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ANOR FRÅN SKÅNE
Rasmusson, Bengt, Leg. tandläkare, f. 1930-02-18 i
Maria, Helsingborg

Generation I

1:1  f
Rasmusson, Otto, Folkskollärare, f. 1887-07-22 i V.
Strö, d. 1965-04-06 i Helsingborg.
När Far började på seminariet i Lund fick alla nya
elever med son-namn order att " i morgon skall ni ha
ett nytt namn istället för Jönsson, Persson o.s.v." Fars
bror Lars tog namnet Loven, en nästkusin namnet
Tronäss o.s.v. men rektorn sade till far att "Rasmusson
är det ingen annan som heter i klassen så du slipper
ändra".
Utanför ”gatehuset” i V. Strö låg bybrunnen och där
bodde Brunna-kärringen och vid dammen vid
Trollensä slott fanns Bäckahästen, som fars äldste bror
själv sett – båda sakerna naturligtvis för att hålla
barnen från farligheter. I skolan i Strö hade far lärare
Lindberg, som hade vanan att samla veckans aga till
lördagen, då alla som misskött sig fick en omgång av
riset. Far fick ibland ”förmånen” att gå till Eslöv och
hämta en liter brännvin till läraren och för det fick han
10 öre – ungefär en mil fram och tillbaka, långt för en
liten påg.
När han blev större fick han vara ledig från skolan vid
trösktid och hjälpa till på en gård med att leda hästen i
en s. k. vandring, vilket gav honom 25 öre för en hel
dags arbete. Efter skoltiden fick han arbete som dräng-
pojke och bodde då i en drängstuga, där det på vintern
snöade in genom springorna och man bara hade gamla
sticktäcken att värma sig med. Alla åt ur samma skål,
men man hade egen sked. Far var särskilt imponerad
av fördrängen, som elegant svängde sin hornsked
mellan grötfat och mjölkskål. När han sedan gick i
snickarlära grundlade han sin vana att sova middag,
eftersom alla lärlingarna sov på sina hyvelbänkar efter
midagsmålet.
1:2  m
Holm, Blenda, f. 1897-12-31 i S. Möinge, Billeberga,
d. 1983-08-12 i Helsingborg
Mor var musikalisk,spelade piano och hade en vacker
sångröst -- hon och far var under några år medlemmar
i Björnekulla kyrkas sångkör, som leddes av Ragnar
Blennow, mest känd som Birgit Nilssons upptäckare
och förste sångpedagog. Tillsammans med några
kvinnliga kollegor och några fruar till manliga
kollegor hade mor en "stickeklubb" i över 50 år -
måste ha varit en av Sveriges mest långlivade.
När vi bodde i Gunnarstorp var alltid källaren fylld av
alster från trädgården, mor konserverade, syltade och
saftade.
Hon var mycket kulturellt intresserad: konst, musik
och framförallt litteratur låg henne varmt om hjärtat.
Tillsammans med några i stickeklubben och även en
del andra goda vänner hade hon i 40-50 år en
läsecirkel.

