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Av alla de gårdar som vår släkt under århundradena brukat finns en del som med 
större skäl än andra kan kallas släktgårdar. En av dessa är gården Hindby nr 6 i 
Fosie socken, som på ett eller annat sätt haft anknytning till vår släkt i 300 år. Till 
Hindby by kom omkring år 1680 bröderna Per och Lars Rasmusson och slog sig 
ned som brukare av kronorusthållen Hindby nr 1 (Per) och Hindby nr nr 2 (Lars). 
De var söner till bonden Rasmus Larsson på Fjärdingslöv nr 4 i Glostorps socken, 
om vilken det sades när han 1698 dog: "ehn 78 åhrs gl: mand: hadde uthi långl tidh booet i 
Fielanslöf: lefwat i Ectenskap 52 åhr, ehn fader till 11 barn,.....ehn myket skröpl: Menniskja, war i 
huse hos sin doter". Lars Rasmussons äldste son, Per Larsson, dyker i början av 1700-
talet upp på Hindby nr 6, som han sedan brukade till sin död 1755. Per hade bland 
sina 15 barn döttrarna Marna och Margareta, av vilka Marna skall närmare beröras 
nedan och Margareta var mormors mormor till vår släkts Boel Mårtensdotter 
Lindström, gift med den nedannämnde Jöns Persson på Fosie nr 5.

Hindby by och enskiftet

Hindby by har sedan urminnes tider varit staden Malmös närmaste granne i söder. 
Byns ägor sträckte sig som en smal remsa från Öresund (vid nuvarande 
Hylliekrokens golfbana) i väster till Husie bys ägor (på nuvarande Fosie 
industribys område) i öster. Byns längd var c:a 8 km och bredden varierade mellan 
c:a 300 och c:a 900 m. I söder gränsade byn till Fosie bys ägor. Den gamla gränsen 
mellan Hindby by och Malmö stad är till stor del utplånad i den nuvarande 
stadsbilden. Den finns dock kvar just vid Eriksfält, där den gick i den nuvarande 
Eriksfältsgatan. Den södra gränsen mot Fosie by är än idag till större delen 
urskiljbar i gatunätet. Denna gräns gick från kusten i nuvarande Geijersgatan – 
Ärtholmsvägen – Cedergatan –Lövsångaregatan men är därefter inte synlig i 
stadsbyggnationen.

        

Hindby by bestod av 10 gårdar, vilkas åbyggnader låg grupperade på den gamla 
bytomten vid landsvägen mot Ystad intill nuvarande Hindby trafikplats, där 



Ystadvägen korsas av Inre Ringvägen. Här ligger fortfarande Hindbygården 
(Hindby nr 9) och Djursjukhuset (Hindby nr 8) som bestående minnen från den 
gamla tiden. Gården Hindby nr 6 hade före enskiftet sina åbyggnader strax väster 
om Djursjukhuset, på andra sidan Cypressvägen. I byn fanns också gathuset 
Hindby nr 11, bykrogen eller Hindby värdshus.

År 1804-05 genomgick Hindby by enskifte. Byns gårdar hade tidigare haft sina 
ägor fördelade på ett otal långsmala tegar spridda över alla byägorna. Genom 
storskiftet på 1770-talet hade ett stort steg tagits mot bättre brukningsmässiga 
förhållanden, en utveckling som nu fullbordades vid enskiftet. Varje gård i Hindby 
by fick sina ägor samlade i ett enda skifte. Detta innebar att endast en handfull 
gårdar kunde ligga kvar i det gamla byhemmet. De andra måste flytta ut. Detta 
gällde även Hindby nr 6, som efter lottdragning fick sina ägor samlade i ett skifte 
längre västerut på byns mark, där landsvägen från Malmö mot Trelleborg/Falsterbo 
mötte avtagsvägen mot Fosie. De nya ägorna motsvarade i stort sett den nuvarande 
stadsdelen Eriksfält i Malmö. Församlingen Eriksfält täcker däremot ett större 
område.

Flera av Hindbys utflyttningsgårdar kom att ge namn åt nya stadsdelar i det 
expanderande Malmö: Ärtholmen (del av nr 1), Nydala (del av nr 2), Helenetorp 
(del av nr 2), Almhög (del av nr 4), Maryhill (del av nr 4), Agnesfrid (nr 10). Även 
Bellevue består till största delen av Hindbymark (nr 5 och del av nr 1).

Per Persson och Kerstina Persdotter på Hindby nr 6

Gården Hindby nr 6 var ett kronorusthållshemman om ½ mantal (mtl). Den ägdes 
alltså av kronan, men brukaren som antagits som åbo hade en ärftlig 
besittningsrätt. År 1775 satt den 42-åriga änkan Marna Persdotter som brukare av 
gården. Marna var född på Hindby nr 6, som hennes far Per Larsson innehaft under 
hela första hälften av 1700-talet. Hon hade överlevt två män och hade tre små barn. 
Nämnda år gifte hon sig med en tredje man, drängen Per Persson från Västra 
Skrävlinge nr 8 i grannsocknen. Per, som var en ättling i den gamla släkten Baad 
(Båt), flyttade in på Hindby nr 6 och övertog brukandet av gården. Makarna fick 
inga barn och Marna avled 1793. Per Persson löste ut Marnas barn ur gården och 
gifte samma år, nu 51 år gammal, om sig med den 19-åriga Kerstina Persdotter 
från Västra Skrävlinge nr 13. I detta äktenskap föddes sju barn, varav dock de fyra 
första avled som små. Dessa makar, Per Persson och Kerstina Persdotter, blev 
morföräldrar till vår släkts Jöns Persson på Fosie nr 5.

                             
                Per Perssons namnteckning  på Hindby byamäns ansökan 1779 om delning
                   av bygatan på de olika gårdstomterna.  Av de 11 bönderna kunde 7 egen-
                   händigt skriva sina namn.

Det var Per Persson och Kerstina Persdotter som efter enskiftet 1805 måste riva 
åbyggnaderna till Hindby nr 6, flytta ut från den gamla bygemenskapen och bygga 



upp en ny gård ute på det åkerskifte som tilldelats dem. De valde en plats mitt på 
sina nya ägor, intill vägen från Malmö ut mot Fosie kyrka, och byggde där upp sin 
nya gård som en traditionell fyrlängad Skånegård. Boningshuset finns fortfarande 
kvar, om än i starkt förändrat skick, i kv. Hattmakaren, Rosagatan 4a. Trädgården 
gick ända fram till Fosievägen snett emot Hindby småskola. Hur boningshuset såg 
ut omkring 1960 framgår av fotot på försättsbladet till denna lilla skrift.

Gården var ännu vid enskiftet åsatt ½ mtl, men Per Persson överlät omkring 1806 
besittningsrätten till 1/16 mtl därav till bonden Per Andersson från Lyngby och 
hade därefter kvar 7/16 mtl. Den sålda delen var lokaliserad till ägornas nordvästra 
hörn. 

Per Persson dog i januari 1808 på Hindby nr 6 av "andtäppa", knappt 66 år 
gammal, och efterlämnade änkan Kerstin och tre omyndiga barn, Elna 5 år, Anders 
4 år och Sissa 6 månader gamla. Vid bouppteckningen bevakades de tre små 
barnens rätt av rusthållaren Jöran Larsson på Hindby nr 7, gift med Per Perssons 
syster Karna, samt rusthållarna Per Persson och Hans Persson i V.Skrävlinge, 
morbröder till barnen. Boet uppvisade tillgångar om 2.235 riksd. och skulder om 
42 riksd. Besittningsrätten till Hindby nr 6  (7/16 mtl) upptogs till 1.333 riksd. På 
gården fanns 9 hästar, 4 kor, 2 svin, 9 får, 1 bagge och 1 gås. Det fanns också en 
silverbägare om 20 lods vikt, vilken änkan Kerstin skänkte "uti förlott" till sin ende 
son Anders. När det gällde lösöret i övrigt fick änkan behålla detta, då hon 
"oundgängeligen behöfwer dhem för at medelst hemmansbrukets widmagthållande kunna lemna 
sina barn den hjelp och tillsyn deras späda ålder nödwändiggör".

Per Anderssons gård Hindby nr 6  1/16 mtl

Som ovan nämnts sålde Per Persson redan omkr. 1806 besittningsrätten till det 
nordvästra hörnet av Hindby nr 6 till bonden Per Andersson. Delen omfattade 1/16 
mtl och Per Andersson utvidgade snart sin gård västerut med delar av Hindby nr 1 
(1/12) mtl). Sina gårdsbyggnader uppförde han vid landsvägen till 
Trelleborg/Falsterbo (nu del av Fosievägen), mitt emot avtagsvägen mot Fosie. Här 
låg senare under många år Sven Englunds laxrökeri AB. Nu finns här en 
däckfirma.

Det var på denna del av Hindby nr 6 som omvandlingen till egnahemsområde 
började. Per Anderssons gård delades i ett par omgångar redan på 1850-talet. Dess 
belägenhet vid landsvägen söderut och närheten till Malmö stad gjorde marken 
lämplig för bebyggelse. Längs landsvägen och Fosievägens nedre del växte från 
slutet av 1800-talet fram en gathusbebyggelse, som till stor del fortfarande finns 
kvar.



Östra delen av tidigare Per Anderssons gård med landsvägen mot Trelleborg samt Hindby bys 
grustag. Gårdsbyggnaderna låg på lotten El mitt emot avtagsvägen mot Fosie. Från sydväst löpte 
här ett ”floddike” fram, korsade Fosievägen och fortsatte i kanten av landsvägen norrut för att 
slutligen hamna i Pildammarna. Diket avvattnade en stor del av Fosie bys ägor. Det lades i slutet av 
1910-talet delvis i kulvert, vilket inte hindrade att det vid stora nederbördsmängder kunde bli 
översvämningar, se följande bilder (Lantmäterikarta från 1920). 

På det område som Per Andersson köpte låg Borrebackarna eller Fosie Borror. 
Detta var en i terrängen ganska starkt markerad grusås, som sträckte sig söder om 
landsvägen mot Trelleborg/Falsterbo i sträckningen nuvarande Backavägen och 
dess fortsättning i Blekingsborgsgatan. I krigiska sammanhang hade höjden en 
strategisk betydelse. När svenskarna under Gustaf Horn belägrade Malmö 1644-
1645 placerades en kavalleristyrka bakom höjdsträckningen. Den danske kungen, 
Kristian IV, sägs emellertid genom ett utfall ha vunnit ”segern” vid Fosie Borror 
och därmed tillfälligtvis lättat trycket mot staden. När omvänt Kristian V 1677 
belägrade det då svenska Malmö förlade han sitt högkvarter i skydd bakom 
Borrebackarnas västra del och bodde där med sin uppvaktning. 

