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Bäste läsare!
Känner du till namnen Hans Budde, Jeppa Budde Hansson, Ola Jeppsson, Anders
Olsson, Ola Andersson, Anders Andersson? Vet du att släkten Klinteberg har sina
rötter i Gödelöv och vet du var Gödelöv ligger? Om du inte gör det sitter du i samma
båt som nästan alla andra i vår släkt. Själv hade jag inte den blekaste aning om
något av namnen eller var Gödelöv ligger förrän för två år sedan. Det var nämligen
då jag började mina första trevande steg i forskningen om vår släkt. Alla de
uppräknade personerna är faktiskt släkten Klintebergs anor (=rötter). När Hans
Budde föddes har vi inte hittat, men det bör ha varit omkring 1665. Han var således
svensk medborgare med danskt påbrå, levde i trakten av Veberöd och om vi ger
honom och de andra uppräknade personerna ett efternamn som vi känner till blir det
Hans Budde Klinteberg, Budde Hansson Klinteberg, Ola Jeppsson Klinteberg,
Anders Olsson Klinteberg, Ola Andersson Klinteberg och Anders Andersson
Klinteberg. Dessa personers liv spänner över åren 1665-1932.
Det var Anders Andersson, när han år 1881 började arbeta i smedjan på Björnstorps
gods i Gödelövs socken (Gödelöv ligger mellan Genarp och Björnstorps slott i
dagens Lunds kommun), som tog sig namnet Klinteberg. Han flyttar till Malmö i
januari 1886. Han gifter sig 1889 med Elna Olsdotter och härmed börjar nu det som
du kan läsa om i detta dokument. När vi lägger till de i dag levande ättlingarna till
Anders och Elna så spänner vi över åren 1665-2008 vilket blir cirka 340 år.
Du håller nu i din hand en stamtavla (=släktens grenar) och en antavla (=släktens
rötter) för stamfar Anders Andersson Klinteberg och stammor Elna Olsdotter
Klinteberg. Dokumentet innehåller också en del hembygdsforskning rörande
Gödelövs socken, Västra Skrävlinge socken och Malmö stad samt en del kuriosa
och berättelser.
Jag som har dragit igång detta släktforskningsprojekt och håller i pennan för att
försöka presentera arbetsresultatet är Anders Göran Klinteberg (generation 3 i
släktgren Axel Klinteberg). Min far var Gunnar Klinteberg och min farfar var Axel
Klinteberg som i sin tur var son till Anders Andersson Klinteberg och Elna Olsdotter
Klinteberg. Hösten 2006 bestämde jag mig för att gå en kurs i släktforskning för att
lära mig hur man släktforskar. Samtidigt påbörjade jag arbetet med att försöka klara
ut hur vår släkt ser ut numera. Jag började helt enkelt ringa runt till olika personer i
släkten och hade många långa och trevliga samtal. Detta skulle visa sig vara en
lyckoträff och en framgångsfaktor. Detta blev starten på ett släktforskningsprojekt
vars arbetsläge du kan läsa om här.
Det är flera i släkten som hjälpt till på olika sätt med att ta fram uppgifter till mig men
också medverkat i olika aktiviteter. Jag vill här framhålla två personer som har varit
särskilt viktiga och avgörande för att vi kommit så långt som vi har gjort idag. Dessa
två kommer att vara viktiga även i det fortsatta arbetet. Jag talar om Ulf Klinteberg
(generation 3 i släktgren Oscar Klinteberg) och Lis-Lott Janheden (generation 3 i
släktgren Alma Sjögren).
Ulf Klinteberg äger domänen ”klinteberg.se” på Internet och han erbjöd sig att
utarbeta en hemsida där allt släktforskningsmaterial kan publiceras.
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Lis-Lott Janheden har släktforskat i många år och hade därmed redan en stor mängd
uppgifter och underlag som hon direkt kunde lämna till arbetet. Det som saknades
har hon mycket välvilligt, förtjänstfullt och ofta med en omfattande arbetsinsats tagit
fram. Hon har också bidragit med diverse råd och tips till mig som nybörjare.
Lis-Lott är den som verkligen rotat i de olika typerna av kyrkoböcker och försökt tyda
och tolka både möjliga och omöjliga handstilar och stavningar för att hitta våra anor
så långt tillbaka i tiden som möjligt. Den hittills äldsta anan är Truls Andersson född
1455 och den yngsta ättlingen just nu är Vincent Janheden född 2008-06-26.
Under arbetets gång har kontakter knutits med Gun-Inger Nilsson som är ättling till
stamfar Anders syster Bengta Andersson, med Madeleine Olsson som är ättling till
stamfar Anders bror Johan Andersson, med Kenneth Svensson som är ättling till
stamfar Anders syster Karna Roslund samt Sven Isgren som är ättling till stammor
Elnas halvbror Olof Isgren. Vi har ännu inte fått kontakt med någon ättling i Danmark
till stamfar Anders bror Lars Andersson.
Fortsatt arbete med att forska om släkten och alla nya arbetsresultat och fakta som
kommer fram kommer bara att publiceras på hemsidan. Hemsidan innehåller många
fler individer och familjer och uppgifter om dessa samt olika typer av textdokument
och fotografier. Alla som har en koppling till vår släkt är välkomna att ansöka om ett
användarkonto på hemsidan www.klinteberg.se (Klinteberg släktforskning:Hemsida).
Det som kanske är annorlunda i släktforskningssammanhang med vår hemsida är att
vi inte bara dokumenterar alla avlidna d.v.s. anorna utan också de som lever nu och
de som föds d.v.s. ättlingarna. Det är därför som det är angeläget att så många som
möjligt registrerar sig på hemsidan och sedan rapporterar om vad som händer i den
egna familjen. Det som händer nu kan vi som forskare inte komma åt i någon källa
förrän sekretessen hävs om 70 år enligt nuvarande regler. Det är således inte någon
som förväntar sig att alla ska börja släktforska men det som alla kan göra är att på
enklaste sätt, per telefon eller brev eller mejl eller direkt på hemsidan, informera om
förändringar som sker i familjen när något händer som t.ex. födsel, dop, konfirmation,
vigsel, skilsmässa, dödsfall och begravning.
Detta dokuments innehåll kommer i en eller annan form att återfinnas på vår
hemsida.

Mycket nöje! ☺
Lidingö den 23 mars 2009

Anders Klinteberg
Kompassvägen 4
181 30 Lidingö
08-765 23 83
klinteberg1@telia.com
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SÅ HÄR BÖRJADE DET
Det var en gång en Anders och en Elna som fann kärleken. Anders föddes i
Gödelövs socken i Malmöhus län den 28 november 1862. Elna föddes i Skurups
socken den 17 december 1865 i Malmöhus län. Anders (26 år) och Elna (23 år)
vigdes den 19 oktober 1889 i Sankt Petri kyrka i Malmö och sedan levde de lyckliga i
alla sina dagar!
Men vad hände egentligen med vår släkts stamfar Anders och stammor Elna i deras
liv efter giftermålet och till dess att de lämnade jordelivet på 1930-talet? Jo, det kan
du läsa om på de följande sidorna och i bilagorna som redovisar både en stamtavla
med deras ättlingar och en antavla med deras rötter.
Anders och Elna fick åtta barn varav två dog mycket tidigt:
1. Alma Klinteberg 1890-04-23 -- 1891-12-17
- Född i Malmö stad i S:t Petri församling
- Avliden i Malmö stad i S:t Petri församling

( 1 år)

2. Alma Klinteberg 1892-01-17 -- 1969-10-20 (77 år)
- Född i Malmö stad i S:t Petri församling
- Avliden i Malmö stad i Möllevångens församling
3. Dagmar Klinteberg 1894-03-24 -- 1894-10-03
- Född i Malmö stad i S:t Pauli församling
- Avliden i Malmö stad i S:t Pauli församling

( 0 år)

4. Dagmar Klinteberg 1895-10-05 -- 1970-06-12 (74 år)
- Född i Malmö stad i S:t Petri församling
- Avliden i Malmö stad i Möllevångens församling
5. Axel Klinteberg
1897-11-26 -- 1957-09-14 (59 år)
- Född i Västra Skrävlinge socken i Västra Skrävlinge församling
- Avliden i Malmö stad i Möllevångens församling
6. Oscar Klinteberg 1900-10-28 -- 1967-08-04 (66 år)
- Född i Västra Skrävlinge socken i Västra Skrävlinge församling
- Avliden i Malmö stad i Möllevångens församling
7. Anton Klinteberg 1902-10-16 -- 1979-05-30 (76 år)
- Född i Västra Skrävlinge socken i Västra Skrävlinge församling
- Avliden i Malmö stad i Fosie församling
8. Olga Klinteberg
1905-06-23 -- 1993-04-05 (87 år)
- Född i Västra Skrävlinge socken i Västra Skrävlinge församling
- Avliden i Malmö stad i S:t Johannes församling
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STAMFAR ANDERS PERSONHISTORIA
Anders Andersson föddes den 28 november 1862 i Ättarp i Gödelövs socken och
församling, i Lyngby pastorat och i Bara kontrakt. Anders döptes den 30 november i
Gödelövs kyrka.
Anders föräldrar var Anders Olsson 1837-1915 och Mätta Andersdotter 1835-1914.
Stamfar Anders var andra barnet av totalt åtta. De andra var Bengta Andersdotter
1861-1862, Nils Andersson Rosberg 1865-1957 (ogift), Bengta Andersdotter 18691949 (gift med Christen Andersson), Lars Andersson 1871-1951 (gift med Henriette
Classen), Karna Andersdotter 1874-1968 (gift med Nils Roslund), Johan Andersson
1877-1964 (gift med Christina Nilsdotter) och Olof Andersson 1882-1883.
Björnstorps fideikommiss med Björnstorps slott ägde nästan alla fastigheter och
gårdar i Gödelövs socken. Ägare till fastigheterna och boende på slottet var någon i
den friherrliga ätten Gyllenkrok. Fastigheter och gårdar arrenderades ut och
brukades av traktens bönder. Detta innebar att väldigt många människor som föddes
i Gödelöv och runt om i trakten arbetade och bodde på Björnstorp gods och det
gjorde även Anders Olsson och Mätta Andersdotter.
Anders Olsson var gårdsdräng på Ättarps gård när stamfar Anders föddes 1862.
Gården är kvar och utnyttjas av företaget Björnstorps och Svenstorps Gods för olika
ändamål. Boningshusen är uthyrda till privat boende.
Familjen flyttade 1865 till gården Gödelöv 11 där Anders Olsson arbetade som
dräng. På gården bodde redan stamfar Anders farfar Ola Andersson och hans familj.
Gården är inte kvar.
Familjerna Anders Olsson och Ola Andersson flyttade 1866 till gården Gödelöv 12
där Anders Olsson arbetade som dräng. Det kan vara den gård som är kvar och är
uthyrd till privat boende. Marken brukas av godset.
Familjen flyttar 1868 till ett så kallat gatehus som tillsammans med andra hus
kallades för Gödelöv 24 i både kyrkoböckerna och mantalslängderna. Gatehuset är
kvar och kallas ”Lilltorpet” och ligger öster om Björnstorps torg på södra sidan och
alldeles intill vägen som går från Björnstorps torg mot väg 102. Enligt Gurli Sjöström
(dotter till stamfars bror Johan) byggde Anders Olsson själv gatehuset. Här dog mor
Mätta 1914 och far Anders 1915.
Anders gick i Hyllinge skola som varit skola sedan 1864. Skolan låg troligtvis söder
om vägen mellan dagens Hyllinge och Björnstorps torg i närheten av smedjan (vid
Björnstorps torg) och kan ha varit inrymd i den gård som kallades Ljungmöllan.
Skolan stängdes 1878 efter en inspektion som visade att skolbyggnaden var för
dålig.
Enligt Inskrivnings- och Huvudbok för Hyllinge skola blev Anders inskriven som
nummer 304 den 23 januari 1871 då han var 8 år och slutade troligtvis 1876 då han
var 14 år.
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Under de sex skolåren var Anders närvarande och frånvarande följande antal dagar
enligt tabellen:

Närvarande
Frånvarande

1871
4
201

1872
64
186

1873
77
163

1874
98
163

1875
75
33

1876
90
110

Totalt
408
856

Totalt %
32
68

I våra dagar tycker man säkert att närvaron var mycket låg. Man kan väl misstänka
att Anders behövdes hemma och fick slita med någon form av arbete.
Anders fick under skoltiden betyg i Flit, Fattningsförmåga, Förståndsutveckling och
Uppförande enligt följande tabell:

Flit
Fattningsförmåga
Förståndsutveckling
Uppförande

1871
a
a
b
a

1872
A
A
a
A

1873
A
a
a
A

1874
a
a
a
a

1875
3
2
2
3

1876
3
3

Man får nog säga att ovanstående betyg var mycket bra.
Enligt tabellen nedan fanns det 13 ämnen på skolschemat. Anders betyg framgår
också i tabellen:

Innanläsning
Katekes
Biblisk historia
Välskrivning
Räkning
Geografi
Svensk historia
Sång
Naturkunnighet
Rättskrivning och grammatik
Trädgårdsskötsel
Gymnastik
Linearteckning och geometri
*) Katastrof står det i denna ruta

