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Släktforskarvänner!

” beslöts att föreningens namn skall vara 
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare”.

Det var lördagen den 11 april 1987 och en 
grupp personer, intresserade av släkt- och 
folklivsforskning, hade samlats på IOGT- 
lokalen i Klippan för att bilda en ny 
förening som skulle arbeta speciellt med 
dessa ämnen. Föreningens syfte skulle 
vara ”att främja släkt- och bygdeforskning, 
skapa släktforskarkontakter och ordna 
sammankomster”.
Årsavgiften bestämdes till 50 kronor.
En interimsstyrelse valdes och bestod av 
Raul Blucher från Ljungbyhed, Åke 
Engström från Åstorp och Barbro Andréll 
från Klippan. Raul Blucher fick i uppdrag 
att kontakta och utse ytterligare två 
ledamöter.
Den 19 maj var det så tid för det första 
mötet där den första ordinarie styrelsen 
valdes och föreningens stadgar antogs. 
IngaBrita Cegrell var föreningens första 
gäst och vi fick ta del av hennes stora 
kunnande i släkt och hembygdsforskning, 
speciellt läsning av gamla handstilar.

Ja, det var så det började för 15 år sedan 
och det har hänt en hel del under årens 
lopp.
Vi har bytt lokal några gånger, vi har växt 
till cirka 250 medlemmar, hyllorna i lokalen 
har utökats åtskilliga gånger och pärmar 
med mikrokort, ”nätadresser” och med
lemstidningar trängs nu med pärmar om 
lokalhistoria, antavlor och släktarbeten, 
hembygdsböcker och uppslagsverk osv. 
Det är tack vare Er, medlemmar, som vi 
har kunnat utvecklats så under 15 år, och 
jag hoppas och tror att vi tillsammans 
kommer att fortsätta arbetet, till nytta och 
glädje för alla som har sitt ursprung i våra 
två härader.

För att fira våra 15 år inbjuds Ni alla till en 
föreläsningsserie under våren 2002 under 
temat ”människorna i våra härader från då 
till nu”.

Vi inleder onsdagen den 20 mars då 
Claes Ruderstam, högstadielärare i 
Bjärnum, lokalhistoriker och aktiv inom 
Vittsjö hembygdsförening med ett stort 
kunnande även om släktforskning före
läser om ” De första människorna som 
kom”.

Den 10 april i Gråmanstorps vackra kyrka 
får vi lyssna till Anders Ödman, fil dr i 
arkeologi vid Lunds universitet, chef för 
Historiska museet i Lund som föreläser 
om ”Hur kristendomen och kyrkorna 
växte fram i våra härader”.

Sista delen av vår resa från dåtiden blir 
den 17 april i en tvådelad föreläsning. 
Anne Gudmundsson, sjuksköterska med 
mångårig erfarenhet av folkhälsovård, 
själv hängiven släktforskare, föreläser 
över ämnet ”Den medicinska ut
vecklingen under 1800- och 1900-talet 
och hur denna påverkade män
niskornas livssituation”.

I en andra del denna kväll berättar 
Barbro Andréll om ”De som gav sig 
av ...” varför folk runt förra sekelskiftet gav 
sig av och var man valde att bosätta sig.

Tid och plats för föreläsningarna finner Du 
i programmet på baksidan av tidningen.

Väl mött till ett spännande vårprogram. 

Barbro Andréll
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Östra Ljungby socken av Norra 
Åsbo härad ligger utmed 
Rönneån och dennas nordostliga 
biflöde Örkelljungaån. Den grän
sar, räknat medsols från öster 
emot Gråmanstorp, Kvidinge,
Källna, Össjö och Rya. Socknen 
är rikt uppodlad (något över 
hälften av arealen) och har även 
åtskillig industribebyggelse. Järn
vägslinjerna mellan Ängelholm 
och Klippan samt mellan Åstorp 
och Markaryd skäras vid Östra Ljungby station i 
dess centrum och här ligger ett samhälle på ett 
par tre hundra invånare. Järnvägsstation ligger 
även i Stidsvig längre åt norr utmed banan till 
Markaryd.
Bland socknens gårdar äro trenne, som nå upp till 
ett taxeringsvärde av 100.000 kr. Flera gårdar 
lyda under Krapperupgodset.

Östra Ljungby
Gårdsnamnen i socknen visa till 
stor del ålderdomliga typer, som 
tyda på oavbruten bebyggelse 
alltifrån forntiden.
Fornminnen: En gravhög skall 
vara bevarad å klockarboställets 
mark.
Invånarantal: 1.462 (1942). 
Socknen bildar pastorat med 
Källna. Beteckningen 'östra' i 
sockennamnet är ej som i 
många andra dyliga fall ett 
modernt tillägg utan förekommer 

redan i mycket gamla handlingar.
Kyrkan har torn från tiden omkring år 1840 samt 
långhus och sakristia från 1850-talet.
Kyrkoherde: Öhrvik, Gustaf Rudolf Mauritz.

Källa: Svenska Gods och Gårdar från år 1943

Östra Liungbv kvrka

Affärslivet i Östra Ljungby
Lena Nilsson, Klippan

Om man tittar i boken Svensk bebyggelse från 
40-talet, så förstår man att affärslivet i Östra 
Ljungby var en hel del annorlunda då mot vad det 
är idag.

Vi hittar t.ex. ett hus som ägdes av 
målarmästaren Nils Ljungerud. Han hade 
målerirörelse och kemikalieaffär i fastigheten 
Östra Ljungby 3:35. Halva fastigheten hyrdes ut 
till handlaren Lennart Lindberg som hade tobaks-, 
pappers- och fotoaffär där. I huset Östra Ljungby 
nr 3 fanns en bil- och cykelverkstad. Hyresgästen 
var fabrikör Gösta Svensson och han hade även 
en affär i cykel-, radio- och sportartiklar där.

I Östra Ljungby fanns på den tiden, precis som 
på andra orter, en hel del caféer. I Östra Ljungby 
var Centralcaféet en samlingspunkt för många. 
Där fanns nämligen en grammofon som 
ungdomarna spelade flitigt på. Adressen var Östra 
Ljungby 3:38 och ägarinnan hette Annie 
Johansson. Hon föddes den 23/3 1893 i Östra 
Ljungby, dotter till Nils Persson och hans hustru 
Nelly. Annie hade två söner, Klas och Karl-Gustav 
som också arbetade på fiket. I slutet av 30-talet 
komponerade Karl-Gustav en tårta som skulle bli 
vida känd. En mandeltårta som kallas för Östra 
Ljungby-tårtan. Den bakas fortfarande på 
beställning, av Karl-Gustavs son Mikael 
Johansson i Klippan.