Hindby by hade i den östra delen av Borrebackar sitt samfällda grustag, något som 
fortfarande återspeglas i form av det lilla parkområdet Jöns Risbergs plan mellan 
Backavägen och Jöns Risbergsgatan. Även backarna i övrigt grävdes så 
småningom bort och lär bl.a. ha använts till utfyllnader i Malmö hamn. 

Problemet med Borrebackarna var att det spökade där. Enligt sägnen kunde man se 
varelser som kom flygande uppe i luften. En gammal uppteckning berättar, att en 
man ifrån Vintrie en gång kom körandes förbi vid tiotiden på kvällen och såg en 
kvinna springa in i backen. Strax därefter kom en man ridande uppe i luften. 
Ryttaren frågade mannen om han sett någon kvinna och for efter det jakande svaret 
in i backen efter kvinnan. Mannen fick också besked om att han inte fick komma 
förbi där efter klockan tio på kvällen. Men det glömde han naturligtvis och när han 
sedan likväl en kväll körde förbi Borrebackarna blev han dödad.
Nåväl, genom överlåtelsen till Per Andersson blev Per Persson i alla fall av med 
Fosie Borror.



Fosievägens nedre del, där den ansluter till den gamla landsvägen från Malmö till Trelleborg och 
Falsterbo, nu Backavägen. I bakgrunden platsen för gårdsbyggnaderna till Per Anderssons gård 
Hindby nr 6 1/16 mtl. Byggnaden där på bilden torde inte höra till de ursprungliga (foto Hilding 
Liljeqvist vid översvämningen 24/3 1924).

Fotografen har här bytt plats, står nere i vägkorsningen och blickar från landsvägen upp mot 
Fosievägen söderut (foto Hilding Liljeqvist 24/3 1924)



Änkan Kerstin Persdotters vidare öden

Efter Per Perssons död kunde naturligtvis Kerstin Persdotter inte ensam med tre 
små barn driva jordbruket på Hindby nr 6 vidare. Med gården i sin besittning och 
bara 34 år gammal var hon säkerligen ett eftertraktat parti. Ett år efter Per Perssons 
död gifte hon om sig med rusthållaren Lars Larsson på Hindby nr 3 (1/4 mtl), en 
gård ur vilken det senare Lyckesholm vid Gullvik bildats. År 1816 flyttade 
familjen över dit och Hindby nr 6 arrenderades ut till en bryggare Bergman i 
Malmö.

                     
  Hindby nr 3, ”Lyckesholm”, på 1890-talet. Gården, som fortfarande var i släktens ägo när den
 1901 brann ned till grunden, låg på det nuvarande Gullviksområdet. På platsen byggdes en ny 
 mangårdsbyggnad upp, vilken ännu finns kvar vid Lyckesholmsgatan (foto ur Per Hintons arkiv)

Kerstin Persdotter fick med Lars Larsson ett barn, dottern Märta. Lars avled 1819 
och Kerstin trädde drygt ett år senare i ett tredje gifte, nu med Anders Persson, som 
kommit som dräng till gården 1818. Detta äktenskap, som var barnlöst, blev en 
olycka för Kerstin och hennes barn, vilka måste rymma bort från mannen. Prästen i 
Fosie försökte medla mellan makarna och ärendet hamnade 1824 hos domkapitlet i 
Lund, vars protokoll talar sitt tydliga språk: 
"Företrädde på erhållen stämning äkta makarna åboen Anders Persson på N. 3 Hindby och hustru 
Kjerstina Pehrsdotter att undergå varningsgrad i anseende till den dem emellan uppkomna och inom 
församlingen synnerlig förargelse väckande oenighet, som därtill föranlett att mannen känd för 
överdådig dryckenskap och våldsamhet blivit till svaromål för de oredor, som därigenom 
uppkommit, inställd till Cantzlieförhör och därvid avgivit svar som antytt att han antingen varit 
eller velat anses såsom mindre vetande, varför han på försök blivit på hospitalet upptagen men 
därifrån utgått, sedan det förmärkts, att den förvirring, som hos honom försports, blott härrört av 
starka drycker. Han hade väl sedan en tid uppfört sig något lugnare men åter börjat misshandla 
hustrun samt hota att taga livet av sig eller styvbarnen, varför honom nu meddelades de 
allvarsammaste förmaningar att giva akt på Guds Ords föreskrifter, sin själavåda och det lidande 
han tillfogat sina närmaste. Han medgav sin felaktighet men trodde dock att sämjan skulle kunna 
återställas med tålamod i anseende å barnens sida viljandes han, såvitt sådant kunde påräknas, med 
Guds hjälp besegra sin häftighet och böjelse för dryckenskap, mot vilka löften hustrun, på 
Consistorii anmaning, lovade återflytta till Anders Persson på tre månader och under denna tid, 



såväl själv med all fogsamhet umgås med honom som tillhålla barnen att mot honom uppföra sig 
med aktning och varsamhet, viljandes Consistorium om desse makars i så måtto givna ömsesidiga 
goda löften underrätta Nådårspredikanten på stället, som har att med råd och uppmuntringar 
understödja deras goda uppsåt och efter förloppet av 3ne månader inberätta om Anders Pehrssons 
under tiden förda leverne, funnits föranledande till nödvändigheten av målets fullföljande vid 
världslig rätt."
                   
Försöket att återuppta samlevnaden blev inte så enkelt. Kerstina flyttade åter från 
sin man och i september 1826 var ärendet uppe igen, nu vid världslig rätt. 
Kronolänsman Gullander stämde in makarna till Oxie häradsrätt som vid hösttinget 
1826 konstaterade, att det var fullkomligt upplyst, att den mellan makarna rådande 
osämjan, "därifrån de oaktat erhållna anmaningar ej velat avstå, huvudsakligen härleder sig från 
Anders Pehrssons bitterhet och otyglade sinnelag". Rätten dömde honom till böter och 
åtvarnade honom "att genom ett fredligt och stilla uppförande undgå det hårdare ansvar han i 
motsatt fall ofelbart sig ådrager". Kerstina Pehrsdotter ålades att "till sin man återflytta samt 
genom tålamod och fördragsamhet söka återföra frid och sämja i äktenskapet"

Äktenskapet synes trots misshälligheterna inte ha upplösts. Kerstins dotter Elna 
Persdotter hade redan i samband med sitt gifte 1822 övertagit brukandet av Hindby 
nr 6 och flyttat dit. Och när halvsystern Märta Larsdotter 1826 gifte sig, nyss fyllda 
16 år, övertog hon i sin tur brukandet av Hindby nr 3. Kerstin Persdotter och 
Anders Persson flyttade då till Tullstorp nr 7 i Södra Sallerup socken, där Anders 
Persson avled 1833. Två dagar efter mannens död tog Kerstina Persdotter ut 
flyttningsattest och flyttade tillbaka till sin dotter Märta på Hindby nr 3, där hon 
påföljande år dog av gulsot 60 år gammal.

Elna Persdotter på Hindby nr 6

Hindby nr 6 kvarstod som utarrenderat till bryggare Bergman fram till år 1822 då, 
som ovan nämnts, Per Perssons och Kerstina Persdotters dotter Elna Persdotter, 
född 1802, som nygift flyttade in på gården vid nuvarande Rosagatan 4. Elna 
skulle sedan bo kvar här under drygt 60 år. Hon överlevde tre män med vilka hon 
fick sammanlagt nio barn.

Elna gifte sig först 1822 med Jöns Persson från Käglinge nr 10 i Glostorps socken, 
en stor gård som fortfarande ligger kvar på sin ursprungliga plats i Käglinge by vid 
vägen österut mot Törringe.  Makarna fick fyra barn, Per Jönsson (f.1823), Boel 
Jönsdotter (f.1825), Anders Jönsson (f.1827) och Anna Jönsdotter (f.1830), innan 
Jöns Persson 1833 avled i "wattensot" 40 år gammal.

    
Käglinge nr 10 i Glostorps socken.  Käglinge by  ligger vid landsvägen mot Ystad som närmaste by 
efter Hindby. Bonden Hans Andersson, farfar till Elna Persdotters förste man och farfars far till 
hennes andre man, köpte 1748  Käglinge nr 10 (1mtl) av landshövding Adlerstens arvingar. Gården, 
som ligger kvar på sin gamla plats inne i byn vid vägen mot Törringe, ägs fortfarande av ättlingar 
till Hans Andersson. (foto IW omkr. 2000)



Elna Persdotter gifte påföljande år om sig med sin avlidne makes brorson, Per 
Olsson, som också han var född (1809) på Käglinge nr 10. "Enkan sielf begärde 
lysningen sedan K.M:tt i nåder tillåtit henne ingå äktenskap med sin afl. mans broderson".  Även 
detta äktenskap blev kortvarigt. Per Olsson avled 1839 av ”nervfeber”, ännu inte 
30 år fyllda. I detta äktenskap fick Elna barnen Jöns Persson (född 1834), Kerstin 
Persdotter (född 1836) och Ola Persson (född 1838).

Elna Persdotter stod återigen ensam, nu med sju omyndiga barn, det yngsta bara 
sex månader gammalt. År 1842 kom till gården drängen Jöns Nilsson, som året 
därpå, 23 år gammal, gifte sig med den 41-åriga änkan. Jöns Nilsson var född i 
Södra Sallerup och var en ättling i den s.k. Hanna Asmundssläkten. Han övertog 
brukandet av gården och var uppenbarligen en duglig man. Han blev 1850 
nämndeman vid Oxie häradsrätt. Efter ikraftträdandet av de nya kommunallagarna 
blev han 1862 invald i Fosie kommuns första kommunalnämnd. Paret fick två 
barn, sonen Nils Jönsson (född 1845) samt dottern Hanna Jönsdotter (född 1847), 
som dock bara blev sex år gammal.