1871
c
b
b
c
c
c
c
c
*
-

1872
A
A
A
b
b
a
a
a
-

1873
a
a
a
b
a
b
b
c
c
b
c

1874
a
a
a
a
a
a
a
b
b
a
b

1875
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2

1876
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1

Bokstäverna var betygsgrader (A, a, Ab, ba, b, bc, C) som troligtvis var samma som
användes i skolan så sent som på 1960-talet där b är godkänd och bc är underkänd.
Siffrorna var väl också betygsgrader i en skala 1-3. Att detta var i bruk redan på
1870-talet är något förvånande.
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Betygen varierar ganska mycket över tiden. Variationen i betyg har säkert att göra
med Anders varierande närvaro som säkert gjorde att han fick lägre betyg.
Slutbetygen 1876 får väl ändå anses vara bra.
När Anders var 14 år konfirmerades han den 22 februari 1877 i Gödelövs kyrka.
I husförhören för perioden 1876-1881 framgår följande anteckningar om Anders:
 Läser innantill
: ab
 Luthers katekes : b
 Förklaringen
: b
 Förstår
: bc
Bokstäverna var betygsgrader (A, a, Ab, ba, b, bc, C) vid husförhör enligt en skala
som också var i bruk i skolorna ända fram till 1960-talet där b var godkänd och bc var
underkänd.
Läsningen avsåg tryckt stil och inte handskriven.
Med ”Förklaringen” avses hur väl Anders kunde förklara budorden i Luthers lilla
katekes.
Med ”Förståelse” avses hur väl Anders förstod betydelsen i budorden och
förklaringarna.
Av Anders betyg ovan kan man säga att han läste ganska bra, kunde någorlunda
hjälpligt rabbla budorden och förklaringarna i Luthers katekes, men han förstod inte
riktigt vad det betydde.
Eftersom Anders tydligen tänkt sig att bli smed kan man förmoda att han bör ha
arbetat som lärling en tid i en smedja medan han fortfarande bodde hemma. Det kan
vara så att han åren 1877-1880, kanske även tidigare under skoltiden, arbetat som
lärling i smedjan på Björnstorp. Detta är ett antagande och framgår inte i några av de
handlingar som har granskats.
Enligt Anders anställningskort vid spårvägen var han frikallad från militärtjänst.
Då Anders var nästan 19 år flyttar han från föräldrahemmet den 7 oktober 1881 till
Björnstorps hus som var en benämning på alla de tjänstebostäder som fanns på
godset för de anställda. Anders börjar arbeta i smedjan. Som lärling och gesäll fick
Anders säkert inte en egen tjänstebostad utan fick kanske bo tillsammans med andra
gesäller och lärlingar på smedjans loft eller i smedjans stall eller på loftet i smedens
tjänstebostad. Anders stannar kvar i smedjan till den 30 december 1885.
Det var i samband med flytten 1881 till Björnstorps hus och arbetet som smedgesäll
som efternamnet Klinteberg börjar dyka upp i husförhörslängderna. Man kan förmoda
att han då bestämt sig för att bli smed och tagit namnet Klinteberg.
Släkt-/familjenamn är ett efternamn som bärs av personer i en viss släkt. Släkt är en
benämning för personer som är förenade genom blodsband eller äktenskap.
Efternamn är den del av personens namn som anger till vilken familj man hör. År
1901 kom den första lagen i Sverige som reglerade hur antagandet av ett släkt/familjenamn skulle gå till men som också innebar förbud att använda patronymikon.
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Före lagens tillkomst var det vanligen så att människor som inte var adel, präst eller
borgare inte hade något släkt-/familjenamn. I stället brukades något som heter
patronymikon som angav att ett barn var faderns son eller dotter. Dessa
patronymikon var inte släkt-/familjenamn, inte ärftliga och kunde inte bytas bort.
Däremot kunde man ta ett nytt släkt-/familjenamn bara genom att anmäla detta till
prästen. För Anders innebar detta följande:
Anders far var ju Anders Olsson. Patronymikon innebär då att man tar faderns
förnamn, i detta fall Anders och lägger till -son. Då får man Anders+son. Således blev
det Anders Andersson.
I slutet på 1800-talet började man gå ifrån patronymikon och i stället ha fasta och
ärftliga släkt-/familjenamn. Särskilt hantverkare som t.ex. smeder tog oftast ett nytt
släktnamn.
Man kan nog förmoda att om Anders väntat till efter 1901 hade inte släkt/familjenamnet Klinteberg blivit godkänt.
En muntlig historia, som flera ättlingar har hört, var att namnet Klinteberg kommer
ifrån Klint i Romeleklint och att Romeleklint också är ett berg d.v.s.
Klint+berg=Klinteberg.
En annan sak, som kan ha haft betydelse, var att det redan fanns personer som
hette Klinteberg inte alls långt ifrån Gödelöv. Ägare till gården Torna Hällestad var
Per Klinteberg som hade en son Anders Klinteberg född den 23 maj 1876. På en
annan gård, Vallby 2 i Kyrkheddinge fanns det en ägare som hette August
Klinteberg. Så namnet Klinteberg fanns i trakten när Anders tog detta släktnamn.
Det kan ju också vara så enkelt att Anders helt enkelt tyckte om namnet Klinteberg
och tyckte att det lät bra.
När Anders var 23 år flyttar han i januari 1886 till Malmö. Nu händer ett svårförklarat
misstag i folkbokföringen. Från och med nu står det felaktigt i alla handlingar att
Anders var född den 23 december 1862. Detta misstag beror på att i det
Flyttningsbevis, som Gödelövs församling utfärdade och som Anders skulle
överlämna till församlingen i Malmö, står det helt enkelt fel födelsedatum. Ett
mänskligt misstag som var något märkligt då det inte fanns någon Anders som var
född den 23 december 1862 i Gödelövs församling.
Första adressen i Malmö var Bolagsgatan eller Flodgatan i Lugnet nära Triangeln.
I oktober 1886 flyttar han till Södra Förstadsgatan mellan Triangeln och
Viktoriateatern.
Redan 1887 var det dags igen och han flyttar då som 25 åring till Grönegatan eller
Sankt Thomasgatan i närheten av Caroli kyrka och Kattsundsgatan.
Anders (26 år) gifter sig med Elna (23 år) den 19 oktober 1889 i Sankt Petri kyrka i
Malmö. Det nygifta paret flyttar till Södra Förstadsgatan nära Allmänna sjukhuset och
här föds första barnet.
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Därefter har Anders och familjen bott på följande platser:







1892-93 i Sofielund i Västra Skrävlinge socken.
1893-94 på Södra Förstadsgatan vid Södervärn i Malmö stad.
1894-96 på Södra Förstadsgatan eller Tallgatan nära Sankt Johannes kyrka i
Malmö stad.
1896-1905 i Sofielund i Västra Skrävlinge socken.
1905-1907 på Fricksgatan nära Södervärns station i Malmö stad.
1907-1920 på Henrik Smithsgatan och Stenbocksgatan nära dagens
Konsthögskola på Föreningsgatan i Malmö stad.

Den 15 juli 1920 sker sista flytten för Anders och Elna då de tillsammans med barnen
Axel, Oscar, Anton och Olga flyttar in på Bragegatan 4 i kvarter Nr 9 Intagan i gamla
Sofielund i Malmö stad. Enligt Malmö stads adresskalender 1920 ägde änkan
Margaretha Perssons arvingar fastigheten och taxeringsvärdet var 2 500 kr
(ca 39 100 kr i 2007 års penningvärde). Hur mycket Anders och Elna köpte huset för
har inte hittats. Här bor sedan Anders och Elna kvar i resten av deras liv.
Av de bostäder eller adresser/trappnummer i Malmö som Anders själv och senare
familjen bott på är det endast huset på Stenbocksgatan 17, byggt 1903, som är kvar.
Vid en stickprovskontroll i medlemsförteckningarna för det Socialdemokratiska partiet
i Malmö åren 1914-1917 och 1927-1931 har inte stamfar Anders hittats.
Stamfar Anders namn har inte hittats i de elevförteckningar som finns över elever
som genomgått hovslagarutbildningen vid Alnarpsinstitutet åren 1872-1910.
Vid befolkningsräkningen 1890 står Anders fortfarande som smedgesäll, men vid
befolkningsräkningen 1900 står Anders som smed. I den senare är faktiskt Anders
efternamn felstavat. Det är ett mycket prydligt handskrivet utdrag ur Församlingsboken sidan 87 för Västra Skrävlinge församling i Oxie kontrakt i Malmöhus län den
31/12 1900. Där står det Anders Andersson Klintberg. Kanslisten har helt enkelt
tappat bort ett e mellan t och b. Detta stavfel finns sedan med i andra källor. I
befolkningsräkningen 1890 är efternamnet rättstavat. Detta är ett exempel på att det
förekommer fel i källorna.
Var Anders började arbeta 1886, när han flyttade till Malmö, har inte kunnat
klarläggas ännu. Det kan vara så att han började arbeta vid hästspårvägen som
Malmö spårvägsaktiebolag var i färd med att organisera och som startades för
allmänheten den 28 augusti 1887. I spårvägens arkiv framgår att Anders fick lönen
85 kr/månad den 1 november 1900. Denna lön fick man efter 10 års anställning.
Detta indikerar då att Anders arbetade vid spårvägen redan 1890. En annan
pusselbit kan vara att Anders blev anställd som ordinarie den 1 juni 1896. Man kan
förmoda att innan man blev anställd som ordinarie vid spårvägen hade man säkert
arbetat där i många år.

Sida 9 (45)

Den 3 mars 1896 undertecknades ett kontrakt mellan Malmö Spårvägsaktiebolag och
smeden A Klinteberg som innebar att Anders skulle ”...som smed tjena Bolaget…..”
från och med den 1 juni 1896. Lönen var 75 kronor/månad. Han fick dessutom 25
kronor/månad för att avlöna ett biträde.
Anders började den 1 juni 1896 vid Malmö Spårvägsaktiebolag som var ett privat
bolag som skötte lokaltrafiken i Malmö 1887-1904 med hästspårvagnar.
Hästspårvägens anläggningar som stall, vagnhallar och smedja låg i nordvästra
hörnet av Södra Förstadsgatan och Carl Gustafs väg (gamla auktionskammaren) i
kvarteret Lekatten. Inget är kvar idag utan där ligger bostadshus.
I slutet på 1890-talet hade man påbörjat utbyggnaden av spårvägen och dess
anläggningar i kvarteret Spårvägen på Zenithsgatan 68. En ny verkstad, smedja och
vagnhall byggdes här. Flera byggnader är kvar men har andra användningsområden.
Malmö Spårvägsaktiebolag kommunaliserades år 1905 till Malmö stads spårvägar
som brukar förkortas MSS.
Anders fick som stipendiat åka till Stockholmsutställningen 1897 för att studera
moderna växlar och spåranordningar.
Anders kända karriär inom spårvägen var så här:






1 juni 1896
1 juli 1896
1 januari 1908
1 januari 1911
1 januari 1919

Anställd som ordinarie
Smedförman
Förrådsförvaltare
Lagerförvaltare
Förrådsförman

Anders var tydligen fackligt intresserad och tidigt medlem i en fackförening.
I en rapport till förbundsstyrelsen från Avdelning 13 i Spårvägsförbundet daterad
november 1908 framgår följande om Anders: Gift, sex barn, bostad om 2 rum och
kök, inte absolutist, ålder 45 år, fackmedlem i 25 år, var tidigare smed, hyra per
månad 22 kr (ca 960 kr år 2007), nuvarande lön var 125 kr/mån (ca 5 450 kr år 2007)
och nuvarande yrke var förrådsförman.
Att Anders hade varit medlem i facket i 25 år redan 1908 innebar att han startade
redan 1883 i någon fackförening. Det skulle i så fall ha varit ute på Björnstorps gods.
Det är inte särskilt troligt att det fanns en fackförening på det privata godset vid den
tiden. I detta projektarbete har det inte gått att klarlägga vilka fackföreningar och
fackförbund Anders har varit medlem i och när. Följande har dock hittats:




1888-1889 medlem i Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet, Avdelning 4.
1904-1908 medlem i Svenska spårvägsförbundet, Avdelning 4 och 13.
1917-1927 medlem i Svenska kommunaltjänstemannaförbundet, Avdelning 1.
Denna avdelning var Anders tydligen med och startade i Malmö just 1917.

