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Ett ord för Erik
När Glimåkra Hembygdsförening anförtroddes bevarandet av Erik Månssons urval ur hans rika
produktion av linoleumsnitt och teckningar, uppstod först möjligheten att påminna glimåkrabor,
göingar och andra om att han har funnits och verkat. Det blev en utställning på Svenska
Vävstolsmuseet i Glimåkra augusti-oktober 2008.

Arbetet med den visade att det behövdes en genomgång av materialet, en ”katalog” att hitta i och
kommentarer till hjälp för förståelsen av hans verk och en del av de bilder han gjorde.
Med tiden tunnas självklarheten ut och försvinner, frågor fyller tomrummet.

Min förhoppning är att den här samlade presentationen skall göra det möjligt att i framtiden hitta i
Erik Månssons breda produktion och ideellt baserade aktivitet. Jag har många gånger undrat över
hur han kunde hinna med allt och att utöver lärargärningen stå till tjänst för föreningar och för
sina samhällsideal.

Erik Månsson var kontroversiell, eftersom han verkade i en tid då man med moraliskt stöd
uppifrån kunde betrakta en örfil eller ett rapp som ”uppfostran”. Det hände förvisso att Månsson
gick för långt. Jag, som upplevde en privat sida av honom när han kom till mitt hem för schackspel
med min far, såg honom också de kvällar då han var påtagligt medveten om att dagen inte hade
varit bra. Det brukade ta min far några skämtsamheter att tina upp honom och min mor hjälpte till
med kaffe och kanske en och annan smörgås till den upptinade ungkarlen.

Erik Månssons konstnärlighet förstods kanske inte och uppskattades i varje fall inte efter förtjänst.
Han var en självklar medverkare i allt från brandkårstidning till finansiering av skolresor. Med
detta hoppas jag att i någon mån ha stadfäst för framtiden och åt honom ett renommé som säregen
konstnär och berättare.

Käglinge, Oxie jaunari 2009

Per Ragnarson
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Folklivsarkivet i Lund
har en mindre samling av Månsson-bilder men desto mer
av vad han under många år och i samspel med snickaren
Bernt ”Mylle-Bernt” Svensson i Glimåkra presterade
som rapportörer till arkivet.
Det gällde att besvara enkäter i olika ämnen och på eget
initiativ berätta om seder och bruk i gamla tider, redskap,
verktyg, arbetsmetoder i verkstad, kök, vävstuga eller
vad det än kunde vara.
För Glimåkra-bor och göingar i allmänhet är detta ett
rikt material. Erik Månsson gjorde ibland enkla illustra-
tioner, medan Bernt Svenssons berättelser endast
är handskrivna. Erik Månsson skrev så småningom
på skrivmaskin.
Månsson ville deponera sin samling i arkivet, men
den var nog för stor. Här finns den nu hos

GLIMÅKRA HEMBYGDSFÖRENING
och som DVD-skiva skänkt  till Folklivsarkivet.

Historia
Uggleherarna
som levde
utanför lagen

”Original”
     och
”vanliga”
(här Per Nilsson,
mest känd i Göinge
som ”Borringen”)
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Innehållet

Erik Månssons egen fördelning och rubricering av samlingen

Ett ord för Erik
Box 1 A: Sockenhistoria
Box 1 B: Sockenhistoria, osorterat
Box 2 Sockenskrifter från Glimåkra
Box 3 Sagor
Sagor och sägner på stenar
Box 4 A Porträtt
Box 4 B Porträtt. Tillagd med i andra källor påträffade bilder.
Box 5 Folkliv och torp
Teckningscirkeln: sockenbilder, mönster, växter
Box 6 Diverse bilder
Box 7 Mönster, Textiltryck
Box 8 Småtryck
Box 9 Bilder som påträffats i andra källor

(se  även Box 4 B)

Ett antal små skrifter som den bakom
detta omslag samverkade Erik Månsson
och den glimåkrafödde kyrkokoservatorn
Carl Otto ”CO” Svensson. De inrymmer
olika kombinationer av linoleumsnitt
som Erik Månsson utförde. De kan också
finnas i hans  urval, de 8 olika boxarna.



”Måns” bland andra konstnärer

Såhär presenteras folkskolläraren Erik Månsson i hans egenskap av konstnär i Svenskt Konstnärslexikon, som utgavs på Allhems Förlag

i Malmö 1961:

Månsson, Erik, född 31/1 1893 i Vittskövle, Kristianstads län. Folkskollärare, grafiker. Föräldrar: Kantor och folkskollärare Axel Månsson och Anna

Svensdotter. Månsson har en kortare tid studerat vid S:t Anna Konstschule i Wien. Han begagnar sig av linoleumsnittet för en ofta nyttobetonad dekorativ

konst och med utnyttjande av motiv ur Östra Göinges folkliv och sagovärld. M. har därvid fått implser från gammal folklig bildframställning i bonader,

träsnitt och möbelträsnideri och fortsätter på ett personligt sätt allmogekonstnärernas kärvt direkta bildberättande. Han har utfört vinjetter och bilder i olika

tidningar och tidskrifter. Sedan 1941 har M. svarat för omslagsbild och illustrationer i sällskapet Skånsk Samlings årsbok ”SÄASÄ”.

Erik Månssons bildsamling
Erik Månsson var ”Måns” för många av sina vuxna samtida i Glimåkra, ”läraren” för skolbarnen. Få var det väl

som såg en konstnär i honom, möjligen en illustratör - och som sådan stod han gratis till förfogande för diverse

ideella projekt i bygden. När han mot slutet av 1960-talet, åldrande och med allt sämre syn, bekymrade sig för den

konstnärliga delen av sitt livsverk, försökte han en dponering i Folklivsarkivet, men det blev bara en mindre del av

vad han själv ville bevara. Då lade sina utvalda bilder i boxar med nummer från 1 A och 1 B till 8. Under olika

rubriker skrev han sin lista på ark och klistrade dem på locken. Vid flyttningen från Glimåkra till en syster i Vinslöv

lämnade han samlingen till kyrkvärden, nämndemannen, komminalordföranden mm Manfred Svensson på

Rumperöds gård. Efter honom innehades samlingen i många år av dottern Lydia Hultin i Ljungskile, som sedan

överlämnade den till Glimåkra Hembygdsförening. I dess regi gjordes en utställning 2008 på Vävstolsmuseet i

Glimåkra och då framträdde tydligt behovet av en kommenterad dokumentation för framtiden att söka i.



Ur Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 2009 innehållande ett antal bilder efter utställningen i Vävstolsmuseet augusti-oktober 2008.

Texten är ett sammandrag av ett öppningsföredrag hållet på Västergård i Glimåkra den 17 augusti.

Erik Månsson – mångsidig konstnär

och politiskt medveten humanist

Berättelse och bildkommentarer: Per Ragnarson

Jag skall berätta om en man, Erik Månsson (1893-1972), som

jag kom nära, dessbättre inte på samma sätt som många

skolungar i byn. Jag hade honom alltså inte som lärare, har inte

blivit luggad, inte fått smaka pekpinnen som bl.a. min 9 år

äldre bror fick.

  En lärare från Glimåkra som hamnade i Göteborg och skrev

dikter inte minst om sin gamla hembygd hette Jöns Svensson

(1858-1924). Den här strofen kan nog passa väl så bra för Erik

Månsson:

”Jag är en skolmagister

med käpp i näven

i klassen sträng och bister,

men lustig även...”

  Månssons var en  gärdsing från Vittskövle men blev som ”Erik bildskärare” en av natur, sagor, myter, historia och folk synnerligen

engagerad göing under en lärargäring som började 1919.

  Erik Månsson var en udda, gediget omusikalisk men ändå nog så tongivande person i Glimåkra under fyra av 1900-talets decennier.

För musik var väl den enda konst som han inte kunde utöva och hans självkritik var på den punkten så kategorisk att alla skolbarn fick

gå till klockaren Harry Wigholm, medan han själv undervisade den andra klassens pojkar i slöjd och teckning.

Släkthistoria

Erik kom till Glimåkra 1919 direkt från folkskoleseminariet i Växjö. Om hans familj kan man läsa i folkbokföringen för Vittskövle i

slutet av 1890-talet. Där finner man fadern 1890 antecknad på N:o 35 Widtsköfle som

”Månsson, Axel, Cantor och Orgelnist, f. 1856 i Hörröd”. Han föddes alltså på Vittskövle klockargård. Modern var Anna Svensson, f. 1858 i

Everöd. Släktrötterna gick djupt i Gärds härad dokumenterat till slutet av 1700-talet, närmare bestämt i Lillehem vid Maglehem, Yngsjö

och Vittskövle.

  Axel Månsson föddes i Gaddaröd i Hörröds socken som nr 11 av 13 barn till Måns Nilsson från Lillehem och Hanna Axelsdotter från

Yngsjö. Där hördes möjligen göingska, om någon stia- eller korgamagare passerade på väg mot affärer med fetare gårdar och gods, men

Erik kom oförberedd till barnen i Glimåkra som vid den tiden nog talade en mycket utpräglad och lokalt mycket avgränsad dialekt.

  Axel och Hanna hade till folkbokföringen 1890 hunnit få sonen Mauritz, f. 1889 (som dog i Göteborg 1968) och döttrarna Anna, f.

1891, död Vinslöv 1971, Erik 1893 (död på Hässleholms lasarett 1972) samt Ester 1894 (som dog i Kristianstad 1968). Det blev endast

Mauritz som gifte sig och förde släkten vidare, vilket skedde i göteborgstrakten. Där och i Bohuslän finns ättlingarna idag, men

släktnamnet är idag Wretland.