Som ovan nämnts var Hindby nr 6 ett kronorusthållshemman, som ägdes av 
Kronan med ärftlig besittningsrätt för innehavaren. Denna besittningsrätt 
representerade i sig ett värde. Den kunde säljas och ärvdes vid dödsfall av 
respektive arvingar. Elna Persdotter och hennes män Jöns Persson, Per Olsson och 
Jöns Nilsson löste successivt ut delar av den besittningsrätt som först Elnas syskon 
och därefter barnen i de tidigare äktenskapen ärvt i gården efter sina resp. fäder. 
Genom s.k. skatteköp löste makarna sedan från Kronan in den mark de hade 
besittningsrätt till, totalt 2856/10368 mtl, och fick full äganderätt därtill. 
Återstoden av gården var fortfarande kronojord, till vilken besittningsrätten i 
början av 1870-talet ägdes till en del (106/1296 mtl) av Elnas son i första 
äktenskapet, Anders Jönsson, som alltså behållit sitt arv efter fadern, och till en del 
(104/1296 mtl) av en fastighetsspekulant i Malmö, A. Eneström, som av allt att 
döma förvärvat några av de andra barnens fäderneärvda besittningsrätt.

Delningen 1874 av Hindby nr 6

År 1874 beslöt sig Elna Persdotter och Jöns Nilsson för att dra sig tillbaka från 
gårdsbruket och dela upp sin del av gården på den gemensamme sonen Nils och 
Elnas sju barn i de tidigare äktenskapen. Vad som låg bakom beslutet vet vi ej. 
Kanske var den 54-årige Jöns redan nu sjuklig. Han avled året därpå. Delningen 
skedde genom ett kombinerat gåvobrev och undantagskontrakt, som skrevs den 28 
februari 1874, följt av lantmäteriförrättning fastställd 1877. 



         
       
Delningen 1874. De olika ägolotterna i gården fick då lägena på marken bestämda på följande 
sätt: Lott A = Nils Jönssons; lott B = Jöns Perssons; lott C = Boel Jönsdotters; Lott D = Per 
Jönssons, Anna Jönsdotters, Kerstin Persdotters och Ola Perssons lotter, vilka köptes av A. 
Eneström;  lott E = Anders Jönssons; lott G = Anders Jönssons redan tidigare ägda arvslott 
efter sin far; Anders ägde också sedan tidigare kvarntomten på lott F; lott F = A. Eneströms 
redan tidigare ägda lott. Den senare gården Erikshem motsvarade lotterna E och G, med undantag 
av området norr om den streckade linjen (där ett större ”floddike” gick), som Anders Jönsson behöll 
tillsammans med kvarnen vid försäljningen av gården.

Den största delen, 1141/10368 mtl, som omfattade området norr om Fosievägen 
samt en markremsa motsvarande tomterna vid nuvarande Stjärngatan, tillskiftades 
sonen i sista äktenskapet Nils Jönsson. 

Elna Persdotters övriga barn, som ju redan tidigare fått ut arvet efter sina fäder, 
fick nu som gåva vardera 245/10368 mtl av gården:
-  Sonen Anders Jönsson fick sin lott utlagd i en remsa norr om nuvarande 
Beckasingatan (västerut från Fosievägen). Hans tidigare arvslott efter fadern lades 
ut omedelbart norr om denna lott.  
-  Sonen Jöns Persson tilldelade den del som var belägen på ömse sidor av den 
nuvarande Rungatan.
-  Dottern Boel Jönsdotter, som var gift med bonden Jeppa Andersson på Hindby 
nr 7, erhöll den mark som idag motsvarar tomterna på ömse sidor av Myntgatan.
-  De fyra övriga barnen Per Jönsson, Anna Jönsdotter, Kerstin Persdotter och Ola 
Persson, som alla tidigare gift sig och flyttat från socknen, sålde omedelbart sina 
jordlotter till ovannämnde A. Eneström, som i sin tur transporterade köpet på 
kronofogden, sedermera räntmästaren A. Hallberg. Lotterna motsvarade området 
mellan de nuvarande Beckasin- och Lövsångaregatorna väster om Boel Jönsdotters 
lott.



I det samtidigt upprättade undantagskontraktet förbehöll sig Elna Persdotter och 
Jöns Nilsson bl.a.följande:

”1.  Såsom bostad under vår lifstid förbehålla vi oss vestra hälften af hela boningslängan med 
undantag af sommarstugan på södra änden, hvilken helt och hållet afstås, samt fri ut- och ingång 
genom östra delen af köket på norra änden för vattenhämtning ur pumpen på gården, samt loftrum 
öfver 6 spännen på norra änden af längan med uppgång i köket. Af norra längan förbehålla vi oss 5 
spännen på vestra änden, äfvensom rättighet att för vårt behof  begagna bakugnen. Widare 
förbehålla vi oss hela trädgården och all till hemmanet hörande pilplantering. Måseskiftet, hvilket 
efter öfverenskommelse kommer att efter gradering tilläggas den lott, som kommer att tillskiftas vår 
son Nils Jönsson, förbehålla vi oss under vår lifstid.
2.  Alla öfriga hus komma att disponeras af vår son Nils med villkor att han såväl dem, som ock de 
af oss undantagna väl underhåller med tak, putsning och hvittning, samt betalar brandstodsafgiften.
3.  Såsom underhåll under vår lifstid skall årligen före oktober månads utgång lemnas in natura sex 
(6) Tnr Råg, åtta (8) Tnr Korn och 2 Tnr ärtor, allt ren och strid säd, samt sex (6) Tnr potatis, 
äfvensom Etthundra (100) Rdlr Rmt Kontant, hvilket fördelas på alla lotterna efter hemmantal. Wår 
son Nils skall ock till oss från och med tillträdesdagen den 21 mars detta år aflemna En Kanna 
oskummad mjölk dagligen under de sex sommarmånaderna eller från den 1 Maj till den 1 
November och två tredjedels kanna d:o dagligen under de öfriga sex månaderna af året, samt 2 ll 
smör i veckan under de först nämnda sex månaderna och Ett ll d:o i veckan under de andra sex 
månaderna af året, hvaremot han af hvar och en af de öfriga sju lotterna uppbär en kontant 
ersättning af Tjugo (20) Rdl Rmt, eller tillsammans 140 Rdlr årligen.
4.  Wår son Nils skall ock lemna oss skjuts till nödig eldbrand från Malmö och torf från Hindby 
måse samt till 3 lass torf från annat ställe, dock ej längre än En och en half mil från bostaden. Äfven 
skall han lemna oss nödig skjuts till och från kyrka, slägtingar och qvarn, samt till Läkare om 
sådant kommer att behöfvas. Widare skall han årligen till oss lemna 15 Lll ren och frisk långhalm, 
samt sommar och vinterföda 2 får med Lam, hvaremot till honom af hvar och en af de öfriga sju 
lotterna årligen betalas fyra Rdlr eller tillsammans 28 Rdlr Rmt och skola såväl dessa som de i 
tredje punkten nemnda penningarna på en gång betalas hvarje år vid aflemnandet af 
underhållsspannemålen.”

                           
                         Gravstället till Hindby nr 6 på Fosie kyrkogård med t.h. Elna
                               Persdotters och Jöns Nilssons gravsten (foto IW omkr. 1960)

Elna Persdotter dog 1883, 81 år gammal, på Hindby nr 6. Bouppteckningen upptar 
en behållning av 930 kr, däribland "åbyggnader och plantering till af den aflid. förut försålda 
245/1296 mtl nr. 6 Hindby till ett värde 800:-".  Barnen kom överens om att - sedan Elnas 



gångkläder fördelats dem emellan - Nils Jönsson skulle få överta hela övriga 
lösboet samt åbyggnaderna och planteringen för 800:- kr.

Elna Persdotter och hennes tre män ligger begravna på Fosie kyrkogård, där 
gravplatsen till Hindby nr 6 var belägen strax bakom kyrkans kor. Ännu på 1950-
talet fanns hennes och Jöns Nilssons gravsten bevarad. Nu är den borta.

Anders Jönssons gård  -  det senare Erikshem  -  samt Borrebacke  
Mölla (ägolotterna E och G)   

Elna Persdotters son i första äktenskapet Anders Jönsson var född 1827. Han gifte 
sig 1850 med Kerstin Hansdotter, dotter till arrendatorn Hans Olsson, på Fosie 18 
9/32 mtl (den senare Kulladalsgården). Efter giftermålet slog paret sig ned på 
Hindby nr 6, där Anders 1833 efter sin far ärvt besittningsrätten till drygt 12 
tunnland. Han byggde en egen gård vid Fosievägens sydvästra sida ungefär vid 
nuvarande Fosievägen 57-61. Anders byggde också en mölla på Borrebackar inom 
Hindby 6 och blev mjölnare vid sidan av sin verksamhet som bonde. 

     
     
      Tomten till Anders Jönssons mölla, Borrebacke mölla, vid dåvarande Backavägen, nu 
      Blekingsborgsgatan/gången, enligt lantmäterikarta 1901.

Vid Elna Persdotters uppdelning av gården 1874 fick Anders Jönsson i tillägg till 
sin tidigare arvslott efter fadern ytterligare närmare 4 tunnland jord. I den 
efterföljande lantmäteriförrättningen fick han sina båda ägolotter samlade sydväst 
om Fosievägen, från Beckasingatan i söder upp till gränsen mot det tidigare 
avskiljda Hindby nr 6 1/16 mtl (Per Anderssons gård) i norr. Hans mölla kom att 
hamna inom A. Eneströms ägolott, varför därifrån avsöndrades 1/6 tunnland till 
mölletomt. På mölletomten finns idag ett boningshus kvar, den s.k. Kvarngården, 
som på 1950-talet köptes och rustades upp av fiskgrossisten Kjell Nilsson i 
Malmö. Den är belägen vid Blekingsborgsgången (Backavägens avhuggna 
förlängning) just intill den nya Trelleborgsvägen.



                    
                Kvarngården vid dåvarande Backavägen. I förgrunden nya Trelleborgs-
                   vägen. T.h. skymtar Backagården, där dansstället Valencia var inrymt
                   från slutet av 1930-talet till 1969 (foto IW o. 1960).
                    
                
Anders Jönsson sålde i slutet av 1879 huvuddelen av sin gård. Den förvärvades av 
den ovannämnde A. Hallberg i Malmö, som tidigare köpt A. Eneströms delar av 
Hindby 6. 

Anders Jönsson koncentrerade sig i stället på kvarnverksamheten. Vid 
försäljningen av gården hade han undantagit kvarnen och ett markområde i 
nordvästra hörnet av sin gård. Han flyttade med sin familj till kvarnlägenheten, där 
han bodde ännu vid sin död 1900. Han kallas då fortfarande kvarnägare. Efter hans 
död övertogs kvarnen av svärsonen Per Nilsson i Nevishög, g.m. dottern Bengta. 
Änkan Kerstin Hansdotter flyttade till dem och dog där 1902. Per Nilsson sålde så 
småningom möllan.

