
Ilembiträden på Hovdala 1938-1944

* Signe Persson, {iidd 1919 (fOlofsson) 10/3 1938- mars 1942.

* Edla Kvist (fPersson) l januari 1944 l mars 1945. @en sista tiden tjänstgjorde Edlapå
Asparagus i Vå dit familjen Ohlsson flyttade på hösten I 944.)

Bakgrund
Den siste arrendatom på Hovdala var Sven Ohlsson med hustru Anna.
Sven Oblsson övertog arrendet på Hovdala 1930. Han gille sig med Anna (ftidd Nyström,
Bj örkeberga) 1934.
Deras bam:
Ingvar. ödd lql5 lantbn*are på Camlegård. Öslerslöv
CörarL ftidd lq3ö lzirare. bosaft på Ängholnen. U lrika. Linlöping
Bengt, ödd 1938 ingenjör, bosatt i Bara
Karin, född 1940 textill:irare- bosan iÅkersberga
Gertrude, ft,dd 1941 bankman, bosatt på Hanmarö, Karlstad-
Sven-Erik,litdd 1944 ffittflygare, flygltuare, bosatt i Margretetorp, Ängelholm

Anteckningar från s amtzl26l2 2009 med Signe Persson och 9/5 på Hovdala med
Signe Persson och Edla Kvist

Signe beräftar:

Niir Signe skulle sökajobb fanns det två arbeten som hembitäde lediga. Det ena var i
Ballingslöv och det andra var på Hovdala. Hon var ftirst i Ballingslöv, diir en )ngre dam tog
emot. Signe klinde direkt att det inte var rätt stiille ör herme.
Signe och hennes far cyklade till Hovdala 2112 1938. Den dagen var det 26 gader vannt (?).

Hennes far rådde henne att ta arbetet på Hovdala, han hade jobbat på Nyboholms gfud i
Örulestad och visste vem Sven Ohlsson var.
Månadslönen var 20 kr i börjarq men niir hon slutade hade den höjts till 40 k.

En olyckshåindelse som verkligen etsat sig fast i Signes minne var nåir Bengts pekfingertopp
kliimdes i dönen in till matummet på nedrc våoingen. Ohlsson, Signe och Bengt akte in till
lasarettet. Signe fick sitta med honom i våintnmmet i flera tilnmar utan att något hzinde, tills
Ohlsson kom tillbaka och tixade upp sjuksköteNkoma så att Bengt blev omsedd och fick sitta
med fingret i kloraminlösning.
Vid tråtffen ville Signe kolla hur Bengls finger såg ut. Bengt sjiilv har inget minne av
händelsen.

Signe var så fiirtjust i gårdens hund som hette Tony. Den ftljde henne var hon iin gick.
En gång nåir hon skulle aka tåget hem fiån Tormestorps station hade hunden fiiljt med henne
hela vägen. Signe blev så bekymrad, men hon sa till stinsen att hunden tillhörde Hovdala-



En gang tog lru Ohlsson bamen med sig i bamvagnen och sL:ulle gå och besöka en sliikting'

Signe pisside på att städa i skafferiet på undervåningen. Då hör hon ett litrliirligt hak från

orri.uåtting". o"h -sar upp dit. Då hade hela stukaturen (som var stöne än den som finns &ir

idag) och taklampan rasat ner och det var vit rök överallt.

Fru Ohlsson hade biudit in jlu Ekholm på kaffe en dag. Även Signe var med- Då började det

"döna" i spisen och lågor slog ut- Fru Ekholm var snabb i handling och sprang in till sig,

hämtade e; hink vatten, nrsade upp på vinden och hällde vattnet i en lucka i sLorstensslocken'

Så var farun över, men det kunde ha slutat riktigl illa med en solbrand i skoBtenen

Det var inte enda gången som det var skorstensbmnd i den skorstenen.

En gång gav sig en kalkontocke på Bengl (Bengt inflikade att han nog var en retsticka )
Kaltonen fick ner Bergt på rygg och började hacka. Då tog Hertha (som stod och sortende

potatis i ladan) en h?idgren och motade bort den.

hru Ohlsson låg på BB och herr Ohlsson var och hiilsade på henne när det h:inde- Nit Ohlsson

fick höra vad såm hade hiint blev kalLonen slaktad dirckt och åts till middag den dag fru

Ohlsson kom hem ftån BB.

