För allt obehag som denna ”våldgästning” 
förorsakat prästen erhöll han en viss er
sättning, men oturligt nog dog Lena 
Gyllenstierna innan allt var skrivet och klart. 
Det är detta som tvisten handlar om, hade 
prästen fått den här ersättningen eller hade 
han självsvåldligt tagit den? Denna tvist gick 
inte att klara av under 4 ting utan gick även till 
ett 5:e . En av de personer som framträder 
under förhandlingarna är en Ernst Laxmand 
von Rahden till Snälleröd.

Denne E. L von Rahden kan vi kanske 
återkomma till längre fram.

Nåväl tvisten löste sig, om än kanske inte till 
allas belåtenhet. Det kan tyckas som om 
prästen medvetet drog ut på det hela, vad vet
jag................  Denna historia är så lång, så
den hade fyllt hela det här häftet. Därför blir 
det bara den här ”recensionen”.

En fullständig avskrift av tvisten kommer att 
biläggas till vårt Gråmanstorpshäfte.

Tips! Besök vår föreningslokal och leta i 
vårt Arkiv.
Det är en Guldgruva!

Sten Svensson
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Vårens avverkade program

Lördagen den 13 januari var SGF först ut på 
plan med sin ordförandeträff, som de valt att 
förlägga till Klippan. Alla verkade nöjda med 
arrangemanget och Inger och Lena fick, som 
vanligt, beröm för sin goda mat och sina goda 
kakor.

Nästa händelse var vårt eget årsmöte, 
lördagen den 3 februari. Ett femtiotal 
medlemmar deltog i sedvanliga årsmötes- 
förhandlingar.

Värt att notera var att Ingrid Tann lämnade 
styrelsen efter tio år, Bo Bengtsson efter fem 
år och Marianne Karlsson efter nio år.

hälften av 1800-talet speglade genom 
sockenstämmans protokoll".
Vi var ett fyrtiotal som lyssnade på Guno och 
lärde oss bland annat att pengarna till 
fattigkassan kom från insamlingar på de fyra 
böndagarna, fattigprocent vid bouppteck
ningar, böter och på flera andra sätt. Kvällen 
avslutades med sedvanligt kaffe och kakor.

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare fick vid en 
ceremoni i Folkets Hus mottaga en check på 
20.000 kr från Sparbanksstiftelsen. Pengarna 
skall enbart användas till kostnader i 
samband med föreningens gravstens- 
dokumentationer.

Nyinvalda i styrelsen blev Bodil Svensson, 
Ann-Marie Andersson och Birgit Nilsson.
Efter mötet var det åter dags för Inger och 
Lena att bjuda på kaffe och goda kakor. 
Årsmötet avslutades med föredrag om "1600- 
talet i fred och ofred, snapphanar, ryttare 
och vanligt folk". Claes Ruderstam 
berättade så levande för oss att det nästan 
kändes, som om vi var med i händelsemas 
centrum.
En trevlig och givande eftermiddag.

Jan Nilsson gästade oss den 7 mars. Han 
informerade om "Datorn i släktforsk
ningen".
Vi var ett 40-tal åhörare som lyssnade på Jan 
och fick ta' del av alla hans tips.
Kvällen avslutades med kaffe och kakor.

Onsdagen den 4 april gästades vi av Guno 
Haskå från Lund. Han föreläste över ämnet 
"På Pastor Hjertstedts tid, händelser i 
Oderljunga och Perstorp under första

Under våren har föreningen även haft Öppet 
hus och Öppen lokal. Andra veckan i januari 
var det öppet hus varje dag. Under dessa 
dagar besöktes lokalen av ca 100 släkt
forskare. Fantastiskt!

Agneta Rosengren

Välkomna t i l l  (Borås!