Anders Jönsson och hans hustru Kerstin Hansdotter fick fyra barn.
-  Sonen Jöns Andersson, född 1850, tog sig namnet Hedberg. Han blev bagare, 
gifte sig och bodde kvar med sin hustru Boel Larsdotter på kvarnen på 
Borrebackar, där han hjälpte sin far med verksamheten. Han dog i rödsot redan 
1882, 32 år gammal, och efterlämnade inga barn.
-  Dottern Kerstin, född 1852, gifte sig 1878 med drängen Hans Jönsson. Paret slog 
sig även de ned hos Kerstins föräldrar, där Hans blev bagare. Även Kerstin 
drabbades av farsoten rötsot och avled 1882 tre veckor före sin bror. Makarna hade 
dessförinnan fått sonen Johannes, född 1878, och dottern Emma Augusta, född 
1881.
-  Dottern Bengta, född 1856, gifte sig 1883 med drängen Per Nilsson från Fosie nr 
10. Makarna flyttade samma år till Nevishögs socken, där Per blev arrendator på 
Stanstorp nr 4.
-  Dottern Mathilda, född 1859, fick 1884 utom äktenskapet en son, Johan Alfred, 
som när  Mathilda dog 1888 togs som fosterson av sina morföräldrar. Inte heller 
Johan Alfred blev gammal. Han avled 1900, 14 dagar efter sin fosterfar.



Anders Jönsson och Kerstin Hansdotter blev begravna på Hindby nr 6:s gamla 
gravställe på Fosie kyrkogård vid sidan av Anders mor Elna Persdotter och styvfar 
Jöns Nilsson. På samma gravställe och under en med föräldrarna gemensam 
gravsten ligger även sonen Jöns Andersson Hedberg, döttrarna Kerstin 
Andersdotter och Mathilda Andersdotter samt Mathildas son Johan Alfred. Ännu i 
början av 1960-talet fanns gravstenen kvar men den är nu borta.

Efter räntmästaren A. Hallbergs död 1887 sålde hans konkursbo Anders Jönsson-
gården på offentlig auktion. Köpare blev lantbrukaren Per Bengtsson från Hindby 
nr 4, som flyttade dit med sin familj. Per blev dock inte långvarig där. Redan 1890 
flyttade man till Bunkeflo nr 6 o. 8 (Nydala) och sålde då gården till slaktaren 
Anders Larsson i Malmö.

Anders Larsson var inte obekant med Hindby nr 6. Han var systerson till Elna 
Persdotters tredje man, Jöns Nilsson, något som troligen influerat honom att köpa 
en gård här. Jöns Nilsson var nu avliden och huvuddelen av Hindby nr 6 ägdes av 
sonen Nils Jönsson. Nu blev Anders Larsson närmaste granne till denne sin kusin, 
vars gård han redan från 1885 brukade under arrende, ett arrendeförhållande som 
kvarstod tills Anders Larsson avled 1897.

Anders Larsson gav sin gård namnet Erikshem efter sin son Paul Eric Larsson, 
f.1889. Han bodde emellertid kvar i Malmö på Spångatan 6, där han också hade sin 
butik. Det var anställda som skötte gården på Hindby nr 6.

                                        
                  Anders Larssons son Eric, f. 1889, efter vilken gården Erikshem
                      uppkallats, något som sannolikt även influerat till namnet Eriksfält.
                      Eric blev senare försäljningschef vid bilföretaget Frode Lunds AB.
                      Foto Lina Jonn 1905 (Ingrid Elmersons arkiv).
                           

Gården vid Fosievägen, som av allt att döma uppförts av Anders Jönsson, beskrivs 
i ett lantmäteriprotokoll från 1899. Mangårdsbyggnaden, den södra längan, var 
19,2 m lång, 5,8 m bred och 2 m hög och innehöll fyra rum, kök och källare. Den 
var byggd av råsten under spåntak. I norra och västra längan, också av råsten under 



spåntak, 24,2 m lång och 5,8-6 m bred samt 2 m hög, fanns stall, loge och 
vagnsport. Och den östra längan (intill Fosievägen), som var av korsvirke under 
spåntak, 10,6 m lång och 5 m bred, inrymde en slaktbod. Till gårdsbyggnaderna 
fanns en trädgård med ett tiotal fruktträd, bärbuskar, åtta almar och askar samt 
några pilar.

Efter Anders Larssons död delades Erikshem mellan hans arvingar, varvid hans 
änka Emma Larsson fick huvuddelen, i stort sett marken mellan Trelleborgs- 
järnvägen och nuvarande Beckasingatan. År 1904 lät hon stycka upp sin mark i 42 
villatomter. Detta var den första ägostyckningen på Hindby nr 6 som syftade till en 
organiserad tomtförsäljning. Den skulle snart följas av fler. Gårdsbyggnaderna till 
Anders Jönssons gamla gård stod kvar ytterligare en tid. Under första världskriget 
inrymdes där en anläggning för pressning av olja ur fisk, något som spred en icke 
så behaglig doft över delar av Hindby nr 6. Gården fick smeknamnet ”Sillan”. Den 
revs gissningsvis omkring 1920.

                        

        Utsikt från taket på Fasangatan 4 mot öster. Mitt i bilden ligger Robert Ekdahls Speceri-och
        Diverseaffär vid Fosievägen 62. T.h. därom syns, delvis skymt, Sigfrid Nilssons och Magnus
        Lindahls parhus på Fosievägen nr  64-66 (Foto Hilding Liljeqvist 1920-talet).

Vid sekelskiftet 1899/1900 beslöt skolrådet i Fosie att låta bygga en ny skola och 
uppdrog åt Malmöarkitekten Axel Stenberg att uppgöra ritningar och 
kostnadsförslag för en sådan. Som plats för den nya skolan valde man en tomt vid 
Fosievägen på Emma Larssons ägor, snett emot den gamla gårdsplatsen till Hindby 
nr 6. Bland 11 avgivna anbud gavs uppdraget att bygga skolan till byggmästaren 
Nils O. Berglund och dennes svåger Magnus Jönsson Lindahl till en kostnad av 
5450 kr. Skolan stod färdig i november 1900. Här drivs fortfarande 
skolverksamhet, nu förskola och småskola i privat regi.



           

           Hindby småskola, byggd 1900 av Nils O. Berglund och Magnus Lindahl (foto Nils- 
       Erik Berglund 2001).

Det egentliga Eriksfält  -   Nils Jönsson och Kerstin Jönsdotter 
(ägolott A)

Det blev alltså Elna Persdotters yngste son Nils Jönsson som övertog huvuddelen 
av Hindby nr 6, d.v.s. all mark norr om Fosievägen samt en remsa vid nuvarande 
Stjärngatan. Han var ju den ende av barnen som inte fått ut sitt fadersarv. Nils 
fortsatte här att driva lantbruk. Han gifte sig 1875 med Kerstin Jönsdotter, som var 
dotter till domkyrkoåbon Jöns Larsson på Fosie nr 14, senare kallat ”Haga”. 
Makarna bodde kvar i de gamla gårdsbyggnaderna vid nuvarande Rosagatan, där 
Nils Jönsson avled 1891. Gårdsbruket var då sedan några år tillbaka utarrenderat 
till kusinen/grannen, slaktaren Anders Larsson. Efter dennes död 1897 blev det i 
stället grannen på östra sidan, slaktaren Lars Jönsson i Malmö (ägare av Hindby nr 
2-gården Nydala), som övertog arrendet.

Nils Jönsson skall enligt vad som sades i släkten ha haft besvär med spriten. Han 
ville inte gärna gå bort på släktkalas, då han kände sig litet utanför. Bland annat 
tackade han nej till begravningen av en nära släkting med motiveringen att han 
"hade litet att göra". Hur det såg ut inne i mangårdsbyggnaden finns det inga 
uppgifter om. Ett enda minne därifrån har bevarats i vår släktgren:  Ella Wickström 
(f. Berglund 1901), Nils Jönssons brorsdotterdotter, har berättat att hon en gång när 
hon var liten var på kalas hos änkan Kerstin på Hindby nr 6, då en av gästerna slog 
runt i en gungstol, något som tydligen gjort ett outplånligt intryck hos henne.

Omkring år 1907 sålde Kerstin Jönsdotter och hennes barn sin gård. Köpare var 
Enskilda Fastighets AB, ett bolag som bildats 1906 med syfte att köpa mark, dela 
upp den i villatomter och sälja dessa. Bakom bolaget stod bröderna Ljungdell, 
vilka drev Bröderna Ljungdells Gjuteri. De hade 1905 flyttat gjuteriet till hörnet 
där Malmö-Trelleborgs järnväg korsade nuvarande Eriksfältsgatan, gränsande till



Till grund för Enskilda Fastighets AB:s uppstyckning av Eriksfält 1907 låg denna av 
stadsingenjören Anton Högstedt upprättade plan.  På kartan syns bl.a.stamhemmanets Hindby nr 6 
boningshus och stallänga snett emot Hindby småskola, gården Erikshem vid Fosievägens västra 
sida söder om järnvägen och Solhem vid blivande Myntgatans västra sida. Många av gatunamnen 
ändrades på 1920-talet.



Hindby nr 6 men på Malmö stads ägor. Enskilda Fastighets AB leddes av 
ingenjören Karl Vilhelm Ljungdell som verkställande direktör. År 1907 tog bolaget 
fram en plan för uppstyckning av den köpta fastigheten till villatomter, något som 
påbörjades 1909. Denna del av Hindby nr 6 gavs härvid namnet Eriksfält. I 
ortnamnslitteraturen för Malmö nämns att namngivningen säkerligen påverkats av 
det närbelägna Erikshem. Enligt Ella Wickström var området uppkallat efter en 
medlem i familjen Ljungdell. Någon Erik har dock ej kunnat påträffas där, varför 
Ella troligen förväxlat familj. Namnet Eriksfält avsåg ursprungligen enbart 
området norr om Fosievägen, ”Egnahems-området Eriksfält”, och fick inget 
egentligt genomslag förrän på 1960-talet. I dagligt tal bodde man länge på ”Hindby 
6”.

