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1995 Arne Thornberg och Georg Welin

Från Brunnir till Brönneslöv i våra dagar

Arne Thornberg och Georg Welin
"Från Brunnir till Brönneslöv i våra dagar"

 

Följande "Bakgrund och förord" är hämtat ur rapporten.

I december 1994 presenterade pressen Torsten Lundbergs generösa donationer för forskning kring
äldre tider inom Trehäradsområdet: Frosta, Onsjö och Harjager. Beteckningen för beslutade årliga
stipendierna blev Brönneslövsstipendiet, detta mot bakgrund av Torstens fädernegård Brönneslöv
nr 5, som redan år 1085 skänktes av kung Knut den Helige av Danmark åt Lunds domkyrka, som
då var under byggnad. Brönneslöv nr 5 var ända in i vårt sekel ett domkyrkohemman.

Ett speciellt stipendium delades i augusti 1995 ut för forskning och dokumentering av utveckling
och förhållanden kring urgamla Brönneslöv. Arbetsnamnet blev "Från Brunnir till Brönneslöv i
våra dagar" , där Brunnir är den tänkte kämpe från folkvandringstidens inledning kring år 400 i
det  forntida  Skåne,  vilken  vid  Brååns  stränder  lämnade  efter  sig  vad som omsider  skulle  bli
mångsekelgamla byn Brynneslöf/Brönneslöv. Vid topografiska studier på platsen för Brönneslövs
by, med dess väl samlade 11 gårdar invid dagens Kristineberg, konstaterades flera tecken som
tyder  på  att  här  legat  en  medeltida  anläggning,  ingående  i  försvaret  längs  den tidens  viktiga
farleder. Bland andra rön kan nämnas, att efter digerdödens tid vid 1300-talets mitt en släkt med
namnet Get - till vars pampiga vapensköld bl a hörde upprättstående getter - ägde Brönneslövs
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huvudgård.

Vid Borlunda gamla byakärna blickar man från parkeringen upp mot den sydländskt inspirerade
kyrkan. Arkitektoniskt och via vacker växtlighet känner man sig förflyttad till främmande nejder. I
våra dagar  synes  ett  ovisst  öde vänta denna vackra,  speciella  byggnad.  Varifrån kommer dess
anfrätta gula tegel? Vilka var beslutfattarna, i 1860-talets maktmuller över Borlundabefolkningens
huvuden, då en ny kyrka behövde ersätta tidigare små, åldriga byatempel?

På hedersplats nära helgedomen vilar Lundbergsfäderna med t ex smedmästarna i Borlunda Ola
och hans son Olof Lundberg, båda med viktiga byaroller i 1800-talets stora samhällsomvandling,
som innebar att seklers arbetsmönster bröts. Hantverkets mästare fick nya och vidare uppgifter.

1924 köpte Alfred Lundberg, son till Olof och sonson till Ola, Brönneslöv nr 5, som allt sedan dess
brukats i släkten. Ovan visas ett vackert exempel på de många seklernas band till Lunds domkyrka,
som kung Knut av Danmark främjade genom att skänka bl a Brönneslöv 5.

Vi tackar här alla som bidragit till denna forskningsrapport. Trevlig läsning!

 

Georg Welin Arne Thornberg
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1996 Sara Aurelius

Bortom byn, försvunna hus på Lyby utmark

Foto: Mats Meijer

Sara Aurelius

"Bortom byn"
"Spår efter försvunna hus på Lyby före detta utmark"

 

Så här skriver Sara i stipendierapportens inledning:

Om man bor på slättsidan om Hörby och tycker om att promenera i ett varierat landskap, söker man
sig  gärna  till  Lyby  mosse  och  området  närmast  däromkring.  Där  finns  björkskog  med  mager
markvegetation, rådjur och rovfåglar. I mossens utkanter betar kor. Gårdar och åkrar präglas inte av
stordrift på samma sätt som några kilometer västerut.

Under  sådana  promenader  stötte  jag  på  resterna  efter  människors  bostäder  och  verksamheter,
övergivna sedan en tid tillbaka. Fruktträd, blommande lökväxter, nersjunkna stenmurar i beteshagar,
husgrunder och ruiner, olika föremål som en spade, glasburkar var fragment av mänskligt liv i en
förfluten tid. Hur utnyttjade de marken omkring sig? Levde de i nöd eller överflöd?

Ett första försök att reda ut en ruins historia är att titta på äldre kartor. Dessa visade att just området
kring mossen varit relativt tättbebyggt omkring sekelskiftet 1900, och att relativt många hus rivits
de senaste decennierna. De visade också att  större delen av denna bebyggelse kommit till  efter
1860.

Detta skapar fler frågor; När och varför byggdes det hus just här? När och varför övergavs husen?
Varför är ruiner och husgrunder inte bortfraktade för att ge plats åt åker?

Alla frågor utom den sista gör jag mitt bästa för att besvara på kommande sidor, tillsammans med
ett försök att få klarhet i hur landskapet såg ut under den aktuella tiden samt vilka människor som
bott i husen.
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1996 Ernst Åkesson

Studiepaket – mitt hjärta bor i en gammal gård

Ernst Åkesson

Studiepaket till boken

"Mitt hjärta bor i en gammal gård"

 

Studiepaket till boken "Mitt hjärta bor i en gammal gård" (Västra Karaby nr 1). Skånskt folkliv
under 1920-1940-talen, lämpligt att infoga i undervisningen för årskurserna 3-5, i valda delar

passande även för såväl yngre som äldre elever.

 

1997 Ola Larsson

Spelmannen Frans Olsson från Skarhult (avbrutet)
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1997 Joakim Andersson

Ett mord, en by och några levnadsöden Bessinge 1881
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Blyertsteckning av Sally Knutsson.

Ett mord, en by och några levnadsöden
Bessinge 1881

av Joakim Andersson

Så här skriver Joakim i stipendierapportens inledning:

Ända sedan jag var riktigt liten så har jag fått höra de olika historierna om det så kallade 
Bessingemordet. Jag har fängslats av händelsen och jag får nog erkänna att den också har skrämt 
mig. Att det rörde sig om ett mord, ett riktigt mord, har väl gjort sitt till och tanken att det faktiskt 
har hänt bara någon kilometer bort från mitt hem har varit fascinerande. När sedan filmen om 
mordet sändes 1986 var jag bara sex år gammal, men jag minns ändå hur jag fängslades av den 
elaka Else och framförallt så minns jag hur synd jag tyckte om den fattige Jacob.