  Flickorna Anna och Ester syntes som vuxna då och då i Glimåkra i sällskap med modern, som hushållade lite för ungkarlen Erik.

Några år innan han dog flyttade Erik till systern Anna i Vinslöv. Beklämmande nog finns ingen gravsten över honom i Glimåkra, som

han tjänade så länge och i Vinslöv är alla spår som bortblåsta.

En ung lärare

Erik Månsson var 26 år, när han kom till Glimåkra. Han hade nog tappat ett eller ett par år på sin utbildningsväg på grund av både

tuberkulos (TBC) och barnförlamning. Polio, som det heter nu var, en sjukdom som kom att synas på hans något förtvinade högerben,

som han slängde utåt när han gick, alltid stödd på en käpp – och hur den käppen snurrades och svängdes kunde för den initierade

antyda ett och annat om humöret, glatt och påhittigt eller misslynt under och efter en skoldag som faktiskt renderade honom varning

vid ett och annat tillfälle. Han hade alltså ett humör som fick honom att svänga käppen eller pekpinnen lite väl nära eleverna. Ibland

gick det så hårt åt öronen att byns legendar – och en av Erik Månssons uttalade favoriter – ”Bier-Johan” – drog parallellen med det

öronlösa kärl, som fick invänta närmaste ”lösöreauktion”.

Initiativ i undervisningen

Gamla skolbilder, klassgrupper och skolbarn på utflykt med dåtida lastbil på hjul med kompakt gummibeläggning visar en ganska reslig

men mycket smärt ung lärare med hatt och käpp. En utflykt till Vanås slott  med årskurs 5-6 år 1922 syns på en unik bild, bevarad av

Astrid Svensson i Gummarp och återgiven bl.a. i Glimåkra Hembygdsföre-nings årsbok 1992 och i Glimåkraboken 2007. Den visar

vilken lyx det var på den tiden att en lärare kunde få låna Träförädlingens lastbil, en tysk från första världskriget, för att ta sig fram

längs slingriga grusvägar till ett hägrande mål. Den som ansvarade för bilen och höll i ratten under färden var blivande

kemikaliehandlaren Johannes Persson. I den glada barnaskaran fanns flera blivande samhällsprofiler bl.a. bankkamreren Bo Nilsson

Bosrup (1910-1997), och Helge Eklund, (1908-2001), den senare en tidig lokal fotbollsstjärna och en av stöttepelarna  i bevarandet av

Glimma Glasbruks historia.



Invandrare i Göinge

Kommen till Glimåkra insåg Erik Månsson att han hade kommit till naturen och till en bygd med historia. Det skulle bli två av hans

teman i konstnärlig utövning. Han insåg också, eller var det nöden som inte hade någon lag för en lärare, att han måste lära sig att

begripa, kanske även tala göingska. Det senare försökte han sällan, däremot prövade han gärna på att återge skrönor och även mera

vårdade historier på bygdemålet, vilket kom läsare av tillfällighetstidningar och Kristianstads Läns Demokraten till godo. Hur man bara

kunde skicka en gärdsing till Göinge som lärare utan minsta dialektala preparandkurs – det tyder i alla fall på att Erik Månsson inte var

rädd för den utmaningen, för då hade han väl snabbt sökt sig någon annan tjänst i stället för att stanna och bli accepterad som en

kulturperson i Göinge och på göingars villkor.

  Han växte till så småningom både i format och pondus, men sinnet förblev vid det unga in i det sista. Utom när han i ungkarlens

ensamhet efter skoldagens större eller mindre utbrott brottades med ett självkritiskt svårmod. Självkritik visade han också tydligt i

förhållande till sin konst. Därom vittnar bevarad brevväxling med den store ”skriftställaren” i Broby, hembygdsgårdens grundare Pehr

Johnsson.

Kyrkoherden också en ”invandrare”

Erik underkastade sig samma djupa inskolning som den nio år tidigare anlände kyrkoherden Torsten Botvid Lundberg (1871-1939).

Lundberg beskriver hur svårt det hade varit för honom, en sörmländsk, stockholmsk, engelsk, gotländsk blandning, att 1910 komma

till Glimåkra och försöka tränga in i Göinges historia och folksjäl.

  Erik Månsson uppvaktar i breven ofta Pehr Johnsson med idéer och projekt, som han vill ha Pehrs stöd för eller medverkan i. I

augusti 1929 gäller det en föreläsningsserie om konsthantverk, byggnadskultur, bygdeslöjd, dräkter mm. Den 5 november 1932, när jag

av privata skäl vet, att Månsson var upptagen inte bara med sin skola utan också med att rejält fira sin schackkamrats, d.v.s. min egen

fars,  40-årsdag (dessbättre lördag och kort skoldag!). Då skrev han - förmodligen i den sena aftonlampans sken till Pehr Johnsson och

föreslog att de tillsammans skulle göra ett häfte med Göinge-sagor för skolbruk: ”...utan Dig förmår vi det inte”.

  Han skulle ha glatt sig åt den bok som kom så småningom med sagorna och trollen i Trollabackarna, men han hade nog önskat ännu

mer och  nämner i sitt brev snapphanetiden, reformationsstriden, stenindustrin, järnhanteringen som några områden att ta upp.

Månsson skulle antagligen stå för illustrationerna men får efterhand veta, att Pehr Johnsson inte är särskilt förtjust i den säregna

månssonska stilen på linoleum- och träsnitt eller teckningar. Detta kommer fram i ett brev den 4 augusti 1937: ”Jag vågar tyvärr inte än

erbjuda mina alster till hembygdsboken. Det som passar i ett kåseri i en tidning passar inte utan vidare i en årsskrift med sovrat material. Så småningom

hoppas jag dock driva mina bilder upp i nivå med de fordringar som måste ställas, och om vi kunde få igång en tidning, vore det en annan sak.”

  Först i ett brev den 19 juli 1956 kommer Pehr Johnssons kritik fram och ställs mot Månssons egna utgångspunkter och

ambitioner:”De har aldrig varit någon beundrare av mina bilder och den rustika teknik jag odlar. Jag värderar dej inte mindre för det. Mina bilder syftar

inte på något sätt mot konst utan mot allmogefigurerandet. Jag har alltid varit förtjust i de gamla kistestyckena och så har det väl kommit därur. Just nu

lägger jag sista handen vid ett större verk med ett femtiotal planscher. De ska skildra arbetsliv och levnadssätt i Göinge på farfars tid. Texten är på vers av

konservatorn C.O. Svensson.”

Bekymmer för ett kulturarv

Erik Månsson höll stilen. Gudskelov för det! De alster, som finns bevarade, dessbättre i Glimåkra (han försökte få deponera sina

”klichéer” hos Folklivsarkivet i Lund) är styckevis och helt ett unikum och det skulle förvisso glädja honom i hans himmel, om de nu

och i framtiden kunde vara bygden till gagn på något sätt.

  Jag anar att han känner tröst i sin himmel över att hans ”klichéer” kommer fram här och nu på VävstolsMuseet, om vars tillkomst

han inget kunde ana, och i ett Glimåkra, som förvisso inte är sig likt från hans tid. I sista stund kunde en liten samling linoleumsnitt

med färgtuber och en liten ”roller” att stryka ut färgen med ställas till utställningens förfogande av f.d. eleven, flickan Inger Svensson

från Häggeryda, numera Inger Persson vid tiden bosatt på en av öarna i Stockholms skärgård.

  Som PS i utställningsarbetet kom även från Jan-Åke Dahl i Boalt en akvarellerad stämningsbild ”Aftonljus över Farlången”, gjord en

gång i ett exemplar som en vängåva och ett arv från skogvaktaren i Kullaskogen. Den hade Månsson ursprungligen gjort som ett

postkort i svartvitt.

Om en mor

  Månsson hyllade även Teodor Stedt, som skar i trä och förverkligade hans tecknade skisser och som även var en kunskapskälla för

rapporter till Folklivsarkivet om seder och bruk i gamla tider. I Glimåkraboken från 1967 finns en formulering av Stedt om Månssons

sniderier, som jag gärna citerar: ”Han har alltid själv förnekat dessas konstnärliga värde och endast velat se dem som ett ur folklig hemslöjd och

dekorationskonst framsprunget hantverk.”

Månssons porträttgalleri inrymmer inte många kvinnogestalter. Det var männen som styrde och ställde i byn. Men så stor fick inte en

man bli i Månssons ögon att han inte kunde ta god hand om sin mor. Hans egen mor bodde också hos honom i många år. Det

linoleumsnitt som jag tänker på i detta sammanhang visar alltså en man i sin krafts dagar, som ledsagar sin mor till kyrkan. Till bilden

hör dikten ”Stark” med dessa fyra rader:

En stark, grann pojke som går

med sin gamla mor till kyrkan

ej tror han allt förmår

den gossen har den sanna styrkan

Schack matt!

Samma år som Erik Månsson började sin lärargärning i Glimåkra, etablerade sig min egen far, Ragnar Persson (1892-1956), som

skomakare och skohandlare i byn. Huset vid järnvägsbommarna mitt emot hotellet, där det nu långt om länge åter blivit en knutpunkt

för resenärer, skulle bli något av ungkarlen Erik Månssons andra hem. De flitigt använda schackpjäserna har jag i mitt förvar. De båda



spelarna, Erik och Ragnar, var på ett halvår när jämnåriga och de kom att förenas av schackspelets konst, av intresse för natur och

historia samt av ett politiska och socialt samförstånd. Samtalen kunde bli livliga men aldrig hetsiga och en vänskap som varade i

trettiosju år stördes vad jag kan påminna mig aldrig av några motsättningar. Tyvärr blev jag aldrig färdig att fotografera dem

tillsammans vid schackbrädet eller ute i naturen.