Efter försäljningen av gården flyttade Kerstin Jönsdotter 1908 in till stan. Hon 
hyrde en lägenhet i Nils O. Berglunds samma år nyuppförda fastighet vid Södra 
Förstadsgatan-Smedjegatan-Skolgatan. Lägenheten låg vid Skolgatan med utsikt
över Möllevångstorget. Berglunds bodde vid den här tiden i samma fastighet.

    Bröderna Ljungdells gjuteri vid nuvarande Eriksfältsgatan vid översvämningen 24/3 1924.
    Framför anläggningen löper järnvägen till Trelleborg och Falsterbo. På gjuteriets tomt ligger
    nu Heleneholmsverket. Personerna står på nuvarande Eriksfältsgatan.  (foto Hilding Liljeqvist).

Ella Wickström har berättat om Kerstin, sin morfars svägerska: Kerstin var en mycket 
proper och duktig kvinna. Genom försäljningen av gården fick hon en hel del pengar och köpte sig 
bl.a. en fin salongsmöbel, när hon inredde sitt nya hem. Ofta kom hon upp till Berglunds och satt 
och pratade och hon gav alltid Ella och de andra barnen fina julklappar. Men Kerstin trivdes inte i 
stan utan längtade tillbaka till Hindby nr 6. Hon köpte från Enskilda Fastighets AB tillbaka några 
tomter vid Fosievägen och byggde här ett hus vid nuvarande Fosievägen 74-76, snett emot 
Rungatans mynning. Huset, som var mycket fint, byggdes troligen av morbror Magnus Lindahl i 
huset mittemot (en son till Kerstins svåger Jöns Persson). Kerstin lät anlägga en fin trädgård med en 
köksträdgård i öster (mot den senare Lillgården, Fosievägen 78). När hon flyttade dit var sonen 
Bernhard dräng på Mariedalsgården. Där fanns också pigan Ragnhild Petersson och det bar sig så 
att hon blev med barn. Bernhard hyrde då ett rum åt henne i Malmö, där hon födde barnet och sedan 
bodde kvar. Men Kerstin Jönsdotter fick nys om detta. Hon letade upp Ragnhild och fick henne att 
flytta hem till henne på Hindby nr 6. Här tog hon hand om både Ragnhild och barnet. Hon passade 
upp dem medan Ragnhild ”bara satt i gungstolen med barnet”. När Ragnhild fick ett barn till, 



ställde Kerstin till med barndop och fest. Men Bernhard var vid den här tiden svag för sprit (något 
som han senare ändrade på) och – enligt vad Ragnhild berättat – hade hennes ”svärmor” alltid sagt 
”Gift Dig aldrig med honom”. Ragnhilds far var en storbonde i Småland. Hennes morfar var präst. 
Hennes bröder fick studera, men själv måste hon ge sig ut i förvärvsarbete när hon blev vuxen. Hon 
kom till Malmö och så småningom till Mariedalsgården. När det ”gick illa” för henne slutade hon 
upp med att korrespondera med sin mor. Hon var mycket intresserad av att läsa och vi plockade till 
henne skrifter av olika slag. Pappa (som ju var präst) var mycket för att de skulle gifta sig. Men 
Bernhard ville inte ”att det skulle röras i det”. När Kerstin Jönsdotter blev gammal fick hon 
hallucinationer. Hon såg andar som svävade ned genom skorstenen etc.

Kerstin Jönsdotter flyttade 1910 tillbaka till Hindby nr 6, där hon avled 1917. Nils 
Jönsson och hon fick två söner och en dotter. Sonen Johan Nilsson, född 1876, var 
målaregesäll och skall enligt släkttraditionen ha åkt till Amerika och aldrig låtit 
höra sig. I vart fall försvann han på något sätt och dödförklarades 1943. Dottern 
Elina Jönsdotter, född 1878, avled 1907 av tuberkulos, 29 år gammal. Bernhard 
Jönsson, född 1883, blev grovarbetare. Han arbetade från ungefär sekelskiftet 1900 
som kusk och dräng hos J.A.Gadd på Mariedalsgården i grannskapet. Han träffade 
här senare Ragnhild Petersson, som sedan blev hans livskamrat. Bernhard övertog 
efter moderns död huset vid Fosievägen 76. Han bodde kvar där tillsammans med 
Ragnhild så länge de levde. Bernhard var en duktig och uppskattad arbetare och 
engagerades ofta för olika byggnadsarbeten både i samhället och hos olika 
lantbrukare och trädgårdsmästare i omnejden. Bl.a. hjälpte han ofta sin kusin 
Elinas man, byggmästaren Nils O. Berglund, vid dennes byggen i Malmö. 
Ragnhild, som egentligen var strykerska, hjälpte till med hemarbete av olika slag i 
trakten. Bernhard och Ragnhild avled på Hindby nr 6 1951 resp. 1949.

              

Bild norrut från åkern som senare blev tomter vid Stjärngatan. På bilden syns fr.v. Per Lindbergs 
fastighet vid Fosievägen 77 med affären, som senare blev Solidar, och villa ”Lillgården” på 
Fosievägen 78, senare ägd av fabrikören Philip Wolf, som drev Skandinaviska Etuifabriken. Fr. 
höger syns kamreren vid Manufakturaktiebolaget (MAB) Axel Nilssons vllla Axdala, som gav 
namn åt Axgatan. T.v. därom en villa, som ägdes av en slakteriarbetare Persson. Lillgården och 
Axdala finns fortfarande kvar. Foto omkr. 1920.

Bernhard var en färgstark person. Det berättas bl.a. att han brukade ha med sig två 
tomma pilsnerflaskor när han var ute på sina byggen. Efter ha slitit hårt i drygt en 
timme tog han en kort paus, uppsökte närmaste affär och köpte två nya pilsner. 



Han satte en flaska i vardera mungipan och tömde flaskorna i ett huj. Sedan gick 
han tillbaka till arbetet och slet hårt ett nytt arbetspass, tills det var dags för en ny 
paus. Då upprepades förfarandet. 

                            

Vid 1909 års lantmäteriförrättning för hemmansklyvning av f.d. Nils Jönssons gård hade redan 
några tomter sålts. Detta var den första egnahems-bebyggelsen på det egentliga Eriksfält. Förutom 
två tomter vid Linjegatan styckades det av fem tomter vid Fosievägen intill den år 1900 byggda 
skolan och den gamla gården Hindby nr 6. Vid förrättningen hade redan fyra av dessa tomter 
bebyggts: Tomten litt. Ab ägdes av muraren Nils Gren. Där bodde senare polis Isberg, som i många 
år representerade ordningsmakten på Eriksfålt. Litt. Ac ägdes av arbetaren Oskar Adrian Johansson 
och de båda till litt. Ad hörande tomterna av byggmästaren Sigfrid Nilsson. Litt. Ae ägdes av 
snickaren Magnus Jönsson Lindahl och litt. Af av Robert Johansson-Ekdahl, som här öppnade 
speceri-och diverseaffär.

Bernhard Jönsson och Ragnhild Petersson hade två barn. Sonen Karl Valter, född 
1912, tog sig namnet Härjeman. Han utbildade sig liksom sin farbror till målare 
och gick bl.a. som lärling hos målarmästare Sigfrid Hellmer på Rungatan 8. 
Dottern Signe Petersson, född 1916, blev en skicklig kokerska. Hon arbetade ett 
tag som hembiträde hos folkskollärare Arvid Heister på Rungatan 3, men lockades 
av slaktare John Sjöbergs fru över till deras charkuteri vid Violagatan, granne till 
den gamla mangårdsbyggnaden till Hindby nr 6. Sjöbergs hade affärer inne i 
Malmö, bl.a. vid Möllevångstorget. Här blev Signe bl.a. - enligt familjetraditionen 
- den som i Malmö började med nyheten färdigkokt ärtsoppa för försäljning i 
detaljhandeln. Valter Härjeman övertog föräldrarnas hus på Fosievägen 76, där 



även hans syster länge bodde kvar. Valter avled här 1973 medan Signe levde till 
1990. Med de båda syskonen dog denna släktgren ut, såvida inte den försvunne 
Johan Nilsson har några ättlingar.

           Kerstin Jönsdotter lät inför sin återflyttning till Hindby nr 6 bygga detta hus vid
           Fosievägen 76. Här bodde senare sonen Bernhard Jönsson och därefter barnbarnen Valter
           Härjeman och Signe Pettersson. Huset var uppfört i röd fasadtegel. Vindskupan och
           verandautbyggnaden är senare tillbyggnader av Valter Härjeman (foto IW 2009).

Rungatan - Jöns Persson och Boel Mårtensdotter och deras barn 
(ägolott B)  

Vid delningen 1874 av Hindby nr 6 fick Elna Persdotters son i andra giftet Jöns 
Persson sin lott utlagd i ett skifte som omfattade den nuvarande Rungatan och 
tomterna på båda sidor av denna.

Jöns Persson hade 1859 gift sig med smeden Mårten Lindstöms i Fosie enda barn, 
dottern Boel, och övertagit hennes föräldragård Fosie nr 5 (1/12 mtl). Gården, som 
kallades Luciero efter Boels farmor, låg intill landsvägen mot Trelleborg-Falsterbo 
(nuvarande Lindeborgsgatan) i närheten av gårdarna Lindeborg och Fosieborg. 
Tiden innan den på 1920-talet revs kallades den även ”Gammelgården” p.g.a. sin 
ålderdomliga karaktär - en kringbyggd gård av korsvirke med halmtak. Jöns 
Persson fortsatte att på sin del av Hindby nr 6 bedriva lantbruk i sambruk med 
gården i Fosie.



               
                  Jöns Persson och Boel Mårtensdotter med dottern Lovisa i trädgården till 
                  Luciero (Fosie nr 5 1/12mtl). Landsvägen mot Trelleborg/Skanör löper längs
                  boningslängan omedelbart t.h. om bilden (foto omkr. 1908)

En liten bit norr om ”Luciero” låg Stattena skolhus och ytterligare en bit norrut låg 
vid landsvägen Per Albin Hanssons födelsehem. Både skolhuset och Per Albins hus 
finns ännu bevarade. Det finns om Per Albin (f.1885) en gammal skröna - med 
olika versioner - om hur han som liten skolpojke i Stattenaskolan organiserade sin 
allra första demonstration. Han och några kamrater skulle ha tågat tillsammans 
hem till skolrådets ordförande, som hade en gård i närheten, för att protestera mot 
att det på skolan fanns för få lärare. Man kan spekulera i om det inte i själva verket 
var Jöns Persson på Luciero som i så fall fick påhälsning. Han var ju granne med 
Stattena och satt vid den här tiden i det förenade kyrko- och skolrådet. Ordförande 
var visserligen kyrkoherden, men denne bodde långt därifrån, i prästgården uppe 
vid Fosie kyrka. Per Albin var f.ö. en mycket avlägsen släkting till Boel 
Mårtensdotter Lindström. Men det kände man säkert inte till vid den tiden.

