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Det är
jag som
är Jonte

Wenestads Byalag

Vinterbild från Körning vintern 2006.
Carna Sigvardsson Lööv med hästen Jonte, infälld Lars-Åke Lööv

Årsmöte iWenestads Byalag
Lördag 4 mars kl 13.30
i Venestads skola
Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar
blir det underhållning av

”Viola Vickander med visvännerna”
Byalaget bjuder på kaffe och kakor
Välkomna!
Styrelsen

6

Kalendarium:
19/2-05 kl 9.30 Wenestads Byalags
kyrksöndag i Träne kyrka. Byalaget bjuder på
kaffe. Sång av Börje Karlstedt.
4/3 kl 13.30 Byalagets årsmöte i Venestads
skola. Viola Vickander med visvännerna
underhåller.
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♣

Uteblivna sidor
Var det någon (från Körning?) som inte fick
sid 5-6 i förra Wenestadsbladet? Hör av er
till mig Gurli N tel 23 90 36, så får ni en ny
hel tidning.

♣

Höjd medlemsavgift
På förra årsmötet beslöts att from detta år
2006, så höjs medlemsavgiften till 100 kr per
familj. Glöm inte det, och att skriva namn på
inbetalningen.
Styrelsen

♣

Mejeri & Lantbruksnäringen
Forskningens på Venestads mejeri har väl
inte gått som på räls, men en del uppgifter
har vi samlat in och mer hoppas vi på. Ni vet
väl att allra minsta ledtråd kan vara av stor
betydelse för fortsättningen. Inom
Kristianstads län stod mejerihanteringen
fram till mitten av 1800-talet på en mycket
låg ståndpunkt. Därom vittna de från olika
delar av länet lämnade redogörelserna från
denna tid. Bland mindre jordbrukare fingo
de få nötkreatur man hade för husbehov söka
sin föda på bete större delen av året, under
vintern på ljunghedarna, så länge snö ej lade
hinder i vägen. I stallarna utgjorde halm
nästan det enda fodermedlet och detta oftast
i otillräcklig mängd. Höet reserverades för
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hästar och dragare. Avkastningen blev
därefter, en bra mjölkko kunde vid denna tid
ge max 700 liter per år. Vid mitten av 1800talet började man vid herrgårdarna genom
urval och avel alltmer förbättra kreatursstammen, samt ge djuren bättre vård och
utfodring. År 1862 uppgives i länet ha
funnits 40 herrgårdsmejerier med
sammanlagt 2870 kor, samt därjämte 3
bolagsmejerier nämligen i Sösdala, Skoglösa
och Viby. På 1870-talet då ismetoden mera
allmänt kommit i bruk uppfördes eller
uppköptes bolagsmejerier på flera ställen,
som framställde efter tidens fordringar
produkter av utmärkt beskaffenhet.
Här kommer Venestads mejeri in i bilden.
Det startades 1877, men om detta får vi
återkomma efter mer forskning.
För att återgå till jordbruket, heter det i en
rapport .från 1845, att "ett sädesrikt land
med överflöd på spannmål, men med
försummad ladugårdsskötsel har lätt att falla
i både penningbrist och annan förlägenhet,
då de vanliga avsättningsorterna kunna fylla
sina behov antingen genom egen produktion
eller genom inköp av lika goda eller
måhända bättre varor från andra orter. På
denna punkt står tyvärr en stor del av detta
läns lantmän".
Man fortsatte att odla potatis och spannmål,
av detta brände man brännvin i sådan mängd
att priset dumpades i botten och man fick
själv konsumera sin dryck - resultatet har vi
hört förr. Om man mot brännvin ville byta
till sig ett linpund smör (8,5 kg( fick man
punga ut med 30 kannor (ca 75 liter). Den
stora förändringen kom väl när marken hade
skiftats och gårdarna byggts upp på sina nya
platser. Hushållningssällskapets tjänstemän
uppmanade bönderna att utöka sina
stallbyggnader med fler båsplatser för
nötkreatur, för att satsa på mjölkproduktion.
Export av smör till bl a England skulle visa
sig ge bra avkastning.
Rapporten från 1845 som nämns ovan är
hämtad ur professor Rosengrens redogörelse
för mejeri- och lantbruksnäringen inom

