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169 Månetorrr. ö Grefvle socken.Oxle hä"rad.a

F. landtbrukaren 85-årlge tven

Chrlstelseon I Aggarprhvllken tlllbringat
sin unEdom I Månetorprberä.ttarratt man för
ett /O-tal. år sedan I Månstorp bade en naJ-

e bång gom vldetå,end,e. Sbången, Bom var rrfulLt

eå låne aom €n telefonetolporrrva! klticld. ned

allehanda elage bl.ommor dock meet eådana

från tradeårdarna. Den had.e blott en krana.

Något föromål fanne I stångens topp,mcn hvad.

d,etta varrkundc mln meddeLare lcke erlnra
slgrllka lltet eon de t111 rrideonmaren knut-

na gederna och bruken.
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F0L iilf lll i\lrSA iitil t l1Ic Svedala^ rstorps eocken.

169 Oxle hË.rad.

l[ln 
"ág".."nren 80-årlg drä,ng

I L. Svedalarberä.ttar att man I bör-

J an af 18/0-talet d,ä.r bad"c en ual -
stång ¡on vlCLetåend,e ocb att nan Ë,f-

ven förut dÊir haft en såda"n etång. f
toppen af den lodråtta d.clenrhvllkcn

va,r 12-14 alnar långrha.dc ma.n on

evenek flagga east t hvardcra af l¡-
darna på acn lodråta dclcn en krÊnl.

AIlt kläcldss ¡cd alleband.a rlagc

blonmor.Seden att hålr rcoa mld.eommaretång upphörde för ett lO-tal
År E€dan.
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169 Sv w c öc

Ðon lodrä.ta d,clenr l hvarc topp nan
had.c en evenek vlnpcl,vs"r clrk¿ L4 alnar 1ång.
f hve¡.cra af kor¡arncns ä,ndar hängdc en kra¡¡g.
Al't va,r kJä,dt ned, blonmo¡ f¡ån eå,vä' åko¡ son
trä,dgå,rd,.
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Skåre.!il169 erps eocken.Skytt g hårad.

Mln sageamanrarrendator J.

Holngren I Svcdala,hade eett etëinger

I Skåre af vldståend.e typ på Ì890-ta-

let ocb berättade att dot var ett ga¡n-

nalt bruk att dtlr ha cn aådan stång.
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Lyneby. Lyngby sooken. Bara hä.rad..1fr9

tandtbnrkaren Per Andereeon 1 Hcca-

Ieberga omtE1ad"e att ban för några å,r sG-

dan ¡ett en nal atång I Lyngby af vld¡tåcn-
d.c typ ea.mt sadc,att I gammal tld brukade

man ha en eådan mal stång 1 Lyngby.
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Hvbv. Hvbv socken.Bara htirad.

Enllgt hvad flera personer 1 trak¡
tca be¡ä,ttat har man I Hyby haft oeb har

ä.nnu en mal atång sor¡¡ vld ståend.e . Den d.el r som

förblnder den lodrë.ta etångono topp ned, dcn

vågråta tvä,rslå.ne ä,ndpunkterrutgöroe ef ett
rcprhvllket I llkhct med d,e öfrlga delarna

k.Iåddee ued. allehanda elaga bLommo¡.
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F Èird.1 s1öf lle sock€n tts hÊirad.

I landtbrukaren 01of Chrlstoffcre-
Bons gårcl I Fru Ábletad berÈittade na"n, att
üa¡ 1 FJÊirdingalöf på 1880-talet hade en

naj ctång son vldotåendc och att det var gam-

nal sedvËinJ a att dåir roaa mal etång. De lod-

och vågrËita delarna voro klådda ned. gröna

kvistarrrepen och kransarna ned blonmo!. En

plon fanne i skärningepunkten mellan den

Lodrtita atången ocfi tvåtrslån.
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Heckeberea. Genarne eocken.Bara hårad.

Jlnnu på teeo-talet reEte nan

I Heckeberga enllgt ganmal sed or¡

mldeonmaren cn stång son vld.etående.

Mln Bag€smenrland.tbrukaren Per And.cre-

son 1 Heeeletrcrga orotalacieratt ilen va¡

klådd med eåvåiI skogegrönt som å.ker-

ocb trË.dgårdeblommor.



arklehaec. And.erelöfs socken. Skvtte bärad

0m plngst och mldeonnar brukade

man förr å Marklehage he en nal etång eon vld.-

ståend.E. Stången,som mË,tte I meter I höJd,

restcs elEta gången å,r 18J6.