Boel Mårtensdotter Lindström avled 1909 på Luciero. Genom arvskifte året därpå 
fördelades mark på Fosie nr 5 och Hindby nr 6 ut på arvingarna och efter inbördes 
överlåtelser kom ägolotten på Hindby nr 6 att delas upp mellan barnen Per Jönsson 
Lindberg, Magnus Jönsson Lindahl, Ingrid Jönsson, Elina Berglund, f. Jönsson, 
och Lovisa Jönsson, senare gift Hellmer, medan änklingen Jöns Persson och sonen 
Johan Jönsson blev utlösta ur Hindby-delen. Delningen fastställdes vid en 
lantmäteriförrättning 1912, då den senare Rungatan lades ut och marken på ömse 
sidor därav indelades i tomter.

Jöns Perssons och Boel Mårtensdotter Lindströms två äldsta söner tog sig alltså 
namnen Lindberg och Lindahl, något som föranledde Boel att litet surt 
kommentera, att om de nu skulle skaffa nytt efternamn kunde väl någon av dem ha 
valt Lindström som deras mor och morfar hette.

Fyra syskon kom att bosätta sig på Rungatan, som i dagligt tal kom att kallas 
”Svågragatan”.



                           
               Fyra svägerskor på Svågragatan: sittande Ingrid Lindahl, Elina Berg-
                  lund, stående Ester Lindberg, Lovisa Hellmer (foto omkr. 1900)

Handlanden Per Jönsson Lindberg på Fosievägen 77 - Rungatan 2

          
   
Den äldste sonen, Per Jönsson Lindberg, född 1861, blev först vagnmakaregesäll 
och utbildade sig bl.a. i Köpenhamn till modellsnickare. Han gifte sig 1894 med 
Ester Svensson (Holmblad). Ester var en driftig kvinna och makarna startade kring 
sekelskiftet en specerihandel, som hon drev. De etablerade sig först i Malmö, där 
de inrättade en butik och bosatte sig i svågern Nils O. Berglunds år 1902 
färdigställda fastighet på hörnet Södra Förstadsgatan – Ahlmansgatan, snett emot 
sjukhuset.

                    



         
Per Lindbergs affär på hörnet Södra Förstadsgatan – Ahlmansgatan med Ester och ett 
biträde i dörren.  På balkongen en trappa upp skymtar Elina och Nils Berglund med 
dottern Ella på armen. Familjen bodde där åren 1902 – 1908. (Foto 1902)

Vid uppdelningen 1909-1912 av föräldrarnas mark på Hindby nr 6 fick Per 
Lindberg dels den översta tomten på Rungatans östra sida, motsvarande  nuvarande 
Fosievägen 77 – Rungatan 2, dels den nedersta tomten på samma sida, Rungatan 
14. Makarna flyttade 1913 ut till Hindby nr 6 och byggde sig ett hus på hörntomten 
vid Fosievägen. Hit flyttade de också sin affär, som de fortsatte att driva tills Per 
dog 1929. Ester sålde då affären och huset till Kooperativa 

           

       Per och Ester Lindberg framför sitt hus på Fosievägen 77 med affären på det bortre hörnet.
       T.h. skymtar Magnus Lindahls villa på andra sidan Rungatan (foto omkr.1920)



föreningen Solidar. Hon bodde dock kvar på andra våningen till sin död 1941. 
Ester sägs ha varit en solig, vänlig person, som säkert passade utmärkt som 
affärsidkerska. Makarna fick inte några barn.

Solidar utökade verksamheten först med en mjölkaffär och sedan med en köttaffär, 
så att butikerna kom att uppta hela bottenplanet i huset. När köttaffären öppnades 
1933 blev den Solidars tvåhundrade försäljningsställe. Solidar fortsatte att driva sin 
verksamhet här ända till omkr. 1970. Man sålde därefter fastigheten, som delades i 
två tomter. Nu är butiksfastigheten riven och båda tomterna bebyggda med nya 
villor.

Tomten Rungatan 14 såldes av Ester på 1930-talet. Här byggdes områdets kanske 
första villa i renodlad funktionalistisk stil, troligen uppförd av ingenjör Birger 
Ewertz, som bodde kvar här ända in på 2000-talet.

Till Per och Ester Lindbergs silverbröllopsdag  den 19 maj 1919 samlades en stor del av släkt och 
vänner. Då togs detta fotografi vid deras hus på Fosievägen/Rungatan. I främsta raden fr.v.:  Johan 
och Ida Jönsson (Hörnhem), Jöns Persson (Fosie 5), bakom Ida och Jöns står vännerna Johannes 
och Johanna Liljekvist, därefter Elna NN från Södra Sandby och Hanna NN från Lund, Astrid 
Berglund (i vit klänning) med vännerna fru och Per Nilsson bakom sig, silverbröllopsparet Ester 
och Per Lindberg, på ömse sidor bakom Per syns vännerna Kerstin och Hans Ekström från Vintrie, 
sedan följer Nils Berglund jr, Anna Ekström (i vit klänning), Erik Berggren från Lund och herr 
Cederblad. I bakersta raden fr.v.:  Hulda Cederblad, Anders och Elin Nilsson, Jöns och Karin 
Berggren i Lund, Elina Berglund, Ingrid Lindahl, Lovisa Hellmer, Nils O. Berglund, Magnus 
Lindahl, Sigfrid Hellmer och Maja Heimel.



Snickaren Magnus Jönsson Lindahl på Fosievägen 73 – Rungatan 1

        

Magnus Lindahl, född 1863, blev snickare. Han flyttade som gesäll till Malmö 
1891 och gifte sig samma år med Ingrid Andersson, f. 1870 i Svedala. Vid mitten 
av 1890-talet köpte Magnus av sina föräldrar ett stycke mark i nordvästra hörnet av 
deras ägoskifte på Hindby nr 6, vilket avsöndrades under namnet ”Lägenheten nr 1 
Dalsland”. Här byggde han sig ett hus, nuvarande Fosievägen 73, dit han 1895 
flyttade med sin hustru. Makarna fick inte några barn. 

Magnus byggde också hus åt andra. Som ovan nämnts deltog han 1900 
tillsammans med svågern Nils O. Berglund i byggandet av Hindby skola. Sedan 
Enskilda Fastighets AB börjat sälja tomter på Eriksfält blev området mer och mer 
attraktivt för villabebyggelse. Magnus Lindahl köpte trol. 1909 av bolaget en tomt 
vid Fosievägen, motsvarande nuvarande nr 66, och uppförde tillsammans med 
grannen, byggmästaren Sigfrid Nilsson på nr 64 ett parhus, som fortfarande står 
kvar.

                
                 Magnus Lindahls och Sigfrid Nilssons parhus på Fosievägen 64-66. Magnus’
                 del av huset ligger närmast (foto IW 2010)



Genom arvskiftet 1909 och de efterföljande interna överlåtelserna fick Magnus 
Lindahl dels en utökning fram till Rungatan (Rungatan 1) av sin tidigare 
förvärvade lägenhet Dalsland nr 1, dels marken närmast söder därom (Rungatan 3). 
Vidare fick han en markbit längst ned i Rungatan på västra sidan (Rungatan 15).

Magnus Lindahl och hans hustru Ingrid bodde kvar på Fosievägen 73, där Magnus 
avled 1920. Ingrid sålde på hösten samma år tomten Rungatan 3, till 
folkskolläraren Arvid Heister och så småningom även tomten Rungatan 15 (som 
kom att ägas av verkmästaren Egon Jakobsson). Arvid Heister, som då bodde som 
hyresgäst på andra våningen på ”Dälden”, bebyggde sin tomt med den villa som 
ännu ligger kvar på Rungatan 3, fortfarande ägd av ättlingar till honom. Heister var 
politiskt engagerad (s), först i Fosie Municipalsamhälle, satt i Malmö 
stadsfullmäktige 1931-46 och var en tid 2:a vice ordförande i Drätselkammaren, 
stadens styrande organ.

            
           Ingrid Lindahl i trädgården till sin villa vid Fosievägen 73. Huset, som fortfarande
             finns kvar, byggdes i röd fasadsten men är nu vitmålat (foto från 1920-talet).

Ingrid Lindahl bodde som änka kvar på hörnet av Fosievägen-Rungatan tills hon 
dog 1959. Hon hade dock redan på 1930-talet sålt fastigheten med rätt att hyresfritt 
bo kvar i en lägenhet där i sin livstid. Då hon blev nästan 90 år, var det nog en bra 
affär för henne. Fastigheten delades senare i två tomter, Fosievägen 73 resp. 
Rungatan 1, och på den sistnämnda har en ny villa uppförts.

             



Byggmästaren Nils O. Berglund och Elina Berglund, f. Jönsson, på Rungatan 5

        

Elina Jönsson föddes 1873 på Luciero. Hon utbildade sig till sömmerska och gifte 
sig 1900 med byggmästaren Nils O. Berglund (f. 1866 i Lyby). Vid uppdelningen 
1909-1912 fick Elina de tre tomter som låg närmast söder om Magnus Lindahls 
mark, motsvarande nuvarande Rungatan nr 5, 7 och 9. Här byggde Nils O, 
Berglund 1915 ”Villa Dälden” (Rungatan nr 5) och flyttade hit med sin familj, som 
utöver hustrun Elina bestod av de tre barnen Ella, Nils och Astrid. En stor trädgård 
anlades över de tre tomterna med fruktträd, bärbuskar och grönsaksland.