Kristianstads Län, vilken redovisades i
samband med lantbruksutställningen i
Malmö 1914.
Thimans i Tollarp

Körning
Nyinflyttade
I somras, när värmen torkade ut markerna
och många var vid stranden för att finna
svalka, hittade vi vår gård. En liten annons i
tidningen med rubriken ”Venestad-Körning”
fångade vårt intresse, just som hoppet
övergivit oss att hitta en gård denna sommar.
Vi föll direkt för gårdens och markernas
charm. Visst såg vi allt renoveringsbehov
också, men fördelarna övervägde. Nu bor vi
här på Lövamarken (kallades förr för LillEriks) sen augusti och det känns som att vi
har hittat hem.
Vi som flyttat till Körning är Carna
Sigvardsson Lööv och Lars-Åke Lööv. Med
oss flyttade också våra tre nordsvenska
brukshästar. Om vi inte har varit så sociala
under hösten, beror det på att vi var tvungna
att få i ordning ett bra stall inför vintern. De
som känner oss väl, menar att vi alltid har
något bygg- eller annat projekt igång. De har
nog rätt, men vi tar oss ibland tid att besöka
slåttern eller något möte hos byalaget.
Vilka är då vi? Carna är en ursprunglig
”Tollarpstös” - skollärarens dotter. Lars-Åke
har bott många år i Tollarpstrakten och har
sina rötter här, men är själv uppväxt i Ystad
& Malmö. Båda har ett brokigt yrkesliv
bakom sig (och förhoppningsvis framför
också). I mogen ålder började båda sina
akademiska studier och blev sedan fast i den
akademiska världen. Carna som doktorand i
Lund och Lasse (kallas så till vardags) blev
lärare på Högskolan Kristianstad. Carnas
ämne blev ekologi och Lasses arbets- och
organisationspsykologi.
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Varför då sätta sig på en gård i Körning med
massor av saker att renovera. Låt oss säga att
vi har en dröm. En dröm om att kunna leva
nära naturen och med mark för oss, djur och
växter som vi kan livnära oss av. Visst,
under många år krävs lönen för att få det
hela att gå runt, men kanske en dag… Djur
vill vi ha – genbanksdjur. Fjällkor står högt
på önskelistan, liksom några höns och får.
Hästarna skall få jobba i jordbruket (vi har en
gammal traktor också), men också dra vagnar
med turister och andra som vill njuta av en
tur med häst och vagn, eller släde när det är
rätt före. På Lövamarken vill vi också ägna
oss åt grupputveckling av arbetsgrupper och
liknande, som är en av våra verksamheter.
Vi har alltid många idéer och efterhand
kommer de att publiceras på vår hemsida,
som vi hoppas få färdig i vinter. Kort sagt
vill vi bo och må bra på Lövamarken och
utveckla olika verksamheter här, samtidigt
som vi vill bevara den underbara
kulturmiljön som gården är. Vi hoppas på
många trevliga träffar med Er under åren
framöver.
Till sist skulle vi vilja göra en efterlysning.
Lars-Åkes farmors bror återkom efter
emigration till USA och köpte, enligt
hörsägen, en gård i Körning. Om ni vet
något om denna svensk-amerikan, kontakta
oss gärna.
Carna Sigvardsson Lööv
& Lars-Åke Lööv

Fälads/torpvandring i Kärret
del 3
(Forts från förra numret)