När jag som trettonåring började släktforska så tittade jag lite i husförhörslängderna och blev än en 
gång intresserad av historien. Att läsa prästens olika anteckningar var en speciell känsla och jag 
började fundera mer och mer på hur det hade varit på den här tiden och hur de inblandade hade 
varit som personer.
Jag började nu forska lite smått på ämnet och insåg snart att jag var tämligen fast. Jag kände att jag 
hela tiden ville veta mer och mer. Jag började kolla upp lite vad tidningarna skrev och jag fick tag i 
några gamla protokoll.
När jag av en ren händelse råkade läsa en liten broschyr om Brönneslövs stipendiet så började jag 
fundera på om det vore möjligt att kanske sammanställa den information som fanns i någon slags 
skriftlig redovisning, jag funderade ett tag på det och beslöt mig sedan för att ta chansen och söka 
stipendiet.
Jag ska erkänna att jag tvivlade på om jag skulle tas på allvar, jag var bara sexton år gammal. Men 
det gick som det gick och torsdagen den sjätte februari 1997 så fick jag ta emot stipendiet av 
Torsten Lundberg.
Det kändes stort och jag undrade vad jag hade gett mig in på, men nu efteråt så ångrar jag absolut 
ingenting och är mycket stolt över att ha fått chansen.

Min förhoppning är att Ni som läser detta arbete ska finna det intressant och att det ska fängsla Er 
på samma sätt som det har fängslat mig i hela mitt liv.
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Joakim Andersson

1998 Per-Gunnar Mörck

Historien om ett rättsfall i Hörby anno 1887
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Historien om ett rättsfall
i Hörby anno 1887.

Tingshuset i Hörby. Förlag: A.B Carlins Bokh, Eslöf
(Klicka på bilden för större bild, ca 85 kB)

av Per-Gunnar Mörck

 

Så här skriver Per-Gunnar i stipendierapportens inledning:

Det är den 15 februari 1998. Denna bistra dag är söndag, vädrets makter vet inte hur man vill ha
det, regn eller snö.

Jag står vid den gamla järnvägsstationen i Hörby och ser ut över gatan och ner mot museet och
försöker göra mig en föreställning om hur det var denna dag för 111 år sedan. Året var 1887 och
här vid det nya tingshuset (invigt den 5 oktober 1885) skulle en rättegång hållas där mer eller
mindre hela Hörbys befolkning skulle engageras för en struntsak. En stöld hade blivit begången
och en av byns kvinnor, en ansedd kvinna, hade delgivits misstanke om brott av fjärdingsmannen.
Hörbyborna  strömmade  till  och  när  dörren  äntligen  slogs  upp  av  vaktmästaren  blev  det  rena
tumultet. Alla ville se och höra. Många kom inte in utan fick stanna utanför på planen. Allt som
sades vidarebefordrades ut till dem som inte kom in.

Salen var fylld och det var dödstyst, en knappnåls fall hade hörts som ett hammarslag. In från ett
angränsande rum leddes fången mellan två vakter. Hon var likblek, men med en hållning som fick
många att dra efter andan. Hon slog sig ned vid sidan om sin man som skulle föra hennes talan.
På ett kommando reste sig alla och domaren kom in, han satte sig ned och åhörarna följde hans
exempel. Han tittade lite fundersamt på den anklagade och .....

Jag heter Per-Gunnar Mörck och föddes 1937 i Hörby, femtio år efter rättegången. Att söka i det
förgångna har blivit en rolig hobby, det är som att lägga ett pussel, där bit efter bit faller in på sina
platser. När mönstret börjar framträda blir det ännu roligare, man känner sig som en detektiv.

Jag har tidigare berättat i en bok om hur byn växte fram, först till municipalsamhälle sedan till
köping. Den livliga byn hade många hantverkare och en av dessa kommer att tillsammans med sin

http://www.esff.se/bronnesl/1998/tingsh.gif
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fru vara huvudrollsinnehavare i denna berättelse.

Det började med ett enkelt referat i tidningen Eslöfs Tidningar torsdagen den 6 januari 1887.

Hörby hade vid denna tid ingen tidning, det var inte förrän i slutet av 1890 som Hörby Posten
började att utges för att senare gå i konkurs. Men en ny startades och 1911 erhöll den namnet
Mellersta Skåne under ledning av Ivar Säfstrand. Tidningen blev Hörbybornas annonsorgan långt
fram på 1900-talet.

Det var inte mycket som stod i referatet som kan ses här nedan, men det räckte för att göra mig
nyfiken.

Det tog omkring ett och ett halvt år innan pusslet var färdiglagt.
Men historien börjar inte när rättegången inleds utan långt tidigare. Året är 1839 och laga skiftet 
står för dörren.
Hur såg Hörby ut 1839? Det kan vara på plats med en beskrivning av hur det såg ut innan gårdarna 
skulle utflytta i något som kan betecknas som den största omvälvningen i jordbrukets historia.
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1999 Jan Karlsson

Harlösa, byn som tågen drog ner för Harlösabacken
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Foto: Lena Meijer

Torsten Lundberg (till
vänster) överlämnar 1999

års Brönneslöv Stipendium
till Jan Karlsson.

Så här beskriver Jan Karlsson själv sitt arbete

 HARLÖSA
byn som tågen drog ner för Harlösabacken

Eftersom jag levat de första tjugofem åren av mitt liv i Harlösa finns det
alltid  några  rottrådar  som inte  släppt  när  jag  flyttade  därifrån.  Vid  flera
tillfällen har jag återkommit eller passerat och då har minnen vaknat. Som
vuxen har jag sett byn förändras och börjat fundera över hur det kom sig att
man lagt kyrkan så långt från byn eller kan det ha varit tvärt om. Efterhand
såg jag att det fanns två poler; Kyrkan och Järnvägsstationen.

Harlösa  är  en  gammal  bygd.  Namnet  är  troligen  från  vikingatiden  eller
kanske ännu äldre. I Harlösa har bott människor sedan stenåldern. Man har
funnit många föremål både från den tiden och även senare tider.

När man talar om Harlösa och dess historia kan man inte utelämna Hjularöd, eftersom det var
godsägaren på Hjularöd som ägde nästan all mark ända ner till ån.

I samband med industrialiseringens utbredning i världen kom även transportmedlen att ändras. I
slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet växte järnvägar fram. 1906 kom två järnvägar till
Harlösa. 1910 kom ännu en. En järnvägsstation byggdes. Det är den enda i jugendstil som finns i
Sverige, men tyvärr har framför allt fasaden misshandlats genom ovarsam ombyggnad.