Dottern Ella har beskrivit hur det var att flytta ut till Dälden: 
Sommaren 1915 flyttade vi till Hindby 6. Far höll då på med byggandet av ”Dälden” och det hus 
som sedan skulle bli verkstad inreddes först till sommarbostad åt oss. Far bodde alltså på 
arbetsplatsen och familjen kunde sköta jordgubbs-, grönsaks- och andra trädgårdsland. I december 
kunde vi flytta in i Dälden. Två rum, kök och kökstambur med garderob och torvmullsklosett var då 
färdiga. Sedan gjordes matrummet klart och efterhand allt det övriga. Det tog lång tid innan hela 
huset blev riktigt färdigt, för Far måste då och då göra arbete för att kunna finansiera familj och 
bygge. Det mesta fick bli ”fritidsarbete”. Far slet otroligt. Det var krig och det blev brist på det 
mesta. Hur Mor och Far kunde klara upp det hela är en fullkomlig gåta. Vi barn var ju i en krävande 
ålder både beträffande mat och kläder. Nils gick i Latinskolan och vi flickor i Tekla Åbergs Högre 
läroverk för flickor. Det senare var privat och hade höga terminsavgifter, 175 kronor per termin i 
gymnasiet. Statliga eller kommunala flickskolor fanns inte på den tiden. Mjölk, bär och potatis 
behövde vi inte lida brist på tack vare att vi bodde på s k landet. Första tiden hade vi höns och t.o.m. 
gris men så gick det inte att skaffa foder. Alla hade det svårt med maten utom bönderna. Värst för 
oss var det med brödet. Det var inte lätt för Mor att göra ”smör”gåsar till matsäck för Far och oss 
barn. Vi hade inte elektricitet. Fotogen och stearinljus tog slut. Vi fick skaffa karbidlampor som då 
och då konstrade och galnades så att Far fick ta hela lampan och bära ut den på gården. Kriget tog 
emellertid slut och så småningom började det bli mer och mer gott om varor, fast till höga priser. 
Kläder och skor var mycket dyra. 1921 fick vi el.

                    



     
                                                     ”Dälden”, byggt 1915.

Bebyggelsen på Hindby nr 6 tog snart fart. Här liksom på Kulladalsgården (Fosie 
nr 18) och längs landsvägen söderut ända bort till Fosie nr 5 uppstod en förtätad 
bebyggelse, som nödvändiggjorde bildandet av ett municipalsamhälle för att ta 
hand om frågorna om hälsovård, byggnation och brandordning. År 1919 bildades 
för detta ändamål Fosie Municipalsamhälle.

Nils O. Berglund satt på 1920-talet i Fosie Municipalsamhälles byggnadsnämnd 
och var 1926 engagerad i arbetet med att fastställa gatunamn på Hindby nr 6, som 
bl.a. ersatte en del av de namn som Enskilda Fastighets AB hade satt 1909. Ella har 
berättat hur man hemma vid köksbordet tog fram och diskuterade olika flicknamn, 
som kunde passa som gatunamn. Det var då också som namnet Rungatan blev 
aktuellt. Det var grannen, folkskollärare Arvid Heister som en dag kom in och 
föreslog detta som namn på den gata där de bodde. Namnet på parallellgatan, 
Myntgatan, tillkom på förslag av den där boende målarmästaren Hilding Liljeqvist, 
som var intresserad myntsamlare.

Elina och Nils O. Berglund bodde kvar på Dälden så länge de levde. Nils byggde 
1928 en villa på tomten Rungatan nr 9, villa ”Dalhem”, som såldes till fabrikören 
Nils Ekdahl i Lund. Villan kom senare att ägas av handlanden Karl Persson, som 
drev en inrättning för kemisk tvätt med affärslokal på Södra Förstadsgatan.



       
       Villa ”Dalhem”, Rungatan 9, byggd 1928 av Nils O. Berglund  (foto IW 1970-talet).

 
Målarmästare Sigfrid Hellmer och Lovisa (Lisa) Hellmer, f. Jönsson, på  
Rungatan 8.

                          

Jöns Perssons och Boel Mårtensdotter Lindströms yngsta barn, Lovisa (Lisa) 
Jönsson (född 1878), gifte sig 1914 med målarmästaren Sigfrid Hellmer. Vid 
delningen 1909-1912 hade hon fått de tre tomterna Rungatan 8, 10 och12. Familjen 
bodde först i Falsterbo, innan man 1926 byggde en villa på Rungatan 8 och 
flyttade dit. Här bodde de sedan tills Lovisa avled 1952. Sigfrid gifte efter ett tag 
om sig och bosatte sig i Kulladal, där han avled 1963. Tomten Rungatan 12 hade 



redan vid mitten av 1920-talet sålts till förmannen Karl Siesing, som byggde sig en 
villa här, medan tomten Rungatan 10 övertogs och bebyggdes av sonen Sigurd.

               

           Sigfrid och Lovisa Hellmers villa på Rungatan 8, med målarverkstaden
              t.v., står fortfarande kvar i moderniserat skick (foto IW 2010)

Intill bostadshuset hade Sigfrid Hellmer sin måleriverkstad i en separat byggnad. 
Liksom många andra eget hembyggare vid den tiden uppförde man först denna 
sidobyggnad så att familjen kunde bo där medan det större huset byggdes. Bakom 
måleriverkstaden hade man en hönsgård, från vilken även utomstående kunde köpa 
ägg.

När frystekniken på 1950-talet gjorde sitt intåg, inreddes i den gamla 
måleriverkstaden en andelsfrys, som riktade sig till de boende i området. Här fick 
medlemmarna disponera var sitt frysutrymme. Detta var efter Hellmers tid och det 
pågick ett antal år tills teknikutvecklingen gjorde att individuella hemmafrysar i 
stället slog igenom. 

Makarna Hellmer fick fyra barn, Hans, Gertrud, Sigurd och Kjell. 

Lovisa och Sigfrid övertog det till Fosie nr 5 (1/12 mtl) hörande gravstället på 
Fosie kyrkogård och begravdes där vid sidan av Lovisas föräldrar Jöns Persson och 
Boel Mårtensdotter Lindström. Gravstället ligger på den gamla kyrkogården, i 
kvarteret närmast söder om kyrkan.

Ingrid Jönsson, Luciero, senare på Rungatan 8

Ingrid var äldst av Jöns Perssons och Boel Mårtensdotter Lindströms barn. Hon var 
född 1860 och bodde länge kvar på Luciero. År 1894 fick hon en son, Otto. Ingrid 
och Otto bodde ett tag i Västra Ingelstad. När Ingrid på äldre dagar hade svårt för 
att klara sig, flyttade hon och Otto 1925 till systern Lovisa Hellmer och dennas 
familj på Rungatan 8. Här avled hon 1939. Även hon ligger begraven på 
föräldrarnas gravställe vid Fosie kyrka.



Vid markdelningen 1909-12 fick Ingrid den mellan Per Lindbergs och Lovisa 
Hellmers områden liggande tomtmarken, senare delad i tomterna Rungatan 4 och 
6. Dessutom fick hon tomterna Rungatan 11 och 13. Under senare delen av 1930-
talet såldes hennes tomter och bebyggdes med villor. 

Åkeriägaren Johan Jönsson och Ida Jönsson, f. Danielsdotter, Hörnhem, Fosie  
nr 5.

                 

Jöns Perssons och Boel Mårtensdotter Lindströms yngste son var Johan Jönsson. 
Medan syskonen fick mark på Hindby nr 6 efter föräldrarna, stannade Johan kvar 
på Fosie nr 5. Här blev han ägare till en tomt, belägen vid landsvägen mot 
Trelleborg/Falsterbo, idag Per Albin Hanssons väg, där denna nu korsas av Inre 
Ringvägen. Han byggde här ett hus, som han kallade ”Hörnhem” (tomten låg i 
hörnet vid avtagsvägen mot Hyllie). Höga träd på södra sidan av Inre Ringvägen 
vittnar idag om hur vägen dragits rakt genom trädgården till ”Hörnhem”.

”Hörnhem” låg intill den gamla krog- och skolfastigheten ”Stattena”, där Boel 
Mårtensdotters mormors föräldrar varit krögare i slutet av 1700-talet.

Johan Jönsson gifte sig 1903 i Kyrkhult i Blekinge med Ida Danielsdotter från 
nämnda socken och fick med henne barnen John, Arvid, Erik, Ellen, Frida samt 
Svante. 

Johan Jönsson startade på Hörnhem en åkerifirma, som han drev under många år 
och som sedan övertogs av sonen Arvid. Johan bedrev också jordbruk. Han 
arrenderade sin fars gård ”Luciero” (Fosie nr 5 1/12 mtl) och fortsatte med det 
även sedan gården 1923 sålts till MAB & MYA. Han hade också på arrende c:a 14 
tnld av Hindby nr 1 vid Ärtholmsvägens norra sida (söder om Södertorp). Makarna 
bodde kvar på Hörnhem tills de avled, Ida 1949 och Johan 1960.



     
Släkten samlad på Hörnhem i juni 1920 vid dopet av Svante Jönsson. Stående fr.v. Sigfrid Hellmer, 
Nils, Ella, Astrid, Elina och Nils Berglund, grannen Kristoffersson, Per och Ester Lindberg,  Ingrid 
och Otto Jönsson. Sittande fr.v. Lovisa Hellmer, Ingrid Lindahl, Jöns Persson, Ida Jönsson (med 
Svante i famnen, Johan Jönsson, John Jönsson. Barnen sittande fr.v. Gertrud, Sigurd och Hans 
Hellmer, Arvid, Frida Ellen och Erik Jönsson.

Myntgatan  -  Boel Jönsdotter och Jeppa Andersson (ägolott C)

Elna Persdotters näst äldsta barn var dottern Boel Jönsdotter. Denna gifte sig 1852 
med Jeppa Anderssson, då dräng på Hindby nr 9. Paret slog sig ned på Hindby nr 7 
5/48 mtl, som Jeppa samma år köpt åborätten till av sin mor Ingrid Jönsdotter. 
Köpet klandrades av tidigare ägares släkt, men protesterna avslogs genom KB:s 
utslag 1853.  Jeppa Andersson och Boel Jönsdotter kunde därefter bli full ägare till 
fastigheten genom att lösa den till skatte. Gården låg på den gamla byplatsen vid 
vägen från Hindby by mot Västra Skrävlinge, snett emot nuvarande Djursjukhuset.

Boel Jönsdotter hade 1833 i arv efter sin far Jöns Persson fått besittningsrätten till 
en andel i föräldragården Hindby nr 6. Hon sålde denna lott 1852 till sin mor Elna 
Persdotter och dennas tredje man, Jöns Nilsson, vilka 1854 löste marken till skatte. 
Vid delningen 1874 av Hindby nr 6 erhöll Boel Jönsdotter på nytt mark på Hindby 
nr 6. Hon fick sin gåvolott om närmare 4 tunnland utlagd på båda sidor av den 
nuvarande Myntgatan.