Kärret-fastigheten Venestad 10/11 köptes
och uppodlades av Per Nilsson (KärraPären), f. 1848. Enligt en gammal Gods och
Gårdar är huset byggt 1897. Pers hustru hette
Bengta och var född 1842.
De hade ett par söner, som var tvillingar,
Anders och Jöns Persson. Den senare känd

som Jöns Persson i Horsaröd. Anders reste
till Amerika, hade tagit sig namnet Lindelöw
och använde sig i det nya landet av namnet
Andrew Lind. När han kom tillbaka till
hembygden blev han oftast benämnd
"Amerikanaren". Han bosatte sig på Venestad 16:26 och gav det alltså namnet
Venehill. I Western hade han lärt att klä sig
ordentligt mot de kalla vindarna och
SlajtareMari, som städade och tvättade åt
honom, kunde omtala: "Ånnors har ölle ulle
narmast kröppen". Yngre och/eller utsocknes
läsare kräver kanske översättning: Anders
har alltid ylle närmast kroppen.
Per Nilsson, som var en kraftig och
kraftfull karl, fick ganska dålig syn på äldre
dar. När han blivit änkeman, flyttade han,
som redan omtalats, ner till det gamla
spökhuset vid landsvägen.
Adolf Svensson m h:u Rut och sönerna
Malte och Sven brukade sedan det lilla
lantbruket innan de flyttade ner till byn till
Östra Soldattorpet, där han livnärde sig som
skrot- och lumphandlare.
Efter Svenssons bodde Reinhold
Johansson, "Smålänningen", där för att så
småningom i sin tur flytta ner till "Berggrens
hus".
År 1945? sålde han lantbruket till en annan
stor, stark karl, nämligen Erik Olsson för enl
uppgift 6.000:-. Se Slajtaretorpet! Både Erik
och hustrun Hilda fick diabetes på äldre dar.
För Hildas del kom det att leda till
benamputationer och hon fick en vårdplats
på Tränehemmet. Erik bodde kvar uppe i
skogen och skötte väl inte sin sjukdom så
noggrant som krävs. Han hade tydligen råkat
i koma i sin ensamhet och hastigt avlidit.
Sönerna hade kvar fastigheten, där de yngre
vistades regelbundet. År 1967 kom boningshuset att brinna ner i samband med
gräsbrand, men uthuset står kvar. För några
år sedan, 1997 såldes fastigheterna Venestad
10:6 och 11:12 med kvarstående byggnad till
Tore (Toye) Svensson, Träne (sonson till
Olof Svensson, N Ryd, V-d 34:22, och
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svärson till handlande Strand) och en
jägarkompis just för jaktens skull)
Efter informationsvilan gick vi tillbaka till
det vägskäl, där den körbara vägen hade
vikit av åt vänster, för att nu fortsätta på den
numera knappast ens gångväg som fortsatte
rakt fram från vår ursprungsrutt. Några
hundra meter bort såg vi t v om vägen
stenväggar efter ett uthus och några meter
längre fram stenresterna efter boningshuset t
h. Här fanns en helt otäckt öppen brunn med
gott om vatten i. Ett trevligare vittnesbörd
om den tidigare bosättningen här var det
stora vårdträdet, en stilig kastanj, som var
full av blommor. Henry Olsson, yngste son
till Erik Olsson och nu 68 år gammal,
berättade att han varit med om att plantera
den.
Detta är alltså det ena av dagsverkstorpen
på fäladen Venestad 13:1. Gamla
venestadsbor har hört benämningen
"Slajtaretorpet". Hösten 1891 skrives
"slaktaren och arbetaren" Sven Nilsson, f
1857 i Önnestad, tillsammans med sin familj
på detta. Efter att ha blivit änkling med två
små barn hade han år 1884 gift om sig med
Johanna Lindkvist, f 1864. När familjen
flyttade från Lillö Kungsgård till Venestads
Kärr hade de två gemensamma barn och fick
i samma veva även ett par tvillingar, som
skrivits in i Tränes födelsebok. Här föddes
sedan ytterligare åtta barn, det sista år 1909.
Totalt fick Sven Slajtare 5 söner och 9
döttrar. Ena tvillingen dog i späd ålder. En
dotter f 1897 har fått anteckningen
"fallandesot" (epilepsi) i kyrkoboken.
Dottern Augusta, f 1 aug. 1895, blev 108 år
gammal och avled hösten 2003 på Björkhaga
i Sösdala. Hon tycks ha varit en särdeles
krutgumma, som bodde kvar i sin lägenhet i
Tormestorp tills hon var 99 år gammal.
Någon gång mellan 1911 och 1920 har
familjen lämnat Venestad och flyttat till
Lörup.
Se även W-dsbl. nr 4/2003!
Emil Teodor Nilsson, f 1895, (Emil i Kärret)
bodde i detta torp med sin hustru Nelly, f
Resell. De hade flyttat dit från Venestad 22,