SCäfctforskardagar
24-2 6 augusti 

derna:

frå n  gårdfarilan del tillpostorder
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N yh eter i  v å rt A rkiv

• Bilder från Söndraby och Vedby skolor
Av Inger Nilsson

- Näringslivet och den sociala strukturen i 
Ingeborrarp
Av Christine Fredriksen o Lars Ragvald 
(Examensarbete 1974)

Inger har samlat skolfoto och identifierat 
eleverna. Det äldsta fotot från Söndraby 
skola är från 1899. Då hette lärarinnan 
Helesin Nilsson. Det yngsta fotot är från 
läsåret 1953-54.
För Vedby skola omfattar fotona början av 
1900-talet och fram till 1963.

• Konfirmationsbilder från Vedby kyrka
Av Inger Nilsson

I den här pärmen har Inger samlat 
konfirmationsbilder från åren 1924 - 1965. 
Inger har även identifierat de flesta 
konfirmanderna.

• Bjärröd Skola 1877-1954
Av Rose-Marie Ekberg

• Bouppteckningsregister
Av Niklas Hertzman

Detta dataregister omfattar N Åsbo härad.

• Sveriges Dödbok 1950 -1999
Utgiven av Sveriges Släktforskarförbund

Ca 4,2 miljoner uppgifter om personer 
avlidna i Sverige mellan dessa år.

• Viktor Anderssons Släktutredning
Pärm 1 - 9

Viktor Andersson föddes i Gråmanstorp 
och var son till Olof Andersson och hans 
hustm Carolina Lundström.
Det finns mycket att läsa för dem som 
forskar i Gråmanstorp, Kvidinge, Vedby, 
Kågeröd och Oderljunga.

• Kvinnoliv i Skåne
- En schävergumma i Vedby
- En barnmorska med eget BB i Klippan
- En ogift mor i Gråmanstorp
Av Ingrid Tann, Gunnel Ling, Rose-Marie 
Ekberg, Anita Steiner, Britta Stina Ceder- 
ström och Ebba Aronsson

• Grantingeboken del 1 och 2
Av Åke Persson, 1996

Böckerna fick föreningen, av författaren, 
som tack för att Ingrid ställde upp och höll 
lokalen öppen för en del släktforskare från 
Hässleholm.

• Kyrkogårdar och gravplatser
Bevarande - Skötsel - Dokumentation 
Vägledning för ideella föreningar 
Av Caroline Ranby 
Skånes Hembygdsförbund - 
Landsantikvarien i Malmöhus län 1994

• Vedby Kyrkogård 1998
Sektion A - B 
Sektion C - H
Gravstensinventering av Hjördis Nilsson 
och Rose-Marie Ekberg

• V. Sönnarslöv Kyrkogård
Nya kyrkogården 
Gamla kyrkogården 
Gravstensinventering av Stina Nilsson, 
Bengt Bengtsson, Anna Greta och Folke 
Jönsson

Åsbo Släkt -  och Folklivsforskarförening 

tackar fö r alla bidrag till vårt arkiv!

Pärmarna är en gåva till föreningen från 
familjen Bertil Emegard.

Ingeborrarp
- Samling av arkivmaterial om innevånare 
och byggnader på gårdar och torp 1658- 
1983
Av Kerstin Andersson, 1986

Det här var bara nyheterna i vårt arkiv. 
Lyd Stens råd och besök vårt Arkiv. Det 
är verkligen en guldgruva! /  Agneta
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Brev till frågtliban 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare 
Box 191 
264 22 Klippan

S var till 'Gravstenen på Åhus kyrkogård'

Jag har forskat lite angående Coferdikaptenen M åns Mauritsson och dess hustru Helena Sjöström och 
kommit fram till följande:

M åns Mauritsson v a r född 20  januari 1768 och dog 5 april 1809
H elena Sjöström var född 21 februari 1776. Därem ot vet jag inte när hon avled

Janet Gustafsson, Ängelholm

Sten undrar om han kan få hjälp med att identifiera de återstående damerna på fotot nedan.

jfrågelåban

B ru k s  s k o la n s  G y m n a s t ik s a l,  1 9 3 5  A B F s  g y m n a s t ik a v d e ln in g

Övre raden från vänster:
E lla  Benke, gift m ed Holm berg, hem biträde hos G ustav  
Trullsson

Karin ?, gift m ed Å ke  M alm kvist 
?