Anders fick den 24 augusti 1921 Kungliga Patriotiska Sällskapets Medalj i silver av
storlek mindre efter 25 års långvarig och trogen tjänst.
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Anders lön år 1901 var 85 kr i månaden vilket motsvarar ca 50 700 kr i årslön i 2007
års penningvärde.
År 1908 fick han 125 kr i månaden vilket motsvarar ca 67 200 kr i årslön år 2007. År
1915 fick han 166,66 kr i månaden vilket motsvarar ca 72 050 kr i årslön år 2007.
Anders årslön 1925 var 4 568,80 vilket motsvarar ca 108 200 kr år 2007. Han var
med i spårvägspersonalens pensionskassa och betalade en krona i avgift i månaden.
Han var också med i Malmö stads änke- och pupillkassa och betalde 9,13 kr i avgift i
månaden. Pupill var ett gammalt ord för myndling eller minderårigt barn. En annan
synonym till pupill är omyndig. Världens äldsta livförsäkringsbolag, som bildades
1783 och existerar fortfarande, heter ”Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige”.
Syfte är än idag att skydda en familjs ekonomi vid en familjeförsörjares dödsfall.
Anders gick i pension den 31 december 1927 som förrådsförman då han var 65 år.
Han var trogen spårvägen i Malmö hela sitt yrkesverksamma liv. Anders fick ca 254
kr i månaden i pension vilket motsvarar ca 76 570 kr i årsinkomst i 2007 års
penningvärde. Han var fortfarande medlem i spårvägspersonalens pensionskassa
och betalade en krona i avgift i månaden.
Varken Anders eller Elna Klinteberg har hittats i gamla telefonkataloger. Man kan då
utgå ifrån att de aldrig hade telefon.
Det finns fotografier på hela familjen när de sitter och står framför en kolonistuga. Där
kan man se Adolf, Alma och Linnéa Sjögren, Elna och Anders Klinteberg samt
Dagmar, Olga, Oscar, Anton och Axel Klinteberg. Den yngsta på fotot är Linnéa som
var född 1910. Fotot kan kanske vara taget 1913-1915. Familjen bodde vid den tiden
på Henrik Smithsgatan eller Stenbocksgatan. Kolonin och stugan borde väl inte ha
legat alltför långt bort. Ingen levande i släkten kan minnas någon kolonistuga. Det har
därmed inte gått att klara ut när man skaffade kolonistugan, när man gjorde sig av
med den eller var den låg.
Anders dog den 29 april 1932 (69 år) i Malmö och begravningen var i Västra
Skrävlinge kyrka den 5 maj 1932. Anders är begravd på Västra Skrävlinge kyrkogård.
Gravplatsen har nummer 431. Gravbrevet har Sven Klinteberg. På samma gravplats
ligger också Elna Klinteberg (1939-11-12), Alma (1969-10-25) och Adolf Sjögren
(1973-04-28) samt Olga Klinteberg (1993-04-15).
Här är några minnesbilder av och om stamfar Anders:
 Anders tyckte inte om oväsen utan det skulle vara tyst runt honom.
 Man fick absolut inte gå på några gångar när Anders hade räfsat dem.
 Anders var allvarsam.
 Barnen skulle vara tysta och stilla.
 Man fick inte störa Anders.
 Anders var en bestämd man.
 Anders var absolut inte elak.
 Barn och barnbarn hade inte direkt någon nära kontakt med Anders.
 Anders var inte absolutist.
 Som pensionär gick han på auktioner. Var intresserad av nysilver och köpte
en del också.
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I bouppteckningen efter Anders (beteckning 32 Nr 460 ) den 17 maj 1932 står det
faktiskt felaktig födelsemånad och födelsedag på Anders. Det står den 23 december
1862 i inledningstexten. Detta är ytterligare ett exempel på att det förekommer fel i
källorna. Vidare framgår följande med uppräknat penningvärde till år 2007 inom
parantes.
Tillgångar och Fordringar i kronor:
- Möbler och husgeråd
290,00
- Begravningshjälp
900,00
- Innestående Folkpension
15,60
- På bankkonton
8 333,84
- Lån till Oscar och Axel
904,89
- Fastigheten statsägan nr 65
3 600,00
Summa
14 044,33

( 8 014)
( 24 330)
(
414)
(230 268)
( 24 980)
( 99 480)
(388 082)

Gäld (Skulder) i kronor:
- Begravningskostnader
- Kommunalskatt
Summa

1 111,27 ( 30 700)
487,00 ( 13 457)
1 598,27 ( 44 158)

Behållning i kronor
Stadens provision i kronor
Återstår i kronor

12 446,06 (343 924)
124,46 ( 3 426)
12 321,60 (340 470)

Närvarande vid förrättningen av bouppteckningen var sonen Oscar och änkan Elna,
som hade fullmakt för övriga stärbhusdelägare Alma, Dagmar, Axel, Anton och Olga.

Sida 12 (45)

STAMMOR ELNAS PERSONHISTORIA
Elna Olsdotter föddes den 17 december 1865 i Skurup (Skurup 7) i Skurups socken
och församling, i Skurups pastorat och i Vemmenhögs kontrakt. Gården Skurup 7 låg
i utkanten av Skurups östra delar. Förmodligen har fastigheten, som gården låg på,
avstyckats till mindre fastigheter. Numera ligger längs vägen ett flertal hus och små
gårdar. Ett exempel på adress på den aktuella vägen är Skurup 489, 274 92 Skurup.
Elnas föräldrar var Ola Jönsson 1831-1870 och Mätta Persdotter 1839-1926.
Patronymikon innebär då att man tar faderns förnamn Ola och lägger till
dotter då får man Olas+dotter. Då blev det enligt gängse bruk Elna Olsdotter.
När det gäller Elna står dock även efternamnet Olsson i vissa källor. Det kan bero på
att många präster tog helt enkelt och bara bytte bort ”dotter” mot ”son”. Detta
tillvägagångssätt var mycket vanligt. Det blev helt fel, ologiskt och är mycket
förvillande för släktforskare.
Elna hade två systrar. Bengta Olsdotter 1862-1943 gift med Assar Hammartång
1866-1954 och Karna Olsdotter 1868-1879.
Elna hade också två halvbrödrar Olof Isgren 1874-1925 gift med Ulrika Johanna
Andersson 1876-1918 och Jöns Fredrik 1876-1876.
Bengta, Elna och Karna blev adopterade av Mättas andra man Johan Jönsson Isgren
1844-1892.
Elna döptes i Skurups kyrka. Datum framgår inte i källorna.
Med anledning av att husförhörslängderna för åren 1867-1875 respektive 1880-1886
saknas har inte fler uppgifter hittats om Elna.
Pigan Elna flyttade som 23 åring den 22 maj 1889 från Skurup (Skurup 3) till
föräldrarna Johan och Mätta som då bodde på Södra Förstadsgatan 103 i Malmö
stad.
Elna (23 år) gifte sig med Anders (26 år) den 19 oktober 1889 i Sankt Petri kyrka i
Malmö. Det nygifta paret flyttar till Södra Förstadsgatan nära Allmänna sjukhuset och
här föds första barnet. Därefter har Elna och familjen bott på följande ställen:







1892-93 i Sofielund i Västra Skrävlinge socken.
1893-94 på Södra Förstadsgatan vid Södervärn i Malmö stad.
1894-96 på Södra Förstadsgatan eller Tallgatan nära Sankt Johannes kyrka i
Malmö stad.
1896-1905 i Sofielund i Västra Skrävlinge socken.
1905-1907 på Fricksgatan nära Södervärns station i Malmö stad.
1907-1920 på Henrik Smithsgatan och Stenbocksgatan nära dagens
Konsthögskola på Föreningsgatan i Malmö stad.
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Den 15 juli 1920 sker sista flytten för Elna och Anders då de tillsammans med barnen
Axel, Oscar, Anton och Olga flyttar in på Bragegatan 4 i kvarter Nr 9 Intagan i gamla
Sofielund i Malmö stad. Enligt Malmö stads adresskalender 1920 ägde änkan
Margaretha Perssons arvingar fastigheten och taxeringsvärdet var 2 500 kr
(ca 39 100 kr i 2007 års penningvärde). Här bor sedan Elna och Anders i resten av
sina liv.
Elna var hemmafru och tog hand om man, barn och barnbarn under hela sitt liv.
Samtidigt som barnen Anton och Olga bodde hemma bodde även Olgas son Sven
och Axels son Gunnar där. Anton gifte sig den 26 februari 1933 med Gerda Rosqvist
och de flyttade till stadsäga 358 i Sofielund.
Elna har inte kunnat återfinnas i gamla telefonkataloger från 1933-1939 och man kan
då utgå ifrån att hon inte skaffade sig telefon efter det att Anders dog 1932.
Elna bodde kvar i samma bostad på Bragegatan som 1938/1939 ändrade adress
från Bragegatan 4 till Bragegatan 37.
Elna dog den 7 november 1939 (73 år) i Malmö och begravningen var den 12
november i Västra Skrävlinge kyrka. Elna är begravd på Västra Skrävlinge kyrkogård.
Gravplatsen har nummer 431.
Kvar i huset på Bragegatan 37 bodde då Olga, Sven och Gunnar. De flyttar 1940.
Olga flyttar till Södervärn nr 16. Sven flyttar till stadsäga 358 till Anton och Gerda.
Gunnar gifter sig den 22 juni 1940 och flyttar till stadsäga 193 med adressen
Idunsgatan 6 i Sofielund.
Dödsboet efter Elna sålde fastigheten den 1 oktober 1940 till lagerarbetaren Nils
Oskar Hilding Möller och hans hustru Viktoria Alfrida Möller och deras barn Nils Inge
och Bror Oskar.
Nästa gång fastigheten såldes var 1964 och då var det dödsboet efter Viktoria Möller
som var säljare.
Här är några kommentarer om hur man upplevde stammor Elna:







Det var Elna som barn och barnbarn hade mest och bäst kontakt med.
Det var Elna man pratade med.
Elna var mjuk, vänlig och fin.
Elna kunde bjuda på en karamell ibland.
Elna var tystlåten.
Vid alla måltider, oberoende av vad det var för maträtt, satte Elna fram ett
Höganäskrus eller liknande med lingonsylt. Det skulle man ta till maten eller
efter maten då man kunde dricka eller äta med sked mjölk uppblandad med
lingonsylten i ett dricksglas. Kruset kom också fram när man hade matgäster.
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I bouppteckningen efter Elna (beteckning 40 Nr 12) den 29 november 1939 framgår
följande med uppräknat penningvärde till år 2007 inom parantes:
Tillgångar och Fordringar i kronor:
- Möbler och husgeråd
190,00
- På bankkonton
388,08
- Lån till Anton och Axel
1 015,39
- Barnen gemensamt utbetalt
3 000,00
- Fastigheten statsägan nr 65
3 600,00
Summa
8 193,47

( 4 773)
( 9 747)
( 25 498)
( 75 364)
( 90 436)
(205 818)

Eftersom boet efter Anders var skiftat ska endast Elnas hälft (giftorätt) tas upp här.
- Giftorätt
4 096,74
(102 896)
- Kläder
10,00
(
251)
- Begravningshjälp
400,00
( 10 048)
- Innestående Folkpension
118,80
( 2 964)
Summa
4 625,54
(116 186)
Gäld (Skulder) i kronor:
- Begravningskostnader
- Räkning (Albin Olsson)
- Kommunalskatt
Summa
Behållning i kronor

885,06
56,25
125,78
1 067,09
3 558,45

( 22 232)
( 1 407)
( 3 140)
( 26 804)
( 89 381)

Närvarande vid förrättningen av bouppteckningen var alla stärbhusdelägarna Alma,
Dagmar, Axel, Anton, Oscar och Olga.
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STAMTAVLOR FÖR SLÄKTGRENARNA
I bilaga 1-6 redovisas de sex olika släktgrenarna som motsvarar stamfar Anders och
stammor Elnas sex överlevande barn.
Så långt möjligt framgår också i bilagorna den aktuella familjesituationen och därmed
är namn med som vanligtvis inte tillhör en stamtavla för släkten Klinteberg.
I tabellen nedan framgår en sammanställning av antalet namngivna personer i
respektive släktgren samt övriga som är stamfar Anders, stammor Elna och de tidigt
avlidna barnen Alma och Dagmar.
Det finns inte direkt någon definition av begreppet släkt. Det lämnas utrymme för
egna tolkningar och tillämpningar. Personerna i bilagorna och antalssiffrorna i
tabellen nedan är en ögonblicksbild per den 31 december 2008 av familjesituationen
och de personer som ingår i familjerna eller de som på ett eller annat sätt påverkat
hur familjerna.
Släktgren
Antal personer:
- Kvinnor
- Män
* Levande
* Avlidna

Alma
32
15
17
25
7

Dagmar Axel Oscar Anton Olga Övriga
15
48
25
13
19
4
9
20
12
6
8
3
6
28
13
7
11
1
12
42
19
9
16
0
3
6
6
4
3
4