Boel Jönsdotter och Jeppa Andersson fick ej några barn. De antecknas som boende 
på Hindby nr 7 fram till 1885, då de sålde gården och bosatte sig i Malmö. De 
kvarstod dock som kyrkoskrivna i Hindby, nu på Hindby nr 6, ända tills de avled, 
Boel 1895 och Jeppa 1903. De ligger begravna på Fosie kyrkogård, på 
utvidgningen norr om kyrkan, där deras gravsten länge stod kvar nära den stora 
gången från kyrkan norrut. Nu är gravstenen borta.



                     

       Hindby gamla byplats. I mitten ligger Hindby nr 8, det nuvarande Djursjukhuset.
        T.v. därom platsen för Hindby nr 7. T.h. löper landsvägen mot Ystad och i dungen
        t.h. låg förr Hindby värdshus. Hindby nr 6 hade före enskiftet sina åbyggnader på
        åkern ungefär mitt emellan Djursjukhuset och Hindby värdshus (foto IW omkr. 1960)

Boels och Jeppas ägolott vid nuvarande Myntgatan var under deras levnad troligen 
obebyggd. Efter deras död köptes området av handlandena N. och F. Vittgren i 
Malmö. Marken arrenderades 1904 ut till trädgårdsmästaren Anders Thorvaldsen 
från Skepparslöv, som flyttade dit med sin familj. Möjligen i detta sammanhang 
byggdes där ett boningshus och stall med loft, på en karta 1904 benämnt 
”Solhem”, beläget på Myntgatans västra sida (nu Myntgatan 7a och b). Hela 
ägolotten såldes senare till Enskilda Fastighetsaktiebolaget, som 1916 lät stycka 
upp det i 53 tomter för försäljning.

Bland de första som etablerade sig vid Myntgatan var Botilda Liljeqvist, änka efter 
Krister Liljeqvist. Makarna hade tidigare bott på Backavägen och änkan Botilda 
köpte 1912 fastigheten Fasangatan 4 på tidigare Erikshems ägor och flyttade dit. 
Hon bedrev torghandel i Malmö med blommor m.m. och etablerade efter några år 
trädgårdsmästeri på den norra delen av skiftet vid Myntgatan. Rörelsen togs senare 
över av sonen Erik Liljeqvist, som 1944 köpte ett hus på Myntgatan 14. Erik och 
hans fru Ida var under många år välbekanta ansikten i Malmö genom sin 
försäljning av blommor vid ståndet på Gustav Adolfs torg. Ida kom från Myntgatan 
10, där hennes far, Johannes Svensson, redan 1920 byggt sig ett hus. Även Eriks 
bror, Hilding Liljeqvist, som var målarmästare, byggde på 1920-talet en villa vid 
Myntgatan, i hörnet mot Beckasingatan (Myntgatan 1). Hilding var intresserad av 
fotografering och har tagit en del av bilderna i denna lilla skrift. Om hans insats 
som namngivare till Myntgatan har berättats ovan. 



 Norra delen av området vid Myntgatan med Erik Liljeqvists duvslag.  I bakgrunden bebyggelsen
 norr om Beckasingatan med t.h. Hindby småskolas avträdeshus  (foto Hilding Liljeqvist 1920-tal). 

Västra delen av Hindby nr 6 (ägolotterna D och F)

Vid 1874 års delning innehade handelsmannen A. Eneström i Malmö redan 
besittningsrätten till andelar i Hindby nr 6, som troligen Elna Persdotters 
bortflyttande barn i de två första äktenskapen sålt till honom. Dessa andelar lades 
vid den påföljande lantmäteriförrättningen ut som lotten F, ett område som idag till 
helt övervägande del ligger väster om (nya) Trelleborgsvägen. I samband med 
delningen utökade Eneström sitt ägande genom att köpa de andelar i gården som 
tillfallit Elnas barn Per Jönsson, Anna Jönsdotter, Kerstin Persdotter och Ola 
Persson. Dessa lotter samlades i ett skifte som fick beteckningen lott D, belägen 
mellan de nuvarande Beckasins- och Lövsångaregatorna.

Eneström sålde snart båda sina ägolotter till kronofogden A. Hallberg, vilken, som 
ovan nämnts, vid samma tid även köpte huvuddelen av Anders Jönssons del av 
Hindby nr 6 (lotterna E och G). Hallberg köpte också granngården i sydväst, Fosie 
nr 18, den senare Kulladalsgården. Här började Hallberg sälja av tomter väster om 
den gamla landsvägen, något som utvecklades till området ”Jerusalem”, där bl.a. 
Per Albin Hanssons föräldrar köpte sig ett hus. Lotterna av Hindby nr 6 var ännu 
oexploaterade när Hallberg avled omkr. 1886. Han var då på obestånd och 
dödsboet måste avträdas till konkurs. Markområdena såldes i olika delar på 
offentlig auktion.

Området väster om (nya) Trelleborgsvägen (lott F) hamnade så småningom hos 
Fastighets AB Kullagården, som 1925 styckade upp det i villatomter, vilka 
successivt bebyggdes. Det dröjde ända till mitten av 1940-talet innan marken 



mellan Beckasin- och Lövsångargatorna (lott D) exploaterades. Nu hade en ny 
epok i villabyggandet kommit. I HSB:s och Borohus’ regi restes här ett stort antal 
prefabricerade trähus av energiska ”hemmabyggare”.

Elna Persdotters bortflyttande barn

Till sist några ord om de fyra barn till Elna Persdotter som flyttade från 
hemsocknen.

Äldste sonen Per Jönsson, f. 1823, gifte sig 1845 med Bengta Persdotter, en dotter 
till den ovannämnde bonden Per Andersson på granngården Hindby nr 6 1/16 mtl. 
Makarna slog sig först ned på Tygelsjö nr 30,31 (1/6 mtl) som de brukade till år 
1882. De köpte då den nedlagda krogen på Gessie nr 10, ”Kruet”, där Per 
betecknas som husägare och f.d. åbo. Per dog här redan påföljande år, 1883, och 
Bengta året därefter. Deras gravsten finns bevarad på Gessie kyrkogård.

Av Pers och Bengtas sju barn blev en del Gessietrakten trogna. Äldsta dottern 
Kerstin gifte sig med smeden Nils Bäckström i Gessie. Paret slog sig först ned på 
Gessie nr 22 men flyttade 1892 till Eskilstorp, där man sedan övertog arrendet av 
annexhemmanet Eskilstorp nr 19:1. Ännu vid mitten av 1900-talet innehar släkten 
detta arrende. Ett barnbarn till Kerstin Persdotter och Nils Bäckström var 
operasångaren Nils Bäckström, Malmö.

Per Jönssons och Bengta Persdotters yngsta dotter Matilda, gifte sig med 
vagnmakaren, sedermera lantbrukaren Jöns Nilsson i Gessie. Dessa förvärvade så 
småningom gården Gessie 4:3 (Almdala), som ännu vid 1900-talets mitt ägdes av 
släkten.

Närmare upplysningar om denna Per Jönssons släktgren lämnas av Bertil 
Berndtsson i artikeln ”Berättelsen om Gessie by, gårdar och villastad” i Oxie 
Härads Hembygdsförenings årsbok 2004.

Anna Jönsdotter, f. 1830, gifte sig 1854 med drängen Ola Svensson från 
Mellangrevie nr 6, där paret också slog sig ned. Gården, som nu kallas Pilåkra, 
övertogs av makarnas son Jöns Olsson och ägs ännu av släkten.

Kerstin Persdotter, f. 1836, gifte sig 1858 med "drängen och hemmansägaren" 
Nils Eskilsson på Hyllie nr 24 (1/4 mtl) och flyttade dit. Gården låg i närheten av 
nuvarande Västanväg norr om Linnégatan i Limhamn och en stor del av det 
centrala Limhamn har vuxit upp på dess ägor. Nils Eskilsson dog redan 1873 och 
Kerstin 1878. De efterlämnade fyra omyndiga barn, för vilka morbröderna Jöns 
Persson i Fosie och Ola Persson i Gessie blev förmyndare.

Ola Persson, f. 1838, gifte sig 1867 i Hyllie med Boel Bäckström, som var syster 
till den ovannämnde smeden Nils Bäckström i Gessie. De var båda barn till 
smedmästaren Per Bäckström, som under lång tid arrenderat Prästgården i Gessie 
(Gessie nr 22) innan han 1864 med sin familj flyttade över till Hyllie nr 17  3/16 
mtl.



Ola Persson och Boel Bäckström slog sig ned på gården Gessie nr 10, Stamhem, 
som de i samband med giftermålet fått köpa av Boels far. De bodde sedan kvar och 
brukade denna gård under resten av sin levnad. Båda avled i april 1893. Gården 
övertogs av dottern Emma (g.m. Olof Nilsson), som successivt löste ut sina 
syskon. Stamhem är fortfarande i släktens ägo.

Även om Ola Perssons släktgren finns ytterligare uppgifter i Bertil Berndtssons 
ovannämnda artikel.

                                            ________________

Källor:
Kyrkoarkiven från berörda socknar/församlingar (Fosie, Glostorp, V.Skrävlinge, Hyllie, Gessie, 
Södra Sallerup, Nevishög, Malmö S:t Johannes m.fl.), MSA och LLA.
Oxie häradsrätts arkiv, LLA.
Domkapitlets i Lund arkiv, LLA.
Fosie Municipalsamhälles arkiv, MSA.
Lantmäterikontorets i Malmö arkiv, nu i Lantmäteriets digitala arkiv.
Sveriges Dödbok 1947 – 2006, utg. av Sveriges Släktforskarförbund.
IW:s familjearkiv.

Litteratur:
Bertil Berndtsson, ”Berättelsen om Gessie by, gårdar och villastad”, i Oxie Härads 
Hembygdsförenings årsbok 2004
Ingemar Ingers, ”Gammalt Malmöspråk”, i Malmö Fornminnesförenings årsskrift 1938.
”Kooperativa Föreningen Solidar 1908 – 1933”, Malmö 1933.
Per-Gunnar Mörck, ”Historien om Fosie och Kulladal”, Malmö 2000.

Värdefulla uppgifter har lämnats  
- om slaktaren Anders Larsson och gården Erikshem av Ingrid Elmerson, Lund, en ättling till 
Anders Larsson;
- om bebyggelse och innevånare på Eriksfält dels av Bertil Liljequist på Myntgatan, son till 
trädgårdsmästaren Erik Liljeqvist, dels av Kjell Hellmer, Kulladal; Bertil har också välvilligt ställt 
sin farbror Hilding Liljeqvists foton från 1920-talets Hindby nr 6 till förfogande.
 