Generation II

II:1  ff
Olsson, Rasmus, Lantbrukare, lantbrevbärare, f.
1844-12-23 i Nr. 4, Remmarlöv, d. 1912-12-26 i Nr.
35, V. Strö.
Lantbrukare. Flyttade från Remmarlöv till Näs 13/4
1869, alltså en månad före sin vigsel med Elna,
innehade Näs nr 14 18/4 1869- 24/10 1884. Fick enl.
vad Otto Rasmusson berättat lämna gården då han
tillsammans med två andra gått i borgen och dessa två
inte hade några tillgångar. Flyttade då till V.Strö med
familjen. Anställd vid Strö mejeri tills detta upphörde.
Lantbrevbärare å linjen Trollenäs-Strö-Selarp-
Germundstorp-Asmuntorp-Trollenäs.
Kyrkovaktmästare och ringare i V.Strö kyrka.
II:2  fm
Olsdotter, Elna, f. 1846-04-04 i Näs, d. 1921-01-14 i
Nr. 35, V. Strö.
Farmor hade en bror som hette Jöns Olsson. Han tog
namnet Troell och var farfar till den kände
filmskaparen Jan Troell (Utvandrar-eposet, Vit som en
snö och många andra storfilmer).
En dotter till Rasmus och Elna var döpt till Kersti
(hennes egen mor skrev i födelseanteckningar så) men
kallades Kerstin och så står det också på hennes
gravsten. Ända fram till slutet på 1940-talet hälsade vi
(mor, far, Brita och jag) på hos faster Kerstin och
farbror Anders på Annandag jul. Det bjöds varje gång
på härlig stek och fram för allt, världens godaste
apelsinris som dessert. Under krigsåren när det inte
gick att köra bil, åkte vi tåg till Trollenäs station och
gick därifrån till Strö. Oftast hade Sture fått låna häst
och vagn hos Thorns så att han kunde hämta oss. Efter
maten blev det en promenad till Tules stenar uppe på
en kulle som också hade en flygfyr.
Farbror Anders var kyrkvaktmästare och ringare
precis som farfar varit och skulle, eftersom det var
Annandag jul, ringa in gudstjänsten. Jag fick följa med
och det var ett fruktansvärt dån, men man vande sig
och jag fick faktiskt ringa själv i den lilla klockan när
jag kom upp i tonåren.
En annan dotter hette Anna. Vi brukade alltid besöka
faster Anna några dagar efter vårterminsslutet - gick
då upp på Fjälkinge backe, cyklade till Kjugekull
o.s.v. Ett minnesrikt besök var en gång under
krigsåren, troligen 1944, när ett par amerikanska
"Flygande fästningar” nödlandade (enl. tidningarna
tvingades ned av svenska jaktplan) och far och jag
cyklade till Rinkaby för att beskåda dessa, för sin tid,
enorma plan.
Mor och Brita bodde hos faster Anna och far och jag,
om det fanns plats, hos hennes kollega Thea, men var
hon hemma, låg vi i en skolsal. Jag älskade lukten av
violtvål, som jag alltid förknippade med faster.
II:3  mf
Holm, Henrik, f. 1867-07-06 i Ö. Tommarp, d. 1944-
07-30
Han var döpt till Hindrik, men kallade sig Henrik.
Efter studier i Lund avlade han folkskollärarexamen
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1888. Morfar var en verklig sällskapsmänniska, så
mormor fick sköta det praktiska och nog även det
ekonomiska. Enl. mor var hans praktiska handlag inte
säskilt uttalat. Han hade självironi - när han en gång
med hjälp av mormor, mor och moster Elina som höll
hammare och spik och stöttade pallen till sist fått en
tavla på plats sade han: "Det är väl skönt med en
händig karl i huset!". Lönen som lärare var inte
storståtlig - 800:- om året. Utbetalningen var 200:- per
kvartal av prosten. Denne var skolstyrelsens ord-
förande och hade själv 12.000:- i årslön och
kommenterade utbetalningen så: "Vad skall nu herr
Holm göra med alla dessa pengar?"
Morfar var i god fysisk form upp i åren-jag minns när
han 75 år gammal i kostym hoppade upp i romerska
ringar och gjorde överslag.
Morfar tvingades nog att ta ett nytt namn när han bör-
jade på seminariet i Lund - rektorn där gillade inte
vanliga son-namn som t.ex Hansson. Han hade en
äldre bror – Anders Holm, som skrivit handböcker om
biskötsel, som fortfarande används (”bibeln” enligt en
biodlare). Han hade också en äldre syster, Martina,
som var husföreståndarinna hos ”storkamålaren” Ernst
Norlind på Borgeby slott.
II:4  mm
Jönsdotter, Anna, f. 1867-11-16 i Ö. Tommarp, d.
1956-08-29 i Helsingborg
Som äldst av åtta flickor fick mormor tidigt hjälpa till
i hemmet. Skolgången inskränkte sig till 3-4 mån
undervisning om året i 5 år. Hon berättade att när hon
som tonåring lagat mat till tröskfolket - 14 st - satte
hon sig för att äta, men hennes far tyckte att en så ung
tös inte skulle ha det så bekvämt. Då protesterade hon
och sade "Har jag lagat mat till alla dessa hela dagen
så skall jag också sitta!". Jöns Persson blev tyst.
När morfar och mormor gift sig bodde de några år i
Brantevik men flyttade sedan till S. Möinge efter
påverkan av Anders Holm, morfars bror, som var
lärare i Virke. Mormor sade att hon aldrig förstod hur
de kunde flytta från en så vacker plats som Brantevik.
Detta var på segelskutornas tid och ibland var det
nästan vitt av segel på redden - Brantevik var en av
Sveriges största rederiorter på sin tid.
Mormor var den som rent praktiskt höll ihop hemmet
och även ekonomiskt fick det att gå ihop. Hon stod på
torget i Landskrona och sålde bär från trädgården i S.
Möinge. Mor och moster Elina fick nöjet rensa
buskarna från mask och fick 5 öre per tusen. När
mormor protesterade och sade att det var färre än
tusen blev oftast repliken: "Räkna själv!", och då kom
femöringen fram.
Efter pensionen flyttade mormor och morfar till
Billeberga till en nybyggd villa på den gata som idag
heter Kamrersvägen . Morfar hade där som mest 28
bisamhällen. Far hjäpte honom att bygga bihus.
Mormor hade en ganska stor köksträdgård, sparris-
sängar. Där jag fick "sticka sparris" till min stora
glädje. Hon hade också höns, mest för äggens skull
men då och då blev det en kokhöna, som fick nackas
av mormor på huggkubben, morfar ville eller kunde
inte. Äppelträd och ett jättestort körsbärsträd full-
ständigade det hela tillsammans med en "grotta"
omgiven av blommor. Efter morfars död flyttade