C entra lcaféet i Ö stra Ljungby som m aren  1936
Från v: Klas Johansson, Iren Johansson, Judith Nilsson, Karl-Gustav Johansson 

Längst fram från v: Ägarinnan Annie Johansson, Gertrud Persson, ? , Ida Persson, Annies mor Nelly Persson
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Kedarp 13 i Östra Ljungby

Kiedarpe torp - foto tagit på 1920-talet

Kedarp 13 - Kiedarpe torp - var tidigare ett 
torp tillhörande Krapperups fideikommiss 
men friköptes 1934.

Samma släkt har sedan 1782 bebott och 
brukat torpet och fem generationer av samma 
familj harfötts och vuxit upp här.

1782 gifte sig Jöns Bengtsson, född 1751 i 
Fastarpehus i Östra Ljungby, med Karna 
Hansdotter född 1751 i Bolestad i Källna. 
Både Jöns och Karna hade anor långt tillbaka 
i Östra Ljungby. Jöns härstammade på 
fädernet från Nils Böökasson (död 1699) på 
den gamla Bögagården i Fastarp. Nils var 
Jöns' farfars far. Karna härstammade från 
tingsfogden i Stidsvig Oluf Povelsson vars 
dotter Elina gifte sig med Åke Ingelsson i 
Bolestad. Elina var Karnas mormors farmor.

Av vilken anledning Jöns och Karna bosatte 
sig på torpet Kedarp har jag inte kunnat 
utröna.

De fick fyra barn under åren 1783-1789, av 
vilka ett dog vid två års ålder. De andra tre 
uppnådde vuxen ålder, nämligen Elina, Per 
och Jöns.

Om Elina står det i husförhörslängden att 
hon var "fånig". Något trevligare är hon 
beskriven i bouppteckningen efter fadern, där 
det står följande "Elina kan ej vara sin 
moders omvårdnad förutan". Dock överlevde 
Elina sin moder, så det blev väl brodern Jöns 
och dennes hustru, som blev nödgade att ta 
över omvårdnaden.

Sonen Pers öden har jag ej lyckats följa. 
Utflyttningsboken för Östra Ljungby försam
ling påbörjades sent.

Det blev sonen Jöns född 1789, som 
övertog torpet och fortsatte i föräldrarnas 
spår. Jöns Jönsson gifte sig i Källna med

Annika Påhlsdotter född 1790 i Örkelljunga. 
Annikas fader var torpare i Östra Ringarp. 
Jöns och Annika fick fyra barn under åren 
1824-1828. Endast två av barnen uppnådde 
vuxen ålder. Dottern Johanna gifte sig och 
bosatte sig i Penarp i Vedby och det blev 
sonen Pål, som fortsatte på torpet i Kedarp.

Pål Jönsson född 1828 gifte sig 1850 med 
Kerstin Kristensdotter född 1824 å Rönnes- 
lund i Östra Ljungby. Båda föräldrarna till 
Kerstin var från Össjö.

Pål och Kerstin fick sju barn, fem döttrar 
Johanna, Assarina, Kristina, Hilda och 
Petronella samt två söner Janne och Sven. 
Det blev många munnar att mätta och det har 
berättats mig, att 1868-1869 var missväxten 
så stor, att bark blandades i brödet i Kiedarpe 
torp och troligen på flera andra ställen.

Torpet var ju ett dagsverkstorp och dags
verken skulle utföras på Wettinge, en arren
degård till Krapperup. Pål Jönsson och sedan 
hans son Sven lejde bort dagsverksarbetet 
och arbetade i stället som halmtakstäckare.

Pål Jönsson föll en gång ned från ett tak 
och skadade sig i benen så han måste gå 
med kryckor på gamla dagar. Hustrun Kerstin 
fick reumatisk värk och kunde så småningom 
ej räta ut sina fingrar och på ett fotografi på 
henne kan man se stora knutor på hennes 
händer.

De hade, sedan sonen Sven gift sig, sitt 
undantag i ena ändan av boningshuset och 
barnbarnet Karolina skötte om dem.

Pål och Kerstin avled dagarna efter 
varandra i april 1905 så att de båda begrovs 
på samma gång.

Deras son Sven född 1860 övertog torpet, 
sedan äldste sonen Janne avlidit i tjugo
årsåldern. Sven gifte sig i Malmö 1896 med 
lärarinnan vid Pildammsskolan i Malmö, Hilda 
Nilsson född 1869.

Hur hade då Sven träffat denna Hilda, som 
bodde ända nere i Malmö. Det var ganska 
långt avstånd på den tiden. Jo, Svens syster 
Hilda hade gift sig med pappersbruks- 
arbetaren Vilhelm Bolmgren, som var kusin 
med Hilda från Malmö. Och hos Bolmgren i 
Klippan träffade Sven sin blivande hustru.

Sven och Hilda fick fyra barn Anna, Otto 
(min fader), Gustav och John under åren 
1897-1903.

Omkring 1910 kunde en mycket tråkig 
olycka inträffat i närheten av torpet.
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Småskolan och folkskolan låg åtskilda och 
oftast brukade småskolebarnen, som hade 
kortare skoldag ta vägen om folkskolan för att 
få sällskap på hemvägen med de större 
barnen.

En vinterdag blev det snöstorm och när de 
större barnen var fria för dagen att gå hem 
från skolan, hade inte något av småskole
barnen kommit till folkskolan, varför de stora 
barnen tog för givet, att de små gått direkt 
hem. När min far och hans syskon väl kommit 
hem och varit hemma en stund, bultade det 
på ytterdörren. Därute på trappan stod en 
granne, som bodde lite längre bort. Jag tror 
hans namn var Green, men jag kan miss
minna mig. Greens större 
barn hade kommit hem, 
men de hade ej haft sin 
lillasyster, som gick i 
småskolan med sig.
Någon mer granne buda- 
des och det blev till att ut 
och leta efter den lilla 
flickan i det hårda vädret 
och i snödrivorna.