Signe var lädd ör tocken nä den ibland stod utanfiir utedasset. Ibland brukade hon

ta;ig u1 bakvägen och hasa ner jiir sliinten och sen upp igen. Signe tycker fortlårande inte om

kalkoner.

Det farns inga räcken vid vallgraven över bron. Ingvar trillade ner en gårg'

En gång sent på hösten när Signe diskade mjölkatannor på gården kom ftöknama Ebrenborg

örbi och sa till henne att hon fick se till lngvar och Göran lite bättre ftir de plaskade i
dammen och var gyttjiga.

Ohlssons åkte iväg en lredagkväll och skulle vara borta till söndagen Sig e fick hjälp av en

ung flicka att passa de tre pojkama. På lftdagkvZillen skulle Signe bada de två äldsta barnen'

Hon satte Bengt på en filt på golvet och bad flickan se till honom.

Plötsligl hörde Signe hur Bergt gallskek. Signe rusade dit och såg att Bengt var röd på

benen. Hon frågade flickan vad som hänt, men hon svarade bara 'lag vet inte, jag vet inte'

kanske har han {ått myror på sig utomhus". Dråingen Anton (?) satt och åt, men han hade itrte

heller sett något.
N,ir Sign€ hade badat pojkama, mzirkte hon att flickan hade fijrsvunnit ftan huset'

Signe fick gå med Bengt i famnen hela natten, han glät oavbrutet och hade svårt att stödja på

ena benet. Signe misstiinlfte atl flickan trarnpat Belgt över benen.

Nzir herr och fru Ohlsson kom hem, berättade Signe vad som hzint. De åkte till lasalettet med

Bengt, diir det konstaterades att benet var brutet men att det skulle låiktl bra och fort på ett så

litet bam som inte kunde gå einnu.

Signe var ledig på söndagar. Hon skulle vara tillbaka en söndagskväll men blev {iirsenad'

Niir hon kom på måndagsmorgonen stod fru Ohlsson och v:intade på henne

Hunden Tony hade fått besvär med ögonen och eftersom Ohlsson var inlallad fick

Signe ta Tony i en låda på cykeln och cykla till Hzissleholm. Hon hade bara fått ett vanligt

"Geck" med sig i st?illet ör koppel och hon skihndes så ntu hon fick gå en bit i Hässleholm

1it att komma till vetednäen. Hunde[ fick en spruta och sen cyklade hon hem igen'



En vinterdag niir det var I 2 gader kallt behövde Signe uppsöka tandlåikare. Hon bade ått en
breirlig tandviirk. Det var örbjudet att köra bil på grund av kiget, så det enda s:ittet att
kornma dit var att cykla. Hon fick låna Ohlssons bilhandskax och fru Ohlsson band en stor
halsduk om huludet på Signe och så cyklade Signe iväg till tandliikaren i HZissleholm.

Hos Ehrenborgs arbetade Agnes Lind (gamnal bekant till Signe). Hon hade bl a till uppgift
att laga mat till kusken, som var något slags allt i allo. Till familjen lagade systrama E mat.
Agnes drog en gång med sig Signe till ett "läsemöte" hos pingstvåinner i hakten. "Men dit
gick jag aldrig mer."
Agnes Lind blev efter en tid plötsligt avskedad av gamla fru E (Charlotte) men Signe fick
aldrig någon örklaring.

En snickare, som fl vttat fiån Hammarmöllan till Brönnestad
kom då och då och hjiilpte till med snickeriarbete. Han såg iötiglgpå-grund av sin långa hals
och pojkama på gtuden sa att han var en korsning mellan egstrfts\chen hackelsemaskin.

Änkef,u Ekholm hytde den andra lägenheten i Stenhuset och hon tyclle att fiöknarna
hhrenborg var !:ildigr tina. Ankeliu hkholm var sj?ilv en mycket fin dam.
Komnentar: Nalt P2 tog ör'er Ho alafyftddeftu Ekholn ti Nhdala och bodde i en lögenhet på Gösta
Ehrenborys gåtd

Signe var med Amalia Tullsson (ftån Oberöd) hos brödema Kvist i Lörup, niir det kom en
resande predikant dit. Hon tror att han var ftan BV. Amalia hade hjitlpt till med slakten på
dagen och bad att å ta med sig en bit blodkorv till sin man Oskar, som också skulle komma
dit. Det var hans favodhätt och Amalia bar blodkorven med sig, men Oskar kom inte, så hon
frck biira den tillbaka

Signe har aldrig sett spöken på Hovdala utom en gang (naistan). Olssons hade fir och en
siirskild, ung fåwaktare. N?ir denne en gång skulle iväg på en L:urs kom det en tillfiillig
fårvaktare en åildre, lång man. Signe var ute sen det blivit mörL1 och fick se en vit skepnad,
som såg spöldik ut. Men det visade sig att det var den tillfiillige fåraherden som var ute i bara
underklädema och skulle tömma portan.