  Till scenen i skomakarhemmet med två män lutade över 64 vita och svarta rutor och ett minskande antal pjäser hör ett närmast

obegripligt replikskifte. När man hade lärt sig krypteringen, kunde man avlyssna hur trängd den ene eller andre spelaren var. När

”Måns” själv hamnat i kläm, promenerade hans Matanzas-cigarr oroligt fram och tillbaka mellan mungiporna, tills den nästan brände

läpparna på honom. Det gick bra att kombinera samtalen med schackspelet, som alltid kom snabbt igång och kryddades av verbala

”utfall” mot den illfundige skomakaren på andra sidan brädet, en tidigt påkommen form av ”pep talk”. När motspelaren råkade i

bryderi och kanske tvingades ge upp, kunde mången i spelets finesser obevandrad uppfatta skollärarens glädje som barnslig. I så fall

hade han säkert tagit det som en komplimang.

  Jag är sedan dess övertygad om att schackspel är mera tänkt för konstnärssjälar än för matematiker och datorer.

  På hösten 1956, när döden brutit vänskapen, berättade Erik Månsson i ett brev till mig hur den började: ”Jag minns ännu den första

kvällens första schackparti just på den plats, där jag skriver detta, min gamla kateder alltså. Sångkören hade just övat i skolan och jag

hade varit efter brädet. Sjölin och sånggubbarna stod ikring och menade att nu hade skomagaren fått nå´t att bita i, men jag fick klått

efter noter och min stigande stjärna dalade betydligt den aftonen. Det blev också en nyttig självrannsaken och broder Ragnar blev mig

alltfort sedan en svår nöt att svälja och säkert bidrog detta i hög grad till vår grundmurade vänskap. Vår gemensamma naturkärlek förde

oss också samman och där ute i Hittarps skog satt vi många morgnar begrundande och beundrande”.

  Kanske var det inte alltid så lätt det där med naturvandringar, eftersom det skadade benet var försvagat och slängde karaktäristiskt

utåt medan käppen snurrades i extravarv, som kunde avläsas likt en humörbarometer - ju livligare svängar, desto gladare. Handikappet

hindrade dock inte Erik Månsson från att vara en drivande kraft i ortens vandrareförening med årliga historiska utflykter på

programmet.

Satt på backe

Erik Månsson bodde i ”Månsahuset”, en stilenligt byggd lärarbostad intill den gamla träskolan på ”Åge backe” från 1903, den som

borde ha fått sin fasad mot kyrkan bevarad, när den nya skolan tillkom. Där bodde också av och till under många år hans åldrande mor

Anna. Trädgården blev en experimentalplats för trädgårdsskötsel med drag av ”ekologi”. Bisamhällen hade Erik Månsson också och i

mitt hem bjöd han regelbundet på honung, som han själv hade slungat.

  Där uppe på Åge backe bodde ungkarlen Månsson med utsikt över byns gamla centrum med kyrkan, Albin Perssons, Edvard Sjölins

och Fridolf  Thomassons affärer och det gamla fattighuset, i vilket han skulle bli fritidsbibliotekarie. Som utlånare av böcker i både

kommun- och skolbibliotek (med anor från en ambulerande skolmästarekollega, intog Erik Månsson en närmast självklar roll som en

del av pedagogiken. I flera illustrerade häften sammanfattade Erik Månsson Glimåkras lilla bibliotekskatalog.

  - Frågan är bara hur Erik hann med allt, läraryrket, trädgården, konsten och allt ideellt arbete.

Krönikör

Erik Månsson finns också som en flitig rapportör av lokala seder och bruk  i Folklivsarkivets samlingar i Lund, faktiskt bara med den

ovannämnde ”Mylle-Bernten” som konkurrent i arkivet för Glimåkra. Där beskrivs ur många vinklar seder och bruk, hantverk och

odling i gamla tider. Där finns också ett 50-tal av hans egna porträtt och historiska bilder bevarade. Där slutar dock hans

medarbetarskap i mars 1965, när han skriver och oroar sig för allt som kan skingras nu när han förbereder sitt uppbrott från byn, där

han gjort sitt livsverk. Han inser nog att hans ”klichéer”, handskurna i linoleum, kan intressera även kommande generationer. Bland

Bernt Svenssons många noteringar kan idag förtjäna att särskilt nämnas den om ”Fjägga-Per”, Per Svensson, som snickrade vävar - en

föregångare alltså till den vävkultur som med vävstolsfabriken och vävmuseet nu kommit att prägla Glimåkra och faktiskt göra

byanamnet världsbekant.

  Erik Månsson skaffade sig bil så småningom, engelska Anglia av den klassiska ”korvstånds”-modellen. Han var en försiktig man, som

ogärna pressade fordonet över fyrtio kilometer i timmen. Med näsan böjd över ratten fixerade han landsvägen, föredragande

koncentration före konversation. När motorvägen Malmö-Lund var ny på 1950-talet, körde han på den en gång, men det var tydligen

en chockerande upplevelse att komma ut i en så livlig och snabb trafik, så det blev aldrig fler turer den vägen. Hans kommentarer till

jäktet på ”autostradan” avslöjade obehag.

Journalistiken

Erik Månsson var med spalten ”Kort och gott från Glimmare” och signaturen ”Ex-act” under många år en uppskattad krönikör i den

tidens lokala, socialdemokratiska blad, Kristianstads Läns Demokraten . Chefredaktören var en tre år äldre herre med rötter i Broby,

redaktören och riksdagsmannen Nils Elowsson (1890-1999). Signaturen ”Bon Bec”, som nog var tänkt som en småfransk alludering på

hans nyfikenhets näsa och byoriginalens ”pratkvarn”, användes inte så ofta i dagstidningen, den reserverades gärna för sammanhang,

där Månsson kunde vara lite mera raljant med personer och företeelser. Under tidningens sista år, när gamla profiler som ”Bier Johan”,

schackkompisen ”skomagaren”, den timide ”stiamagaren”, en efter en och många,  bara fanns kvar i hans bunt av teckningar och

linoeleumsnitt, och han själv började känna sig alltmer gammal och ensam, kunde signaturen skifta: mellan ”qq-sologök”, ”qq-

Qlandergök”, ”qq-gammmalgök” och ”qq-dystergök”, beroende på var på glädjebarometern de förmedlade ortsnyheterna befann sig.

Oftast slutade han med att ”rensa pratkvarnen” med någon god gyngahistoria eller en berättelse om någon originell personlighet från

gången tid.

  I brev till kommunalmannen Edvin Nilsson kommenterar Erik M. ett uppdrag som förtroendeman som han själv utsetts till (man

kallades då inte politiker!). Han skulle göra sitt bästa, men betonade att han ansåg sig bäst inom journalistiken, den som han utövade i

Läns Demokraten och i ideella tillfällighetstidningar.



”En kommunens PR-man”

Han valde aldrig någon egen livskamrat, men var alltid nära till hands för bygden och dess folk. I 33 år till 1965 medverkade han i

styrelsen för Göinge Hembygdsförening. I Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 1985 finns många av Månssons linoleumbilder. Där

beskrivs han i en minnesruna med orden: ”Spåren från hans varma, stundom sjudande hjärta, hans rika fantasi och konstförfarna händer, finns kvar,

t.ex. tavelmedaljongerna i ålderdomshemmet, klocksaga i prästgården, Östra Göinge kontraktsigill och inte minst i litteratur- och tidningsspalter.”

  Redan Glimåkraboken (Sparbanken 1967) gav Erik Månsson följande välmotiverade utnämning, när han bröt upp från den by, där han

haft sina livsgärningar: ”Han var en kommunens PR-man långt innan detta begrepp hade kommit i allmänt bruk”.

  När Månsson avlidit fick han 24 rader i Glimåkras församlingsblad signerade av dåvarande kyrkoherden Uno Oredsson. Det bladet

pryddes av snittet ”Stark” och dikten om sonen som följer sin gamla mor till kyrkan. Oredsson skrev:

”Vår gode vän Erik Månsson visste ”att det fanns en styrka att hämta i vår kyrka”,

när man väl kom honom närmre in på livet.”

  Det var ord som beskrev en gentemot det andliga vänligt nyfiket sinnad

men andligt och politiskt radikal skeptiker.

  En skolpojke från Glimåkra, som var smärtsamt medveten om att han låg

under fattigstrecket för vidare studier, fick efter skoltiden se ett par

kamrater dra iväg till universitetet i Lund. Medan hans mor i smyg lånade

ihop nog med pengar för en preparandkurs i Växjö, avnjöt han - Georg

Svensson - sommarnaturen vid och på sjöarna i socknen i vuxet sällskap.

Han formulerade långt senare i sin bok ”Hemmavid” sitt betyg på den

som, tack vare moderns penninglån, skulle bli hans äldre, värderade

kollega, Erik Månsson: ”Den sommaren fick jag följa med lärare till de vackra

Gummarps- och Vesslarpssjöarna, fick ro i deras hemmagjorda kanoter bland

snärjiga vita näckrosor ut till öar och abborrgrund, där vi på öarna övernattade i

provisoriska rishyddor och diskuterade materialistisk historieuppfattning, tills solen gick upp och det nappade bättre. Den lärare, som visade mig mest

förståelse då, var Erik Månsson, människa och människokännare, tecknare och hembygdsskildrare, aldrig stöpt i någon annans form.”