Lärarinnan hade låtit 
småskoleklassen sitta 
kvar, trots snöovädret, ty 
hon hade väl ej varit nöjd 
med sin klass. De små 
barnen hade sedan som 
vanligt tagit vägen via 
folkskolan, men den hade 
de större ju redan lämnat.
Det var den lilla flickan 
Green, som hade längst 
väg hem och blev då 
ensam. Till sist hade hon inte orkat pulsa i 
snön mer och fallit omkull en bit ifrån stigen. 
Och det blev min farfar Sven Pålsson, som 
hittade henne och bar hem henne och på så 
vis blev hon räddad och allt slutade lyckligt.

En annan episod från min fars skoltid, var 
när han första gången fick se en automobil. 
En bil kom på vägen utanför skolan och 
läraren avbröt lektionen och eleverna fick alla 
gå fram till fönsterna och beskåda detta på 
denna tid ovanliga fordon.

Sven Pålsson, min farfar, hade tillsammans 
med Olof Nilsson i Mölletofta uppdraget att gå 
"brandsyn". Olof Nilssons dotter har berättat 
för mig, att "gubbarna" var "malliga" den

dagen de fick ficklampor att lysa i 
skorstenarna med.

Det blev yngste sonen John som stannade 
kvar i hemmet i Kedarp, sedan de tre äldsta 
syskonen gift sig och flyttat från hemmet.
Sven Pålsson avled 1930 och kvar i Kedarp 
var sedan änkan Hilda, sonen John och 
Hildas syster Elida, som flyttat dit någon gång 
på 1920-talet från Malmö.

Stor dramatik blev det 1934 i Kedarp. Elida 
avled där efter en tids sjukdom. En varm 
sommardag bisattes hon och på natten 
därefter blev det åskväder. Åskan slår ned i 
boningshuset - en gammal korsvirkeslänga - 
och antänder. John rusar ut i stallet för att få 

ut en ko, som stod inne 
för att hon väntades 
kalva. Hilda - min farmor 
- som hade sin säng i 
'lilla stuga' - gick igenom 
köket in i 'stora stuga', 
där de hade extra pengar 
hemma för den stun
dande begravningen, 
hämtade pengarna, men 
snubblade och föll när 
hon skulle ta sig igenom 
köket för att komma ut. 
Skorstensmuren hade ra
sat ned på köksgolvet. 
Dock hann John komma 
och hjälpa henne så att 
hon blev räddad och kom 
ut och pengarna fick hon 
med sig. Hela bonings
huset brann ned men 
uthusen räddades.

Som väl var hade ju farmors syster Elida, 
som 'stått lik' i boningshuset bisatts före 
branden. Jag tror, att om så inte hade hunnit 
ske, hade min farmor tagit det mycket hårt.

John Pålsson köpte då den lilla gården och 
byggde nytt boningshus.

Sedan farmor avlidit 1938 gifte sig John 
med Sonja Jansson från Stidsvig och dessa 
fick två barn Mats och Ingrid, vilka blev femte 
generationen, som växte upp här i Kedarp.

Mats Pålsson är idag gårdens ägare och 
har sin bostad där, men har utarrenderat 
marken och är anställd vid Klippans 
Pappersbruk.

Pål Jönsson och Kerstin Kristensdotter

Inga Pålsson, Helsingborg
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ETT TRAGISKT 400-ARS MINNE

Så säger rubri
ken i en av våra 
lokala tidningar 
den 16 april 1960.

Artikeln berättar 
om hur Peder 
Jensen och hans 
hustru Kerstin, två 
söner 19 och 17 
år gamla samt en 
dotter 12 år gam
mal miste livet.
Den ende i famil
jen som klarade 
sig ifrån det besti
aliska dådet var 
den 14-årige so
nen Truid.

Den sorgliga händelsen inträffade i Mölle- 
tofta natten till skärtorsdagen år 1560 och 
beskrives i artikeln i stora drag så här.

Peder Jensen höll på att hugga ved till 
påskens brygd och bak, då framåt kväll- 
ningen en lösdrivare uppenbarade sig och 
bad om husrum för natten. Mannen kom från 
Helsingborg och hette Bent Thruidsön. Han 
hade en yxa med sig och erbjöd sig att hjälpa 
till med vedhuggningen. Som tack för sin 
hjälpsamhet fick Bent ligga i stugbänken över 
natten. Peder lade sig utanför, ty han måste 
gå upp under natten och titta till ölet. Hustrun 
och dottern lade sig i en annan kammare. De 
två äldsta pojkarna lade sig också här medan 
den yngste pojken lade sig på ugnen.

Så snart Thruidsön märkte att Peder sov, 
steg han upp, tog sin yxa och slog ihjäl 
honom. Därefter gick han ut i kammaren. Då 
kvinnan fick syn på honom kallade hon på sin 
man och frågade vad Thruidsön gjorde där. 
Hon fick inget svar och rusade då upp, men 
möttes av gärningsmannens yxa. Yxhugget 
tog i sidan på kvinnan, dock inte värre än att 
hon kunde ta sig in till sin man. Tyvärr bara 
för att finna honom död.

I samma ögonblick hade den äldste sonen 
vaknat och det blev slagsmål mellan honom 
och främlingen. Kerstin ropar på sin yngste 
son Thruid och varnar honom för främlingen 
och ber honom att gömma sig. Pojken 
springer till dörren men eftersom den var låst, 
hoppade han upp på ugnen igen och gömde 
sig under en dyna.

Den äldste poj
ken hade sånär 
blivit mördarens 
överman men 
den andre bro
dern vågade inte 
hjälpa till under 
den vilda brott
ningen utan låste 
in sig i kammaren 
och gömde sig. 
Så blev också 
den äldste pojken 
dödad.

Nu sprang mör
daren in i stugan 
igen, mötte flic

kan, som han kastade mot dörren och 
därefter slog ihjäl. Strax därefter gav han 
modern det dödande hugget.

Efter detta gav sig mördaren på dörren till 
kammaren där en av pojkarna låst in sig. 
Mördaren ber pojken öppna dörren frivilligt 
men får till svar: ”Jag törs inte för du hugger 
ihjäl mig”. Då pojken inte öppnade dörren 
högg mannen sönder dörrfästena och gick in 
till pojken, som bad för sitt liv. Desperadon 
lyssnade inte på pojkens böner och med ett 
hugg ändades 17-åringens liv.