Tjusbjer, på backen väster om byn där
Tillman bor nu. De hade två söner och två
döttrar. År 1935 flyttade familjen till Röke
och Erik Olsson flyttade dit från Äspinge.
Hustrun hette Hilda och
av deras barn Elsa, Göte, Ove, Nils-Yngve,
Gert och Henry är endast den sistnämnde
född i Venestad (1937). Vilken lång ödslig
skolväg alla barnen från Kärret måst gå i ur
och skur. Det var ju betydligt längre än
klårrödsbarnens och de hade skolskjuts (häst
och vagn resp släde, vagnen hade kur). På
den tiden var det inte helt vanligt att barnen
hade egna cyklar. En liten anekdot:
Grannsämjan kunde nog sättas på prov
ibland, även om det var mycket skog mellan
ställena. Även de s k dagsverkstorpen var ju
små lantbruk med djurskötsel i liten skala.
Erik Olsson hade släppt ut ett par grisar att
beta och de hade behagat rymma. Han gav
sig iväg ut på fäladen att leta och kalla efter
dem och kom så småningom ända bort mot
Smålänningens. Inne från ladugården där
hördes grymtande trots att, så vitt Erik visste, där inte skulle finnas några svin vid det
tillfället. Han öppnade resolut stalldörren
och jovisst! Nog kände han och nassarna
igen varandra, så han tog dem med sig hem.
Senare möttes de båda stora karlarna på
vägen och munhöggs lite om den svinaktiga
incidenten, varpå Erik tog Smålänningen och
hivade ut honom bland buskarna.
Det gamla dagsverkstorpet blev aldrig
renoverat och var så småningom i så dåligt
skick, att det regnade rakt ner i sängen, där
Erik låg. Tydligen hade gubbarna kunnat
komma till tals med varandra igen efter
svinhistorian, för det gick att samsas om
priset för Venestad 10/11 och så flyttade
Olssons dit, som vi redan vet.
När vi skulle gå tillbaka från Slajtaretorpet,
undrade vi var det andra dagsverkstorpet var
beläget, för vi hade ju inte sett till varken
väg eller ruin. Tidigare hade jag trott, att
uthuslämningarna mitt emot Slajtaretorpet
var det andra torpet, men så var det ju inte.
Det visade sig, att vi skulle ha vikt av åt
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höger in i skogen på en knappast synlig stig
strax innan vi kom fram till V-d 10/11. Vi
hade ju glädjen att ha både NilsYngve och
Henry Olsson med oss och de lovade att leda
oss rätt, så några av oss följde med tillbaka.
Ett träd hade fallit rakt över det som varit
infart, men vi kom rätt i alla fall genom
en kringgående rörelse. Även här kunde vi se
rester av tidigare uppodlade åkrar och
dessutom en inhängnad trädgård, där en del
gamla blommor, speciellt lökväxter, fanns
kvar.
Vilka har då bott här? Den förste jag hört
berättas om var Johan Karlsson från det
"halva huset". Han var född 1875 och
hustrun Anna 1872. De hade flera barn av
vilka jag hört berättas om den äldsta AnnaMaria, som bott i Bromölla, gift med en man
som var anställd på Iföverken. Deras son
Kjell är känd här i byn för att ha förestått
Scanfors silverutvinning i gamla
bränneribyggnaden. Ellen har arbetat med
arbetsförmedling i Tollarp. Yngste sonen
hette Tage och dog i magcancer (?) redan i
mitten av 1920-talet. Dottern Hilma, som
varit föreståndare på Ekens i Tollarp, fick en
son, Stig, som uppfostrades hos
morföräldrarna. Han dog redan i skolåldern
och båda pojkarna sörjdes djupt, speciellt av
mor Anna. Något av de första åren på 1930talet orkade hon inte längre utan hängde sig.
Ännu en son, William, dog tragiskt, dock
inte förrän i vuxen ålder. Han bodde i
Bjärlöv, var gift och hade barn och arbetade
vid en stenkross, då en bil backade så att han
klämdes mot en vägg och omkom.
Sonen Albin Johansson, f 1910, övertog
föräldratorpet och fadern flyttade, som
nämnts, ner till Venehill. Albin var gift med
Anna från Skansen i Ovesholm. Det var
säkert Anna, som anlagt den fina trädgården.
År 1938 flyttade de till Körning 34:5, där
hon hade glädjen att få överta en väl arbetad
stor, gammaldags trädgård, som hon vårdade
ömt med bibehållande av den gamla typiskt
skånska formen med kullen med glaskulan,
blomsterbjeren och grusgångarna. Denna