  Kort sagt: En mycket mångsidig person!Sjön Farlången

                                            ”Snapphane” - kliché i linoleum

  Kampen mellan Jätten Kull  och Ljumma Gubben

      Prästen Enertsen rider till kungen
                                                                                                                                                                i Stockholm.

    ”Wodans Wälde”, d.v.s. Odens och
     asagudarnas, tar slut. Träsnitt för tryck
     i affischstorlek.

        Lite ”månssoniana” på utställning i Vävstolsmuseet 2008.

Johan August
Olsson körde
pilsner åt ett
bryggeri och
blev därför
”Bier-Johan”
med Glimåkra,
en vänsäll man.



Under rubriken Sockenhistoria
hittar man mycket från fornfynd i Tranevik, - och den
danska historien förstås -över krigens århundraden med
maktfulla kungar  som Erik XIV, Gustav II Adolf och
Carl XI, med inträngande härar, beskyllningar mot
”snapphanar”, rövarband som ”Uggleherarna” till att
göingarna avkrävdes ed på trohet mot den svenska
Kronan. Personer i historien, inte minst prästerskapet,
finns med, som t.ex. den siste dansktalande prästen
Poul Enertsen, som red fram och tillbaka till Stockholm
för att försäkra sig om tjänsten i Glimåkra.



Såhär vänder man en präst
till en linoleumbild

Torsten Botvid Lundberg, bygdeforskare och kyrkoherde, frågan är
vilket han var mest. I varje fall mycket uppskattad och beundrad av
Erik Månsson. Och avbildad i olika versioner med eller utan
tillhörande hyllningar på vers eller prosa.

Såhär gjorde Månsson linoleumsnitt. Han ritade sin bild med
kalkerpapper mot baksidan.
Där fick han då en spegelvänd bild, som han sedan använde att
skära efter.

Enkelt?

Ja det kan vem som helst lära sig och Månsson lät ofta eleverna i
skolan pröva. Alla kan inte bli komstnärer men en hel del trevliga
saker kan man trycka. Och nuförtiden trycker man ju t.ex. på T-
skirts. Det hade man inte på Erik Månssons tid.

  Den skrift som blev resultatet finns i den
  urvalssamling som nu hamnat i Glimåkra
  Hembygdsförenings ägo och som denna
  katalog beskriver.



BILD/
Innehållsförteckningen för Box 4 Porträtt, gjord med Erik Månssons karaktäristiska handstil.

Erik Månssons bildmappar
Följande sidor är en avskrift av de innehållsförteckningar till 8 boxar med egna alster, som Erik Månsson (1893-1972) gjorde i
Glimåkra, innan han efter sin lärargärning och sitt utövade konstnärskap åren 1919-1960 flyttade till en syster i Vinslöv.

Månssons önskan var att placera dem i Folklivsarkivet i Lund, men så blev det aldrig. Via kommunfullmäktiges ordförande i
Glimåkra, nämndemannen, kyrkvärden mm Manfred Svensson, Rumperöds gård, och dennes dotter Lydia Hultin, Ljungskile, har
samlingen kommit till Glimåkra Hembygdsförening.

En bearbetad katalogisering presenteras här, utförd 2008-2009 av Per Ragnarson. Arbetet föregicks av en utställning hösten 2008
på Svenska Vävstolsmuseet i Glimåkra,åtföljd av  ett omfattande avsnitt i hembygdsföreningens årsbok 2009.
Månsson anger (dock inte helt konsekvent) antalet bilder i respektive box, men materialet torde vara det som han då ville arkivera.
Bilder kan ha försvunnit men har i så fall i möjligaste mån återställts genom att bilden återfunnits på annat håll eller kunnat
kopieras från tidigare återgivning.

I en ny boxpärm har under arbetet påträffade bilder samlats och i möjligaste mån kommenterats.

I den följande katalogen ges förklaringar, även till sådant som var självklart för äldre generationer, men som i nutid inte kan
uppfattas och förstås lika lätt. De nummer, där sådana, ibland utförliga förklaringar ges, markeras härmed en asterisk *)

För ofta återkommande referenser och för hänvisningar till någon annan av Månssons boxar eller andra källor gäller i
listorna och i kommentarerna följande:
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr: Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5

Box 1 (A), Sockenhistoria (104 bilder)

Anvisningar:
Denna box innehåller 16 bruna mappar, några med enstaka nummer, andra med flera nummer, som då är tematiska och
representerar en viss bestämd tid. Antalet nummer uppgår till 60. För tydlighets skull har vissa smärre avsteg från
konstnärens numreringar måst göras med därav följande förklaringar. På den första mappen förklarar Erik Månsson
att han uppdelar ”sockenhistoria” i 80 perioder (ej närmre definierat) ”från äldsta tid till sekelskiftet” (1900).
På framsidan av bilderna skulle som i fallet Nr 1 nedan stå Nr 1 och på baksidan av bilden skulle ett särskilt
bildnummer (”opus”-nummer som anges i fet kursiv) finnas, men så är det inte genomfört konsekvent, vilket vållar en
del problem vid identifieringar av historisk person/händelse.
OBS: Månssons innehållsförteckning på de ursprungliga boxlocken har inte kunnat följas utan här har valts de
numreringar som finns i de 16 mapparna.
De ursprungliga listorna finns för jämförelsens skull.

Nr   1: Lundberg, 5 bilder (avser kyrkoherden i Glimåkra Torsten B. Lundberg)
:1 Ett 4-sidigt häfte Glimåkra Kyrka 1838-1938 med i färg kyrkan fr väster (tornet), dikten Fädernas kyrka,
linoleumsnitt med dikten som är ”Den lilla klockans inskription”, i färg kyrkoherden T.B.Lundberg ”Bygdens
berättare” (dikt).
:2 Den sistnämnda även i fickformat, svartvitt.
:3 Enbart texten till ”Bygdens Berättare” skuren i linoleum, svartvitt.
:4 Socknens skildrare Kyrkoherde T.B. Lundberg, format 20x20 cm, ett linoleumsnitt från prästens äldre dagar, ca
mitten av 1930-talet.
:5 Kyrkan från sydost, färg, med på baksidan en Jubileumskantat.
: 6 Sidor ur jubileumsskrift med kh Lundberg (snitt liknande 1:4 ovan) och dikten ”När tempelklockor ringa” av
dåvarande kyrkovärden Viktor Persson.
Ingen av dessa bilder har ”opus”nummer på baksidan.

Nr   2: Sagor, 10 olika blad *)
:1 Den lurade slättbon 112 a
:2-6 Slättbornas hämnd 113, a, 117 a-119a
:7 Oidentifierad 122 a



8: ”Om de många rösena i skogen berättas att de en gång utförts av Drottning Hacka, som bröt bygd här.” (E.M.)
Opusnummer saknas.
:9 Drottning Hacka tillsammans med sående bonde. Opusnummer saknas.
:10 Jätten Glim och Riddar Norup. Opusnummer saknas.

Nr   3: 2000 f. Kr. Traneviksfynd (serie lokal historia i 1000-
årsperspektiv) *)

Bilderna saknas.
Nr   4: 1000 f Kr. Tockarpssten 213 a, jägarfolk (jägare med
hund) 51 a.
Nr   5: Grottan Kassaliarna. 209 a.
Nr   6: Trollastenen, triad.

En tredelad berättelse om hur den ca 12 m höga Trollastenen vid
”Trollastufvan” sprängdes 1909-1910. publicerad i Göingebygden
(soc.dem) 1 aug. 1960. Opusnummer saknas.

Nr   7: 500 f Kr. begynnande bosättning, röjare – 3 olika
(nybyggarna i Göinge)

Endast en finns, Opusnummer 29.

Nr   8: (Byanamn berättar, till 500 f. Kr.) Fornminnen:
:1 Hemlinge röse Opusnummer 230 a
:2 Järnugn Opusnummer 84 a
:3 Vårdkasberg, Lysebjer Opusnummer 215 a
:4 Byanamn SAKNAS
:5 Kilinge-sten Opusnummer 235 a
:6 Ryavägen (vandrare, osäker identifiering) Opusnummer 247 a.

Nr   9: 1000 e. Kr.
:1 Stavkyrka Tockarp Opusnummer saknas
:2 Sundal Ryr  SAKNAS
:3 Trosvittnen Opusnummer saknas
:4 Röde Orm Opusnummer 97 a

Nr 10 År 1060 Sven Estridsson Opusn:r saknas, röjare (2 ex) Opusn:rr 54 a  *)
Nr 11: Kyrkobygge  *)

:1 Postkort med linoleumsnitt och dikten”Glimåkra-saga” (om kyrkklockan) Opusnummer saknas.
:2 Troligen kyrkoherden Roloff Andersson, kyrkbyggare. Opusnummer saknas.
.3 Röjning och kyrkbygge. Opusnummer saknas.
:4 Klockgjutargesällen Gert på vandring. Opusnummer saknas. Jfr olika bilder med berättelsen om
”Silverklockan” i olika boxpärmar.

Nr 12: År 1288 Biskop Dros rider in. Opusnummer 210 a. *)
Nr 13: Interdiktet *)

:1 Opusnummer 236  a.
:2 Trol biskop Dros. Opusnummer 238 a.

Nr 14: Trugot 1410
:1 Trugot Hass) Opusnummer 98 a. *)
:2 Trugot i stiliserad version. Opusnummer 98 a.216 a.