När han nu tagit livet av dessa fem per
soner tog han en värja och stack i dynan för 
att kontrollera så att inte Thruid fanns kvar på 
ugnen. Thruid låg alldeles stilla och gav inget 
ljud ifrån sig. Detta blev hans räddning.

Nu gick mördaren husesyn och tog vad han 
hittade i pengar och värdesaker, bl.a. skar 
han av silverknappar och spännen från 
kläder.

Slutligen sadlade han bondens häst, lasta
de på tjuvgodset och red mot smålands
gränsen. Thruid sprang genast till närmsta 
torp som var Övarp och berättade vad som 
hänt. Människorna här begav sig genast till 
gården och tidigt på skärtorsdagsmorgonen 
kunde de endast konstatera att fem männis
kor mist livet. Man lät göra kistor och på lång
fredagen begravdes de mördade.

Mördaren kom inte längre än ca 1,5 mil. 
Hästen vägrade att gå över en mosse. 
Ryttaren steg då av för att leda hästen. 
Hästen slet sig och sprang till ett ställe där 
man brukade mata svin. Här gick hästen till

Gården i Mölletofta, som den såg ut på 1940-talet
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morgonen och igenkändes som Peders i 
Mölletofta.

Mördaren fortsatte till fots och kom 14 mil in 
över gränsen, innan förföljarna fångade 
honom. På tillbakavägen visade han sina 
fångvaktare ett bälte som han hade hängt i 
en björk i skogen. När han tillfrågades om 
orsaken, svarade han att han hört att om en 
tjuv lämnade efter sig en del av det stulna 
skulle man sluta att leta efter honom.

Mördaren Bent Thruidsön undgick inte sitt 
straff. Först fördes han runt och blev före

visad på olika platser, man plågade honom 
bl.a. knep man honom med tänger. Det 
samlades mycket folk överallt som ville titta 
på mördaren från Mölletofta. Därefter slog 
man sönder hans kropp och slutligen steg- 
lades han på backen ovanför Mölletofta.

Som vanligt vid denna tid när något ovanligt 
hänt så diktades en visa om händelsen, så 
även nu. Den började enligt uppgift så här:

" Bent Truidsön schulle till Sverrig gaa och 
fandt dend stie till Mölletofft Laae ...."

Sten Svensson, Klippan

Källa: T idningsartikel 1960 04 16, funnen hos 
Johan Larsson, G råm anstorp

Om gamla seder och bruk i Östra Ljungby i gamla tider före år 1850
H uset och hem m et!

Då man byggde ett boningshus, borde det 
om möjligt ligga med gavlarna i Norr och 
Söder, man lade gå grunden efter Pol
stjärnan.
De gamla stugorna voro "Ryggåsstugor" med 
låga ytterväggar.
Ytterdörren bestod av två halvdörrar, en 
nedre och en övre halfva. Den övre kunde 
öppnas övver då den andra var stängd. Den 
nedre var gärna stängd för att hindra svin och 
andra djur att gå in. Dörren låg och 
dörrtröskeln, "dörrskammelen", mycket hög. 
Fönstren voro små med blyinfattade eller 
med i träet inpassade rutor, (med trä på båda 
sidor och utan kitt.)
De voro ej till att öppna då de voro 
fastspikade, vanligen med hästskosöm.
För natten stängde man för fönstren med 
träluckor, eller små dörrar, som om dagen 
lågo intill väggen, de hängde på små staplar 
eller gångjärn vid fönstrets sida. På dessa 
träluckor voro i mitten avsågade en öppning, i 
form af ett hjärta eller en halvmåne.
Väggarna voro af plank, s.k. "bålaväggar" 
eller också små klenehus s.k. stakaväggar.
De sistnämnda voro vittade med kalk både in 
och utvändigt.
Yttertaket var af halm, med långt utsprång 
s.k. "takskägg" så att väggen skyddades för 
regnet.
Invändigt var taket klätt med hyvlade bräder, 
breda liksom golvbräderna.

Taket skurades med halmviskor och sand en 
gång om året, vanligen före Jul, då äfven 
väggarna vittades med kalk.
Vid ena sidan om stugan var ett rum kallat 
"huset" där kistor och kläder m.m. förvarades. 
Vid andra sidan var köket och mittemot köket 
var bakugnen, som der huset var smalt, gick 
ett stycke längre ut på baksidan af huset, än 
vägen förövrigt den hade då ett särskilt litet 
tak.
Både bakugnen och skorstenen voro ofta 
uppmurade af gråsten och lera. Spiskällare 
var av stora släta gråstenar. Golvet i Köket 
var också af släta gråstenar. Golvet i Stugan 
var oftast a fjord eller lera.
Grytor och kittlar hade höga ben, för att 
kunna elda under dem på den öppna spisen. 
Annars hade man trekantiga med tre fötter 
försedda järn s.k. fotingar, på vilka kokkärlen 
kunde sättas då de ej hade ben.
Ugnen i stugan var en s.k. "utläggare" som 
eldads utifrån köket. Hålet i väggen där röken 
från ugnen utgick till skorstenen kallades 
"Lurehålet". Användes för att däri steka sill, 
vilket kallades "lura sill".
Där uppvärmde man också, nyss huggna 
björkträ, som då de blivit varma, spåntades till 
torrvedsstickor, som efter torkning användes 
till uppgörandet af eld eller till belysning i 
Köket.
Golvet i stugan sopades med björk- 
vedskvastar beströddes med sand av fint 
hackat enris helst varje dag.
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Uthusen voro uppförda med tjocka gråstens 
väggar, eller också av staka eller båla 
väggar.
Korna bands med "träklamar" om halsen med 
rep eller vidjor. Ofta så att repet eller vidjan 
gick genom båloväggen med en knut på 
yttersidan: då kunde korna hastigt lösas, 
genom att avhugga knutarna. Ovan gavlarna 
voro ofta flätade av björkaris mellan upp och 
med stående stakar.
Portarna som utgjorde ingången till den 
kringbyggda gården voro av bräder, ej fästa 
med spikar utan med stora tränaglar.
Inga gångjärn behövdes utan var en stolpe 
nersatt i en urholkad sten och på denna vred 
sig porten då den öppnades.
Porten stängdes med en stor träklinka och för 
natten med en träbom på insidan. Alla dörrar 
voro stängda på samma sätt med träklinkor, 
för att upplyfta klinkan från den andra sidan af 
dörren var en läderrem fastsatt vid klinkan 
den gick genom dörren i ett hål, så att då 
man drog i remmen, lyftades klinkan och 
kunde så dörren öppnas.
Belysningen var talgljus som tillverkades 
genom doppning eller då de skulle vara fina 
och stora genom formning i formar av plåt. 
Även användes enkla lampor fyllda med tran 
hemma tillverkade vekar. Det enklaste vare 
en låg fyrkantig skål, i ett av hörnen lades 
vecken i en genom stungen kork.
Innemot 1830-talet användes torrvedsstickor 
som belysning, de vore ganska besvärliga 
och eldfarliga. Min morfar, som var född 1815 
omtalade, att då han i sin ungdom tjänade i 
Rösa by i Gråmanstorp socken, var hans 
syssla om kvällarna att med torrvedsstickor 
lysa för pigan som spann lin. Han skulle då 
hafva ett kärl med vatten i för att däri släcka 
de glöder som föllo af stickan. Så att ej någon 
eldfara kunde uppstå.
Som den tiden ej fanns några tändstickor var 
man noga med att elden i spisen eller ugnen 
ej slocknade under natten ty det var ofta 
besvärligt att med flinta och stål i ett s.k. fyrfat 
med fnöske upptända ny eld. Det var ofta 
bekvämare, om elden hade slocknat att gå till 
granngården för att t.ex. i en gammal träsko 
låna ny eld. Låna värme i "hinstuen".