Totala antalet personer är 156 varav 73 är kvinnor och 83 är män.
Idag lever 123 personer och 33 är avlidna.
Ålderman bland de levande är Gunnar Nilsson 92 år (släktgren Dagmar).
Ålderskvinna bland de levande är Birgit Delfelt 86 år (släktgren Axel).
Yngsta flicka bland de levande är Ida Marklén 0 år (släktgren Axel).
Yngsta pojke bland de levande är Vincent Janheden 0 år (släktgren Alma).
Antalet levande manliga och kvinnliga bärare av släktnamnet Klinteberg och som
därmed för släktnamnet vidare in i framtiden är:
 Inga i släktgrenarna Alma, Dagmar och Anton
 En i släktgren Axel som är man
 14 i släktgren Oscar varav åtta är män
 Sex i släktgren Olga varav fem är män
Totalt blir det 21 varav 14 är män och 7 är kvinnor
Blodsband bland de levande på den manliga Klintebergska sidan i rakt nedstigande
led från stamfar Anders är i åldersordning:
 Lennart Klinteberg (släktgren Oscar)
(81 år)
(Generation 2)
 Anders Klinteberg (släktgren Axel)
(59 år)
(Generation 3)
 Karsten Klinteberg (släktgren Oscar)
(55 år)
(Generation 3)
 Staffan Klinteberg (släktgren Oscar)
(51 år)
(Generation 3)
 Alexander Klinteberg (släktgren Oscar)
(20 år)
(Generation 4)
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Med nuvarande familjesituation och åldersstruktur kan det vara så att Alexander är
den enda och sista ättlingen som kan föra blodsbanden från stamfar Anders vidare till
ett gossebarn i generation 5.
Med utgångspunkt i att Anders och Elna är generation 0 av släkten och att deras
barn är generation 1 då har ättlingarna i släktgren Anton kommit till generation 4,
släktgrenarna Alma, Dagmar, Oscar och Olga till generation 5 och släktgren Axel till
generation 6.
Alla i generation 0 och 1 är avlidna. I generation 2 lever tio personer.
Idag bor ättlingarna i Arlöv, Eslöv, Falsterbo, Helsingborg, Hyllinge (utanför
Helsingborg), Kungshult (utanför Eslöv), Landsbro (utanför Vetlanda), Lexington
(USA), Lidingö, Limhamn, Lomma, Malmö, München (Tyskland), Rellingen
(Tyskland), Rydebäck (utanför Helsingborg), Skanör, Tokyo (Japan), Trelleborg,
Tygelsjö, Vellinge, Vetlanda, Ystad, Åkarp och Östra Grevie.
Huvuddelen bor således i Skåne.
Det som redovisas mer i detalj i bilagorna är personer kopplade till de sex olika
släktgrenarna enligt följande:







Bilaga 1:
Bilaga 2:
Bilaga 3:
Bilaga 4:
Bilaga 5:
Bilaga 6:

Släktgren Alma Klinteberg
Släktgren Dagmar Nilsson
Släktgren Axel Klinteberg
Släktgren Oscar Klinteberg
Släktgren Anton Klinteberg
Släktgren Olga Klinteberg

I bilagorna förekommer bokstaven G (=Generation) och en siffra (1-6), t.ex. G 3 vilket
då betyder 3:e generationen efter stamfar Anders och Elna.
Vidare förekommer ett ortsnamn vilket är den senast kända bostadsorten.
Redovisningen i bilagorna visar också så långt möjligt den aktuella familjesituationen.
Om det står flera partners till en man eller kvinna är det sista namnet som speglar
situationen nu.
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ANTAVLOR FÖR STAMFAR ANDERS OCH STAMMOR ELNA
I bilaga 7-10 redovisas översiktligt Anders och Elna Klintebergs anor (rötter).
Underlaget till dessa bilagor har helt och hållet utarbetas av Lis-Lott Janheden.
Stamfar Anders far var huggedrängen (gårdssnickaren) Anders Olsson född den 20
april 1837 i Lyngby, avliden den 8 april 1915 och begravd den 16 april 1915 i
Gödelöv. Stamfar Anders mor var Mätta Andersdotter född den 23 november 1835 i
Gödelöv, avliden den 21 december 1914 och begravd den 27 december 1914 i
Gödelöv.
Anders och Mätta fick barnen:
1. Bengta 1861-10-22--1862-01-16
(0 år)
2. Anders 1862-11-28--1932-04-29
(69 år)
3. Nils
1865-09-08--1957-04-02
(91 år)
4. Bengta 1869-02-23--1949-01-20
(79 år)
5. Lars
1871-12-02--1951-06-15
(79 år)
6. Karna 1874-10-18--1968-09-07
(93 år)
7. Johan 1877-08-05--1964-01-29
(86 år)
8. Olof
1882-06-10--1883-12-18
(1 år)
Anders Olsson, Mätta Olsson och Olof Olsson är gravsatta på Gödelövs kyrkogård i
gravplats nummer 24. Graven är återlämnad enligt kyrkorådets beslut 1991-04-04
men är kvar och sköts av kyrkan till dess att gravplatsen behövs.
Stammor Elnas far var Ola Jönsson född i Skurup den 26 juli 1831 och avliden i
Skurup den 2 april 1870. Stammor Elnas mor var Mätta Persdotter född den 16
augusti 1839 i Gärdslöv och avliden den 14 december 1926 i Malmö.
Ola och Mätta gifte sig den 14 november 1860 i Skurup. Med Ola fick Mätta barnen
Bengta 1862-1943, Elna 1865-1939 och Karna 1868-1879.
I ett andra giftermål den 27 mars 1874 i Skurup med drängen Johan Jönsson Isgren
född den 14 september 1844 i Slimminge fick Mätta barnen Olof 1874-1925 och Jöns
Fredrik 1876-1876. Johan adopterade alla tre flickorna från första äktenskapet.
Johan, Mätta samt barnen Bengta och Olof flyttade i början av 1880-talet först till
Lindholmens gård i Svedala socken och sedan till Malmö 1884. Johan avled i Sankt
Petri församling i Malmö den 23 november 1892. Mätta avled den 14 december
1926. Hon hade sedan 1913 bott hemma hos dottern Bengta Hammartång på
Palmgatan 11 i Sofielund.
I bilaga 7 framgår översiktligt stamfar Anders anor (rötter) på spinnsidan. I bilagan
framgår att på mors sida kommer man till generation 5 och förmodligen slutet på
1600-talet. Stamfar Anders anförvanter var födda i Genarps, Gödelövs och Veberöds
församlingar samt avlidna i Gödelövs och Veberöds församlingar.
I bilaga 8 framgår översiktligt stamfar Anders anor (rötter) på manssidan. I bilagan
framgår att på fars sida kommer man till generation 6 och 1660-1670. Stamfar
Anders anförvanter var födda i Genarps, Hybys, Lyngbys, Nevishögs och Veberöds
församlingar samt avlidna i Gödelövs, Lyngbys och Nevishögs församlingar.
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I bilaga 9 framgår översiktligt stammor Elnas anor (rötter) på spinnsidan. I bilagan
framgår att på mors sida kommer man till generation 6 och åren omkring 1650.
Stammor Elnas anförvanter var födda i Gärdslövs, Slimminge och Villie församlingar
samt avlidna i Gärdslövs, Slimminge, Villie och Västra Skrävlinge församlingar.
I bilaga 10 framgår översiktligt stammor Elnas anor (rötter) på manssidan. I bilagan
framgår att på fars sida kommer man till generation 5 och åren omkring 1670.
Stammor Elnas anförvanter var födda i Saritslövs, Skurups, Slimminge, Örsjös, Östra
Klagstorps och Östra Vemmenhögs församlingar samt avlidna i Genarps, Skurups,
Slimminge, och Östra Vemmenhögs församlingar.
När det gäller våra rötter kan man sammanfattande säga:




På stamfar Anders sida kan man spåra anförvanter sex generationer bakåt i
tiden och till åren omkring 1660-1670.
På stammor Elnas sida kan man spåra anförvanter sex generationer bakåt i
tiden och till åren omkring 1650.
Alla spårade anförvanter var födda och avlidna i södra Skåne och i trakten runt
Romeleåsen inom området Staffanstorp-Veberöd-Sjöbo-Skurup-Svedala.

När det i texten står ”beräknat född” är årtalet uträknat genom att den dödes ålder
står i dödboken.
När det i texten står ”född omkring” är årtalet uppskattat.
När det i texten står t.ex. Gödelöv 4, som betyder gården i Gödelövs församling med
nummer 4 i kyrkböckerna, så är det den aktuella gården som personen bodde på
enligt kyrkoböckerna.
När det i texten saknas några uppgifter som t.ex. födelseår, dödsår, födelseort eller
dödsort samt antal generationer beror det på att många kyrkböcker har brunnit upp,
förkommit, texten gjorts oläslig genom fukt och väta eller stora bläckfläckar. På andra
ställen har bläcket suddats ut eller så skriver prästen med kråkfötter som är totalt
omöjliga att tyda. Därför är det i bilagorna variationer i hur mycket data som gått att
gräva fram och också antal generationer tillbaka.
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FRÅN GÖDELÖV TILL MALMÖ
Först några förklaringar av ett antal ord och begrepp som står i texten.
Mantal var en kameral taxeringsenhet eller besuttenhetsmått som var grund för
beskattning. Talet var ett mått på en gårds skattekraft och de skatteprestationer eller
arrenden som gården skulle prestera. Ursprungligen var måtten 1, ½ eller ¼. Så
småningom kom även mindre sifferdelar till användning.
Hemman var ett äldre begrepp som i Sveriges landskapslagar och kronans
jordeböcker avsåg gårdar och jordbruksfastigheter med visst mantalsvärde. På 1500och 1600-talen motsvarade ett hemman vanligen en bondgård med en sådan storlek
att brukaren kunde försörja sig och sin familj på avkastningen av jorden och betala
den skatt som åvilade egendomen. Ett sådant hemman blev ett helt mantal. Det
fanns en stor mängd olika typer av hemman. Ett hospitalhemman ägs av offentliga
sjukhus eller fattigvårdsinrättningar och brukas av någon som betalar arrende till
ägaren.
Gatehus fanns i de forna danska landskapen Skåne, Blekinge och Halland. Ordet
har ingenting med dagens ord ”gata” att göra och betyder inte i heller hus vid en gata
eller liknande. Gatehus kan liknas vid en backstuga eller torp utan mark. Oftast ingick
bara en kålhage i den mark som disponerades av husets invånare som i övrigt var
helt beroende av de inkomster de fick in via arbete. Arbetet kunde antingen vara som
hantverkare eller som arbetskraft på traktens gårdar. I de gamla byarna låg
gatehusen på byns gemensamma mark längs bygatan, invid fägatan eller
landsvägen. När byarna sprängdes genom skiftesreformer byggdes det också upp
gatehus på de utflyttade gårdarnas marker. Dessa hamnade ofta på utmarken, men
ändå så nära gårdarna att gatehusfolket enkelt kunde kallas in för tjänstgöring när så
behövdes.
Fälad är ett gammalt, men i viss mån fortfarande använt, sydsvenskt ord för
betesmark (från det danska ordet för gemensam). Ordet fäladsmark var
beskrivningen på en stads borgares gemensamma betes- och odlingsmark. Ordet
används även för att beskriva en viss naturtyp (fäladsmark) ofta med mager, backig
betesmark, ibland stenig och/eller med inslag av enbuskar.
Begreppet används bl.a. för marker på Romeleåsens sluttningar i östra delen av
Lunds kommun.
Skifte av jord innebar ett ägoskifte varigenom jord, utgörande ett begränsat område,
vanligen ägorna till en by, delas mellan två eller flera ägare. Skiften har varit
nödvändiga villkor för jordbrukets utveckling. I Sverige har skifte av jord varit av fyra
slag - Tegskifte (hammarskifte, bolskifte, solskifte), Storskifte, Enskifte och Laga
skifte.
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Här kommer nu några korta beskrivningar av några socknar, byar och gårdar vars
namn är av intresse och som på ett eller annat sätt hjälper till att visa den bygd som
stamfar och stammor levde i. Informationen är till största delen hämtad ur
Rosenbergs ”Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige” och avser läget
omkring 1880.

Gödelöv (stavades förr Göddelöf/Gödelöf) socken ingick i Torna tingslag och härad
i Malmöhus län. Socknen låg kring Romeleklint och var kring 1880 ca 0,176
kvadratmil (=4 078 tunnland) stor. I socknen fanns byarna Gödelöv, Hyllinge och
Ättarp samt Björnstorps säteri, Stubbarps gård och Ryds gårdar. Östra delen av
socknen var bergstrakt och Romeleklint med en höjd av 591 fot (ca 175 meter) ligger
i nordöstra hörnet. Västra delen var jämn och bördig med någon planterad skog vid
Björnstorp. Björnstorps fideikommiss upptar hela socknen (8 17/48 mantal med
kvarn) utom prästgården och hospitalhemmanet Ättarp.
Storskifte genomfördes 1783 (Akt 12-GÖD-2 på Lantmäteriets Historiska kartor).
Enskifte genomfördes 1819 (Akt 12-GÖD-5 på Lantmäteriets Historiska kartor).
Laga skifte genomfördes 1869 (Akt 12-GÖD-11 på Lantmäteriets Historiska kartor).
Kring 1880 bodde det 810 personer (400 män och 410 kvinnor) i socknen. Det fanns
en poststation i kyrkbyn Gödelöv som 1878 befordrade värdeförsändelser intill 5 000
kr (ca 237 000 kr år 2007), paket intill 3 skålpund (ca 1 275 gram) och
postanvisningar intill 25 kr (ca 1 200 kr år 2007).
År 1883 fanns en handlare Gösta Almqvist i Gödelöv by, ett mejeri i Ättarp, en
vattenkvarn på Björnstorps gods och en hantverkare (=smed) vid Björnstorps torg.
Socknen var annex till Lyngby i Bara härad.
Gödelöv tillhör numera Skåne län, Lunds kommun, Genarps församling, Genarps
pastorat och Torna kontrakt.
Kyrkbyn Gödelöv ligger tillsammans med Björnstorps slott i ett landskap av
riksintresse för kulturminnesvården. I Gödelöv är det framförallt de låga vitputsade
traditionella huslängorna intill den medeltida kyrkan som ger byn dess ålderdomliga
utseende och skyddsvärda miljö. I början på 2000-talet bodde det 59 personer där
och det var 24 fastigheter. Arean var 655 hektar.