Nr 15: Skånska bondekriget 1525  *)
:1 Niels Nielsen Brahe på Vanås. Text om Skånska bondekriget 1525.Opusnummer 277 a.
:2 Niels Nielsen Brahe på Vanås. 1/3 av triad (mittbilden) fr skånska bondekriget och Niels Brahes öde.
Opusnummer 46 a.
:3Niels Brahe. Opusnummer 276 a.
:4  Triad om ”Ödenas slott i Göinge är Vanås”. Med text på baksidan Opusnum-mer 278  a.

Nr 16: Nord. 7-årskriget 1563  *)
:1 ”Bygden brändes av svensk… (forts) Opusnummer 279
:2…arna i Nord. 7-årskriget” Opusnummer 280. Text på baksidan.
:3 Bondefred.(8 små bilder sammanställda) Opusnummer 256 a.
:4 Kung Erik i Glimåkra 1563, liggande A-3 format med text om Nordiska 7-årskriget. Opusnummer 281 a.
:5 Mickel Göing rider. Opusnummer saknas.. Baksidan: Blomman ”Hana-Komma”
:6 Mickel Göing-stenen i Hemlinge. Opusnummer 313 a.
:7 Vapensköld (friskyttekår). Opusnummer 282 a.



Nr 17: Murens text (avser muren m. Månsson-motiv vid skolan i Glimåkra) *)
Opusnummer 283 a (delat ansikte svart/vitt – oidentifierat),
Opusnummer 85 a. Göingeskytt.
Opusnummer 284  a.Textberättelse om stenbygd, krig, gränsvärn och Mickel Göing till Erik Månssons stenmur i
Glimåkra.

Opusnummer 143 a.

Nr 18: Olai 1612 Opusnummer 143 a.*)
Nr 19: Kristian IV Opusnummer 285 a.

Nr 20: Mogens Coch (präst)  *) Opusnummer ????  SAKNAS?

Nr 21: Lauritz 1636 (troligen folkledaren Lauritz Jonsson i Boalt)  *)
Opusnummer 91 a

Nr 22: Horn-kriget 1645 Opusnummer 286 a.

Nr 23: Byordning 1642 (Byordning för Glimåkra) *) Ålderman blåser i horn.
Opusnummer 96 a.

Nr 24-33 Från snapphanekrigen 1658-1679.
24 Stor-Jan =Johan Gyllenstierna. Opusnummer 133 a
25 Snapphane Opusnummer 82 c
26 Stor-Jan (Johan Gyllenstierna) tar ed av göingarna.1676. Opusn:rr 287 d
samt Hiersaas och Knislinge förpliktelsebrev. Färg Opusnummer 289 d  samt 1 ex svartvitt med text. Opusnummer
288 d
27 Uggleherarna. Original på silkepapper i format 27x46. Opusnummer 290 a.
    med 3 avtryck i olika små format.
27 Uggleherarna , tryck i svartvitt. Opusnummer 70 a
28 Brännandet av socknar 1. Opusnummer 232 a
samt Brännandet av socknar 2. Opusnummer 83 a
29 Det oroliga året 1676. Triad med text.Snapphanestrider in på Glimåkra kyrkogård.. Bondefred.. Anklagelser
mot präster.
30 Snapphanesympatisörer. Opusnummer 267 c
31 Bondens änka. Opusnummer 242 a,
32 Brännandet av Örkened. 2 bilder Opusnummer 292 d., 293 d
32 Uggleherarna, kollage. Opusnummer 294 a
33 Edkrävartåget. 3 bilder,. Opusnummer 88 a,295 d och 297 a.

Nr 34: Herr Paul (kyrkoherden Paul Enertsen i Glimåkra)  *) Format
20x19 Opusnummer 86  a och 9x9 cm Opusnummer 1096  a

Nr 35: Harall i Glim(åkra). (Avser Harall Nilsson,Kilinge) Opusn:r 81  a *)
Nr 36: Epitafiet 1717 (Glimåkra kyrkas epitafium över Paul Enertsen)

Opusnummer 298 d. *)
Nr 37: Bönderna 1718. 2 bilder.  Opusnummer 299 d. *)
Nr 38: Hittarps kors 1714 Opusnummer 132 a. (Kors över stupad i duell)   *)
Nr 39: Torpbebyggelse börjar. Boalta Måns. Opusnummer 30.

Nr 40: Några nya torp/
:1 Skottatorp. Opusnummer 300 a.*)
:2 Skottatorparen Opusnummer 301 a.
:3 Jeppas torp. Opusnummer 40.
:4 Jeppas i Östaröd. Hasparens. Opusnummer 303  a

Nr 41: Äldre Sporrakulla-gårdar nr 41 och 42
Sporrakulla.. Opusnummer 304  a

Nr 42:  Dalshult. Opusnummer 308 a

Nr 43: Roloff Anderssons tid (kyrkoherde i Glimåkra/Örkened)  *)
:1 Fantasiporträtt baserat på berättade egenskaper
:2 Prästgården som han byggde  till färdig 1799

Nr 44: Tionde i Örkened (avser Roloff Anderssons strid om sitt tionde) *)
Opusnummer 221 c

Nr 45: Kyrkan i Örkened 1788 (som byggdes under Roloff A. Opusnummer 310 d

Nr 46: Kyrkbyn i Glim(åkra), utsikt från Trollabacken. Opusnummer 309d

i



Nr 47: Bägge kyrkorna (Örkened var länge annex till Glimåkra) 1938.
Opusnummer 310 d samt text i linoleum Opusnummer 311 d. Blad med Göingesången till resp kyrka.

Nr 48: Tala Herre! Din tjänare hör. Ortodoxien.. Opusnummer 312 a

Nr 49: Sven Månsson (riksdagsman fr Snarrarp i Glimåkra). Opusnummer 315 d

Nr 50: Roloff (Andersson) sockenbeskr(ivning) 1820  SAKNAS *)
Nr 51: Nya kyrkan  (Glimåkra 1838)  SAKNAS (se andra ovan)
Nr 52: Möllers bibl(iotek) 1849 (avser ”litteratören” Per Möller)  Opusnummer 319 d.1961. *)
Nr 53: Amerikafar(are). Opusnummer 320 d. *)

Nr 54: Vargar. Opusnummer 114,  321 a, 322 a, och 323 a.

Nr 55: Svärtorren (Öknamn för en man fr Örkened). Opusnummer 195 a  *)
Nr 56: Väckelsen. Opusnummer 324 c

Nr 57: Wigströms sagor 1882. (avser Eva Wigströms uppteckningar).
Nr 58: Hills tavla 1869. Glimåkra prästgård. Opusnummer 325 d.

Nr 59: Paulssonstrid (kyrkoherden Paul Henrik Paulsson)  Opusnummer 206 a  *)

Box 1 A: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg. Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5
Nr 1: Kyrkoherden Torsten Botvid Lundberg, verksam i Glimåkra 1910-1939, skrev bl.a.
Glimåkra Sockens Krönikebok i 3 delar. Han var ingen infödd göing men bygdens grymma historia intresserade honom till djupa
källforskningar och en ställning som vid sidan av Pehr skriftställaren Johnsson i Broby en ledande hembygdshistoriker under
1900-talets första hälft.
Lundberg och Erik Månsson delade detta intresse och samarbetade ofta. Se f.ö. Lunds Stifts Herdaminne.
Nr 2: 1-6: Den lurade släbon (slättbon). Handlar om gamla skämt kring föreställningar om skillnader i egenskaper mellan folken i
den fattiga göingebygden och på den rika slätten.
Detta kan illusteras med den här historien:

Slättbon (känner sig lurad i affärer): Göingar är som en korsning mellan en smålänning och en räv!
Göingen: Ska du berätta något roligt för en slättbo, så gör det före fredag middag – för annars gapskrattar han i högmässan!

I tillfällighetstidningen ”Göingen” 1931, utgiven av socialdemokraterna i Ö. Göinge, finns en bygdeberättelse om detta av Per
Molhem, först publicerad i Lunds Veckoblad 1877. Den handlar om slättbor som kände sig lurade av humlesäljande göingar som
”begått många skälmaktiga stycken”. Man ville göra upp och, som en bild visar, attackerade man även ett fruktträd med röda
äpplen. Hela historien slutade illa för ”släboana”. Se även Nr 10, 26 och 3:5. Per Molhems artikel finns i Box 3, ex. av tidn.
Göingen 1931, sista sidan..
Nr 3: Fornlämningarna i Tranevik, väster om kyrkbyn Glimåkra,
Nr 10: Sven Estridsson (da. Svend Estridsen), f. ca 1020, d. 1074, kung av Danmark från 1047, son till Ulf jarl och Sven
Tveskäggs dotter Estrid. Se även Nr 1 B:16.
Nr 11: Kyrkoherden Roloff Schrevelius (från Östra Skrävlinge) Andersson stod för besluten om nya kyrkbyggen i de lierade
församlingarna Glimåkra och Örkened. Se även Nr 1 B:21.
Till berättelsen om en driftig präst (fantasi-porträtterad av Erik Månsson som Nr 4:54) och kyrkbyggandet hör också sägnen om
klockgjutarlärlingen Gert som skylldes för att Glimåkra hade fått en klocka med alltför fin metallegering och därav följande klang.
Berättelsen finns i två versioner som båda handlar om att det skulle ha gjutits in för mycket silver i den, antingen i Köpenhamn
eller i Malmö. Klangen skulle ha hörts över hela Skåne ända dit bort och klockgjutaren förstod att det var rent fel liten församling
som hade fått en så fin klockeklang. Klockgjutaren från Köpenhamn dräptes och begravdes av sockenborna, när han försökte byta
tillbaka klockan.
Den andra versionen säger att gjuteriarbetaren som gjutit i för mycket silver dräptes av sin mästergjutare för misstaget. Han
begrovs vid en väg och folk markerade stället med en hög pinnar. Ingen silverklocka ringde över någon av de olyckliga.
Berättelsen har dokumenterats av Glimåkras kyrkoherde åren 1910-1939 Torsten Lundberg i hans ”Bilder och blad ur Glimåkra
sockens krönikebok” samt av den göingeforskande läraren i Broby Vigo Edvardsson i ”Göinge och göingar under fyra sekler”.
Nr 12: Jens Dros var biskop i Lund 1280-1289. (Erik Månsson fantiserade ofta med sin linoleumkniv kring den dansk-skånska
historien).
Nr 13: Interdiktet (lat. interdíctum förbud, invändning, av interdíco göra invändning, utesluta från), var inom medeltidskyrkan
en form av bannlysning, som innebar förbud mot gudstjänster och vissa sakramentshandlingar. Interdiktet kunde vara riktat mot
en eller flera personer, t.ex ett helt kloster eller ett stift, en provins, ett land). Interdikt brukades som kyrkopolitiskt
påtryckningsmedel i påvens hand.
Nr 14: På 1300-talet bebodde Trugoth Haas (Hasz, Hass eller Has) godset Örtofta, hade gårdar i Göinge och fick 1411 hela
Glimåkra socken i förläning. Han är den förste kände ägaren av Örtofta, ett av Skånes äldsta och under medeltiden ett av de mest
betydelsefulla godsen.
Nr 15: Göingeslottet Vanås, drabbat under olika angrepp bl.a. skånska bondekriget 1525, och sockenbränningen februari 1612
sysselsatte Erik Månssons fantasi. En ”triad”, som han gjorde med flera olika teman, bestod av 3 bilder med var sin vinkel på en