När järnvägen kommit började även handlare och hantverkare slå sig ner i närheten av stationen.
Transporten av gods gick ju snabbare med järnväg än med häst och vagn. Samhället började växa
upp och utvecklas.Hur denna utveckling har gått till är innehållet i mitt arbete om hur tågen drog
byn Harlösa ner för Harlösabacken.                                                                          Jan Karlsson

Harlösa kyrka
foto: Jan Karlsson



Brönneslövs-stipendiater-2021-09-27.docx BT 10 / 32

2000 Anna-Greta Bengtsson

Gårdstånga, byn mellan vattenväg, landsväg och järnväg
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Gårdstånga
byn mellan vattenväg, landsväg och

järnväg

2000 års Brönneslöv Stipendium har gått till:

Anna-Greta Bengtsson
Flyingevägen 36, 240 32 Flyinge, tel.046-52020

Gårdstånga kyrka               foto: Mats Meijer

Så här beskriver Anna-Greta själv sitt arbete

När  man  som  pensionär  lämnar  ett  verksamt  yrkesliv  bakom  sig  är  det  stimulerande  att  ha
möjlighet att få tid över att syssla med intressen, som tidigare fått ligga på sparlåga.

Gårdstånga ligger  i  en trakt  med stor historisk anknytning.  Eftersom jag har lämningar  av en
vikingaby - båda undersökta och outforskade - runt vår trädgård, har intresset att söka fakta om byn
och dess invånare under olika epoker förstärkts.

Arkeologiska beskrivningar, avhandlingar, arkiv och kartor har legat till grund för mina uppsatser,
där jag också försökt placera Gårdstånga i ett historiskt perspektiv.
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Bronsåldersgravar vid Gårdstånga           foto:Mats Meijer

Gårdstångas historia sträcker sig långt tillbaka i tiden. Vid utgrävningen 1989 inför byggandet av
ett nytt bostadsområde, fann man bevis för att här har varit verksamhet ända från stenåldern. Av
fynd  från  bronsålder,  järnålder  och  vikingatid  kunde  arkeologerna  lokalisera  den  permanenta
bebyggelsen  på  bytomten.  Här  kom den  medeltida  bondbyn att  ligga  utmed  bygatan  i  många
generationer, alltmedan hövdingar och kungar stred om makten.

1600-talskartan  utmärker  12  gårdar  och  8  gatehus  på  ett  område  längs  ån  från  kyrkan  till
landsvägen, som gick över bron vid Getinge. Och vi vet, att bönderna var veckodagsbönder under
Hviderups gods.

1600-talet var en mörk tid för bönderna i den dansk-svenska kampen om Skåne: utskrivningar,
skatter,  plundring,  ödehemman.  Getinge  bro är  ofta  nämnt  i  historieskrivningen.  Bönderna  var
plötsligt svenskar med ny överhet och en intensiv försvenskning.

När 1800-talet bröt in, blev det nya omvälvningar genom skiftesreformerna. Så bröts den gamla
bygemenskapen upp, gårdarna revs och flyttades ut på vångarna på sluttningarna norr om byn.

Vattenvägen har förlorat sin betydelse sedan århundraden tillbaka. Ån håller på att växa igen.

Landsvägen Malmö-Kristianstad finns kvar - om än med en lite annorlunda sträckning.

Järnvägen blev en kort historia - knappt 50 år.

Anna-Greta Bengtsson
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2001 Sven och Inger Larsson

Ämnaröd – Björkeröd då och nu 1900-2000
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

"Ämnaröd - Björkeröd då och nu"

Ämnaröd och Björkeröd ligger i södra delen av Stehags församling.

Vi var från början 12 grannar som startade en studiecirkel, för att forska
om våra gårdar och om bygden. När vi kommit igång blev vi nyfikna på
vem som hade friköpt gårdarna från Skarhult och Rönneholms gods, och
vem som hade brukat dem fram till år 2000.

I det fortsatta arbetet var vi två kvar. Vi fotograferade alla gårdar och hus,
dokumenterade  hur  stora  gårdarna  var  från  början  och  hur  de  är
sammanslagna till större enheter idag, vilka djur som fanns för cirka 50 år
sedan och vad som finns i dag. Förändringen är mycket stor!

Vi försökte få fram var soldattorpen har legat och vem som har bott i
dem. Vi skrev om Verlinge skola, dit barnen från Ämnaröd och Björkeröd
hörde,  Haga kvarn dit  traktens bönder  körde för att  mala sin säd och
Stehags kyrka.

I Ämnaröds by har det bl a funnits skräddare, skomakare och affär. Var låg den första affären?

Det har bland annat blivit en del turer till tingsrätten för att leta i gamla lagfarter m m.

Sven och Inger Larsson

2002 Inget stipendium utdelat

Inger och Sven Larsson
framför Haga kvarn.
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2003 Allan Olsson

Hammarlunda socken historia (ej genomfört)

S:ta Annas kyrka i Hammarlunda (ej genomfört)

Sätesgården Löberöds historia (ej genomfört)

Hammarlunda

Hammarlunda är ett  av de små idylliska samhällen,  som ligger
som ett radband längs Kävlingeån, eller Lödde ström, som den
kallades  för  länge  sedan.  Redan  namnet  Hammarlunda  -  som
betyder  Lunden,  offerplatsen,  på  höjden  -  talar  om att  här  har
funnits en viktig kultplats, kanske redan på bronsåldern. Mycket
tyder  enligt  arkeologerna  på  att  Hammarlunda  under  en  tidig
medeltid  var  en  betydande  plats.  Här  fanns  Lunden,  här  fanns
också ett vadställe, Lomma vad, och en rik stormansgård, som vi
kan tacka för en ovanlig och påkostad kyrka.

Hit  kom Elisabeth  och  jag  1956  till  gården  Granlunda,  där  vi
fortfarande  bor.  Den  har  marker  längs  en  lång  sträcka  av
Kävlingeån, och många är de fynd av stenredskap, yxor, skäror, m.m som vi har gjort här, liksom
sotringar efter 5 000-åriga eldstäder. Detta gjorde att min nyfikenhet och historieintresse tog fart.
Hur bildades  egentligen byarna,  hur  levde man här,  hur  odlade man upp den jord som vi  nu
fortfarande brukar? Vad har hänt mellan den tid för länge sedan och vår nutid?