mormor till mor och far, först till Gunnarstorp och
sedan till Helsingborg.
Mors syster hette Elina. Eftersom jag bara var 6 år när
hon dog har jag inte så många minnesbilder av henne.
Hon hade en katt som hette Lisa - svensk bondkatt -
som ibland följde henne en bit på väg när hon skulle
gå till kyrkan och öva. Lisa satt då på stigen och
väntade på att hon skulle gå tillbaka hem. Ibland fick
Elina sällskap hemåt, men gick en annan väg och då
fick hon gå och hämta Lisa som troget satt kvar. Jag
kommer ihåg att jag också fick sitta på orgelläktaren,
både när moster Elina övade och under gudstjänsten
och jag minns att det var väldigt imponerande att se
orgeltramparen i aktion. Det var också märkligt att se
moster Elina spela på flera manualer och framför allt -
spela med fötterna!

Generation III

III:1  ff f
Rasmusson, Ola, Lantbrukare, kyrkvaktmästare, f.
1790-04-09 i Remmarlöv, d. 1873-02-10 i Nr. 4,
Remmarlöv
III:2  ff m
Jönsdotter, Kerstin, f. 1818-05-05, d. 1886-10-27 i
Nr. 4, Remmarlöv
III:3  fm f
Nilsson, Ola, f. 1812-08-22 i Näs, Gullarp, d. 1878-
02-21 i Näs Nr. 1, Trollenäs
III:4  fm m
Pehrsdotter, Ingar, f. 1817-07-03 i S. Reslöv,
Reslöv, d. 1893-09-30 i Näs Nr. 1, Trollenäs
III:5  mf f
Hansson, Hans, f. 1813-08-18 i Glivarp
III:6  mf m
Nilsdotter, Eljena, f. 1820-06-30 i Glemminge,
Vallby, f. 1883-09-11 i Ö. Tommarp
III:7  mm f
Persson, Jöns, f. 1841-04-23 i Ö. Tommarp, d. 1912-
02-10
III:8  mm m
Håkansdotter, Ingar, f. 1843-08-10 i Stiby, d. 1931-
01-25 i Vranarp, Ö. Tommarp

Generation IV

IV:1  ff ff
Olsson, Rasmus, Lantbrukare, f. 1755-11-28 i
Reslöv, d. 1828-05-14
IV:2  ff fm
Olsdotter, Gertrud, f. 1758-03-14, d. 1828-04-27
IV:3  ff mf
Knutsson, Jöns, f. 1777-08-11 i Skartofta
IV:4  ff mm
Jönsdotter, Anna, f. 1784-03-07 i Gullarp, d. 1853-
03-20 i Näs
IV:5  fm ff
Persson, Nils, f. 1767-08-24 i Asmundtorp, Näs, d.
1819-11-02 i Gullarp
IV:6  fm fm
Persdotter, Ingar, f. 1785-09-29 i Näs, d. 1863-12-04
i Näs Nr. 3, Trollenäs
IV:7  fm mf
Svensson, Pehr, f. 1768-12-15
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IV:8  fm mm
Andersdotter, Elna, f. 1777-01-09
IV:9  mf ff
Arildsson, Hans, f. 1782-10-08 i Vallby, d. 1813-04-
17 i Glivarp
IV:10  mf fm
Pehrsdotter, Boel, f. 1786-10-02 i Glivarp, Vallby
IV:11  mf mf
Clausson, Nils, f. 1785-10-17 i Glemminge
IV:12  mf mm
Pehrsdotter, Elna, f. 1793-05-08 i Glemminge
IV:13  mm ff
Jönsson, Per, f. 1810-06-20 i Glivarp, Vallby, d.
1892-01-13
IV:14  mm fm
Mårtensdotter, Elna, f.1812-02-04 i Vranarp, Ö.
Tommarp, d. 1872-01-21
IV:16  mm mm
Pehrsdotter Mätta, f. 1812-11-11 i Ö. Ingelstad