Texten ä r en bokstavstrogen avskrift från:
G ottfrid  Frids an teckn ingar från 1935 
Ö stra Ljungby och Källna socknars hem bygds
förening

KULTURPRISTAGAREN ÅR 2001

Johan Larsson i sin rätta miljö

Vår förening med styrelsen i spetsen vill 
gratulera vår Hedersledamot Johan 
Larsson till Klippans kommuns Kulturpris.

Johan föddes den 2 oktober 1912 i Damm
huset, Bjersgård. Föräldrarna Anton Larsson 
och Hulda Jansson fick ytterligare 2 barn, 
Karl och Ebba födda 1916 resp. 1922.

Föräldrarna var inte gifta vid Johans födelse 
och eftersom Huldas inkomst behövdes till 
det planerade hemmet , uppfostrades Johan 
hos sin mormor och morfar i Bjersgård. Där 
stannade Johan till dess han var 12 år.

Johans far och mor gifte sig 1915 och 1916 
flyttade de till Kanneberga, Smålarp. 1922 
flyttade de till Össjö. Anton hade då börjat på 
Pappersbruket, arbetade skift och cyklade till 
och från arbetet.

När Johan var 12 år flyttade han till sina 
föräldrar i Össjö, för att han skulle ut och 
börja arbeta som ”bonnadräng” Det var inget 
vidare trivsamt arbete, så vid 16 års ålder 
började Johan arbeta på trädgårdsmästeriet 
på Bjersgård. Lönen var 30 kr i månaden.

Efter exercisen 1933 fick Johan åter arbete 
på Bjersgård denna gång i skogen. Arbets
tiden var då 9 tim per dag men på vintern 
endast 8 tim. Lönen hade stiget till 4.50 kr 
per dag, men vid vissa arbeten på ackord 
kunde man tjäna ända upp till 8 -  9 kr per 
dag. ”Då kände man sig rik” , säger Johan.

År 1936 vid 24 års ålder började Johan att 
arbeta på Pappersbruket, slutade där som 
”skärare” 1963, för att fortsätta sitt arbete 
med papper på Ljungbergs Tryckeri. På
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Ljungbergs stannade Johan till pensionen år 
1977.

Johan och hustru Agda Johansson från 
Trullstorp vid Vasasjön gifte sig i oktober 
1943. De fick två pojkar, Lars-Erik och Bo, 
dessutom tog de en fosterpojke, Tommy 
Hansson.

År 1950 köpte Johan och Agda gamla 
Banvaktsstugan i Gråmanstorp och Johan 
lever kvar där som änkeman sedan 1998.

I 41 år arbetade Johan med papper, på 
Pappersbruket och på Ljungbergs, så det är 
kanske inte så konstigt att han är intresserad 
av tryckta saker på papper. ”Nähä du”, säger 
Johan, ”jag köpte mina första vykort i slutet 
av 20-talet. Det var 50 st. och 5 kr betalade 
jag. Det var mycket pengar. Mina kompisar 
tyckte inte jag var klok.”

Dessa vykort var tagna av Blomgren och en 
del av dem finns inte ens i bibliotekets 
förteckning över befintliga glasplåtar. Kanske 
är de, de enda som finns? Till historien hör att 
Johan köpte dessa vykort av Blomgren själv.

Det var nog då mitt intresse för Hembygden 
började, tror Johan, och sedan har det 
fortsatt. Inte enbart vykort utan allt som rör 
Hembygden har klippts ut och arkiverats. Inte 
bara Hembygden har intresserat utan man 
hittar även pärmar med Örkelljunga och 
Kullabygden. Naturligtvis har Bjersgård en 
egen pärm.

Dödsannonser började Johan att klippa ut i 
början av 50-talet. De sitter i datumföljd med 
Gråmanstorps kyrka för sig, resp. Vedby och 
V. Sönnarslövs kyrka för sig. Pärmarna är 
registrerade med utgångspunkt från vilken 
socken, som är berörd.

Johan kan inte på rak arm säga hur många 
pärmar, han har samlat på sig, men en snabb 
överblick gav vid handen ca 150 -  200 st.

Ren släktforskning har inte Johan sysslat 
med, utan det har han överlåtit åt andra att 
göra. Johans släkt är dokumenterad till 
ungefär slutet av 1700-talet.