Nih Si$e ville sluta anstiillningen på Hovdala erbjöd fiu Ohlsson henne en kurs på
lanthushållsskolan i Höör, Äkersberg, om hon stannade kvar. Hon tackade nej, men det har
hon ånerat hela livet.

Edla berättar:
Niir Edla kom till Hovdala fiir att söka platsen, hade fru Oblsson he bam omkring sig.
På €tt foto i rummet fanns ytterligare två bam och Edla fiågade vilka de var. Jo, det var
husets bam de också. Edla blev lite örskräckt och orolig hur hon slorlle klara av fem bam och
totalt 1l i hushälet (inkl några driingar), men det gick ju bra.

Hennes lön var 40 kl n& hon bö{ade på Hovdala. NäI hon slutade på Asparagus 1945 hade
lönen höjts till 100 kr.

Det fanns gott om blåb&. Ntu Ingvar var med och plockade blåbiir, blev han anfallen och
stucken av getingar.



Edla bedttade litr liu Ohlsson att det fanns mycket blåb:h i nåtheten av Edlas ltiriildrahem.
Edla var fri liedag eftemiddagar efter kl 15 och fru Ohlsson bad henne plocka blåbär till
Hovdala en fredag örmiddag. Fru Ohlsson blev örvånad över hur mycket blåbär Edla hade
plockat-

På vinden hiingdes tvätten och även dkta skinkor. Man skar en bit av skinkan efterhand som
det behövdes.

Fru Ohlssons syster Ester Nyström från Sösdala var ofta på Hovdala. Edla kom ihåg att när
hon satt och skalade äpplen, pratade hon ftir sig själv. Hon hade ttt sig att göra så - "då
kiinner man sig mindre ensam".

1,":.^ ,.. .)
Niir fru Ol sson 1åg päBBkomManld/ffiFOi ått lsom vanligtl hjalpa till med brö<tbaket. I
Edla fick fflla fru Ohlssons plats, men var mycket beklmrad ör brödets kvalitet. Men det '
blev tydligen bra, trots hemes ovana vid del1 rollen.
Konnentat Mathilda Retuers yat doxer titl Nils Reiners son var aftendator på Lörup ft 8. Mdthilda hodde
vid Broslatt och hade en afttr tuL Hon dos 8/1 I 1952 och var då sktilen på Hndala t: t och noterades son
ogiJi binna i dodboken.
Mathildas dotler Edla Jenina g. Nilsson, hennes nin Jakab och derus dottet Blitt bod.le i sanna hus på
Brosldtt son Mathilda.
Se bilder i "Förfl,unna niljöer på Hofialafdltet ', sid 54 och inte ninst sid19.

N:h Ohlssons dotter Karin fick höra att Edlas mor var död så sa Karin: "Du låna min
mamma".

Edla hade kvar brev som hon Iått av Gömn och Karin efter det att hon slutade på Asparagus.

Brevet ftån Göran:

Asparugus .{en l0/3 1946
Köra lilla Edla
Hur står det till mecl Edla? Far har köpt en bil. Jag fit åka i bilen.
Mor var bortbjuden i går, dåJick hon åka i bilen.
Snön börjar smaltu så det går knappt all åka skidor.
Jag går i tredje klassen i Vd skola. Vi.ir 18 styckek i min Hass.
Yål l.irarina hetter Blenda Cederkrans. Nu tackal jagftu detxna gången.