I  mitten  av  1980-talet  startade  vi  en  studiecirkel  i  Hammarlunda  om "Kyrkans  och  bygdens
historia",  som jag åtog mig  att  leda.  Den var  från början menad att  främst  behandla  kyrkans
historia, men kom alltmer att omfatta socknens historia med byarna Hammarlunda, Slogstorp,
Lillaröd och  delvis Tengelsås.  Rätt  snart  kom  vi  underfund  med Löberöds  sätesgårds stora
inflytande ända sedan 1500-talet, och att vi inte kunde läsa om Hammarlundas historia utan att
känna  till  Löberöds  historia,  eftersom mer  än  halva  socknen  varit  underlydande  Löberöd.  Så
hamnade alltså även detta i vår studiecirkel.

Efter ett antal år avsomnade studiecirkeln och därefter har jag fortsatt arbetet på egen hand. Detta
har resulterat  i  ett  omfattande material,  som väntar på att  sammanställas,  och som fortfarande
behöver kompletteras. Många dagar har tillbringats på Landsarkivet, Lantmäteriet och andra arkiv
och har resulterat i bl.a. avskrifter av samtliga sockenstämmo- och kyrkorådsprotokoll 1820-2000,
alla kartor och handlingar från Laga skiftet i byarna 1830-talet o.s.v. Men fortfarande finns mer att
göra, bl.a. en dokumentation av de enskilda gårdarnas öden efter Laga skiftet, vilket är särskilt
viktigt nu när allt fler slås samman till större enheter.

Min tanke har  länge varit  att  kunna erbjuda intresserade  att  ta  del  av detta  material,  och här
kommer Brönneslöv Stipendiet som en lika välkommen som stimulerande pådrivning. Nu måste
det äntligen bli av!

Allan Olsson
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Jag har tänkt att dela upp detta arbete i tre delar:

Del  1.  Hammarlunda  sockens  historia med  byarna  Hammarlunda,  Slogstorp,  Lillaröd  och
Tengelsås.  Här  kommer  jag  att  försöka  skildra  bygdens  utveckling  från  de  medeltida
bybildningarna fram till vår tid. Här spelar det Laga skiftet på 1830-talet en avgörande roll med
splittringen av byarna och uppodlingen av de stora fäladsmarkerna. Dessa styckades ofta upp i allt
för små lotter, vilket medförde nya problem med en våldsam befolkningsökning, överproduktion
m.m., vilket i sin tur bäddade för emigrationen och inflyttning till städerna och industrin. Under
1800-talet  började också de  stora reformerna  i  samhället,  utbyggnad av skolor  och fattigvård,
järnvägarnas framväxt etc.

Del 2. S:ta Annas kyrka i Hammarlunda har i 850 år haft en central plats i bygden. Den är en av
Skånes mest intressanta kyrkor, byggd i mitten av 1100-talet på resterna av två stycken tidigare
stavkyrkor från 1000-talet. Med sitt runda försvarstorn har den länge eggat folkfantasin, och den
var  en välkänd vallfartskyrka  ända in  på  1900-talet.  Den har  en  vacker  interiör  med bl.a.  en
läktarpredikstol av Jakob Kremberg och ett altare från 1589, båda skänkta av ägare till Löberöd.
Eftersom Hammarlunda kyrka i stora drag är oförändrad sedan sin byggnadstid, har den också
varit  intressant för arkeologer och kyrkohistoriker, vilket har medfört ett  antal undersökningar,
bl.a. en stor arkeologisk undersökning 1965. Den är därför en av våra mest väldokumenterade
kyrkor, och detta kommer att utförligt redovisas i arbetet.

Del 3. Sätesgården Löberöds historia. Löberöd har en gång varit ett av Skånes största herresäten
under ätterna Brahe, Ramel och de la Gardie. Dess herrar härskade över stora delar av mellanskåne
och hundratals torpare och hoveribönder var underlydande och gjorde dagsverke på gården. Men
Löberöd har under flera årtionden fört en närmast anonym tillvaro och dess historia har därför
under lång tid varit bortglömd och okänd även för flertalet ortsbor. Men denna historia är väl värd
att  dokumentera,  och  att  intresset  är  stort  visar  de  sammankomster  som  i  Hammarlunda
församlings regi ordnats på Löberöd och i Slottskyrkan och som har samlat många besökare. Men
även här finns mycket kvar att inhämta i olika arkiv.

Det  finns  alltså  fortfarande  en  hel  del  kvar  att  göra,  och  jag  är  tacksam för  den  sporre  som
Brönneslövsstipendiet innebär, och jag kommer att göra mitt bästa för att uppfylla förväntningarna.

Allan Olsson

 

 

Tidplan (preliminär)

 häfte "Hammarlunda sockens historia", (ej fullföljt)
 häfte "S:ta Annas kyrka i Hammarlunda" (ej fullföljt)
 häfte "Sätesgården Löberöds historia" (ej fullföljt)
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2004 Brita Lund

Kärsstorps by i Bosarp, från laga skifte till nutid
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Kärrstorps by i Bosarps socken
- från laga skifte till nutid

Det finns flera Kärrstorp men det Kärrstorp, som det handlar om här, är "Kärrstorps by i Bosarps
socken", som den benämns i gamla handlingar. Det är en liten by i utkanten av socknen på gränsen
till Stehag, en idyllisk by i det natursköna området vid Bosarps Jär, den lilla rullstensås, som är
socknens minne från istiden och numera delvis naturreservat. Byn har inga märkliga byggnader
eller  sevärdheter att  visa upp, den är rätt  och slätt  en helt  vanlig by vars gårdar i  århundraden
tillhört något av godsen Näs eller Eriksholm - dagens Trollenäs och Trolleholm - och en, ibland två,
har tidvis tillhört  Lunds domkyrka.  I  1670-års Jordrefningsprotokoll  för Onsjö Härad,  Boserup
sogn, Kiärstrup By, är t ex fem gårdar "utsockne vecudags till Eriksholm" och en frälse till Nääs.

Kärrstorp är min barndoms by och jag gick de tre första skolåren i den lilla småskolan, som fanns
fram till 1941. Redan som barn var jag nyfiken på byalagets gamla handskrivna bok, som innehöll
protokollen från Laga skifte i byn 1848 -54. Den behandlades med stor varsamhet och under tiden
mellan två åldermansgillen var det den blivande åldermannen, som hade ansvaret för den, liksom
den tillhörande kartan  och byahornet  i  koppar.  När  min  far  stod i  tur  att  hålla  åldermansgille
förvarades föremålen därför hemma hos oss och det var vid ett sådant tillfälle som jag tilläts att titta
på dyrgriparna men hornet var omöjligt att få ljud i och boken var omöjlig att läsa för skriften var
så "underlig", så intresset svalnade snabbt den gången.