Ättarps by (stavades förr Ettarp) tillhörde Gödelövs socken och Torna härad i
Malmöhus län. Vidare ingick Ättarp (2 11/24 mantal) i Björnstorps fideikommiss utom
en mindre del (1/4 mantal som tillhörde staten).
Ättarp tillhör idag Skåne län, Lunds kommun, Genarps församling, Genarps pastorat
och Torna kontrakt.
Numera är Ättarp inte direkt någon by eller ort i dagens mening. I början av 2000talet bodde det 9 personer där och det var 9 fastigheter. Arean var 469 hektar.

Ättarps gård (namnet Stora Ättarp förekommer också) anlades 1818 av friherre
Gösta Gyllenkrok, som sammanslog 8 mindre gårdar. Egendomen var utarrenderad
till 1918. Därefter har den drivits i sambruk med Björnstorps gods. En s.k. byasten är
rest på gården, i kurvan vid dammen, till minne av Ättarps by.
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Lagfaren ägare till fastigheterna Ättarp 6:1, 7:1 och 8:1 är friherre Thure Gabriel
Gyllenkrok på Björnstorps slott. Gården är kvar och används av godset som
uppställningsplats för arbetsfordon och för torkning av grödor. Befintliga boningshus
är uthyrda till privat boende.

Lilla Ättarps nuvarande mangårds- och ekonomibyggnader uppfördes 1915 efter
en brand. Ägare då var Kungliga Domänstyrelsen d.v.s. svenska staten.
Lagfaren ägare till fastigheten Ättarp 9:1 är Bertil Georg Hansson (½ andel) och Inger
Mariann Kullenberg-Hansson (½ andel). Byggnadstyp är småhus och det är ett privat
boende. Det lär vara enda fastigheten som inte ägs av en friherre Gyllenkrok.

Gödelöv 11 hade tydligen inte något eget namn. Före Laga skifte låg gården i byn
söder om kyrkan utmed vägen. Efter utflyttningen, som troligtvis skedde före 1869,
låg den nya gården strax nordväst om gården Leret som ligger 1 km väster om
Gödelövs kyrka längs vägen mot Ättarp. År 1883 var gården och marken 34
tunnland. Arrendator 1883 var en Nils Jönsson.
Lagfaren ägare till fastigheten Gödelöv 11:1 är friherre Thure Gabriel Gyllenkrok på
Björnstorps slott. Gården är inte kvar. På kartor från 1913/1914 är gården kvar. Enligt
en uppbördslängd för Björnstorps arrendatorer år 1916 fanns det bara en arrendator
till fastigheterna Gödelöv 11:1 och Gödelöv 17:1 (Leret). När gården Gödelöv 11
försvann har inte gått att klarlägga.

Gödelöv 12 har inte något eget namn förutom ”Utbrytningen”. Före Laga skifte låg
gården i byn söder om kyrkan utmed vägen. Denna gård var den första i Gödelöv
som flyttade ut från byn och kallas därför också ”Utbrytningen”. Utflyttningen skedde
före 1869 kanske redan så tidigt som 1866. Den nya gården byggdes sydväst om
Leret som ligger 1 km väster om Gödelövs kyrka längs vägen mot Ättarp. År 1883 var
gården och marken 32 tunnland. Arrendator 1883 var en Pål Larsson.
Lagfaren ägare till fastigheten Gödelöv 12:1 är friherre Thure Gabriel Gyllenkrok på
Björnstorps slott. Gården är kvar. Marken brukas av godset och byggnaderna är
uthyrda till privat boende och verksamhet.

Gödelöv 24 var inte en gård utan tydligen en samlig av så kallade ”gatehus” som
var onumrerade plus några övriga hus i och runt Gödelövs kyrkby. Dessa benämns
Gödelöv 24 i kyrkböckerna och i mantalslängderna. Runt 1868 när stamfar Anders
familj flyttar till Gödelöv 24 och ett av gatehusen bor det ett 100 tal människor i de
hus som hänförs till Gödelöv 24. Huset är kvar och kallas Lilltorpet. Det ligger öster
om Björnstorps torg på södra sidan om och alldeles intill vägen som går från
Björnstorps torg mot väg 102. Enligt Gurli Sjöström (dotter till stamfars bror Johan)
byggde Anders Olsson själv gatehuset.
Beteckningen Gödelöv 24 ändras i församlingsboken för 1900-1918 till Gödelöv 22.
Kanske år 1915 eftersom det står att stamfar Anders mor dog 1914 på Gödelöv 24
och stamfar Anders far dog 1915 på Gödelöv 22.
Lilltorpet blev så småningom ett torp som uthyrdes av godset som sommarställe.
Men sedan slutet av 1990-talet hyrs Lilltorpet ut som året runt boende. Söndagen
den 14 september 2008 besökte Anders Klinteberg, Eva Anderberg, Ulf Klinteberg,
Madeleine Olsson, Lis-Lott Janheden och Mats Janheden Lilltorpet.
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Hyresgästerna Björn och Karin af Forselles med dotter och hund visade oss runt i
huset. Det fanns inte mycket kvar från gamla tider förutom den stora bakugnen som
nu är helt avskärmad i ett mörkt utrymme och används inte. Men öppnar man dörren
så kan man se bakugnen och även känna en speciell lukt. Under årens lopp har
Lilltorpet moderniserats i olika omgångar.
Lagfaren ägare till fastigheten Björnstorp 1:1, där Lilltorpet ingår, är friherre Thure
Gabriel Gyllenkrok på Björnstorps slott.

Björnstorp gods tillhörde Gödelövs socken och ingick i Torna härad i Malmöhus
län. Är ett fideikommiss med huvudgården belägen vid Romeleklints fot i Gödelövs
socken. Den på 1700-talet uppförda gården omges av en stor park och trädgård
samt 60 tunnland planterad löv- och barrskog. Fideikommisset ägdes och ägs än av
en friherre (baron) Gyllenkrok.
Björnstorp gods tillhör Skåne län, Lunds kommun, Genarps församling, Genarps
pastorat och Torna kontrakt.
Lagfaren ägare till berörda fastigheter är friherre Thure Gabriel Gyllenkrok på
Björnstorps slott.

Orten Björnstorp uppstod som stationssamhälle åt Björnstorps gods vid den
1970 nedlagda järnvägen mellan Malmö och Simrishamn.
Björnstorp tillhör idag Skåne län, Lunds kommun, Dalby församling, Dalby pastorat
och Torna kontrakt. I början av 2000-talet bodde det 77 personer där och var 4
fastigheter. Arean var 730 hektar.

Skabersjö socken ingick i Bara härad i Malmöhus län kring järnvägen MalmöYstad. Omkring 1880 var socknens areal 0,229 kvadratmil varav 0,221 (=5 117
tunnland) var landområde. Totalt hade socknen 34 17/30 mantal och hade 996
invånare. Järnvägen hade en station i Skabersjö som också var post- och
telegrafstation. Skabersjö låg 1,5 mil sydost om Malmö och 4,4 mil nordväst om
Ystad. Segeå utgjorde gräns på hela västra sidan och i öster nådde socknen fram till
Yddingesjön. Hela socknen (utom prästgården) upptogs av Skabersjö gods.
Marken var mestadels backig och hade i östra delen vackra bok-, ek- och furuskogar.
För övrigt var socknen fruktbar och odlad. Större arrendegårdar i socknen var
Ebbarp, Kädarp, Ljunggården och Svenstorp.

Skabersjö gods tillhörde Skabersjö socken och ingick i Bara härad i Malmöhus
län. Blev fideikommiss år 1805 inom den grevliga ätten Thott och var omkring 1880
ett av de största godsen i riket. Huvudgården belägen i Skabersjö socken var ännu år
1880 ett av vallgravar omgivet slott med omfattande planteringar och anläggningar.
Slottet ligger nära Segeå och järnvägen. Egendomen omfattar hemmanen Ebbarp 2
mantal, Ryd 3 mantal, Skabersjö 4 7/8 mantal, Skabersjö säteri 8 1/5 mantal,
Svenstorp 3 mantal, Sönnarp 1 25/48 mantal, Tjustorp 5 9/20 mantal, Varto 1/4
mantal och Vestraby 3 1/48 mantal och totalt 33 17/30 mantal d.v.s. nästan hela
socknen. Det fanns en kvarn i Ebbarp och en i Skabersjö by. Godsets domäner
omfattade bland annat många frälsehemman som fanns i norra, östra och västra
delarna av Västra Skrävlinge socken. Det var godsherren på Skabersjö slott och
tillika landshövdingen i Malmöhus län Tage Thott som 1786 lät utbryta sitt utsocknes
frälsehemman nummer 4 i Västra Skrävlinge socken och lade detta i enskifte.
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Han lät dessutom uppföra en frälsegård Ängavången i utkanten av enskiftet. Gården
bytte senare namn till Sofielund (se nedan).
År 1880 ägde godset fortfarande mark i Törringe socken, Hyby socken, Oxie socken
och Svedala socken.

Västra Skrävlinge socken tillhörde inte dåtidens Malmö stad utan
inkorporerades först 1911. Handelsmannen Hans Bauert från Malmö köpte 1792
hemmanet/enskiftet nummer 4 (se ovan under Skabersjö gods) och gav detta
namnet Sophielund efter sin hustru Sophia Charlotta af Trolle. Stavningen ändrades
så småningom till Sofielund. Hans Bauert sammanslog den nya marken med Västra
Kattarp nummer 1. Hans Bauert ändrade namnet på gården Ängavången (se ovan
under Skabersjö gods) till Sofielundsgården (se nedan).
År 1874 tillkom järnvägen Malmö - Ystad som delade Sofielund i två delar som
kallades norra (nya) respektive södra (gamla) Sofielund.
Lantbrukaren Anders Nilsson började på 1870-talet att sälja tomtmark för
småhusbebyggelse till ett pris av 43 öre (ca 22 kr år 2007) per kvadratmeter.
Detta var början till ett sammanhängande bostadsområde med småhusbebyggelse
inom Sofielund. Man började bygga från Linnégatan (=Lantmannagatan idag).
Arbetet fullföljdes 1885-86 då en tomtdelning i större omfattning genomfördes.
Omkring 1880 var Västra Skrävlinge en socken i Oxie härad i Malmöhus län på
sydöstra och östra sidorna av Malmö. Socknen låg kring järnvägen Malmö-Ystad
med en station nära kyrkan i Hindby, vilken även var post- och telegrafstation.
Socknen var omkring 1880 ca 0, 087 kvadratmil (=2 009 tunnland) stor och hade 582
invånare. Marken var jämn, fruktbar och odlad. Större gårdar var Bulltofta,
Rosengård och Sofielund. Socknen hade två skolhus och var annex till Husie
församling.
I Västra Skrävlinge socken fanns municipalsamhället Sofielundshusen som bildades
1896 och bytte 1906 namn till Sofielund. Ett municipalsamhälle var en administrativ
enhet (typ kommun/stadsdel) för ett tätbebyggt område. När Västra Skrävlinge
socken inkorporerades 1911 av Malmö stad ingick även municipalsamhället
Sofielund, som då upplöstes och blev en stadsdel i Malmö. År 1896 fanns det 2 250
invånare i Västra Skrävlinge socken varav 1 740 bodde i Sofielundshusen och 510 i
övriga delen av socknen. Socknen bestod av kyrkbyn Västra Skrävlinge, Västra
Kattarps by, Bulltofta by och hemmanet Hindby nr 8.
Inom Västra Kattarps by låg bl.a. gårdarna Botildenborg och Augustenborg.

Västra Skrävlinge kyrkby tillhörde Västra Skrävlinge socken i Oxie härad i
Malmöhus län. Byn låg i anslutning till kyrkan och byns markområden sträckte sig i
ett smalt område från sydost mot nordväst långt in mot Malmö stad. Hemmanet
nummer 4 (se under Skabersjö ovan) låg längst västerut inom byns ägor och
gränsade till Malmö stad i höjd med dagens Nobelvägen och norr om Lönngatan.

Herrgården Rosengård låg sydost om Malmö nära Hindby järnvägsstation.
Egendomen bildades av hemman i Västra Skrävlinge by och utgjorde 2 ½ mantal.
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Västra Kattarps by tillhörde Västra Skrävlinge socken i Oxie härad i Malmöhus
län. Byn låg i närheten av Hindby järnvägsstation och hade ett bränneri och en kvarn.
Byns marker sträckte sig i ett smalt område från sydost mot nordväst in mot Malmö
stad. Hemmanet Västra Kattarp 1 (se under Skabersjö ovan) låg längst västerut inom
byns ägor och gränsade till Malmö stad i höjd med dagens Nobelvägen och söder om
Lönngatan.