Generation V

V:1  ff ff f
Rasmusson, Ola, f. 1724 i Högestorp, Reslöv, d.
1768-01-16 i Reslöv
V:2  ff ff m
Hansdotter, Kierstina, f. 1725 i Reslöv
V:3  ff fm f
Hansson, Ola, f. 1727 i Remmarlöv, d. 1759-02-24 i
Remmarlöv
V:4  ff fm m
Pehrsdotter, Gertrud, f. 1722, d. 1781-12-26
V:5  ff mf f
Bengtsson, Knut, f. 1733 i Ö. Rönnås, Kärrstorp
V:6  fm mf m
Jönsdotter, Kierstina, f. 1739-05-29 Tierby,
Skartofta, d. 1782-05-24
V:7  ff mm f
Bodelsson, Jöns, f. 1749-09-14 i Gullarp, d. 1812-04-
13 i Gullarp
V:8  ff mm m
Swänsdotter, Boel, f. 1758
V:9  fm ff f
Pehr Pehrsson, f. 1736
V:10  fm ff m
Jacobsdotter, Sissa, f. 1724, d. 1803-02-03 i Gullarp
V:11  fm fm f
Svensson, Pehr, f. 1746-02-24 i Näs, d. 1829-06-16
V:12  fm fm m
Larsdotter, Ellna, f. 1753-12-21 i Asmuntorp,
Gullarp, d. 1826-12-20
V:17  mf ff f
Hansson, Arild, f. 1747, d. 1793-07-12 i Vallby
V:18  mf ff m
Nilsdotter, Kierstina, d. 1788-08-15
V:19  mf fm f
Trulsson, Pehr, f. 1755
V:20  mf fm m
Pehrsdotter, Bengta, f. 1756-06-02 Glivarp, Vallby
V:21  mf mf f
Andersson, Claus, f. 1750, d. 1785
V:22  mf mf m
Eriksdotter, Gisela, f. 1755

V:23  mf mm f
Månsson, Pehr, f. 1760
V:24  mf mm m
Jingvardsdotter Ellina, f. 1765
V:25  mm ff f
Andersson, Jöns, f. 1776
V:26  mm ff m
Pehrsdotter, Janna, f. 1782-03-01 Kvarnby, Ö. Hoby
V:27  mm fm f
Göransson, Mårten, f. 1776-09-04, f. 1776-09-04
V:28  mm fm m
Ericksdotter, Janna, f. 1780-01-15 i Vranarp, Ö.
Tommarp
V:31  mm mm f
Mattsson, Pehr, f. 1784-05-03 i Ö. Ingelstad
V:32  mm mm m
Nilsdotter, Hanna, f. 1781 i Glemminge, d. 1825-05-
01