Brita Lind

Många år senare när jag som pensionär kom "hem till byn" och bosatte mig där i början av 1990-
talet blev jag själv kallad till åldermansgille och kom då återigen i kontakt med de gamla tingen.
Nyfikenheten på den gamla boken med de gulnade, söndertummade bladen fanns kvar och den här
gången bad jag att  få låna den för nu trodde jag mig kunna läsa texten med den gammeldags
stavningen och de omständiga formuleringarna. Med viss möda tog jag mig igenom innehållet och
det  var  spännande  läsning  för  här  beskrevs  personer  och  händelser,  som  sedan  länge  fallit  i
glömska.

Det kändes nästan som ett måste att skriva om texten till dagens språk, så att vem som ville skulle
kunna läsa den. Ett annat måste blev att ta reda på "vad hände sedan?" och därmed startade en rad

Brita Lind
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besök på landsarkiv, lantmäteri, tingsrätt, pastorsexp osv men också många trevliga samtal med
grannar som "mindes" och som lät mig ta del av gamla handlingar, som fanns undanstoppade i
deras gömmor och på så sätt växte det fram ett avsnitt av byns historia - historien om Kärrstorps by
i Bosarps socken - från laga skifte till nutid.

Brita Lind

 

 

Kärrstorps by i Bosarps socken
hus och gårdar

Kärrstorps by i Bosarps socken
från laga skifte till nutid

2005 Inget stipendium utdelat

2006 Inget stipendium utdelat

2007 Inget stipendium utdelat
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2008 Danuta Lindsjö

Människor, miljöer och skeenden i Äldre tider. 

Höörs och Norra Rörums socknar
(En utförligare pdf finns på medlemssidorna)

Danuta Lindsjö
mottagare av 2008 års Brönneslöv Stipendium

 

Eslövsbygdens Släkt- och Folklivsforskares styrelse har beslutat att 2008 års Brönneslöv 
Stipendium ska tilldelas Danuta Lindsjö, Höör, för hennes mångåriga arbete med att 
dokumentera människor, miljöer och skeenden i äldre tider i främst Höörs och Norra Rörums 
socknar. Hon har sedan slutet av 1980-talet genom ett flertal skrifter, filmer och intervjuer nått ut 
till ett stort antal intresserade. Hon har också genom guidningar, föreläsningar och studiecirklar 
under årens lopp delat med sig av resultatet av sitt arbete.

Danuta Lindsjö är, enligt styrelsens mening, en värdig mottagare av Brönneslöv Stipendiet i vars 
stadgar står att stipendiaten genom forskning eller studier ska kartlägga skeenden i äldre tider inom
Frosta, Onsjö eller Harjagers härader och därefter sprida kännedom härom på olika sätt.

 

Danuta Lindsjös egen berättelse:

Jag är född och uppvuxen i Kvinnevad, Revingehed. I början av 1960-talet såg jag ett program på 
TV om utgrävningar i Pompej. Fascinerad och tagen bad jag att få låna min pappas murslev och en
pensel och började gräva i grusgropen, som låg bredvid huset. Den visade sig vara en riktig 
fyndplats. Här fanns både krukskärvor, spik och konservburkar, allt nutida, men jag penslade fram 
dem en och en, som om de var de finaste skatter. Här satt jag i timmar.

Efter avslutad grundskola drömde jag fortfarande om arkeologi, men mina föräldrar tyckte att jag 
borde ha ett "riktigt" yrke, och därför blev det en kontorsutbildning på Polhemsskolan i Lund. Jag 
fick jobb på tidningen Arbetet i Lund, och där stannade jag i flera år, senare var jag också i Malmö.
Där fick jag bl. a. träffa Lech Walesa från Polen, när han fick Arbetets "Låt leva"-pris.

Jag gifte mig så småningom, fick två barn och flyttade med familjen till Höör. Jag slutade mitt 
arbete på tidningen och började läsa gymnasiekompetens på Komvux, och efter det sökte jag 
äntligen till Universitetet för att läsa arkeologi. När dessa studier var avklarade deltog jag bl. a. i 
utgrävningar vid Ales stenar. Där smällde det till i ryggen, och ett diskbråck satte stopp för 
planerna på att arbeta som arkeolog. Jag började då i stället att läsa turistlinjen, och när den var 
klar kom en förfrågan från Backagården om att utforska Stenskogens historia.
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Detta blev startskottet för den forskningsiver som drivit fram så många häften om Höörs historia. 
Mycket av det tidiga materialet är grundat på höörsfolkets minnesanteckningar och reserach. 
Donationer från kulturprofiler såsom Sture Hagström, Arvid Andersson, Henrik Svärd m. fl. togs 
tillvara. Här fanns minnen om både människor och miljöer i gången tid. När detta var klart så 
tänkte jag att någon borde dokumentera människor av i dag, så att man i framtiden kan se vem som
bott och verkat här under 2000-talet.

År 2007 tog en gammal dokumentärfilmare kontakt med mig. Han hade läst mina böcker och 
undrade om vi inte kunde göra dramadokumentärer av min reserach. Jag tyckte att det var en bra 
idé och vi påbörjade arbetet. Hittills har det blivit två filmer om Höörs historia och en tredje är på 
väg. Vi håller dessutom på med att göra en historisk film om Brandkårens historia i Höör.

Det mest fantastiska med att arbeta med kultur i Höör är att alla människor ställer upp. Det kan 
gälla intervjuer, agera som skådespelare eller utnyttja resurser. Räddningstjänsten hade t. ex. en 
utryckning med tjutande sirener bara för vår skull.
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2009 Eve Olsson

Djupa kunskaper om Eslöv

2009 års BrönneslövStipendium
tilldelas eslövskännaren

Eve Olsson, Eslöv
Eslöv  -  Höör  Släkt-  och  Folklivsforskares styrelse  har  beslutat  att  2009  års
BrönneslövStipendium ska tilldelas Eve Olsson, journalist, krönikör och historiker med Eslöv som
specialämne. Han är född och uppvuxen i Eslöv och det är få om ens någon som har så djupa
kunskaper om Eslöv som han. För Eslöv som kommun har han gjort ovärderliga dokumentära och
praktiska  insatser  under  många  år.  Han  kämpade  bl.a.  länge,  intensivt  och  framgångsrikt  för
tillkomsten av Eslövs stadsmuseum.

Eve Olsson har under årens lopp genomfört ett stort antal utställningar och föreläsningar och 
tillsammans med kunskapsvandringar på temat Eslöv och dess invånare har han gett många 
eslövsbor en inblick i stadens historia och deras egen bakgrund. Även i bokform har han beskrivit 
och berättat om många eslövsmiljöer och personer med eslövsanknytning.