Botildenborgsgården låg i både Västra Skrävlinge by och Västra Kattarps by.
7/8 mantal i Västra Skrävlinge by och 1/4 mantal i Kattarps by bildade gården. I
folkmun kallades gården ”Bondeslottet”.

Augustenborgsgården med bränneri vid Hindby station låg i Västra Kattarps by
och 11/16 mantal bildade gården.

Sofielundsgården var en välbyggd egendom närmast sydost om Malmö, nära
järnvägen Malmö-Ystad. Gården omfattade delar av Västra Skrävlinge by och Västra
Kattarps by. Tillsammans över 1 1/3 mantal bildade gården. Sofielundsgården revs
1953 och idag ligger där Sofielunds kyrka Sankt Matteus.

Hindby by tillhörde Västra Skrävlinge socken i Oxie härad i Malmöhus län. I byn
fanns järnvägsstation, poststation och telegrafstation. Byn låg både i Västra
Skrävlinge socken och i Fosie socken. Två kvarnar låg i Fosie socken.

Malmö stad grundades i mitten av 1200-talet. Från ingenting grundades staden
Malmö, nere på sanddynerna vid Öresund, på mindre än ett halvt sekel till en av
Skånes mäktigaste städer. Redan vid mitten av 1200-talet låg en liten bondby inåt
landet med namnet Malmöya. Detta ord är sammansatt av två ”malm” och ”höje”,
d.v.s. sand och högar. Ett ortsnamn som säkert väl har svarat till verkligheten.
Högarna var troligtvis de grushögar som förr låg vid Triangeln. Det var ju också här
som bondbyn med sin kyrka låg. Senare kallas bondbyn för Övre Malmö. Konung
Erik Menved anlade år 1319 Nedre Malmö vid havet och fiskeläget Sqvalperup och
samtidigt påbörjades byggandet av S:t Petri kyrka. Efterhand drogs all rörelse till
Nedre Malmö och detta blev födelsen av dagens Malmö. I början av 1500-talet hade
Malmö en blomstringstid som handelsstad och var näst huvudstaden Köpenhamn
den främsta i danska riket. Borgaren Frans Suell genomdrev att år 1775 påbörja
anläggningen av en hamn vid den här mycket och allt mera långgrunda kusten.
Malmö stad låg fortfarande i huvudsak innanför försvarsverken, murarna och
vallgravarna (senare kanalerna). Utanför dåvarande Malmö stad fanns mestadels
åkermark, betesmark och vattendrag som t.ex. västra Rörsjön och östra Rörsjön.
Folkmängden var vid 1800-talets början 3 442 personer, år 1835 blott 9 375 men
hade år 1855 ökat till 15 808, år 1870 ökning till 25 673, år 1875 till 32 145 och år
1880 till 38 054 personer. Malmös areal var omkring 1880 endast 3 610 tunnland.
Malmö hade tidigare varit en viktig försvarsknutpunkt och var mycket väl skyddad
med mur runt staden med befästningsverk och bastioner, vallgravar samt en fästning
i väster (=slottet). All rörelse in och ut från staden skedde genom portar i muren t.ex.
Österport, Söderport, Västerport och Hamnporten.
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År 1805 görs en överenskommelse mellan Malmö stad och staten (som ägde
försvarsverken) som innebar att Malmö stad åtog sig att rasera försvarsverken.
Igengäld fick Malmö stad marken som friställdes för att ny bebyggelse skulle kunna
växa fram. Detta innebar att under andra halvan av 1800-talet började staden växa
utanför kanalen, bl.a. områden som Lugnet, Rörsjöstaden och Möllevången började
planeras och byggas. År 1874 startas järnvägen Malmö-Ystad och år 1886 MalmöTrelleborg-Falsterbo direkt söderut från Malmö.
År 1880 fanns det i Malmö stad bl.a. två järnvägsstationer, postkontor,
telegrafstation, huvudkontoret för Skånes enskilda bank, tre andra bankkontor, tre
sparbanker, högre allmänt läroverk, teknisk skola, högre flickskolor och många andra
antalter för undervisning. I staden var det tre församlingar Petri, Caroli och Pauli. Det
fanns också en romerskkatolsk församling, en metodistförsamling, ett s.k.
missionshus, samt en baptistförsamlingslokal och en mormonförsamlingslokal.
Handeln var stadens huvudnäring vid sidan om fabriksrörelsen. Utförseln omfattar
huvudsakligen spannmål, kreatur, andra ladugårdsalster, trävaror och spritvaror.
Ullmarknad hölls i juli månad och man hade större torgdagar varje månad.
Vidare fanns fabriker som Kockums mekaniska verkstad, Kockums och andra
tobaksfabriker, bomullsspinneri, ylle- och bomullsväveri, tvål-, parfym- och
såpfabriker, handsk- och trikåfabriker, spritförädlingsverk, mejerier, oljeslageri,
ångkvarn, sågverk och skeppsvarv. Vid 1890-talets början passerade antalet
innevånare i staden 50 000.
Som en jämförelse med hur det såg ut då kan man säga att dagens Malmö kommun
är dåtidens Malmö stad plus 12 socknar. Genom sammanslagningar och
inkorporeringar har de i olika etapper fram till 1971 förenats till en enhet, Malmö
kommun eller numera Malmö stad igen. I början på 1900-talet var Malmö stads areal
endast 29,67 kvadratkilometer. Efter den sista sammanslagningen 1971 blev arealen
151,57 kvadratkilometer d.v.s. fem gånger större än vid 1900-talets början.
Inkorporeringarna och sammanslagningarna i Malmö stad genomfördes i följande
ordning: 1911 Västra Skrävlinge, 1915 Limhamn, 1931 Fosie, 1935 Husie, 1952
Södra Sallerup, 1967 Oxie och 1971 Bunkeflo.
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KURIOSA OCH BERÄTTELSER
 Bragegatan i Malmö
Bragegatan hette före 1911 Kanalgatan, Idunsgatan hette Storgatan,
Lantmannagatan hette Linnégatan och Nobelvägen hette Banaholmsgatan.
Samtliga låg i Västra Skrävlinge socken.
Innan kvarter och adresser enligt dagens modell infördes användes först bara ett
tomtnummer och sedan också ett stadsäganummer. Anders och Elna bodde på tomt
Nr 63C och stadsäga Nr 65 i kvarter Nr 9 Intagan.
Dåtidens Bragegata var bara en kort vägsträcka mellan Idunsgatan och
Stålbrandsgatan fram till järnvägen och det som i folkmun kallades ”Skomagarstigen”
(=Heleneholmsstigen idag). Beslut om förlängning av Bragegatan mot Nobelvägen
togs av Malmö Stadsfullmäktige den 1 juli 1932 enligt Stadsfullmäktiges protokoll §
145 och Bihang nr 125. Beslutet fick tydligen också konsekvenser för husnummer på
hela gatan och Bragegatan 4 blev år 1938/1939 Bragegatan 37. Numera är adressen
Bragegatan 35 C.
År 1912 ägdes fastigheten av Järnvägsarbetaren Bengt Persson och adressen var
Bragegatan 2a. Alla tre berörda tomterna (63 A, 63 B och 63 C) hade samma adress.
Huset på Bragegatan 4 innehöll två lägenheter. Till Anders och Elna kom man via en
smal gång rakt mot huset för att sedan böja av mot vänster till gavelingången. Denna
flankerades av två uthus, ett med dass och ett med tvättstuga. Dessutom hade
barnbarnet Gunnar, som bodde hos Anders och Elna, där fått sitt eget lilla enkla
ställe för uppfödning av kanariefåglar. På baksidan fanns en lummig trädgård och
utanför bara åkrar och ängar. Man gick in i lägenheten genom en liten farstu med
takhöjd på högst 2 meter och kom sedan rakt in i köket som hade nedgång till en
matkällare genom en lucka i golvet. Där fanns också en taklucka upp till vinden.
Till vänster om köket låg vardagsrummet med fönster mot trädgården. Det var i detta
rum man vistades mest. Här fanns också sängarna för Anders och Elna samt för
dottern Olga med sonen Sven. Barnbarnet Gunnar och sonen Anton sov i en
utdragssoffa i köket. Vardagsrummet hade en dörr som ledde in till finrummet (i
riktning mot ingången). Den var mestadels stängd eftersom man dagligdags inte
hade någon värme på där. Men när det var kalas öppnades dörren till finrummet och
gubbarna samlades kring det runda bordet för att spela kort, dricka toddy och röka
cigarr. Många foton dokumenterar trevliga fester och ger en bild av hur här såg ut.
Jularna firades mestadels hos Anders och Elna. Under den varma årstiden umgicks
man i trädgården. I nedre hörnet mot grannen Höst låg en uteplats där man gärna
samlades. Det fanns rikligt med fruktträd som päron, äpple och plommon. Av päron
och äpplen blev det till ett vinterförråd som var gott att ha. I prydlig ordning lades
frukten på filtar på vinden.
Fastighetsbeteckningen har varierat på senare tid enligt följande:
 1982 var den Malmö Sofielund Stadsäga 65
 1990 ändrades den till Malmö Intagan 40
 Sedan 2000 är den Malmö Intagan 47.
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De tre gamla husen revs 1990 och det blev fyra nya tomter. En samfällighet bildades
för stigen/vägen in till de innersta tomterna. Samma år byggdes ett kedjehus på
Bragegatan 37 A och B. Det dröjde ytterligare cirka 10 år innan de två innersta
tomterna bebyggdes eftersom de hade ett ganska dåligt läge och var rätt svårsålda.
De fick då adresserna Bragegatan 35 B och C istället för de mer logiska 37 C och D.
Dagens Bragegatan 35 C är ett kedjehus på 126 kvm och tomten är 356 kvm.
Taxeringsvärdet 2006 var 1 933 000 kronor. Vid senaste försäljningen 2007-06-01
var köpeskillingen 2 405 000 kronor.
 Fackföreningar och fackförbund i Malmö
Tänkbara fackföreningar och fackförbund som stamfar Anders kan ha varit medlem i
var:
- Malmö Jernarbetares Fackförening af 1884 som fanns 1884-1888.
- Svenska Jern- och Metallarbetareförbundet som fanns 1888-1903.
- Malmö Spårvägspersonals Fackförening som bildades 1890.
- Svenska spårvägsmannaförbundet som fanns 1899-1903.
- Svenska spårvägsförbundet som fanns 1904-1909.
- Svenska Kommunalarbetareförbundet som finns sedan 1910 i Malmö.
- Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet som finns sedan 1917 i Malmö.
Det är tyvärr inte mycket arkivmaterial sparat från de olika fackförbunden. De har inte
haft något krav på sig att arkivera sina handlingar eftersom de inte är myndigheter
eller liknande.
Anders Klinteberg har med hjälp av Eva Anderberg och Jan Persson forskat om
stamfar Anders fackliga verksamhet. Resultatet är dokumenterat i en rapport som
finns på hemsidan Klinteberg.se kopplad till Anders Andersson Klinteberg. Rapporten
finns också som Worddokument hos Anders Klinteberg.
 Flyttningsdag
Flyttningsdag eller Flyttdag var den dag, enligt 1833 års legostadga, ett legohjonavtal
upphörde. Det var den 24 oktober i hela landet plus den 24 april i Stockholm. Vid
byte av arbete och bostadsort fick man en veckas ledighet (i städer fyra dagar) s.k.
frivecka eller slankvecka. Detta innebar att drängar och pigor på gårdarna oftast var
anställda på ett eller två år eller ibland kanske tre. Därefter flyttade man till en annan
gård och hoppades kanske på något bättre. Dessa flyttar och arbetsbyten skedde då
i regel på flyttdagen. Legostadgan upphörde att gälla 1926. Senare har den 2 oktober
länge gällt för bostadsbyte.
 Gödelövs kyrka
Kyrkan blev 1767 genom kunglig resolution utdömd och församlingen befalldes att
istället gå till Genarps kyrka. Folk från Häckeberga skickades att riva kyrkan. Men
bönderna i Gödelöv gick emot nedrivningen med våld och skickade också en
ansökan till kungen om att få behålla sin kyrka. Kung Gustaf III upphävde också
resolutionen. Sedan kyrkan varit stängd i 7 år öppnades den åter och reparationer
utfördes. Kyrkan står kvar men används inte mellan jul och påsk.
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 Gödelövs skolväsen 1877-1878
Vid tiden för Anders skolgång fanns i Sverige enligt Folkskolestadgan från 1842 en
obligatorisk skolgång för barn mellan 7-14 år som kallades Folkskola. Varje socken
var skyldig att organisera minst en fast skola i socknen. Från och med 1858 kallades
klasserna 1 och 2 för Småskola.
År 1878 skrivs följande om Gödelövs skolväsen:
- En fast Folkskola med en ordinarie lärare.
- En fast Småskola med en lärarinna.
- Ett eget skolhus jämte ett planteringsland.
- Skollärare var Hans Nelander.
- Budgeten för 1877 var 1 820 kr varav 525 kr var statsbidrag och 310 kr var inkomst
av donationer.
- Kostnaderna för 1877 blev 1 447 kr varav löner 1 164 kr, lokaler och inventarier
73 kr, materiel 14 kr och övrigt 196 kr.
- Resultatet 1877 blev 1 820-1 447 = 373 kr.
- Antalet barn i skolåldern 1877 var 156 varav 116 gick i Folkskolan, 20 i Småskolan,
9 i annan skola och en saknade undervisning. (Det saknas 10 barn i redovisningen)
 Romeleklint
I Romeleklint bor Klintafrun, om vilken många sagor berättas av allmogen. En större
sten, på vilken man velat se ett nyckelhål, är dörren till hennes med skatter och
dyrbarheter fyllda boning. Men även andra skatter än de som tillhör Klintafrun är
gömda någonstans på berget men ingen har hittills lyckats bringa dem i dagen.
Trakten är synnerligen rik på folksagor.
 Saker och ting
Patriotiska sällskapets medalj som stamfar Anders fick vid pensioneringen förvaras
av Anders Klinteberg (släktgren Axel). Ansökan om medaljen lämnades in 1921-0519 av direktör S Petrén som ingick i styrelsen för Malmö stads spårvägar.
Protokollreferens vid Riksarkivet är RA/730145.
När stamfar Anders fyllde 60 år fick han en stödkäpp med ingraveringen ”Till minne
28/11 1922 från Förmanskåren vid MSS”. MSS betyder Malmö Stads Spårvägar.
Gunnar Nilsson (släktgren Dagmar) har stödkäppen. Gunnar har också ett ganska
stort handgjort treklöver troligtvis i mässing hängande på väggen. Med största
sannolikhet är det gjort av stamfar Anders.
Den 3 mars 1896 undertecknades ett kontrakt mellan Malmö Spårvägsaktiebolag och
smeden A Klinteberg som innebar att Anders skulle ”...som smed tjena Bolaget…..”.
Kontraktet är kopplat till Anders Andersson Klinteberg på hemsidan Klinteberg.se.
Kopia på kontraktet är spritt till flera i släkten, bl.a. hos Anders Klinteberg och Lennart
Klinteberg.
Stamfar Anders bror Nils Andersson Rosberg (1865-09-08 -- 1957-04-02) var
dekorationsmålare, målare och tecknare. Nils avled ogift i Stockholm där han bodde
på Skånegatan 1 i Högalids församling. Han målade också tavlor och ett antal av
dessa hänger säkert hemma hos flera familjer i släkten.
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Nils var inte direkt någon säljande konstnär så tavlorna betingar inte något större
ekonomiskt värde. Det står en hel del information om Nils i Svenskt
Konstnärslexikon.
Anders Klinteberg har en tavla av Nils daterad 1914 med ett Stockholmsmotiv med
Kungliga Djurgården i förgrunden och husen på Strandvägen i bakgrunden. Till
tavlan finns ett brev skrivet av Nils till brodern Axel Klintebergs familj.
 Smedjan vid Björnstorps torg
Smedjan, som fortfarande är i drift som smedja, ligger vid Björnstorps torg och ägs av
baron Gyllenkrok. Vissa ombyggnader och förändringar i smedjan är gjorda för att
klara dagens behov för Björnstorps och Svenstorps gods. Intill smedjan ligger den
tjänstebostad, som är avsedd för smeden och hans familj, kvar.
 Spårvägen i Malmö
Malmö Spårvägsaktiebolag (skrivs också Malmö Spårvägs AB) var ett privat bolag
som skötte lokaltrafiken i Malmö 1887-1904. Spårvägstrafiken invigdes den 27
augusti 1887 och öppnades dagen därpå för allmänheten. Bolaget leddes av major
Carl M Frick och trafiken bedrevs med gula hästspårvagnar. Den första linjen gick på
enkelspår, med mötesspår, mellan Hamnen och Södervärn. Med början 1890 skedde
en utbyggnad varvid trafiken delades upp i två linjer med röd och blå färgbeteckning.
Den röda gick mellan Östervärn och Södervärn. Den blå gick mellan Hamnen och
Stortorget. De gamla hästspårvagnshallarna (senare auktionskammaren) revs i
september 1990.
Bolaget kommunaliserades den 1 januari 1905 till Malmö stads spårvägar (MSS).
År 1991 bolagiserades spårvägen åter efter 85 år i kommunal drift. År 2008 drivs
trafiken av Skånetrafiken och deras underentreprenörer Arriva och Eeolia.
Den 20 december 1906 elektrifierades spårvägen i Malmö.
Hästspårvägsstallarna låg i nordvästra hörnet av Södra Förstadsgatan och Carl
Gustavs väg i kvarteret Lekatten mellan 1887 och februari 1907.
Med anledningen av spårvägens utveckling påbörjades 1898 byggandet av ett stall,
en smedja och en kontorsbyggnad. Hösten 1906 öppnades de nya lokalerna för den
elektrifierade spårvägen i kvarteret ”Spårvägen” på Zenithsgatan och Industrigatan.
Smedjan, verkstaden, kontoret och vagnhallen var olika byggnader men
sammanbyggda till en enhet och i samma stil. Spårvägstrafiken lades ner 1973.
Vagnhallarna för den elektriska spårvägen revs våren 1993 medan kontoret och
gamla verkstaden från 1906 byggdes om till skola hösten 2000.
Reguljär omnibusstrafik, som ju ofta föregick spårväg i många andra städer, fanns i
Malmö under perioden 1898-1907. Bolaget Malmö Omnibuss AB bildades den 1 juli
1898 och leddes av grosshandlaren Andreas Riis. Bolaget bedrev hästomnibusstrafik
mellan Stortorget och Fridhem. Linjen var olönsam och lades ner den 4 augusti 1907
då den ersattes med Malmö stads spårvägars linje 4.
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Flera personer i släkten Klinteberg har gått i stamfar Anders fotspår och arbetat vid
spårvägen enligt följande tabell:
Namn
Anders
Axel
Oscar
Stig
Lennart
Sven
Gunnar
Karsten