familjen blev alltså de sista invånarna i det
gamla torpet. När de flyttade därifrån, hade
de fyra barn: Britt f. 1932, Sjunne -34,
Torsten -36 och Gunnel -37. De slapp den
långa skclvägen genom skogen. Vägen från
Körning var nog inte kortare men öppnare. I
Körning föddes ytterligare fem barn,
nämligen Kjell -44, Birgitta -48, Lena -50,
Agne -53 och sist Susanne f. 1956. Den sistnämnda har varit gift Stigborg och innehaft
föräldrahemmet några år men lämnade det
till en son för några år sedan.
Nu hade alltså båda dagsverkstorpen
avfolkats och någon gång under 1940-talet
anlitade Ola Nilsson bröderna Gösta och
Folke Jönsson till att riva dem. Det var under
krigsåren och trävirket togs tillvara genom
att sågas upp till ved och forslas till köpare
på annan ort.
Jag är mycket tacksam mot de gamla
venestadsborna Gösta Jönsson(89 år) och
Martin Fröjd, som tagit sig tid att berätta
sina hågkomster för mig. Tyvärr kunde inte
Gösta delta i kvällens sammankomst på
grund av påkommen diabeteskänning. Han
är ju fortfarande en mycket aktiv
trädgårdsarbetare och detta tillsammans med
den hastigt påkomna värmen kan bli för
mycket.
Likaså vill jag tacka Erik Olssons söner
Nils-Yngve och Henry,
som vandrade med oss, visade och berättade.
Yngve var förstås lite besviken. Han bor i
Olofström och hade hela veckan sett
framemot att få komma ut i skogen och höra
gök och näktergal, som han mindes det från
barndomens vårar. Inte någon av dem hade
vi hört! Jag hade faktiskt också väntat mig
att få höra dem, för näktergalen sjöng på
mossen nära Tuomaalas sedan flera dagar
tillbaka och även göken hade hörts i
Venestad.
Gurli N.
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Augusta Svanlund f.1872 d.1944, lärarinna i Wenestad
1889-1932
Det är mitten av september och året är 1915.
De ungar i byn som är födda 1908 ska börja