Hi d r tl i ea sra t ul ati o n er Jiån Garan

Brevet från Ka.rin

Ktira lilla Edla! Kan du komma hit till sommaren.
Iag hjtilper mor att passa lillebror.
H.ilsningff Karin



Edla fick ett lint betyg av fru Ohlsson niir hon slutade:

(avslctJt)
Fröken Edla Persson som yarit i mi jtinst som hembitrdde från den I jan. I 944
Till den I mars 1915 o slutar nu på egen begtiran sin ansttillninE. Flöken persson
År latnnig i matlagning, bak, tvdtt och alla iusliga sysslor. fuaken persson är arlig,
rask, villig, snöll och har alltid varit vinlig och aflig ör Jitltkomligt pålitlig, hon har
ochtå ett gott h@dlqg med barn små såvAl som stora varJö,r jag kan henne rekommendera
till det allra bhta.
Asparagus den I mars 1915
Anna Ohlsson

Ingegerd berättar:
En gång niir hiistekipaget med hästen Stradella sl-ulle köra över vallgmven stod Ohlssons
motorcykel med motom påslagen inne i valvet. Stradella blev så r?idd att hela ekipaeet
körde ner i vallgraven. lngegerds morfar, Herman Karlsson, körde ekipaget.

Ryktaren på Broslätt, John Svenssor4 hade vaxit i Amerika. Han Dratade enselska med
hästama!

Ingegerd fick en chokladask av öve$te Gerber en gång. Chokladasken var tom! Han ville bara
att hon skulle få den vacka asken.

Bengt berättar:
En höst tyclle far att det skulle ordnas en Mårtensfest. Far slaktade en sås. Eftersom den var
så svår att plock4 misstinkte mor att det var "gåspappan" (gåskarlen;. i)å kom far med id6n
att "vi tar och siiljer den".
Samtidigt fick far och mor en inbjudan till Mårtensmiddag hos Wistrands i Hässleholm.
Gåsen de fick vid middagen var så seg och det visade sig att det var deras egen sega gås
som köpts av restawangetr.

Bengt frck ibland lölja med sin far till Lunnahöja kvam, dair säden maldes svart under kriget.
Det va.r hästen Sillen som drog lasset. Att Iå lblja med far var spiinaande, då hade man honom
ftr sig sj?ilv en stund.

't/id pennan 26/2: Åke Andersson
Vid pennan 9/5 : Åke Andersson och Anne-Christine Ohlsson



Maria i Skosen

Maria bodde i en backstuga liings en skogsväg mellan Ltrup och Brönnestad.
Stugan 1åg uppe på höjdema, inte så tångt fiån Biblioteksruinen. Om man i ctag kör upp mot
Biblioteksruinen, så svåinger väger till höger nZt man kommit upp på den högsra purxten.
Efter ca 100 meter delar vägen sig. Dåir tar man till höger (i stiillet liir vZinsteimot Bibl.
ruinen.). En bit in på den hzir vägen, gick en mindre väg eller stig in till höger, in till ruinen
etter stugan. Vägen/stigen finns inte dä i dag.

Maria hade tre bam, som hon fostrade upp och hon hade också en ko på torDet.
En son bodde kvar i Hordala in på lq60-ralel.

].fq Yaxi: blev ljuk på gamla dagar, blev lngegerds far, Bertil Carlsson, och en granne
budade, ör att hj:ilpa sonen, Göst4 att båira Maria genom skogen fram till bilväg. Det gick
bara en mindre väg eller stig fiam till stugan. Maria transporterades sedan vidare med bil till
sjukhuset.
'Detta åt sista gångenjag åt se den hiir skogen", sa Maria, nZir de bar henne ner ecnorn
skoge! till bilväg, fitr vidare f?ird till sjukhuset och så blev det också. Hon fick alärig se 

..sin.,

skog igen.

Sonen, Gösts, och hans fru vardade och satte blommor vid torpruinema i många år dåtefter.

Det finns bilder på Maria (Jönsson) i Skogen i boken ,'Försr.unna miljöer på Hovdalafiiltet
sida 37, överst och nederst, samt sida 6l (Maria och hennes son Cösd).

Maria i Skogen var
Maria Jönsson ödd l8/4 1876 i Horröd, BröDnestad
Hennes fiiriildrar var
Jöns Svensson, Horöd Brönnestad död 20ll l 1886 och
hans hustru Pemilla Månsdotter.
Maria hade flera syskon. 81.a. en broder Gustaf, som Ingegerd v?il minns.



Reimers:

1900
Arrendator Nils Reimers, Lörup nr 8
Hans hustru Elna
(1890 var Nils Reimers skriven.i Östra Häglinge, Häglinge fs, som soldat och korpral )
Alla bamen nedan var ödda i Osha Häglinge
Mathilda t 1873
Carl Johan f. 1874
Carl i 1876
Armette f.1,87'7
Alma f. 1879
Utan namn f. 1881

Anton f. 1883
Annett€ f. 1884
custaf f. 1887
Dessutom var
Edla Jemina f. 1898 I i Brönnestads fs med i fiirteckningen lor familjen.