Nr 60: Per Jönssons tid 1906. Opusnummer 76 a  och Hasselqwist Opusnummer 77 a. *)



händelse eller ett förhållande i bygden. Berättelsen om Niels Nielsen Brahe återgavs med illustrationer i Kistebrev (se Nr 1 B:13-
15, 4:57, 6:13 och 19).
Det var år 1525 som folken runt om i Europa reste sig för att kasta av sig det katolska oket, eggade av reformationens
fältrop mot andligt förtryck. Det handlade om andlig frihet. Det var då som också bönderna i Göinge gick man ur huse
”med fulla värjor” och tände eld i hela Skåne. Det var Niels Brahe på Vanås som sände ut budkaveln och 8000 bönder
mötte honom på Broby tingsbacke. Adelsborgar skövlades och blod flöt i strömmar tills den danske adelskungens fältherre
Daniel Rantzau med ett välrustat rytteri slog ned 3500 bönder utanför Lund och ytterligare 3000 utanför Landskrona.
Niels Brahe flydde men återvände och greps, varefter han avrättades på Kongens Nytorv.
Händelserna vid Glimåkra kyrka den 6 februari 1612 under brännartåget ned till Vä skulle ha kunnat ge dramatiska
fantasibilder, men Månsson avstår. Ändå kan ett danskt brev från den tiden ge en föreställning om hur hemskt det var.

I Kilinge och Höninge i västra delen av Glimåkra socken brände Gustav II Adolfs knektar den svarta februaridagen 1612 sju
respektive tre gårdar, d.v.s. praktiskt taget allt. Under tiden drog deras unge kung vidare mot Vä. Här såddes hat, inte minst
sedan den svenska fänikan fortsatt med kyrkan, prästgården, silvret och bibeln i Glimåkra kyrkby.
Den 5 februari 1612 ryckte den unge Gustav II Adolf med uppskattningsvis 3000 man ner över riksgränsen vid Loshult. Om
detta berättar ett samtida danskt brev: ”…de Svenske kom ned og var Gustav med dennem, som är Kong Carls Søn, og vare de
17 Faner Fodfolk og 5. Faner Ryttere og brænde de og sloge  ihjel for Fode, alt de kunde overkomme.”
De socknar som drabbades var Glimåkra, Broby, Emitslöv. Hjärsås, Knislinge, Gryt, Färlöv, Fjälkestad, Araslöv, Åsum,
Skepparslöv, Önnestad, Vinslöv, Sörby, Gumlösa, Stoby, Ignaberga, Brönnestad, Finja, Vankiva, Röke, Hörja, Norra Åkarp och
Vittsjö. Dessutom brändes staden Vä samt godsen Araslöv, Vanås och Hässleholmsgården.
Gustav hade nog tänkt sig en fortsättning men danska flottan var på väg in mot Åhus och då vände svenskarna, vilket kunde
ha slutat illa, när Gustav II Adolf gick ner sig i ”Vitsö”, som det står i danska handlingar, d.v.s. sjön i Vittsjö.
I Glimåkra brändes kyrkan och prästgården i prästen Dinus Hansen Coldings och dennes maka Majas åsyn. Kyrksilvret stals
och därtill den sedan biskopsvisitation 1589 nya Fredrik II-bibeln. Självklart intresserade detta drama Erik Månsson, men
märkligt nog avstod han från att illustrera härjningen och bondemotståndet i Glimåkra.
Det hade varit mycket intressant att intervjua Månsson om detta, men tyvärr dök tankarna på det inte upp i tid.

Säkert hade Erik Månsson på något sätt med stor förnöjelse skurit en bild på den gamla bibelns återtåg in i Glimåkra kyrka i
februari 389 år senare, år 2001. Tilläggas kan att ämnet heller inte behandlades i skolundervisningen i Glimåkra.
Den grymmaste perioden, slutstriderna på 1670-talet, Loshultskuppen, de summariska domarna, avrättningarna undvek
Månsson också av någon okänd anledning att fördjupa sig i. Däremot gjorde han bilder kring Johan Gyllenstierna och
dennes edkrävartåg i bygden bl.a. till Glimåkra.

Nr 16: Nordiska 7-årskriget dröjer kvar i Glimåkra med ”Kungsbacken” i byns södra del nära vägen Glimåkra-Sibbhult, där enligt
sägnen Kung Erik XIV skulle ha hållit ett härläger under en längre tid. Se även Nr 1 B:25 och ett Kistebrev från 5 sept 1963, 400
år efteråt. Historien om ”Mickel Göing” med länsmanssäte på glimåkragården Hemlinge är naturligtvis något av Glimåkras egen
historiske hjälte, om vilken det finns mycket skrivet, bl.a. T.B. Lundbergs Två göingehjältar från forna ofredstider 1929 med
facsimileupplaga 1978 (Svend Poulsen och Mickel Göing).Senast med utgivning 2009: Anders Blidberg (Simontorp, Glimåkra):
Kongens hövitsman – en biografi över Mickel Pedersen Gyding” (MonitorFörlaget, Vä, Kristianstad).
Nr 17: Muren med Månsson-bilder i göingsk natursten finns vid Glimåkra folkskola invid det hus som på Erik Månssons tid var
hans lärarbostad. Där finns bilder som Nr 1B:1  kung Erik XIV, Nr 1:16:5 folkledaren, lensmanden Mickel Göing, Nr
2:5:Kistebrev nr 15 med ridande friskytt samt friskyttefana och vapensköld med göingebössor i kors allt hämtat från Nordiska 7-
årskriget.
Nr 18: Olai =Olaus Coccius, död 1602, förmodligen far till prästen Mogens Coccius  Se Nr 20 nedan). Ref (SGK I).
Nr 20:.Mogens Cock, präst i Glimåkra 1614-1630, död efter jaktolycka (Se SGK II)..
Nr 21: Lauritz Jonsson, folkledare från Boalt, Glimåkra socken,  i samband med gränsstrider.under Horns krig 1644-1645.
Nr 23: Glimåkras byordning från 1647 – en av de tidigaste i Skåne. Ref.: GHÅ 1986 (Bernt Svensson) samt Stefan Perssons
doktorsavhandling  2005: ”Om danska kungar och bönder i riket och i Göinge härad ca 1525-1640” (kopia ur denna nedlagd i
denna box).. Tockarps byordning från 1647 finns som klipp från tillfällighetstidningen ”Göinge-Minnen” (trol. 1933) i Nr 1.
Nr 24-33: Från snapphanekrigen 1658-1679, en tid som fått en omfattande litteratur, bl.a. krigsarkivarien Alf Åberg (från
Helsingborg), Pehr Johnsson i Broby, Sven Edvin Salje i Jämshög, K. Arne Blom, Tor Flensmarck, John Tomenius, Sixten
Svensson och litteratur från bygdens hembygdsföreningar(och med egna släktrötter även undertecknad Per Ragnarson från
Glimåkra och med anfäder inblandade i Loshultskuppen 1676)
Nr 34 (o. 36): Herr Paul, kyrkoherden Paul Enertsen i Glimåkra. Mycket omskriven bl.a. av hans sentida ämbetsbroder Torsten B.
Lundberg i Glimåkra Sockens Krönikebok. Enertsens ritt till kungen i Stockholm är en av de mesta fascinerande berättelserna i
Glimåkras historia.
Se även Nr 1 B:24. Ref. SGK II.
Nr 35: Harall Nilsson i gårdsbyn Kilinge, snapphanestämplad och misstänkt i samband med ett överfall på länsmansgården
Hemlinge och samröre med de ökända ”Uggleherarna”.
Niels Pederssøn i Kilinge hade sju vuxna söner, de som kallades ”Gråbröderna”. Det var Aage, Harald (som i gamla handlingar
skrivs ”Harall”), Trued, Bengt, Niels, Peder och Magnus. Familjens  gård hade byggts upp efter ett par tidigare härjningar. Aage