I sina lördagskrönikor i Skånska Dagbladet tar Eve Olsson ofta och påpassligt upp aktuella 
händelser och sätter in dem i ett historiskt perspektiv. Hans ledstjärna är att alla fakta ska vara 
korrekta, och hans personkännedom är imponerande. Dock kan hans penna ibland bli riktigt vass 
och kritik kan riktas mot beslutsfattare som vill göra ingrepp i miljöer som han anser vara viktiga 
att ta strid för.
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2010 Inget stipendium utdelat

2011 Inget stipendium utdelat
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2012 Harpolirarna

Knåpandet att bygga nyckelharpor och andra folkinstrument

 

Styrelsens motivering:

Eslöv - Höör Släkt- och Folklivsforskares styrelse har beslutat att 2012 års Brönneslöv 
Stipendium ska tilldelas musikgruppen Harpolirarna från Eslöv. De har under många år under 
åtskilliga framträdanden glatt en stor och skiftande publik både i Sverige och utomlands.

Många är de spelmansstämmor, midsommarfiranden, bröllop, friluftsgudstjänster, kyrkliga 
konserter och vänortsmöten som Harpolirarna har bevistat med glad folklig musik och folkliga 
visor. Deras smittsam spelmansglädje har roat och glatt åhörare i alla åldrar.

Genom forskning i källorna har de fåt fram nya låtar till sin repertoar samt egna arrangemang som 
visar på ett stort och genuint intresse för folkmusiken i Skån 

 

Vad är Harpolirarna?

Jan-Erik Wideberg, Leo Sydborn och Tuve Wällstedt heter tre musikanter, som i slutet av 70-
talet presenterade skånsk folkmusik på fiol, träskofiol och nyckelharpa i en liten grupp, som de 
kallade Låt gå. Man byggde själv sina nyckelharpor under ledning av Jan-Erik, som var 
slöjdlärare.

Harpolirarna växte i början av 80-talet fram ur knåpandet att bygga nyckelharpor och andra 
folkinstrument. Allt fler byggde och allt fler ville spela. Man har nu ett 15-tal aktiva byggare och 
musiker.



Brönneslövs-stipendiater-2021-09-27.docx BT 22 / 32

Den formella föreningen tillkom den 1 februari 1984 med uppgift att skapa intresse för och 
kunskap om traditionell musik och bygdekultur och att driva instrumentslöjd med inriktning på 
äldre musikinstrument.

Harpolirarna inriktar sig på skånska låtar men är inte främmande för andra traditioner. Utöver 
kromatisk nyckelharpa trakteras moraharpa, kvintharpa, träskofiol, flöjter, durspel och gitarr. Det 
sjungs också gamla visor. Gruppen arrangerar själva låtarna och övar varje vecka.

Skåne har en stor musikskatt förmedlad av många spelmän genom tiderna. Harpolirarna ser som 
sin uppgift att bl. a. bevara skånska traditionen och ge en bild av de skånska spelmännen och deras
musik. Det betyder forskning i källorna och nya tillskott av spelmansbeskrivningar och låtar.

En hel del resor har laget hunnit med både inomlands och utomlands. Ex. Danmark, Norge, 
Färöarna, Tyskland, Holland, Polen, Österrike, Kalifornien. Minnena är många och roliga.

Harpolirarna är en del av folkkulturen i mellanskåne. Det finns en intressegemenskap med den 
folkliga dansen, släkt- och bygdeforskningen och andra grupper som rör sig inom denna genuina 
och levande sektor.
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2013 Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin

Omhändertaget glasnegativ från arbete och vardag i 1920-
talets Skåne

Styrelsens motivering:

 

Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin har genom
arbetet med att omhänderta glasnegativ med motiv från arbete
och vardag i 1920-talets Skåne lyft fram de vanliga
människornas liv i dåtiden.

Utöver att ge ut boken "En bygdefotografs vardagsbilder från
20-talets Skåne", innehållande ett 160-tal bilder från dessa
negativ, har man även vid ett flertal tillfällen och på olika platser
vid utställningar och genom föredrag presenterat och berättat om
bilderna. Man har härigenom låtit många få ta del av hur livet för
snart 100 år sedan kunde se ut på den skånska landsbygden.

Christina Lindvall-Nordin och Staffan Nordin är, på grund av att
de från början insåg värdet av glasplåtarna och att de har arbetat
för att även en intresserad allmänhet ska få möjlighet att ta del av dem, värdiga pristagare till 
Brönneslöv Stipendiet.

 

 

I mitten av 1960-talet köpte Christina Lindvall-Nordin och
hennes man Staffan Nordin en fastighet på Åkersbergsområdet
i Höör. Man hittade på vinden ett antal illa medfarna lådor
med glasplåtar och förstod att de innehöll en kulturskatt.

Det var bygdefotografen Martin Malmqvist, som under 1920-
talet hade cyklat runt i Höör med omnejd och tagit bilder av
människor i arbete och vardag. Motiven som skildrar livet på
landet kommer från Höör, Tjörnarp, Bosjökloster, Snogeröd,
Satserup, Hörby, Hjularöd, Lyby, Ageröd och många andra
orter. Av de funna glasplåtarna hade många blivit förstörda, men drygt 500 gick att scanna och 

använda för att visa upp.

Martin Malmqvist var född 1883 i Borrby på Österlen och dog
1952 i Höör. Han verkade som skomakare i Höör under 20-
talet. Innan han kom till Höör hade han varit i USA och 
arbetat med vägbyggen. En period hade han en fotoateljé i 

Staffan Nordin och
Christina Lindvall-Nordin

http://esff.se/bronnesl/2013/vardagsbilder.jpg
http://esff.se/bronnesl/2013/staffanchristinamars08.jpg
http://esff.se/bronnesl/2013/syskonskara_bakom_husen.jpg
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Hurva. Han fortsatte alltså med fotograferandet, och cyklade runt i bygderna och fångade 
människor och miljöer med sin kamera. Det är bilder på människor i arbete i jordbruk och hantverk,
byggande och transporter men även porträtt i helfigur av människor i olika åldrar, ibland uppställda 
framför sina hus och gårdar och ofta vardagsklädda.

Genom boken "En bygdefotografs vardagsbilder från 20-talets Skåne" och genom de föredrag och 
utställningar som paret Lindvall-Nordin de senaste åren har haft, har man i flera fall fått kontakt 
med personer som känt igen sig själva eller någon anhörig eller bekant miljö. Önskemålet är att så 
många som möjligt av bilderna ska gå att identifiera.