Generation VI

VI:1  ff ff ff
Olsson, Rasmus, f. 1683 i Gullarp, d. 1741-04-11 i
Reslöv
VI:2  ff ff fm
Siunesdotter, Bengta, f. 1689 i Reslöv, d. 1758-07-21
i Högestorp, Reslöv
VI:3  ff ff mf
Påskesson, Hans, f. 1696-06-23 i S. Reslöv, Reslöv,
d. 1761-09-18 i S. Reslöv, Reslöv
VI:4  ff ff mm
Larsdotter, Hanna, f. 1696-10-24 i Reslöv
VI:5  ff fm ff
Rasmusson, Hans, f. 1693 Remmarlöv, 1759-04-11
Remmarlöv
VI:6  ff fm fm
, Kierstina
VI:9  ff mf ff
Nilsson, Bengt, f. 1700 i Skartofta
VI:10  ff mf fm
, Karna, f. 1700
VI:11  ff mf mf
Andersson, Jöns, f. 1710
VI:12  ff mf mm
Larsdotter, Elsa, f. 1715
VI:13  ff mm ff
Pärsson, Bodel, f. 1720, d. 1796-03-06 i Gullarp
VI:14  ff mm fm
Jönsdotter, Pernilla, f. 1725 i Gullarp, d. 1804-05-09
i Gullarp
VI:21  fm fm ff
Larsson, Sven, f. 1692-03-20 i Reslöv, d. 1759-12-23
i Selarp, Gullarp
VI:22  fm fm fm
Pärsdotter, Anna, f. 1715
VI:23  fm fm mf
Jacobsson, Lars, f. 1721 i Asmuntorp, Gullarp, d.
1760-06-10 i Gullarp
VI:24  fm fm mf
Nilsdotter, Elina, f. 1724 i Nääs
VI:39  mf fm mf
Larsson, Pehr, f. 1729, d. 1798-05-07 i Vallby
VI:40  mf fm mm
Ohlasdotter, Jånna, f. 1732, d. 1802-01-14 i Vallby
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VI:51  mm ff mf
Winberg, Pehr, f. 1748-08-03 i Gladsax, Karlaby, d.
1727-03-17 i Ö. Hoby
VI:52  mm ff mm
Nilsdotter, Elna (Elina), f. 1747-02-02 i Blästorp,
Borrby, d. 1817-09-27 i Ö. Hoby
VI:53  mm fm ff
Thorsson, Göran, f. 1745
VI:54  mm fm fm
Mårtensdotter, Elna, f. 1750
VI:55  mm ff mf
Henriksson, Erik, f. 1750-05-01, d. 1818-03-28 i Ö.
Tommarp
VI:56  mm ff mm
Hindriksdotter, Karna, f. 1748, d. 1808-05-26 i Ö.
Tommarp

Generation VII

VII:1  ff ff ff f
Rasmusson, Oluff, f. 1648-11 i Gullarp, d. 1719 i
Gullarp
Äldsta skrifliga förfader med födelseår. Han är alltså
född samma år som trettioåriga kriget slutade och dör
året efter Karl XII.
Under Skånska kriget 1675-1679 var den svenska
hären, året efter slaget vid Lund 1676, under 6 veckor
år 1677 förlagd till Nääs, nuvarande Trollenäs, (enl.
boken med detta namn av Claes-Göran Isacson) och
lämnade området 17 maj för att gå mot Landskrona.
Det blev ändrade order och istället marsch mot Malmö
för att undsätta staden som belägrades av danskarna
och detta lyckades. Därefter blev det förflyttning mot
Landskrona och under en tid, före slaget där, var
armén förlagd till trakten av Asmuntorp. Man kan
tänka sig hur Olluff hade det på sin gård med
omväxlande danska och svenska härar härjande
omkring sig och troligen inhysta på gården.
Citat ur " När Skåne blev svenskt" av Alf Åberg.(1958.
LT): Inkvarteringarna, genommarscherna och de dryga
krigskontributionerna hade särskilt svårt drabbat den
skånska slättbygden. Antalet öde socknar växte raskt.
Hösten 1677 fanns det nio öde socknar enbart i Frosta
härad, och hela Onsjö härad var ruinerat. Av de
omkring 7000 mantal som omedelbart efter kriget
fanns i Malmöhus län angavs 2300 som öde och
obrukade. Påfallande stort var antalet ödegårdar i den
krigshärjade trakten kring Landskrona. Av 870 mantal
i Rönneberga, Onsjö och Harjagers härader angavs
inte mindre än 570 som öde. (Omedelbart efter kriget
fanns det bara 40 ödehemman i de tre häraderna). Med
öde menade man då gårdar som inte kunde betala
skatt. Gården behövde därför inte vara obesatt, men på
många ställen var husen nedbrunna och obeboeliga.
I rullan för Friskyttar i Onsjö härad 1677-1680 finns
på Kompani Jens Jensen en man upptagen: Olluf
Rasmusson. Är det "rätt " Olluf? Enl uppslagsverk
fick en del friskyttar amnesti av Sverige, när Skåne
försvenskades av fr. a. guvernören Johan
Gyllenstierna 1679-1680. Var Olluff så dansk att han
t.o.m. kämpade mot de svenska inkräktarna?
Friskyttarna fanns ju huvudsakligen i skogarna i  norra
Skåne under namnet snapphanar, men efter förlusten i