Haralls farbror Peder Pederssøns ättling i tionde led Sixten Svensson i Kylen, Osby, beskriver ”Gråherarna” som ”sju söner som
diat svenskhat med modersmjölken och som blev svåra motståndare för Karl XI” (Sanningen om snapphanelögnen, 2:a upplagan
2007).
Nr 38: Hittarps kors. Minnesmärke över en duell 1714. Ref.: Pehr Johnsson (i Broby) i
Glimåkra Brandkårs tidning “Göinge-Minnen” 1939 (klipp finns i boxen).
Nr 43-45, 50: Roloff Andersson, kyrkoherde i Glimåkra/Örkened känd för en strid om prästens tionde men mer för hans
kyrkbygge i Örkened (Lönsboda) och prästgårdbygget i Glimåkra 1799 (nu hemvist för Glimåkra Folkhögskola). Se även Nr 1
B:21.Ref.: GHÅ II.
Nr 52: Möllers bibl(iotek) 1849 handlar om ”litteratören”, d.v.s. boksamlaren i Glimåkra  Per Möller. Ref.: SGK III,GHÅ 2005
och tidskriften SAXO 1987.. I den sistnämnda skriver Broby-historikern Erik Norling om ”Per Möller – stegmakaren som blev en
av Skånes största bibliofiler”.
Erik Månsson (bibliotekarie och biblioteksfrämjare i Glimåkra) såg 1957 till att Möllers bibliotek fick en placering i ett tidigare
elevrum på folkskolan i byn. Tio år senare packades det ner men transporterades till Osby Folkbiblioteks källare. Där återuppstod
biblioteket under 1970-talet och sedan 1986 är Möllers böcker tillgängliga för läsning på platsen.
Nr 53: Amerikafar(are). Erik Månsson och glimåkrafödde konservatorn Carl Otto ”CO” Svensson sammanställde Glimåkras
emigranter, publicerad i ortens hembygdsförenings årsbok 1990.
Nr 55: ”Svärtorren”- eller på ”örkenedska” - ”Swäat-Orren” hette Jöns Jönsson, var född i Glimåkra församling 1810, verkade i
Tommaboda och dog på ålderdomshemmet i Lönsboda 1892. Han odlade upp ”Swaute Karr”, Svartkärret, men var också något
svart i hyn, vilket sammantaget skulle ha gett honom öknamnet. Sant är i alla fall att hans morfar hette Orre. Man hittar honom i
det aktningsvärda ”Öknamnsregistret” för Örkened (som intresserade kan söka i via www.ddss.nu/databaser). Se även Nr 4:11.
Nr 60: ”Per Jönsson s tid 1906” och ”Hasselqwist”:. Per Jönsson var åbo i Färeköp och riksdagsman, f.1845 i Kilinge,död 1906 i
Färeköp. Hasselqwist (i prästkrage) kan knappast vara någon annan än göingen från Hasslaröd i Osby Tufve Hasselqwist, född
1816, död 1891, som blev präst i Augustanasynoden i USA och bl.a. tog hand om emigranten från Rolstorp Glimåkra Pehr
Andersson Cederstam, som också blev präst i USA. Om detta skrev glimåkrasonen f.rektorn på Katedralskolan i Lund Örjan
Paulin i GHÅ 2006. Månssons bild av Tufve H. stämmer väl med fotografi i Paulins artikel.
Hasslaröd förknippas med äldre tiders göingska bössessmide, men en Lars Tufvesson (1719-1802) blev riksdagsman. En bror,
Sven, blev kyrkoherde i Osby-Loshult (d.1792 vid 40 års ålder). Han blev stamfader med namnet Hasselquist och den förste av
prästerna från Hasslaröd.

Kyrkohistoria i Glimåkra: Där de vita kyrkoxarna stannade, skulle den första stenkyrkan byggas.

När en alltför ljuv klockklang nådde långt ut över Skåne, anade klockgjutaren att lärlingen hade blandat en för
fin legering med altlför mycket silver för en så liten enkel kyrka som Glimåkras. ”Silverklockan” skulle ljuda i
finare sammanhang och olika berättelser skapades om vad som hände med lärlingen. Erik Månsson skar berättel-
serna gärna.

och Bengt hade varit länsmän men hamnade liksom bröderna i strider mot de svenska inkräktarna, som reguljärt organiserade
friskyttar eller i partisangrupper men för samtliga gällde den svenska anklagelsen: ”Snapphanar!”
Harall gick samman med de ökända ”Uggleherarna” (som alla krigstiders klassiska stråtrövare). Han anklagades för att ha varit
med om att skjuta en salpetersjudare från Virestad och brodern ”Grå-Bengt”, som var en friskytt, sägs ha hjälpt ryttaren Kock i
Hägghult bort från de grymma tider som rådde, men han nekade till det mordet. Han och Trued påstods också ha varit med om
överfallet på majoren Hökenflyckt på Hemlinge.
Harall skrev i alla fall till slut under Johan Gyllenstiernas förpliktelsebrev. Bäst så för honom, för med den som bröt mot dess krav
skulle det bli ”procederat som en snaphane tilbör och han, hans hustru, barn och ägandomb hemsöchias medh eldh och brand…”
Han skulle få bevittna detta och därefter avlivas. Ref: GHÅ 1994.



Box nr 1 B: Sockenhistoria, osorterat
(Enl. EM:s förteckning omfattande 104 bilder)

Nr Beteckning (+antal bilder) Kommentar *)=återkommande
Nr 1. Kung Erik Med dragen värja. Ofta använd
Nr 2. Kung Erik 1563 Bygden bränns/ Nord 7-årskriget.
När den danska hären låg i vinterkvarter ryckte kung Erik med sin här neroch slog läger i Glimåkra, som sägs
ha ”Kungsbacken” sydväst om kyrkan som minne av detta. Utöver Glimåkra brändes Loshult, Osby och
Emitslöv. Denna bonad visar kungen  i stridsmundering bland brinnande gårdar. Hat som såddes skulle bestå
länge.

” ”Kong Erik hade forsamlet sig allt sit Krigsfolck og havde tagit sine twende brödere Hertog Johan och
Hertog Karl, desslikes Hertog Magnus af Saxen med sig og var dragen med uti Gynge Herrit ved Glimagre og
havde brennt der fire sogner…” Så skrev Peder Resen i sin krönika 1595 om Nordiska 7-årskriget, som pågick
1563-1570. Då hade Erik XIV högkvarter i Glimåkra och bönderna där fick då som senare finna sig i
utkommendering av mat till soldater och foder till hästar.Mikkel Göing var ”lensmand” på Hemlinge gård en
kort ritt från kyrkbyn. Generationer av göingar skulle tvingas att göra samma erfarenheter.
 Nr  3. Romperöd Outtydd natursymbolik
 Nr 4. ”Walakari” Bild, ihålig trädstam. I Folklivsarkivet

placerade EM 1965 en särskild pärm betecknad
”Kullaskogen”. Där kommenterar han bilden
”Walakari”:som ”fura som man högg tjärved av. En sådan
finns bevarad på Olof Åkessons ägor i Högsma. På
Kullaskogsmark fanns förr hundratals sådana, men nu har
alla huggits ned.” Ordet ”walakari” förklarar han inte.
Dialekt- och ortsnamnsarkivet i Lund har inget svar.
Likheten med finska har kollats, men ordet kommer inte
därifrån.

 Nr 5. ”Krigsartiklar” Om Traneviks gårdsarkiv
 Nr 6. Hemslöjd Ansiktshalvor, svart o. vit
 Nr 7. Idrottsledaren Stiliserad man med tidtagarur (Månssons

enda på idrottstema)
 Nr 8. Tockarps byordning 1647 1½ sid ur Göinge-Minnen m text på gammaldanska.
 Nr 9. Olcén 1 Arbetsfolk
 Nr 10. Olcén 2 Industrimannen Olof Olcén, Killeberg

(kättingfabriken mm
 Nr 11. Olcén 3 D:o, smeder
 Nr 12. Vårdkas Vårdkasar restes på höjder. Stilisering.
 Nr 13. Brahe 1 Brännandet av Vanås 1612.Anv. i bonad
 Nr 14. Brahe 2 Postkort m text om Brahes öde
 Nr 15. Brahe 3 Saknas
 Nr 16. Estridsson Sven Estridsson: (Svend Estridsen), f.

ca 1020, d. 1074, kung av Danmark från 1047, son till Ulf jarl
och Sven Tveskäggs dotter Estrid.

 Nr 17. Sommareken Glimåkra Hemb.fören:s årsbok 2009.
 Nr 18. Snapphane Skäggigt huvud m. mössa.
 Nr 19. Lagmansrätten
 Nr 20. Jättegranar i Kalvahagen Se Gl.Hemb.fören:s årsbok 2009.
 Nr 21. Roloffs tionde Prästen Roloff Anderssons strid
 Nr 22. Svenskingastenen Ett gömställe för ”snapphanar”. I pärmen

Kullaskogen i Folklivsarkivet noterar EM: ”Det berättas
att snapphanarna här en gång låg gömda. Svenskarna
tvingade bonden på Sporrakulla att visa ut gömstället.
Kommen i närheten avlossade han ett skott och alla
snapphanarna rusade ut och nedgjorde truppen”.

OBS Nummerordn. Korrigerad. EM hade använt nr 21 två ggr



Box 1 B: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5
Månsson har här gjort illustrationer som han rubricerat i tiden, som längst 2000 år bakåt.