skolan. På något sätt har vi fått bud att vi ska
"skrivas in" en viss dag.
Klockan är 9.00, det är en vacker dag solen
lyser över äpplen, gråron och stora gröna (!)
plommon i trädgården. Det är inte utan att
tanken kommer- skulle det möjligen gå att
"nalla"? Men just idag är det ju ingen chans,
mammorna är med och sen har vi nog lite till
mans blivit förmanade att vara snälla och
ordentliga.
Lite känner vi nog varandra antingen från
söndagsskolan eller på annat sätt men det är
inte många jag minns, Jöns Henriks Annars,
Holmströms Svante, Per Nils Gustav och en
pojke från Körning som hette Gunnar.
Lärarinnan som tar emot oss har vi kanske
sett, men vi vet nog bara att hon heter
Augusta Svanslund. Hon är vänlig, pratar
med var och en av oss och med mammorna.
Hon skriver in oss i en stor bok och sen får
vi en plats där vi ska sitta när allvaret börjar
nästa dag.
Allt är så annorlunda! Det är rent och
snyggt. Salen är väldigt stor och så stora
fönster har vi aldrig sett! Det går att se ut
över hela byn. Lärarinnan är väldigt fint
klädd. Även mammorna och vi själva är
uppsträckta - tänk om det funnits en
filmsnutt!
Men det här, skulle ju handla om lärarinnan.
Anna, som var skolstäderska, sa, "lårinnan"
och relationerna mellan de bägge var säkert
de allra bästa. Men ”Du” sa dom nog aldrig
till varandra.
När Augusta valdes till lärarinna i Wenestad
den 29/12 1889 hette hon Andersson. Att
hon kom till Wenestad berodde nog på att
hennes syster Anna-Maria, var gift med
läraren Nils Nelander.
Namnet Svanlund antog hon 1908
tillsammans med sina två bröder av vilken
den ene, Mauritz, kom att vistas mycket i
Wenestad, först under semestertid och efter
pensioneringen från tjänsten som rektor vid
Kommunala Mellanskolan i Malmö, som
året-runtboende.
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De var komna från Ö. Nöbbelöv, en socken
söder om Simrishamn. De båda systrarna
hade nog ett fint förhållande. Vi såg ofta
Anna-Maria med en liten bricka med mat gå
in till sin syster.
Snällare lärarinna än Augusta har nog inte
funnits. Det var inte bara detta att hon skulle
"lära oss", hon försökte också få fason på oss
på andra sätt. Hon såg till att vi hade ordning
i vår bänk och i förrummet där vi ju också
satt och åt vår matsäck tog hon gärna en titt
efter varje rast. Var det för stökigt fick syndaren en vänlig tillsägelse att gå ut och se till
att det blev ordning. De två åren hos henne
var ju griffeltavlans och griffelns tid. När vi
skrivit staplar en oändligt lång timme var det
noga att tavlan torkades ren med en liten tygkudde som våra mammor hade tillverkat.
Men de var inte bara staplar vi skrev. Vi
skull ju också lära läsa och räkna. Det var
första grunderna i så mycket vi skulle lära
oss. Efter de två åren skulle vi ju kunna så
pass mycket att vi kunde flyttas till
folkskolan. Vi skulle lära lite sång och vår
fröken hade en vacker röst. En enkel andakt
vid dagens början och slut innebar också attt
vi skulle sjunga en psalmvers och vi hade
även någon timme då och då med enkla
sånger.
Den 29 januari fyllde Augusta år och det
hände att hon blev uppvaktad med en tårta
av någon förälder. Hon delade snällt med sig
till oss och det är nog den "goaste" tårta jag
ätit nånsin!
De två åren gick och det blev vår sista
examen i småskolan. Men det var skolrådet,
som bestämde om vi skulle bli flyttade till
storskolan. Jag har ett minne att vi pojkar
satt utanför på trappan och väntade på
besked. För en av oss var det lite osäkert han hade svårt med räkning.
Nils Zetterström, bonde på Sätersdal i Träne
och medlem av skolrådet ville väl ge pojken
en chans. Han kom ut på trappan och ställde
en fråga: "Om din far kör till Hörby med 7
grisar i en bur men bara lyckas sälja de 5,
hur många har han kvar när han kör hem?"

Pojken tänkte, och svarade sen med ett enda
ord: Två. Han blev flyttad!
Augusta Svanlund pensionerades 1932,
a11tså efter över 40 års tjänst. Hon bodde
sen en tid tillsammans med Nils Nelander på
Wenestad 11. Det blev dock inte så länge,
Nelander blev sjuk och avled den 4/2 1933
på ett sjukhus i Malmö ditt hans barn flyttat
honom. Augusta hyrde en tid hos mor Anna
på Wenestad 17:16. Dit flyttade också
hennes bror som ju redan var känd i
Wenestad. Men det blev inte så länge, de
ville väl ha lite större och hyrde ett hus i
Skettiljunga. När Augusta blev sjuk kom hon
till ett vårdhem i Tyringe där hon dog 1944.
Under en kort tid var vi grannar. Hon sa en
gång vid en kopp kaffe här hemma att hon
många gånger varit trött på barnen men
aldrig upphört att sakna dem.
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