slaget vid Lund 1676 ville danskarna återta Skåne och
organiserade friskyttekompanier även på slättlandet.
Det är inte otroligt att han tyckte sig ha lidit tillräckligt
av svenskarnas härjningar.
Försvenskningen av Skåne gjordes med en hårdhet
och grymhet som knappast överträffats av modern tids
"etnisk rensning", enl. många skånehistoriker, bl. a.
Gösta Johannesson.
I kungliga brev  år 1684, 1691 och 1695 uttrycks det
att så länge bonden klarade av gården "äro han, hans
barn och efterkommande försäkrade att, utan förfång
och intrång, så roligen bruka och besitta deras
rustningshemman, och ingen eger derföre magt att
drifwa honom och dem derifrån".
En del rusthåll i Remmarlövs och Reslövs för-
samlingar låg under Norra Skånska Cavelleri-
regimentet och Billesholms Compagnie och indrogs
till detta vid misskötsel.
VII:2  ff ff ff m
Michelsdotter, Maynel, ”Jordegumma” d v s barn-
morska, f. 1648, d. 1709-03-07 i Gullarp
VII:3  ff ff fm f
Ingelsson, Siune, f. 1652-08, d. 1723-11-21 i Ågerup
|I mantalslängden för Reslöv 1680 finns förutom
Siune även Jeppa Ingelsson och Påhl Ingelsson. Är det
bröder till Siune?
VII:4  ff ff fm m
Larsdotter, Edborg (Ebba, Ebor), f. 1663-12, d.
1735-03-08
VII:5  ff ff mf f
Hansson, Påske, f. 1652, d. 1727-04-15 i N. Reslöv,
Reslöv
VII:6  ff ff mf m
Nilsdotter, Anna
VII:7  ff ff mm f
Persson, Lars, f. 1657 i (Reslöv), d. 1719-11-29 i S.
Reslöv, Reslöv
VII:8   ff ff mm m
Ebbesdotter, Karina, f. 1665-08, d. 1700-01-05 i
Reslöv
VII:9  ff fm ff f
Hansson, Rasmus, f. 1660 i Remmarlöv, d. 1720 i
Näs, Gullarp
VII:10  ff fm ff m
, Giertrud, f. 1670
VII:27  ff mm fm f
Persson, Jöns, f. 1700-02-12 i Ormanäs, Munkarp, d.
1751-12-01 i Nääs, Gullarp
VII:28  ff mm fm m
Larsdotter, Margaretha, f. 1699-06-05 i Näs, d.
1759-09-01 i Näs
1723 Fer. 2da nativit blef Jöns Persson och
Margaretha Larsdotter copulerade.
”Blef efter vigseln Bodel Pärssons hustru i Gullarp
efter urgammal och urminnes tagen plägsed här i
församlingen kierkotagen, hwarest här införes
efterkommande till underrättelse, hälst som det icke
tillförne varit infört och förnummits att det i Strö
Socken hwarest den plägseden ock varit brukligt nu
begynnande plägsed af hon som gerna önskar att
Prästen göra skulle.”
VII:41  fm fm ff f
Andersson, Lars, f. 1750, d. 1709-03-19 i Nääs
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VII:42  fm fm ff m
Persdotter, Johanna, f. 1660, d. 1711-03-19 Gullarp
VII:43  fm fm fm f
Larsson, Pär, f. 1688-04 i Näs by, d. 1769-10-21 i
Näs by
VII:44  fm fm fm m
Jönsdotter, Kierstina, f. 1694-02-02 i Skarhult, d.
1754-01-15 i Näs
VII:45  fm fm mf f
Larsson, Jacob, f. 1692-05-01 i Gullarp, d. 1766-02-
24 i Nääs
VII:46  fm fm mf m
Pärsdotter, Hanna, f. 1689, d. 1738-01-12
VII:47  fm fm mf f
Jöransson, Nils, f. 1695-02-13 i Asmundtorp, Näs, d.
1732-11-06
VII:101  mm ff mf f
Winberg, Oluf, f. 1719, d. 1759-04-19 i Pommern
Soldat, dragon. Rusthåll Karlaby 10, Ö. Tommarp,
Järrestads härad. Anrtagen som soldat, dragon 1741-
10-13. Avskedad i "rulla" d.v.s död, i Pommerska
kriget (1757-62) 1759-04-19.
VII:102  mm ff mf m
Pärsdotter, Johanna, f. 1711, d. 1795-02-18 i
Gladsax, Karlaby
VII:103  mm ff mm f
Jönsson, Nils, f. 1720
VII:111  mm ff mm f
Olsson, Henrick, f. 1715
VII:112  mm ff mm m
Jingvardsdotter, Janna, f. 1720