LU¡!ns trilt\/[n"lTIi^s
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BörrlnEokloster . Gustafs socken. Illemmenhö gg

Ëä.rad.
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Marleberc.V. AbLstads eocken. Skvtt¡ bä,r

{

ad..
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üöberöd.. Ha^nmarlunda sockon, Frocta hä,red.

I



Ll!rrnq L!l.l l\/[R.^l l[TS
F t i- ; i\i i i'iI'ii:S^[ìKlV

169

!ötabo, Genarpe eocken, Bate. Ìrä,rad.

Fra¡n tlll 18/0-talet reete man I
Nötabo en naJetång son vidståend,e. Dcn

va,r omkrlngl6 alnar hög sant klädd

med ekogeerönt,åker- oob trädgårda-

blonmo¡raf de aenaro förn¡i¡nllgast

p 1on.

a
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lntholmena f sk B e I ö socken

Herreetads hålad.

Stången reetee eleta gången àr 1914.

L(rl| n. l!['l\./[R1.l l-t-_ TS

F(,,-, ivì i r'ii'lISARKIV



LlÌirnr [!il!,.i i:íílìi ii:llì
F{' i l' i', : i iili:$Ailtilv

169

Stora Roelätt. Svedala socken.

Oxle härad.

0m mldsommarfirandet vld

Stora Roslätt berättar förre husa-

ron Strönrhvll.ken Èir fôdd dåir år

1"842 och sed"an dese bott vld. går-

den.Tiden är 1800-talets nidt.
Daqen före mldsonmarafton

gingo husmansbarnen ut 1 ekoqarna

och sanrlade alleköns blommor och

grönt t111 mldeommaratången.V1d 11-

12-tlden pâ. mldsommarafton elutade

g;årdskarÌarna upp med arbetet för
d.agen och hjalpte husmanetöserna

med att i koetallet kläda rrral etång-

en och pryd.a den rned plonor och

ákar¡nor.Stången var 18 alnar 1ång,

hade I toppen en splra ured en rör1ig mö).la och två rörllga gubbar.

f
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Nb,r stången var fËirdlg att rosae,togo karlarna elg hvard.erE cn etor

sup af dcn kanna brä,nnvlnr Eom godaherron hade arrelaglt t111 reanlnge-

arbctct.Spelmö.nnen kommorooh undcl nualk reetce stången.Ofta var dct

trc epelmä.nrtvå med. flol osb cn med en elage ttumma.Når reenlngen vat

fÈirdigrgJold.e man elut på Oct arrelagna brånnvlnot,oclt ecden glck na,n

hom,åt mtOOag ocb klåidde slg.

Klockan två på eftcrnld"dagen börJ adc dancenrkadrllJ rvalsrpolska

och nazurka,krlng rtångon, sou àtoA på planen framför herrgårdsbyggna-

d.n.1111 förtä.rlng hado god.aherren lä.runat två tunnor ö1rfördcledt på

tvenno fatrhvllka stodo ute på, gård.eplanen saût I! kannot btånnvln.

Klockan fcn på oftcrmlddagen bJ öde på enörmada, aå etora att de hvar-

dera vligde en J-[ akålpund. Tt1l ba^kandet af d.ctta bröd åtgtct två

tunno¡ råg.Îvå karlar voro syeeeleatta en hel dag med att ekä,ra upp

dct. Efter rmörgåeutdelnlngen börJtde nan da,nsa lgen.Spelemanetallrl-

ken bar¡ omkrlng. På denna hade utböl.lngarna att lä,gga en tolfekllllng.
Spelmä,nnen nöJdc elg ned några rlksd.aler, och det som bLef öfvcr &D-

våind.ce t111 att köpa brËr,nnvln för ti1l ¡nldgomnardagen.Klockan 1? på

natten alutade d,anc¡n ocb man bogaf slg hem fö).Jd ctt stycke af god.e-

bcrlcn.



LL!trns titr! lvtiìs lTt IS
Fii i't''r .riilSHllKlV 1 6 9

På mldeommardagen eamladoe marr åt¡r t111 dane klockan 12 på. d.agen.

Då d.rack na,n upp det son raan eJ orkat ned. kvällen lnnan,jånte det

man köpt ¡amt en tunna ö1 ocb två kannol brånnvinrBorr¡ godehcrren

gkä,nktc.Dangen varade t111 mldnatt.För dc rpelma,nepengar,som blefvo

öfver köpto nan brä.nnvln t111 glllet aom hölIe eöndagen efter nld-

so¡nmat.Då eaül-adee man nä.mllgen åter för att taga ner maJetången och

dä,refter d.anea.Denna dag bJöd gårdens horre på två kannor brä,nnvln.