Började
1886
1915-10-11
1916-07-31
1937-11-02
1950-12-01
1941-03-31
1941-07-02
1974-12-23

Slutade
1927-12-31
1957-09-14
1960-10-31
1981-04-30
1990-04-30
1966-01-01
1956-01-30
1980-10-17

Anställningsår Generation
41
0
41
1
44
1
44
2
40
2
24
2
14
2
6
3

Siffrorna för Anders bygger på ett antagande att han började direkt vid spårvägen
1886 när han flyttade till Malmö.
Anders och Axel arbetade inte i trafiken utan i verkstaden. De andra arbetade i
trafiken.
Axel och Oscar fick Kungliga Patriotiska Sällskapets Medalj i silver av storlek mindre
för lång och trogen tjänst samtidigt den 30 december 1941. Det var samma sorts
medalj som stamfar Anders också fått.
Stig och Lennart fick utmärkelsen ”För nit och redlighet i rikets tjänst. De valde en
guldklocka istället för en medalj.
Sedan Anders började 1886 och tills det Lennart gick i pension 1990 d.v.s. 104 år har
det alltid funnits minst en Klinteberg vid spårvägen. När Lennart slutade var släkten
Klinteberg den enda släkt som haft fyra manliga generationer som arbetat vid
spårvägen.
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Bilaga 1: Stamtavla för släktgren Alma Sjögren
G 1 Alma Klinteberg
G 1 Adolf Sjögren
G2
G2

1892-01-17--1969-10-20
1883-09-21--1973-04-17

Linnea Sjögren
Gösta Eriksson

1910-09-28--1999-05-07
1910-03-29--1978-09-17

G 3 Maj-Lis Eriksson
G 3 Hans Malmhagen
G 3 Göran Tengblad
Malmö

1938-02-24
1934-02-23
1929-07-23

G 4 Pär Malmhagen
G 4 Catharina Cavell

1963-03-02
1963-05-22

G 5 Malin Malmhagen
G 5 Niclas Malmhagen
G 5 Fabian Malmhagen
München i Tyskland

1993-08-08
1995-12-11
1995-12-11

G 4 Jens Malmhagen
G 4 Cecilia Larsner

1966-05-15
1963-07-05

G 5 Anna Jensd Malmhagen

1991-09-01

Malmö

G 3 Lis-Lott Eriksson
G 3 Mats Janheden
Helsingborg

1940-03-09
1940-01-16

G 4 Åsa Janheden
G 4 Jonnhy Olsson1)

1968-04-23
1964-12-09

G 5 Robin Janheden

2004-05-09

Helsingborg
G 4 Björn Janheden
G 4 Camilla Ek2)
G 4 Annika Svensson
G 5 Ida Janheden
G 5 Liam Janheden
G 5 Tilde Janheden
G 5 Vincent Janheden

Hyllinge

1) Far till Robin.
2) Mor till Ida.
Sida 32 (45)

1970-09-10
1970-05-08
1974-06-03
1998-12-03
2002-08-08
2003-03-31
2008-06-26

(Jensdotter)

G 2 Gustaf Sjögren
G 2 Sylva Jönsson

1914-11-23--1995-01-06
1914-10-02--2007-07-06

G 3 Kerstin Sjögren
G 3 Kjell Jönsson
Kungshult

1942-05-24
1939-04-08--2003-05-27

G 4 Lars-Åke Jönsson
Kungshult
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1967-01-30

Bilaga 2: Stamtavla för släktgren Dagmar Nilsson
G 1 Dagmar Klinteberg
G 1 Birger Nilsson

1895-10-05--1970-06-12
1896-11-02--1969-01-23

G 2 Gunnar Nilsson
G 2 Inga Lindahl
Malmö

1916-08-22
1916-12-27--1993-09-10

G 3 Britt-Marie Nilsson
G 3 Nils Palm
Lomma

1944-07-05
1934-05-19

G 4 Mari Palm
G 4 Jens Geissler

1968-03-11
1965-06-30

G 5 Maximilian Geissler
G 5 Hannah Geissler
G.5 Emilia Geissler

1994-01-18
1997-08-19
2001-03-18

Rellingen utanför Hamburg i Tyskland
G 4 Per Palm
G 4 Susanne Ljungberg

1973-06-18
1969-03-27

G 5 Thea Palm
G 5 Tilde Palm
Åkarp

2002-09-25
2005-06-16
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Bilaga 3: Stamtavla för släktgren Axel Klinteberg
G 1 Axel Klinteberg
G 1 Ester Olsson1)
G 1 Nancy Åkesson

1897-11-26--1957-09-14
1898-06-26--1993-08-17
1900-09-11--1983-11-04

G 2 Gunnar Olsson/Klinteberg
G 2 Anna Brita Andreasson
G 3 Karin Klinteberg
G 3 Jan Olle Bengtsson2)
G 3 Olle Mårtensson
G 3 Nils Åke Hansson
Vellinge
G 4 Eva Carina Klinteberg
G 4 Bengt Åström
Arlöv
G 5 Sara Åström
G 5 Michael Svensson
G 6 Elina Svensson
G 6 Hannah Svensson
G 6 Philip Svensson

1917-09-22--2006-08-16
1916-02-10--2001-10-02
1943-03-07
1938-09-06
1933-10-17
1940-08-17
1960-04-02
1949-11-20

1982-07-24
1978-08-10
2005-01-11
2006-06-11
2008-03-19

Arlöv
G 5 Emma Åström
G 5 Linus Sjöholm
G 6 Elvira Sjöholm

1987-12-18
1986-01-29
2008-03-18

Storvik
G 5 Sofia Åström

G 6 Ida Marklén3)

1988-11-11
2008-03-27

Malmö

G 4 Patrik Hansson
G 4 Anna Andersson

1973-12-06
1974-01-24

G 5 Hampus Hansson
G 5 Ida Hansson

Ystad

1) Mor till Gunnar
2) Far till Eva Carina
3) Far är Peter Marklén född 1987-06-15
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1996-01-11
1999-10-11

G 3 Eva Klinteberg
G 3 Bengt-Göran Anderberg
G 3 Jan Persson
Östra Grevie

1945-01-17
1943-07-15
1947-01-18

G 4 Stefan Anderberg
Västra Ingelstad

1967-09-19

G 4 Mari Anderberg
G 4 Peter Pohlman
G 4 Magnus Larsson
G 4 Mikael Brandin

1969-07-06
1969-05-07
1968-07-27
1973-03-22

G 5 Martina Pohlman
G 5 Robin Pohlman
G 5 Emil Larsson

1988-12-17
1990-08-03
1994-05-09

Skanör

G 3 Anders Klinteberg
G 3 Birgitta Strömqvist
Lidingö

1949-03-12
1949-04-22

G 2 Birgit Klinteberg
G 2 Åke Delfelt
Trelleborg

1922-03-06
1913-08-23--1996-04-27

G 3 Pernilla Delfelt
G 3 Dan Wallenberg
G 3 Hilbert Björkdahl
Landsbro

1962-08-26
1959-07-22
1941-11-17

G 4 Mattias Wallenberg
Vetlanda

1983-04-01

G 4 David Wallenberg
Vetlanda

1984-12-12

G 4 Patrik Wallenberg
Sävsjö

1986-05-06

G 4 Andreas Wallenberg
Landsbro

1989-03-17
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Bilaga 4: Stamtavla för släktgren Oscar Klinteberg
G 1 Oscar Klinteberg
G 1 Anna Linnéa Gustafsson
G 1 Inga Liljebladh
G 2 Stig Gustafsson/Klinteberg
G 2 Margit Olsson
G 3 Leif Klinteberg
G 3 Barbro Revstedt