R osa  Nilsson, dotter till kyrkovaktm ästare Nilsson
S on ja  Runfors

Karin ?, biträde på apoteket
E lla  Andersson, gift m ed 'Svaje'

Mittraden från vänster:
G re ta  Jönsson, gift m ed Å ke  Borgkvist 

A nn a M ånsson, gift m ed Eric B 'Priffe' Svensson  
S vea  Andersson ? , Ö vad  
?

S te n  S v e n s s o n
B jä rs g å rd s v ä g e n  3 , 2 6 4  32  K lip p a n  
T el. 0 4 3 5 -1 3 0  91

Berta Gustavsson
Alfhilda Sandberg, Forsm öllan, brodern var brottare 
?

G reta  M attsson, gift m ed Bernt Hård

Första raden från vänster:
Astrid Gustavsson, gift m ed Rolf Söderås  
?
?
Eric B 'Priffe' Svensson
?
Kerstin Nilsson 
?

Redaktionen ber om ursäkt för att vi döpte om Margareta Borgman i förra numret av tidningen.

Ésftio ^ l ä f e t -  octj Jfo Ifelfosrto rö ftare  f jä l s a r  a l l a  n p a  m eb le m m a r toä lkom na t fö ren ingen !
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PROGRAM FÖR HÖSTEN 2001 
ÅSBO SLÄKT- OCH FOLKLIVSFORSKARE

ONSDAG 5/9 19.00 KYRKOGÅRDSVANDRINGI VÄSTRA SÖNNARSLÖV
Vi samlas på kyrkbacken vid Västra Sönnarslövs nya kyrka.
Stina Nilsson och Lars-Erik Jönsson tar oss med på en vandring 
på kyrkogården och berättar om några av de stenar som är inventerade. 
Som avslutning dricker vi kaffe tillsammans i församlingshemmet

SÖNDAG 16/9 VI ÅKER TILL KYRKHULT
Liksom förra året åker vi tillsammans till Kyrkhult för en hel dags 
forskning. 20 platser är bokade och som tidigare gäller ”förste man till 
kvarn....” Anmälan till Barbro Andréll, tel: 0435/147 34

LÖRDAG 13/10 SLÄKTFORSKARDAG PÅ STUDIEGÅRDEN 47:an
Ta del av föreningens samlingar av antavlor, släktutredningar, 
lokalhistoriska arkivet, mikrokort och allt annat som förvaras i vår lokal. 
I år gästas vi av Åke Kjellkvist och emigrantregistret.
Se vidare separat inbjudan.

ONSDAG 14/11 19.00 KÄLLOR FÖR BY- OCH GÅRDSGENEALOGI
Birgit Nilsson från Oderljunga informerar om lite ovanligare 
källor man kan ha nytta av för by- och gårdsforskning och ger också 
exempel på hur man kan sammanställa forskningsresultaten.

ONSDAG 5/12 19.00 JULÖPPETHUS
Vi träffas, dricker glögg och kaffe och berättar, som traditionen 
bjuder, för varandra om roliga, spännande eller kanske sede
lärande historier från vår forskning eller självupplevda.
Liksom förra året bjuder vi också in en ”gästberättare”

Alla föreningsmöten är på Studiegården 47: an, Storgatan 47, KLIPPAN

AUGUSTI
SEPTEMBER

"ÖPPET HUS" HÖSTEN 2001

Torsdag 30:e 19.00 
Måndag 10:e 19.00 
Torsdag 27:e 19.00

OKTOBER Måndag 8:e 19.00 
Torsdag 25:e 19.00

NOVEMBER Måndag 5:e 19.00 
Torsdag 22:e 19.00

DECEMBER Söndag 2:e ”Skyltsöndagsöppethus” 13.00 med film och bilder 
från gamla Klippan, lotterier, glögg o pepparkakor mm

ÖPPEN LOKAL för medlemmar varannan fredag i jämn vecka 13.00-16.00 
under tiden 7/9-30/11 OBS! EJ fredag 2/11
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