Den unika bildsamlingen har paret Lindvall-Nordin donerat till Höörs kommun. Man önskar att den
ska bevaras åt eftervärlden och att alla som är intresserade ska få ta del av den.
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2014 Carl Risberg, Åke Rosberg, Berndt Cederberg, 
Paula Thornberg, Georg Welin, Inger Welin, 
Bertil Hansson och Ragnar Radeby

Billingeminnen

Billingeminnen
böckerna om vår hemsocken
Om hur vi gav ut en hembygdsbok - eller sju

Den 25 februari 1997 samlades några billingebor med syftet att dokumentera Billinge och 
Stockamöllans historia. Bertil Hansson hade läst en sockenbok från sin barndomsbygd och tyckte 
att kunde de, så kan vi. En studiecirkel bildades, och vi träffades under två år.

Vi samlades och berättade
om spelmän och greve Juhlin,
om affärer och toffelmakare

och om Klubben som visade svin.

Vi tänkte på vägar som inte finns
och människor som vandrade här.
Och intervjuade gamla som minns

om järnväg och militär.

Vi titta' på bilder och fotografi
av det gamla som inte finns kvar
och kartor som visar möllorna

och broar och hus och allt som var.

Vi hittade prästens krönika,
som berättar om tider som flytt,
om telefon och flygmaskiner,

elektricitet och allt som var nytt.

Vi leta' i arkiven efter mer
fann mången amerikaresenär.
I domböcker om brott vi lär

och bild av gamla kyrkan fanns där.

Vi läste om Lilja och Lindequist,
om krig och bränder och pest.

Och alla berätta' historier
och då skratta vi allra mest.

 

Den 27 april 1999 samlades en mindre grupp, redaktionskommittén, för första gången. Uppgiften 
var att slutföra arbetet med det skrivna materialet, göra kapitelindelning, ta fram bilder, ta reda på 
hur man trycker en bok och hur man skulle kunna finansiera tryckningen.
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Redaktionskommittén med de sex böckerna, under arbetet med den sjunde.
Stående från vänster: Carl Risberg, Åke Rosberg och Berndt Cederberg.
Sittande från vänster: Paula Thornberg, Georg Welin och Inger Welin.
Saknas på bilden: Bertil Hansson och Ragnar Radeby. Foto: Carl Risberg, 2011.
(Klicka på bilden för större bild)

Vi diskuterade titel på boken, gick igenom olika bildarkiv, sökte stipendier och bidrag och tog in 
anbud från tryckerier. Och vi undrade hur många som skulle köpa boken och vad utpriset skulle 
vara.

Vi hade för mycket material så avsnittet om Hultseröd fick vänta till nästa bok.

Tryckkostnaden skulle bli över 70.000:-. Vi fick 15.000 kronor i bidrag från Eslövs kommun och 
Färs och Frosta Sparbank, resten lånade Åke Rosberg ut.

I februari 2000 lämnade vi materialet till tryckeriet, och då började vi fundera på försäljnings-sätt. 
Byns affärer var villiga att ta in boken och vi kunde själva sälja på Spelmansstämman och 
Hembygdens Dag, som anordnas på Gamlegård i Billinge och på Stockamöllans julmarknad. Då 
slog det oss att om vi säljer böcker, får vi in pengar, och vad gör vi med dem! Vi visste vad vi skulle
ha dem till, men var skulle vi förvara dem under tiden? Vi skulle betala tillbaka lånet till Åke 
Rosberg och överskottet skulle gå till tryckning av nästa bok. Möllerikeföreningen i Stockamöllan 
erbjöd sig att förvalta pengarna.

Den 3 maj 2000, bara tre år efter att vi börjat, lanserade vi Billinge Sockenbok på PRO:s 
månadsmöte i Billinge. Den blev väl mottagen. Redan efter två månader hade vi sålt så många 
böcker att vi fått in till hela tryckkostnaden.

Ett år senare var nästa bok Billinge Sockenbok del 2 färdig. Den innehåller material om östra delen 
av socknen. Åke Rosberg har forskat om sin hemby Hultseröd och tagit fram uppgifter om varje 
fastighet och om människorna som bott där. Vi kunde nu publicera gårdarnas historia. Dessutom 
finns Bögerup beskrivet.

http://esff.se/bronnesl/2014/Bronneslov_2014_1.jpg


Brönneslövs-stipendiater-2021-09-27.docx BT 27 / 32

År 2005 kom Billinge Sockenbok del 3. Här är det den västra och norra delen av socknen, 
Trolleholmsgårdarna och Billinge Fälad, som skildras. Dessutom finns material om föreningar och 
människor.

Paula Thornberg samlade material om Trolleholmsgårdarna. Från böckerna, som greve Carl Johan 
Trolle-Bonde skrivit, Trolleholm förr och nu, hämtades många uppgifter. I universitets-biblioteket i 
Lund, i tidningsarkivet där finns artiklar om branden 1891. De nuvarande boende på gårdarna 
bidrog med bilder och berättelser. Ragnar Radeby intervjuade en kusin om Billinge Fälad.

År 2006 gav vi ut en bilderbok, Stockamöllan förr och nu i bild. Möllerikeföreningen har skapat ett 
bildarkiv från gamla Stockamöllan genom att samla foton och vykort. Likaså finns det många bilder
i Industrimuseets arkiv, speciellt med anknytning till företaget. Från Gullan och Sven D. Sonessons 
dödsbo har flera unika bilder kommit. När sedan Berndt Cederberg skänkte oss kopior av sin digra 
vykortsamling, såg vi möjligheten att utge en särskild bok om Stockamöllan, så att fler fick 
möjlighet att ta del av den stora bildskatt som finns där.

Bokens bildtexter kommer från intervjuer, tidningsurklipp och från Augusta Sonessons dagbok.

Carl Risberg var först tveksam till att delta i bokutgivningen. Men han scannade och sorterade och 
höll reda på alla bilder, beskar och fixade och gjorde ett jättejobb. Och de nytagna färg-bilder, där 
man kan se skillnaden mot förr, är det Calle som har tagit. Och han blev till och med officiellt 
förläggare så småningom.

Sönerna till Erik Holmqvist hade faderns uppsats, som de ville publicera. Så utkom vår femte bok 
2007, Industriella anläggningar inom Billinge socken 1925. Det är en tidsskildring av företagen. 
Georg Welin kompletterade med vad som hände sen.

År 2008 var det 200 år sedan Nils Lilja föddes. Han bodde i Billinge, utgav Skånes Flora 1838 och 
kallas därför ibland för Skånes Linné. Axel Törjes bok: Nils Lilja. Klockare, botanist, litteratör, har 
varit slutsåld, varför vi utgav den på nytt.