För de öfverbllfna cpeLmanepengarna från denna dag köpteE brË"n¡tvln,

hvllket ¡kulfe drlckas d.agen eftor,då grã.oet ekuJlc elåe på tingarna

Gldaslä,tten, Roelyckan ooh Fyrkartterna
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Ryedal, Llstere

håirad.

8,

Typen hËirrör från 18J0-ta-

let. I toppen hade man en }åda,på

hvllken funnos fyra rör1tga dockor.

Tldlqarc hadc man I etÈi1let för
dockor på Iå,dan iraft en llten vä,-

dermöl]a. Kransarnas anta.l år lcke

exakt.

¡
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ur ltenmenböge hÈiraderä.tre donbok.

Ãr U46 aen 2/10 n:r 101.

C¡onobefallnlnqsmannen wäIbetd.e Mlcb,ael Aspelln har å
Crononee wå,gnar uppå viqe Paetoren ehrewyrd.lse och högvÊilIèirde hr
Sa¡nuel Billtnge anglfwand.e 1åtlt lnkalIa santele Stora Swed,ah1as,

Aggarps oci-r HyJ.tarps drä.ngar för det de

lmo haft så kallad.e aommarlag och utl nestlne Sommar hwarJ e eön-

dag och hel"lqdag med clryk ,spehlrdante och annor eLlk fåfanga ohel-
gat

2gg gått omkrlng Philippl Jacobl natt och sjunglt maJl wleari och

li"Lo. St Johannle afton u.oreete Maj I etånger sa¡nt deronkrlng hela

natten sprungo och dAr¡teade. Hwarförc ban påstår laga pligt.
Ingen af förì:emä.Ite drengar woro tllLeilides clr t11l

sltt utebllfwandc förfall förcted"t ehuru hr Bcfallnlnqsmannen msd

Chrlctlan Jönssone lntyganiLc på eJelfwa etemningcn bewleat clenEan-

' ma warc På Stora Swecj.a^h1a Kyrklo wall offenteln upläsen. Fördtngkull
och Eon det nu år eld.sta tlngd.agen eå att berörd.e d.rengar ei kunna

instä,lIas ty pröfwar härads råtten för rþ,ttvlst att tfll neota tlng
upekluta eaken och förelägga dcm ned. L0 dl¡ Smte wlJ te hwerdora at
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slg lnetå114 t111 hwllken Êinda hr Cronobefallninesmannen tspeì.ln
bör lemna dem bewlellg Communlcation af d.etta tlngsrä,Etens föroriL-
nande och bör hr Befal,lnlngsman Èifwon wid. nesta tlng lnglfwa on
s¿irskllt upteknlng på hwarJe person som 1 dctta eoinnarlaget warlt
d.ehlach t tge.

(1747 6/l nr 35) urt upekutne ea-ken emeltan hr BefaLl_
nlngrman Aepelin klä.¡ande och santcle gta gwedahlae Aggarpe och
Hyltarps d,rcngar Swarende för det d.e

lmo Haft Sommarlag och neetlne Soilar hwar söndag och hellgdag
med dryk epel och d.ants ohelgat

2do gåot omkrlng phtrlppl Jacobt d.ag och eunglt MaJ I wlean

]-$o, St Johannla d.ag upreet mal t etenger och helr natten derom-
krlng dan'bsat

rruProPadee parternoroch hwilka uppå Swarand.ernes wä,gnat d.rengarne
Hlnd'rlcb ohl¡so. t Hyltarp oob Hane swensson I Aggarps by lnstË,l-
te ¡1 å egne eom d'e öfrlge drengarnes rflegnar efter ekrlftel full-
magt af d ! buJua hwilka aldelee nekad,e härtlll ocb desautan förc-
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ter ¡tno husbönder¡ attesùetc buru d,e ¡1g på bcmþ högtldrd.agar för-
hå1ltt.

. Hr 0¡oao B¡fallnlaglma¡non borä.ttar rlg cJ ol.r t111 ¡ltt art-

. qlfwandc hafwr några ¡klähl clr bcwla emcdan br Pe¡torcn Bllllng
¡oB för honom anglfwlt d.enna ea^ken h¡yarkcn speolflcrrat hwllka drcng-

&r woro ekyld.lge el el¿ glfwlt bonon t111 eln tûrlarr några bewls.

UtsI4
I anssend.e hwartlll och r¡om lnga bewl¡ woro ouot förbemä.Ite Swarand.cr

at förctc curot dera¡ enstË.nd.lga förnekand,ertlngaråttcn f,ant eklåIlgt
at b¡füta dcm lfrån hr Cronobefallntngoman Âepellne Kta¡onåhl ooh

påstående om pIlcbt.