1900-10-28--1967-08-04
1901-12-27--1961-11-15
1912-10-26--2000-01-18
1921-04-08--1992-04-16
1922-03-04--1987-01-17
1944-10-28--1988-10-10
1946-11-20

Löderup
G 4 Martin Klinteberg
G 4 Ann-Charlottte Nilsson

1972-08-28
1972-01-18

G 5 Karl Klinteberg
G 5 Erik Klinteberg

2001-02-02
2004-05-17

Rydebäck
G 4 Cecilia Klinteberg
G 4 Magnus Holst

1976-05-16
1970-10-04

G 5 August Holst
G 5 Elvira Holst
Falsterbo

2003-08-08
2006-08-17

G 3 Ulf Klinteberg
Malmö

1950-05-05

G 2 Lennart Klinteberg
G 2 Gertie Andersson1)
G 2 Gunborg Eriksson
Ystad

1927-04-19
1930-02-21
1935-07-06

G 3 Karsten Klinteberg
G 3 Agneta Lundh
Limhamn

1953-03-03
1956-08-29

G 3 Staffan Klinteberg
G 3 Karin Rosensköld

1957-02-02
1961-05-14

G 4 Alexander Klinteberg
G 4 Rebecca Klinteberg
Malmö

1988-12-18
1994-02-17

1) Mor till Karsten och Staffan

Sida 37 (45)

Bilaga 5: Stamtavla för släktgren Anton Klinteberg
G 1 Anton Klinteberg
G 1 Gerda Rosqvist

1902-10-16--1979-05-30
1908-03-23--1966-08-22

G 2 Marie-Louise Göransson/Klinteberg1)
G 2 Kjell Åke Holmberg
Malmö

1942-10-31
1939-08-13

G 3 Peter Holmberg
G 3 Gerd Björkman

1962-01-10
1962-08-31

G 4 Andreas Holmberg
G 4 Anna Holmberg
Malmö

1988-02-29
1992-02-29

G 3 Ann-Charlotte Holmberg
G 3 Peter Hjelm

1966-04-03
1962-10-31

G 4 Simon Hjelm
Eslöv

2000-02-19

1) Adopterad 1945-03-19 av Anton och Gerda och fick släktnamnet Klinteberg.
Biologisk far var Karl-Erik Hintze 1921-03-01--2000-05-09.
Biologisk mor var Kerstin Göransson 1925-02-20--1988-12-31.
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Bilaga 6: Stamtavla för släktgren Olga Klinteberg
G 1 Olga Klinteberg
G 1 Hilding Andersson1)
G 1 Harry Lindquist2)

1905-06-23--1993-04-05
1898-10-21--1972-04-24
1908-05-12--1956-08-02

G 2 Sven Klinteberg
G 2 Ulla Forslund
Malmö

1925-01-25
1929-05-09

G 3 Lis-Britt Klinteberg
G 3 Thomas Christensen
Tygelsjö

1955-04-15
1953-09-22

G 4 Dennis Christensen
Lexington i Kentucky i USA

1980-05-27

G 4 Kim Christensen
Malmö

1984-12-04

G 3 Ronny Klinteberg
G 3 Ulla Englund-Hansen
Malmö

1956-06-27
1953-08-21

G 4 Jens Klinteberg
Malmö

1981-09-18

G 4 Sannah Klinteberg
G 4 Kenji Nozoe
G 5 Kaia Nozoe

1976-09-29
1974-05-09
2006-11-02

Tokyo i Japan

G 3 Tommy Klinteberg
G 3 Carina Larsson

1965-08-12
1968-02-21

G 4 Emma Klinteberg
Malmö

1990-11-03

G 2 Roland Klinteberg
Malmö

1946-01-04

1) Far till Sven.
2) Far till Roland.
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Bilaga 7: Antavla för stamfar Anders på spinnsidan
Mor (Generation 1)
Mätta Andersdotter född 1835-11-23 i Gödelöv 4 och avliden 1914-12-21 i
Gödelöv 24.
Morfar (Generation 2)
Anders Justusson född 1791-01-20 i Gödelöv 16 och avliden 1866-05-08 i
Gödelöv 4.
Morfars far och morfars mor (Generation 3)
Justus Jönsson beräknat född 1738 i Gödelöv och avliden 1808-06-08 i Gödelöv 4.
Elna Olsdotter beräknat född 1765 och avliden 1794-01-09 i Gödelöv 16.
Mor (Generation 1)
Mätta Andersdotter född 1835-11-23 i Gödelöv 4 och avliden 1914-12-21 i
Gödelöv 24.
Mormor (Generation 2)
Elna Larsdotter född 1809-11-14 i Dörröd 6 söder om Veberöd och avliden
1888-09-03 i Gödelöv 4.
Mormors far och mormors mor (Generation 3)
Lars Tuvasson född 1754-01-13 i Dörröd 6 söder om Veberöd och avliden
1831-05-18 i Dörröd 6.
Mätta Jönsdotter född 1773-06-19 i Veberöd och avliden 1831-02-04 i Dörröd 6.
Mormors farfar och mormors mormor (Generation 4)
Tuva Månsson född 1721-09-06 i Genarp och avliden 1805-11-05 i Dörröd 6 söder
om Veberöd.
Anna Pährsdotter beräknat född 1716 i Dörröd 6 och avliden 1782-11-30 i Dörröd 6.
Mormors farfars far och mormors farfars mor (Generation 5)
Måns Mårtensson och Kjerstena Christophersdotter.
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Bilaga 8: Antavla för stamfar Anders på mansidan
Far (Generation 1)
Anders Olsson född 1837-04-20 i Lyngby 9 väster om Genarp och avliden 1915-0408 i Gödelöv 22.
Farfar (Generation 2)
Ola Andersson född 1806-02-01 i Degeberga söder om Genarp och avliden
1896-01-12 i Gödelöv 12.
Farfars far och farfars mor (Generation 3)
Anders Olsson född 1767-04-09 i Nevishög (Torreberga) och avliden 1849-12-07 i
Lyngby 6 väster om Genarp.
Bengta Andersdotter född 1766-02-15 i Hyby (Vinninge 4) söder om Klågerup och
avliden 1849-11-28 i Lyngby 6.
Farfars farfar och farfars farmor (Generation 4)
Ola Jeppsson född omkring 1729 i Veberöd och avliden 1798-02-01 i Nevishög
(Stanstorp) sydöst om Staffanstorp.
Ingar Jönsdotter född 1743-10-04 i Nevishög (Torreberga 5) sydöst om Staffanstorp
och avliden 1772-03-15 i Nevishög (Torreberga).
Farfars farfars far och farfars farfars mor (Generation 5)
Jeppa Budde Hansson beräknat född 1686 i Veberöd och avliden 1752-07-08 i
Veberöd.
Signe Olsdotter beräknat född 1690 i Veberöd och avliden 1768-02-14 i Veberöd.
Farfars farfars farfar och farfars farfars farmor (Generation 6)
Hans Budde bodde 1733 i Veberöd 30 med hustrun Anna.
Far (Generation 1)
Anders Olsson född 1837-04-20 i Lyngby 9 väster om Genarp och avliden 1915-0408 i Gödelöv 22.
Farmor (Generation 2)
Karna Nilsdotter född 1810-12-05 i Lyngby väster om Genarp och avliden
1880-10-02 i Gödelöv 12.
Farmors far och farmors mor (Generation 3)
Nils Andersson född 1767-01-24 i Toppeladugård väster om Genarp och avliden
1843-02-12 i Äspet nordväst om Genarp.
Karna Andersdotter född 1779-09-15 i Genarp (Nötabo) och avliden 1859-01-04 i
Äspet.
Farmors farfar och farmors mormor (Generation 4)
Ladufogden Anders på Toppeladugård väster om Genarp.
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Bilaga 9: Antavla för stammor Elna på spinnsidan
Mor (Generation 1)
Mätta Persdotter född 1839-08-16 i Gärdslöv 26 och avliden 1926-12-14 i Västra
Skrävlinge församling (Sofielund) i Malmö.
Morfar (Generation 2)
Per Larsson född 1782-05-21 i Hellede norr om Skurup och avliden 1855-01-12 i
Gärdslöv 26.
Morfars far och morfars mor (Generation 3)
Lars Persson född 1742-01-19 i Villie (Lilla Jydarp) nära Rydsgård och avliden
1805-12-08 i Hellede norr om Skurup.
Gunnel Olsdotter född 1753-09-16 i Hellede och avliden 1819-12-04 i Slimminge
(Illvede gård).
Morfars farfar och morfars farmor (Generation 4)
Per Mårtensson beräknat född 1711 i Villie och avliden 1775-03-31 i Villie (Lilla
Jydarp) nära Rydsgård.
Boel Ottesdotter född omkring 1709 i Villie och avliden 1779-10-07 i Villie
(Lilla Jydarp).
Morfars farfars far och morfars farfars mor (Generation 5)
Mårten Larsson
Mor (Generation 1)
Mätta Persdotter född 1839-08-16 i Gärdslöv 26 och avliden 1926-12-14 i Västra
Skrävlinge församling (Sofielund) i Malmö.
Mormor (Generation 2)
Anna Andersdotter född 1796-01-30 i Slimminge 13) och avliden 1876-06-11 i
Gärdslöv 26.
Mormors far och mormors mor (Generation 3)
Anders Olsson född 1767-06-12 i Hellede norr om Skurup och avliden 1857-03-22 i
Slimminge 13.
Elna Jakobsdotter född 1773-12-29 i Slimminge 13 och avliden 1862-02-26 i
Slimminge 13.
Mormors farfar och mormors mormor (Generation 4)
Ola Tuvesson beräknat född 1711 i Hellede norr om Skurup och avliden
1778-03-11 i Hellede 1.
Mätta Månsdotter beräknat född 1724 i Slimminge (Hellede 1) och avliden
1797-06-25 i Hellede.
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Mormors farfars far och mormors farfars mor (Generation 5)
Tuve Andersson född 1674-10-08 i Slimminge (Hellede) norr om Skurup och avliden
1742-04-28 i Hellede.
Karna Persdotter född omkring 1683 i Slimminge (Hellede) och avliden 1744-05-21 i
Hellede.
Mormors farfars farfar och mormors farfars farmor (Generation 6)
Anders Persson född omkring 1650 i Slimminge.
Elna Larsdotter född omkring 1652 i Slimminge.
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Bilaga 10: Antavla för stammor Elna på mansidan
Far (Generation 1)
Ola Jönsson född 1831-07-26 i Skurup (Hylteberga 1) och avliden 1870-04-02 i
Skurup 7.
Farfar (Generation 2)
Jöns Persson född 1805-06-02 i Skurup (Hylteberga 1) och avliden 1877-08-26 i
Slimminge 6.
Farfars far och farfars mor (Generation 3)
Per Trulsson född 1760-12-21 i Dybäck söder om Östra Vemmenhög och avliden
1841-12-24 i Skurup (Hylteberga 1).
Boel Olsdotter född 1766-02-11 i Örsjö (Villie Torp) sydväst om Rydsgård och avliden
1832-03-09 i Skurup (Hylteberga 1).
Farfars farfar och farfars farmor (Generation 4)
Truls Andersson beräknat född 1725 i Östra Vemmenhög och avliden 1803-06-27 i
Dybäck söder om Östra Vemmenhög.
Kjerstina Persdotter född 1731-04-18 i Östra Vemmenhög och avliden 1801-05-04 i
Dybäck.
Farfars farfars far och farfars farfars mor (Generation 5)
Anders Larsson född omkring 1691 i Östra Vemmenhög.
Elna Larsdotter beräknat född 1695 i Östra Klagstorp (Vallby) och avliden
1742-12-17 i Östra Vemmenhög.
Far (Generation 1)
Ola Jönsson född 1831-07-26 i Skurup (Hylteberga 1) och avliden 1870-04-02 i
Skurup 7.
Farmor (Generation 2)
Bengta Olsdotter född 1809-04-09 i Slimminge och avliden 1865-06-21 i
Slimminge 6.
Farmors far och Farmors mor (Generation 3)
Ola Jönsson född 1779-03-24 i Skurup och avliden 1841-03-21 i Slimminge 12.
Bengta Jönsdotter född 1790-04-15 i Slimminge och avliden 1850-07-16 i
Slimminge 20.
Farmors farfar och Farmors farmor (Generation 4)
Jöns Sörensson beräknat född 1732 i Skurup och avliden 1805-08-13 i
Slimminge 12.
Bengta Andersdotter född 1749-05-15 i Saritslöv väster om Skurup och avliden
1784-01-20 i Slimminge.
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Farmors farfars far och Farmors farfars mor (Generation 5)
Sören Jönsson född omkring 1670 och avliden 1760-10-26 i Genarp.
Kjerstina Andersdotter beräknat född 1684 och avliden 1759-05-31.
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