Generation VIII

VIII:1  ff ff ff ff
Olufsson, Rasmus, f. 1620
VIII:2  ff ff ff fm
Jönsdotter, Bengta, f. 1615 i Asmuntorp, d. 1695-04-
21 i Gullarp
VIII:3  ff ff ff mf
Jeppsson, Michel, f. 1620, d. 1659-05-28 i Näs
VIII:9  ff ff mf ff
Pederssön, Hans, f. 1614, d. 1684-01-27 i Reslöv
VIII:10  ff ff mf fm
Pedersdotter, Elne, f. 1630, d. 1675
VIII:55  ff mm fm mf
Andersson, Lars, f. 1650, d. 1709-03-19 i Nääs
VIII:56  ff mm fm mm
Persdotter, Johanna, f. 1660, d. 1711-03-19 i
Gullarp
VIII:81  fm fm ff ff
Nilsson, Anders, f. 1625 i Nääs
VIII:82  fm fm ff fm
, Karin, f. 1625

VIII:85   fm fm fm ff
Pärsson, Lars, f. 1655, f. 1707-01 i Nääs
VIII:86  fm fm fm fm
Bondesdotter, Sissa, f. 1664 i Näs
VIII:87  fm fm fm mf
Månsson, Jöns, f. 1660
VIII:88  fm fm fm mm
, Bengta, f. 1665
VIII:89  fm fm mf ff
Larsson, Lars, f. 1660
VIII:90  fm fm mf fm
Ängladotter, Giertrud, f. 1660, d. 1716 i Gullarp
VIII:93  fm fm mf ff
Persson, Jöran, f. 1665

Generation IX

IX:1  ff ff ff ff f
Rasmussön, Olluf, Lantbrukare, f. 1590, d. 1668 i
Gullarp
I Högestorp äger Lunds domkapitel 6 av de 12
gårdarna med bönderna Niels Pedersön, Charsten
Halvardssön, Sture Nielssön, Bengt Olluffssön, Niels
Truedssön och Olluff Rasmussön, som skattar till
altaret i Lunds domkyrka.
 Källa Lunds domkyrkas och Domkapitlets gårdar
1648-1651. Ur Boken " Reslövs sockens historia".
IX:2  ff ff ff ff m
, Kirstena, f. 1595, d. 1682-05-04 i Gullarp
IX:17  ff ff mf ff f
Hansson, Peder, f. 1590
IX:109  ff mm fm mf f
Nilsson, Anders, f. 1625 i Nääs
IX:110  ff mm fm mf m
, Karin, f. 1625
IX:171  fm fm fm fm f
Mortensson, Bonde, f. 1635
IX:172  fm fm fm fm m
Pedersdotter, Mette, f. 1640

Generation X

, Rasmus, f, 1560, troligen i Högestorp
Rasmus var alltså född 100 år innan Skåne blev
svenskt, under Gustav Vasas sista regerings- och
levnadsår och levde under hans söners Erik XIV:s,
Johan III:s och Karl IX:s regeringstid. I Danmark
regerade Kristian III och därefter Fredrik II och
Kristian IV. Samtida ute i Europa var i England
Elisabeth I och Maria Stuart, i Frankrike Henrik IV av
Navarra (ediktet i Nantes 1598), Ludvig XIII och
kardinal Richelieu, i Spanien Filip II (Stora Armadan
1588).

Om någon är intresserad av min släkt – tag gärna kontakt med mig!

Bengt Rasmusson, Repstegsvägen 9, 433 32  Partille,  tel.  031-44 26 46
e-mail:  rasmus@zeta.telenordia.se