Men det är inte bara det att Johan har 
samlat en massa tidningsurklipp och en 
massa vykort. Johan vet i stora drag vad han 
har. Han själv är också en oerhört stor 
kunskapskälla och det bästa av allt, Johan är 
fortfarande nyfiken på det mesta. Vi i 
redaktionen för Åsbo Släktblad är naturligtvis 
mycket tacksamma för att vi får nyttja Johans 
kunskaper och hans pärmar. När vi har brist 
på artiklar, ringer vi Johan och talar om vilken 
socken det gäller och frågar om han har

något av intresse för medlemmarna. Det tar i 
regel bara någon minut, så får vi en historia 
till livs.

När Johan och jag skildes åt efter denna 
intervju, sade han så där i förbigående: "Vet 
du att både min far Anton och min farfar 
Johannes har bott på Össjö Krog, när den 
stod på sin ursprungliga plats...... ".

Intervjun gjordes av:
Sten Svensson den 27 oktober 2001

£ob fu l od) &ott Jtptt lår 
od)

Gtt tftort tack

för det fjångna året vitt 
ÅsBo Släkt- och folklivsforskare 

rikta titt

%lippans kommun 

‘R S f- fr y c k A f  

‘Enskilda sponsorer
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I somras ringde Marianne Björkman, bosatt i Stockholm och ville veta lite om bl.a. Gråmanstorp. Vi föreslog 
henne att kontakta Ingrid Tann, som ställde upp och hjälpte till. Marianne berättade om släktresan till USA, 
som hon hade gjort under sommaren och vi bad henne skriva en artikel till vår tidning. Vi fick nedanstående 
artikel, som Mariannes broders granne hade skrivit åt henne.

The Björkman Reunion
Ett transatlantiskt släktförenande

Vi är många som har släktingar ”over there”, 
som det heter. Sverige var det land som näst 
Irland hade den största emigrationen till USA 
på 1800-talet. Ungefär en fjärdedel av befolk
ningen lämnade landet för att fara till en ny 
kontinent som lovade dem större frihet. 
Amerikaresan var ett enormt äventyr. Vi som 
idag letar efter släktingar i USA glömmer 
kanske vilket företag förfäderna gav sig in på. 
De flyttade, för resten av livet, till ett nytt land. 
De fick politisk, religiös och ekonomiskt frihet, 
men endast till priset av ett enormt arbete. De 
behärskade inte språket.
De som emigrerade var de djärvaste, mest 
företagsamma, mest initiativrika. En av dem 
var David Björkman, son till Christian Nilsson 
och Bengta Björkman, Klippan. Resten av 
oss finns kvar här.
En gymnasiestudent, sedermera leg.läk. 
Marianne Björkman, Stockholm blev nyfiken 
på sina USA-släktingar sedan hon hittat en 
adress i sin bortgångne farfars papper. Hon 
skickade 1958 ett kort adresserat till David 
Björkman och fick kontakt. Inte med David, 
som sedan länge var avliden, utan med 
ättlingar till honom.
I somras reste hon med sina syskon, brodern 

Tommie, journalist ( min gode vän och 
granne), och systern Britten, lärare, till USA 
på en släktreunion. 92 i släkten var med och 
släktträffen hölls i The Leadership Center i 
Aurora, Nebraska.
Allt började 130 år tidigare. 1869 lämnade 
David Björkman ett fattigt statarliv i Åby no 2 
(Klippan) i Skåne och reste till USA -  utan att 
kunna ett ord av det nya konstiga språket. 
Efter fem års slit gifte han sig i New York med 
Johanna Christina Carlson, svensk emigrant, 
flyttade till Nebraska, köpte en farm -  som 
sedan har gått i arv inom släkten. Köpet av 
marken i Nebraska fick göras först sedan 
man brukat jorden i 5 år. Under dessa år 
bodde David, hans hustru och barn i en 
”jordkula”.
Här intill är kopia på det ståtliga papper han 
fick som bevis på att han blev amerikansk 
medborgare 1880. Vi svenskar får nöja oss

med att bli ett nummer i skattemyndighetens 
dator.
David var farfars farbror till journalisten 
Tommie Björkman. Tommie fann nyligen i sin 
farfars och pappas efterlämnade papper 
några brev från USA, skrivna i början av 
1900-talet. Ett par av dem präglas av 
gudsfruktan och nykterhet, två egenskaper 
som många emigranter tog med sig till USA. 
Breven är mycket intressanta som 
tidsdokument: de speglar den debatt som 
pågick i USA om alkoholmissbruk och 
nykterhet sedan mitten av 1800-talet.
De frikyrkliga rörelserna bidrog till det 
amerikanska alkoholförbudet 1920. Det var 
väl välment. Men det blev en viktig 
inkomstkälla för Al Capone och andra 
entreprenörer inom svart whiskydistribution. 
Deras framgångar visade att även om alla 
nykterister var amerikaner så var alla 
amerikaner inte nykterister.
Förbudet slopades 1933. Al Capone satt i 
fängelse 1931-1942 och nyktrade till under 
denna period.
Marianne Björkman har gått vidare med 
släktforskningen. Davids bror Nils Christian 
var kakelugnsmakare. Han stannade kvar i 
Sverige. Hans son Axel B.O. Björkman var 
aktiv inom NTO och IOGT -  släkten Björk
man har alltså ett intensivt intresse för 
nykterhet, även om draget av rättrogenhet i 
denna fråga har något mildrats med tiden. 
Axel B.O. var också en pionjär inom de fria 
sjukkassorna, ett privat arrangemang som 
föregick dagens sjukförsäkring.
Axel B.O. hade tre barn. Ett var sonen Gösta 
som blev ledarskribent på Expressen från 
tidningens start 1944. Hans son Tommie 
arbetade på Expressen i mer än 30 år. 
Tommies släktingar har imponerande hus och 
farmer i Nebraska. Min mor och hennes 
syskon hade några kusiner som emigrerade 
till USA. En av dem kom på besök 1962 och 
bjöd sin svenska släkt på ett kalas som 
visade i vilket land man bör bo för att tjäna 
pengar.
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En stilla undran: Antag att de djärvaste, mest 
företagsamma, hade stannat kvar här, och 
resten emigrerat. Då hade det kanske nu varit 
en fördel att bo kvar i Europa.