I Billinge samlas byamännen varje år till byastämma. Samlingen sker i de olika gårdarna och till 
varje år har Georg Welin sammanställt just den gårdens historia. 2011 utgav vi boken Billinge från 
by till samhälle. Här finns gårdarnas historia, bilder från byn och uppgifter om verksamheter i 
dagens samhälle.

Överskottet från försäljningen av böckerna har gått till tryckning av nästa bok och det har hela tiden
räckt till. Dessutom har vi sökt olika bidrag och det har varit lättare efterhand som vi kunde visa 
upp de redan tryckta böckerna. Till den tredje boken hittade vi en förläggare som tryckte böckerna i 
Polen, till betydligt lägre pris.

Överskottet efter sista boken har gått till bygdens bästa genom att det fördelats till Stiftelsen 
Gamlegård i Billinge och Möllerikeföreningen i Stockamöllan.

En svårighet har varit att besluta om upplagans storlek. Till Stockamöllanboken fick vi en 
förbeställning av 100 böcker, vilka skulle gå till företagets anställda som julklapp. Så vi tryckte 450 
exemplar av boken, till en by som har ca 125 hushåll. Men den slutsåldes, och vi tryckte upp 
ytterligare en upplaga på 100 böcker. Människor köpte boken till barn och barnbarn och de 
utflyttade köpte också.
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Till de första böckerna lånade vi foton, som tillsammans med diskett på det skrivna materialet, 
lämnades till tryckeriet. Sen har vi haft möjligheten att scanna bilder och kunde lämna tillbaka dem 
omedelbart. Tidigare hade de kanske tagit åratal innan bilderna kunde lämnas tillbaka. Inger Welin 
hade anslutit sig och lyckades få låna många unika bilder från byns innevånare. Ragnar Radeby 
scannade, beskar och fixade till bilderna. Dessutom gjorde han en DVD, som följde med den tredje 
boken, med bilderna där, och ytterligare bilder och en filmsnutt från en ballongfärd över byn.

Alla sju böckerna. Foto: Carl Risberg, 2013
(Klicka på bilden för större bild)

Det återstående boklagret finns nu till försäljning hos Hembygdsmuseet Gamlegård i Billinge. Där 
finns också alla bilder vi lånat och scannat av på digitalt medium.

Och efter att ha utgett sju böcker under 14 år får vi väl säga:

Att vi har lärt oss mycket om vår by.
Det är så man önskar vår cirkel var ny.

Paula Thornberg 2013-12-16

2015 Inget stipendium utdelat

2016 Inget stipendium utdelat

http://esff.se/bronnesl/2014/Bronneslov_2014_2.jpg
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2017 Inget stipendium utdelat

2018 Anders Björhammar

Lönshults gård från Brahe till Larssons

Lönshults gård
från Brahe till Larssons

Brönneslövstipendiet tilldelades i år Anders Björhammar som skrivit boken

”Lönshults gård – från Brahe till Larssons”.

Anders Björhammar är en pensionerad journalist med bakgrund som tv-producent
vid Sveriges Television. Som pensionär drev släktforskning och nyfikenhet

honom till Lönshults gård där hans mormor föddes 1879. Gården bär inte bara på en
del av hans mormors släkts historia utan även hoveribönders, statares, adelsfamiljers,
grosshandlares och dagens mjölkbondes historia. Det är deras historia som berättas i

boken.
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Lönshults gård utanför Löberöd är idag en stor mjölkgård med en besättning på drygt 
200
Under den Ramelska eran från 1635 till 1799 genomgick Lönshult både krig, 
missväxt och boskapspest, samtidigt som ett nytt näringsprogram för jordbruket växte
fram. Hans Ramel, ”Bygge-Hans”, lade ner stor kraft på att upprusta Lönshult och 
det var han som gjorde gården till säteri. Under de senare decennierna av 1700-talet 
sjöd gården av liv och arbete, men i och med Hans Ramels död 1799 avstannade 
utvecklingen och tog inte fart förrän mot mitten av 1800-talet.

År 1871 var det slut på adelns makt över Lönshult. En dansk jordbrukare och hans 
far samt två danska grosshandlare köpte gården av friherre Otto Ramel. 
Samtidigt fick också flera av traktens bönder möjlighet att köpa mark i anslutning 
till Lönshults gård.

Från 1882 fram till 1967 ägdes gården av den danska släkten Høepfner-Berlème-
Karberg. Ett femtiotal mjölkkor och till viss del svinavel utgjorde gårdens 
näringsfång. Mjölk och smör producerades och exporterades till Danmark, men för de
danska ägarna utgjorde gården kanske främst ett fint semesteralternativ.

När inkomsterna tröt och kostnaderna steg valde den danska släkten 1967 att sälja 
gården till mjölkbonden Nils Larsson från Genarp. Nils och sonen Nils-Hugo Larsson
med familj har framgångsrikt byggt upp gården under 50 år till en av Skånes större 
mjölkgårdar.
Boken om Lönshults Gård kom ut 2017.

Föreningens Essie Kjällquist och Curth Svensson överlämnade stipendiet till Anders 
Björnhammar och tackade för ett trevligt föredrag.
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2019 Inget stipendium utdelat

2020 Inget stipendium utdelat

2021 Birgitta Calagos

Från bondmora till konstväverska

Från bondmora till konstväverska. Cilluf Olsson 1847-1916 är en biografi över 
väverskan Cilluf Olsson från Österlen, som under sin tid blev en av de mest 
betydelsefulla profilerna inom den skånska hemslöjdsrörelsen. Hennes insats inom 
konstvävning belönades med medaljer och utmärkelser. Hon samarbetade med en rad 
framstående personer och deltog i flera utställningar, bland annat 
världsutställningarna i Paris och Chicago. Hon var bosatt på flera ställen inom 
trehäradsbygden.
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Författaren Birgitta Calagos ger ett finstämt porträtt av en fängslande och driftig 
kvinna som levde under en samhällsförändrande tid med industrialismens 
genombrott, ökade rättigheter för kvinnor och hemslöjdens betydelse för att stärka 
den nationella identiteten.

Birgitta Calagos, med bakgrund bland annat som högskolebibliotekarie, har ett stort 
intresse för historia och särskilt kvinnohistoria. Berättelserna hemma om mormors 
moster Cilluf väckte tidigt nyfikenhet och ledde senare i livet till släktforskning, 
vilket slutligen resulterade i denna bok.
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