Edla var Mathildas "oiikta" bam.

Sveriges dödbok:
Mathilda Reimers f. 8/4 1873 i Håglinge, död 8/11, skriven på Hovdala nr l:1, Brönnestads

fs.
Ogift kvinna.

Edla Jemina g. Nilsson t 3/1 1898 död 5/10 1987 och hennes nan
Jakob Nilsson f. 20/12 1898 död 20/1 1987 sarnt deras dotter
Britt
bodde i samma hus, som Edlas mor Mathilda Reime$.
Mathilda hade afftir d?ir, som hon fick lägga ner p g.a konkunens iian två andm afffirer i bp.
Om detta kan man l?isa i boken om För*unna miljöer på Hovdalafiiltet.



Kommentarer:

-.- i-..-. , "'1/'^/\'i' 
l't I'r: /t://'

Hanna och Laxs Persson kallades "Lars pers,' och sonen per kallades ,,Laxs pers pelle,,.
De kom från Hässleholrn .

Familjen Lars Pers bodde i det torp, som ToNten Karlsson nu bebor. Torpet kallas
omvzlxlande ftir "Hästhagatorpet,', "Osttryckaxhuset', och ,,Johanna 

Andersson huset,,.

Signe Persson gifte sig med sonen per (Lars pers pelle).

Har:na och Lars Persson flyttade fran Hästhagatorpet 1936 eller 1937. De fl),ttade då till
Tormestorp-
Bilder på H:isthagatoryet: ',Förslunna miljöer på Hovdalaliiltet,, sida 63.

Efter_deras fllttning kom Herta och Bertil Caxlsson och dottem Ingegerd dit.
Familjen Carlsson (Bertil, Herta och Ingegerd och senare Ingegerd"s f,rOaer ierurart ocn
{onn{) bogde i Håisthagatoryet fiam till 1945, da försvarsmaltä tog Over Hovdala.
Familjell flyttade då ner till arendatorbostaden på Hovdala slott.
Hertas fftdldrax hette Hilda och Hermaa Carlsson och de bodde i posta_Nillas hus, som 1åg
vid Boketorp. . Bild: "Försl'unna miljöer på Hovdalafriltet sida 55.
Herta hade en syster som hette Ida.
Hertas far, Herman, spelade dragspel liksom Ingegerd hax gjort.

som niirmaste gmnne bodde då svante N sson, som aret innan blivit åinkeman med fem små
93m Nils (f 1935) sex veckor gammal, Ast4 Erik, Svea och Sture, den äldste, 13 år gammal.
Hama Persson (Lars Perg hj:ilpte till när Svantes llu ödde Nils. Nar ftun Jog strax etter, tog
Hanna ha]rd om lille Nils. (Nils iir bror till Signes viinima Svea.)

Efter att Lars Pers Flanna fl,ttade till Tormestorp ett eller två ar s€nare, slutade Svantes systerAff'u sin anställning och kom t l Hovdala ör att ta hand om sin bror och hans fem bam. bch
hon lijrblev på Hovdala tills hon 1976 flyttade till Älmhult (hon hade * trolsaott"r, S*u,
som bodde &ir). Hon blev kvar i Älmhult rill sin död.
Det var alltså Svantes syster, A]nla, som olhade sitt eget sjåilvstiindiga liv, Iiir att ta hand om
sin bror och i alla ar hjälpa till med att uppfostra bamen.
Effer denna lamilj kallades lorper "Sr anies'- och kallas så zin i dag.

Afita och fanfljen Caxlsson (Hert4 Bertil och Ingegerd) hade många trevlisa kall.estunder
tillsammans även sedan Hefia och Bertil flytaae nei tlli arrenaemiua"o pÄUouauU. a.,_uoil 

!C^ee1a $a99ckså många trevliga kaffestunder tillsarnmans, nair Io!"g".a, ,orn u*"r,
på 1960-talet, bodde med sina pojkar i ett torp på Hovdala.

Ingegerd har åinnu kvar Maria_i-skogens köksbord, som målarbord (konstn?irsbord) och hennes
Jamgrlta. som nurneru star vid ingången till våxt hus, örsedd med vackra blommor.