NILS-ERIC  SAN DBER G
f  d ledarskribent i Dagens Nyheter

David Björkmans bevis på att han blev amerikansk medborgare år 1880

CIo I new toektv [ ss' il ^emembered,

That on the...■/'•;./ of......................... (ST ...........................................-..........  m the

year of our Lord one thousand eight hundred opweighty-..................._..........................

appeared in the SUPERIOR COURT OF TBB CITY OF JfEW YOBK,
(the mid Court being a Court of Record, having Common Law Jurisdidion and a Clerk and Seal) ■ 
and applied to the said Court to be admitted io become a

p lis n  o! IB® J|i§M pates sl I Im In ,
pursuant to the provisions of the several Ac.ts of the Congress of the United States of America, for 
that pur2)0se made and provided. And the said appdimnt having thereupon ptroduced to the Court 
such evidence, made such dedaration and renunciation, and taken such oaths as are hy the said 

Acts required,

liereiifton, it w a s  o rd e red  b y  th e  said Court,  t h a t  th e  sa id  ap p l iea n t  

be adm itted ,  a n d  h e  w a s .a c e o r d in g ly  a d m it ted  b y  th e  sa id  C ourt to  be 

A  C IT IZ E N  O F  T H E  U N I T E D  S T A T E S .

WBSTtMWY Seal of the sftidr Court is héreunto

ajfxed, this..... ...........<Ary e f/f/  . f y A te .  .. l-sSZ3*

and in the one hundred ondjO ffroyn^ y<ntjy<f our Independence.

B y  Tem C o r s r ,

JSsfeÉ

Isaac J .  Oliveb, P iunteb, 78 Du ANE Stbeet.
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Höstens avverkade program

Kyrkogårdsvandring i Västra Sönnarslöv var 
det onsdagen den 5 september. Vi var ett 
tjugotal, som lyssnade när Stina Nilsson och 
Lars-Erik Jönsson berättade om kyrkogården 
och visade oss runt.
Gunnar Olsson visade kyrkan och berättade 
om alla dess värdefulla föremål.
Kvällen avslutades med kaffe och kakor i 
församlingshemmet.

Söndagen den 16 septem ber var det dags 
att åka till Kyrkhult och forska.
Det böljar bli en tradition för Åsbo 
Släktforskare att göra en gemensam tur till 
Kyrkhult.

Föreningens släktforskardag ägde rum lör
dagen den 13 oktober och besöktes av ca 
55 ivriga forskare. Förhoppningsvis hittades 
både gamla och nya kontakter.
Åke Kjellkvist hade bjudits in för att berätta 
om sitt register EMIBAS-Skåne.

Ake Kjellkvist hjälper Karin Håkansson med 
hennes emigrantproblem

EMIBAS-Skåne finns tyvärr bara i två 
exemplar. Det ena har Åke Kjellkvist och det 
andra har Birgitta Grunde i Harlösa. 
Databasen har ännu inte kommit ut i handeln 
eftersom samtliga uppgifter inte är kontrol
lerade.
Åke berättade att det finns ca 171 000 namn 
med Skåneanknytning i regstret, som har 
emigrerat under tiden 1850-1900. Underlag 
för dessa uppgifter är Husförhörs- och 
Utflyttningslängdema. Tyvärr får Åke och 
Birgitta inte den hjälp de behöver med 
uppgiftskontrollen.

Åsbo Släkt- och Folklivsforskare, med Barbro 
Andréll som drivande, har på ett utom
ordentligt sätt hjälpt till med kontrollen, så 
'vårt' område är klart. Åke och Birgitta har 
arbetat med de här uppgifterna i ca 10 år och 
om ingen hjälp erhålles, så dröjer det nog 
ytterligare 10 år innan vi kan ta del av dessa 
uppgifter.
Men ...har ni problem hjälper Åke gärna till. 
Han kan nås enligt följande:
Åke Källkvist, Box 93, 245 21 Staffanstorp, 
tel. 046-25 50 20, fax 046-25 51 22.
Åke vill helst att man kontaktar honom via 
SGFs hemsida Rötter.

I detta sammanhang vill vi inom redaktionen 
passa på och nämna att i 'Släkthistoriskt 
Forum' 4/2001 finns en artikel av Elisabeth 
Thorsell, som handlar om databasen 
'Emigranten'. Emigranten finns på två CD- 
skivor och innehåller en rad olika historiska 
databaser. Bland annat en, som heter 
'Emihamn' och omfattar ca 1,4 miljoner 
personer vilka utvandrade från våra olika 
hamnar. Köpenhamn och Hamburg ingår 
även i detta register. Elisabeth påpekar en 
del brister men rekommenderar ändå 
'Emigranten' varmt.

Birgit Nilsson från Oderljunga berättade 
onsdagen den 14 november för oss om lite 
ovanliga källor, som man kan ha nytta av för 
by- odi gårdsforskning.

Årets sista program var Julöppethus. Vi 
träffades onsdagen den 5 december, drack 
glögg och åt pepparkakor. Kvällen fortsatte 
med visning av gamla diabilder. Den, som 
hjälpte oss att identifiera diabilderna var 
kvällens 'gästberättare', Johan Larsson. 
Naturligtvis bjöds vi även på Ingers och 
Lenas goda kaffe och julkakor.

Föreningen har haft öppet hus och Öppen 
lokal under hösten.
Besökarna har ibland varit många och ibland 
lite färre.

Sten Svensson och Agneta Rosengren
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Nyheter i  vart Arkiv

•  En del nya mikrokort

Vedby församling är komplett

•  Torp och Torpare
Hyllstofta, Linneröd, Lycke och 
Svenningstorp

Från Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga

• Släktforskam as årsbok 2001 

Sveriges Släktforskarförbund

• Skäralid i gången tid

Berättelser nedtecknade av Folke 
Jönsson

•  Anor i folkupplaga 
Släktforskning som folkrörelse

Av Lennart Bömfors

• Gravstensinventeringen i Västra 
Sönnarslöv
Alla stenar inventerade sommaren 2001 

Stina Nilsson och Bengt O Bengtsson

• Norra Asbo Dombok 1680-1681
Bokstavstrogen avskrift

Gåva från Landsarkivet i Lund

Åsbo Släkt - och Folklivsforskare tackar 
för alla bidrag till vårt arkiv!

Intressanta länkar på Internet

Från Jan Nilsson i Staffanstorp har vi fått 
följande tips. På Förbundsrötter har man 
startat en tipssida:
http:/www.genealogi.se/forbund/redakt.htm 

Tipsa oss gäma om fler bra adresser.

Information

I Angeläget 2/2001 läser vi följande. Sedan 
1999 är alla medlemmar i alla medlems
föreningar gruppolycksfallsförsäkrade via 
Sveriges Släktforskarförbund. Försäkringen 
är tecknad hos i f  (fd Scandia). Försäkringen 
gäller olycksfallsskada som drabbar den 
försäkrade under arrangemang i regi av 
Sveriges Släktforskarförbund eller dess 
föreningar, samt vid resa direkt till eller från 
sådant arrangemang.
För mer info - kontakta Barbro Andréll.

Östra Ljungby -  vill ni läsa mer?

Besök i så fall Tingsgården i Stidsvig. Där 
finns 24 handskrivna böcker, som innehåller 
bouppteckningar, auktioner, utredningar och 
arvsskiften mm från Stidsvig, Östra Ljungby 
och Källna.
De omfattar åren 1859-1936.
Böckerna är skänkta av Ingegerd Paulsson, 
övarp och Margareta Borgman har skrivit ett 
register över innehållet.

Redaktionen ber om ursäkt för att vi åter 
igen skrivit fel namn.
Det var Bengt O Bengtsson, som lämnade 
styrelsen efter fem år.

Till sist vill vi i redaktionen tacka för alla 
bidrag till tidningen under året. Utan er 
medverkan blir det inte mycket till tidning.
‘iH  önskar er atta en skön och avkopplande 

ReCg och ser fram emot många nya bidrag till 
nästa års Åsbo Släktblad.
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Jfrågelåban Brev till frågelådan
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare
Box 191
264 22 Klippan

Har Du Dina rötter i örahult eller släktforskar på örahult?

Kristina Broddesdotter's och Gustav Olssons släktförening har funnits i 32 år och har sammankomst vart 
annat år. Det brukar vara 60 - 80 släktingar som träffas och den 9 september 2001 var det en träff i östra 
Ljungby. Man beslutade då att försöka göra en släktbok över släkten som har sina rötter i Örahult 1, 
Oderljunga. Huset finns fortfarande kvar sedan 1600 talet och är nu Hembygdsgård.

Föreningen har fått ett bidrag från SparbanksStiftelsen i Klippan för att ta fram en släktbok och om möjligt 
även en CD skiva för släkten i USA. Jag söker därför kontakt med alla som har sina rötter i örahult eller på 
annat sätt har anknytning till örahult

Jag har varit kontakt med en hel del släktingar och släktforskare under årens lopp och fått material av dem 
men jag vill att de kontaktar mig igen och om möjligt kompletterar mitt material. Jag kommer givetvis att ange 
vilka som har bidragit med material.

På min hemsida www.ripa.se/carl-erik hittar du under Broddessonsläkten, Bilsten- och Belstene- släkten 
med rötter i örahult, Oderljunga.

2500 personer och av dem är 1123 direkt ättlingar till Oluff. Av dessa lever eller levde ca 475 i USA .

örahultsgården en 400-årig släktgård som släkten har bebott i sedan 1585. Den disponeras av Perstorps 
hembygdsförening.

Oluff Pedersen född omkring 1585 Han var den förste ägaren
Suend Ollsön född 1613-1615
Kiäll Svensson f 1643
Sven Kiällsson f 1681
Kjell Svensson f 1735
Nils Kjellsson f 1767
Kjell Nilsson f 1800
Sissela Kjellsdotter f 1846
Botilla Kjellsdotter f 1849
Albert Jönsson f 1875 han var den siste ägaren i släkten och dog 1961

Boken skall vara klar i maj 2003 och ansvarig för den blir Carl-Erik Ripa. På en CD skiva skulle man även 
kunna ha ytterligare uppgifter om Oderljunga - Perstorp.

Carl-Erik Ripa 
Tellandersvägen 1 
443 32 Lerum 
Tel. 0302-12054 
E-mail: carl-erik@ripa.se 
Hemsida www.ripa.se/carl-erik

åsrtio &läfet- otf) Jfolkltostorökare tjälöar alla npå mtbletranar bälfeomna t förenmgett!
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Program för våren 2002

Lördag 2/2 ÅRSMÖTE med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
kl. 13.00 "En resa genom Skåne”, kåseri till bilder med Ella och Lennart

Sandberg.
Se separat inbjudan.

15-års ju b il e u m
Vi firar föreningens 15 år med en föreläsningsserie 

med temat ”Människorna i våra härader från då till nu”

Onsdag 20 mars 
kl. 19.00

Onsdag 10 april 
kl. 19.00

Onsdag 17 april 
kl. 19.00

Maj

De första människorna som kom.....
Claes Ruderstam, högstadielärare, lokalhistoriker och aktiv i 
Wittsjö hembygdsförening föreläser om de första människorna 
som befolkade Åsbohäradema och deras levnadsvillkor. 
Studiegården 47:an

Kristendomen och kyrkorna
Anders Ödman, Fil. dr. i arkeologi och chef för historiska museet 
i Lund föreläser om hur kristendomen och kyrkorna kom till våra 
bygder.
Gråmanstorps kyrka

De medicinska framstegens betydelse fö r befolkningens 
utveckling...........
Anne Gudmundsson, sjuksköterska med mångårig erfarenhet 
av folkhälsovård och aktiv släktforskare belyser människomas 
vardag ur ett medicinskt perspektiv och hur den medicinska 
kunskapen ledde till befolkningsutvecklingen under 1800- och 
1900-talen.

De som gav sig av........
Barbro Andréll berättar om varför människor gav sig av från 
våra bygder och vart de tog vägen.
Studiegården 47:an

Vår sedvanliga vårutflykt äger rum under maj månad. Program 
ännu ej fastställt. Se annons i NST och HD.

ÖPPET HUS I VÄR LOKAL, (kl. 19.00 om ej annat anges)
Hela vecka 2 (7/1-11/1) kl. 10.00-16.00
Måndagar: 21 januari 18 februari 18 mars 15 april 13 maj
Torsdagar: 7 februari 7 mars 4 april 2 maj 30 maj

ÖPPET FÖR MEDLEMMAR I LOKALEN: fredagar i udda vecka kl. 13.00-16.00 under 
januari - maj

VÄL M Ö TTi