Nr   1-2: Kung Erik (XIV), se kommentarer till Nr 1:25, 4:57.
Nr   3: Romperöd (eller Rumperöd), gård norr om Glimåkra kyrkby. Intressant geologiskt och botaniskt och för under 1900-talet
ledande personer i Glimåkra. Ref.: Glimåkra Folkhögskola jubileumsbok 2009.
Nr   4: Wala-Kari (förklaring har sökts förgäves)
Nr   5: Krigsart(iklar), refererar till gården Traneviks arkiv.
Nr   8: Tockarps byord(ning), klipp ur ”Göinge-Minnen” trol. 1935. Glimåkra fick sin byordning 1647 (på danska förstås) och den
finns bevarad i Landarkivet, bl.a. återgiven i Stefan Perssons doktorsavhandling 2005 ”Om danska kungar och bönder i riket och i
Göinge härad ca 1525-1640” sid. 174-176. Kopia i denna box.
Nr   9-11: Olcén 1 (industrimannen Olcén i Killeberg)
Nr 13-15: Brahe 1 ( Niels Brahe på Vanås). Se Nr 1:15, 4:57, 6:13 och 19. Niels Brahe betraktades som en upprorsmakare och
kronan beslagtog Vanås och sålde det senare vidare.
Text om Vanås finns.
Nr 16: Estridsen (Sven) Jfr Nr 1 A;10.
Nr 17: Sommareken (handlar om den unika eken i Högsma). GHÅ 2009 med denna bild o fotodokumentation samt uppgifter om
botanikern från Glimåkra, apotekaren John Persson (1854-1930).
Nr 19: Lagmansrätt. Lagmannen läste lagen på tingsplatsen och utövade rättskipning.
Nr 21: Roloffs tionde (kyrkoherden Roloff Andersson, jfr Nr 1 A: 43,44, 50, 4:54, 6:20)
Nr 22: Svenskingastenen – ett av många gömställen för fredlösa under krigstiderna.
Nr 23: Utsikt över kyrkbyn (avser utsikt från Trollabackarna, populärt utflyktsmål under 1900-talet)
Nr 24: Herr Paul (Enertsen, jfr N 1 A: 34,36 (epitafiet i Glimåkra kyrka), 3:4, 3:12, 3:26)
Nr 25: Kung Erik (XIV), Jfr Nr 1B:1,2 ovan och  4:57.

Nr  22: Utsikt över kyrkbyn Från Trollabacken
Nr 23: Herr Paul rider till Stockholm (liten) Kyrkoh. Paul Enertssen , jfr Box 1 A nr 34,36)*).
Nr 24:  Hittarp Om duellen och korset i Hittarps skog

Sommareken, stiliserad
av Erik Månsson. T.v. i
Folklivsarkivet i Lund

 3 bilder i Kistebrevet (Fören Norden)  1961. Opusnummer 317 d.

Nr 25: Kung Erik (XIV), Jfr nr 1,2 ovan.
Nr 26: Jättegranar



Box 2 Sockenskrifter, skrifter från Glimåkra
Nr   1: Amerikafarare (Jfr Box 1 A nr 53)
Nr   2: Folklivsbilder I (avser ett av Erik Månsson utgivet häfte, se nr 4)
Nr   3: Pehr Johnsson (avser skriftställaren i Broby, jfr Box ?, nr ?)
Nr   4: Folklivsbilder II (avser av Erik Månsson utgivet häfte, se nr 2)
Nr   5: Kistebrevet (det finns en hel svit kistebrev utg. För Föreningen Norden)
Nr   6: Glim(åkra)biblioteket (Erik Månsson gjorde mycket för biblioteket)
Nr   7: Genom Göinge
Nr   8: Kullaskogen
Nr   9: Bonader och bygdebilder
Nr 10: Ung i Guds k:a
Nr 11: Två kyrkor jubilera (Glimåkra och Örkened)
Nr 12: Göingeminnen 1935 (tillfällighetstidning)
Nr 13: Göingeminnen 1939 (tillfällighetstidning)
Nr 14: Göingen 1931 (tillfällighetstidning)
Nr 15: Göingebygden 1958 (tillfällighetstidning)
Nr 16: Genom Göinge budkavlen går
Nr 17: Eko (tillfällighetstidning)
Nr 18: Ö. Göinge hembygdsbok
Nr 19: 18 nr av Kistebrevet  (se nr 5 ovan)
Nr 20: 10 nr av biblioteksfolker (se nr 6 ovan)

En snidad bokkista, Nr 18 ovan, här  visad
på utställning i Svenska Vävstolsmuseet
2008 omgiven av ritningar till sniderierna
kan ha varit en idé om att samla Glimåkra-
böcker i en boklåda i byns lilla bibliotek.

Exempel på illustrerat ”Kistebrev”, utgivet för
Föreningen Norden i Göinge.

Nr 21: 3 nr av valtidning 1960

(Erik Månsson medverkade ideellt med utgivningar för Glimåkra Frivilliga Brandkår,
Socialdemokratiska partidistriktet och arbetarkommunen, Föreningen Norden, Glimåkra
Bibliotek m fl ideella organisationer.)



Box 2: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5

Nr 1: Amerikafarare (Jfr Nr 1 A:53, 2:1, 5:17, 6:10). Glimåkra sockens emigranter listades av Erik Månsson och glimåkrafödde
konservatorn Carl Otto ”C.O.” Svensson (1890-1977) och återgavs i GHÅ 1990. Flera av Månsons bilder ägnades emigranterna.
Carl Otto Svensson porträtterades i linoleum av Erik Månsson till en artikel om kyrkokonservatorn, konstnären och poeten C.O.
Bilden och artikeln finns i Box Nr 4 B.
Nr 2 och 4: Folklivsbilder I (och II) avser av Erik Månsson i samarbete med C.O. Svensson utgivna häften.
Nr 3: Pehr Johnsson (ett häfte tillägnat skriftställaren i Broby, grundaren av Göinge Hembygdsgård där. Om relationen Erik
Månsson/Pehr Johnsson, se Per Ragnarson: ”Historiska allmogefigurer för ”livets läromästarinna”, om brev till Pehr Johnsson
från två kulturpersoner i Glimåkra” i  Glimåkra Hembygdsförenings årsbok 1997 samt Lunds Universitetsbibliote,
handskriftsavdelningen (Pehr Johnsson i Broby, Erik Månsson, Torsten B. Lundberg)
Nr 5: Kistebrevet (det finns en hel svit kistebrev utg. För Föreningen Norden)
”Kistebrevet” var under många år ett lokalt medlemsblad inom Föreningen Norden. Erik Månsson skar bilder och skrev historiska
texter. Kistebrev var annars en beteckning, som han hade hämtat från det folkloristiska. En som i senare tid dokumenterat skånska
kistebrev är Nils Arvid Bringéus.

Uppslagsboken säger: ”Kistebrev, kistbrev, enkelt handkolorerat ettbladstryck eller träsnitt som ofta
klistrades in i kistlock, ursprungligen möjligen i skyddande, senare enbart i dekorativt syfte; uppsatt på
väggen vid julhögtiden kallades det vanligen julark, julbrev e.d. Kistebrev utfördes av brevmålare redan
innan boktryckerikonsten var uppfunnen, varvid såväl bild som text skars i en tryckstock av trä.
(Nationalencyklopedien).

Nr 6: Glim(åkra)biblioteket (Erik Månsson gjorde mycket för biblioteket, kataloger, informationsblad mm och dessutom fungerade
han i flera år som bibliotekarie både för allmänheten och skolbarnen).

Nr 7: Genom Göinge, ett 44-sidigt häfte med text och bilder om natur och historia.
Nr 8: Kullaskogen – ett naturområde med mycken mystik som i hög grad inspirerade E.M.
Nr 9: Bonader och bygdebilder – gamla tiders allmogebonader nämner Månsson själv som förebilder för hans berättande i
linoleum. I ett liggande format 38x21 ryms 32 sidor linoleumbilder om natur och historia, samt vissa notabla personer. Flera bilder
i stora format.
Nr 10-11: Ung i Guds k:a. och Två kyrkor jubilera: Exempel på att Månsson gärna ställde upp för kyrkan
Nr 12-13: Göinge-Minnen 1935,1939 (tillfällighetstidning fr Glimåkra Friv Brandkår med Månsson som redaktionsmedlem,
liksom i några andra)
Nr 18: Ö. Göinge hembygdsbok. SAKNAS här, men se tuschade skisser i Box 9. Det handlade om ett projekt med en snidad
bibliotekslåda i trä, som finns bevarad hos Glimåkra Hembygdsförening. (Ref: Se foto från utställningen i Vävstolsmuseet
2008)..)

Nr 14-17, 19-21 m.fl.: Erik Månsson medverkade ideellt med utgivningar för Glimåkra Frivilliga Brandkår,Glimåkra bibliotek
(folder 10 nr1960,) Socialdemokratiska partidistriktet (3 nr) och arbetarkommunen, Föreningen Norden (kistebreven, 18 nr),
Skånsk Samling med dess skrift ”SÄASÄ” (Såsäd), Glimåkra Bibliotek m fl ideella organisationer. I många arbeten samverkade
han med glimåkrafödde konservatorn i Göteborg Carl Otto ”CO” Svensson, se runa över denne  i GHÅ 1985) samt artikel om
”C.O” av Erik Månsson i dokumentationen. Bonader och Bygdebilder

innehåller många av de bilder som
Erik Månsson listade i de 8 olika
boxarna.



Detta är en i trä skuren ”klisché” för tryck i affischstorlek. Den handlar om övergången från asaguden Oden
(Wodan) till kristendomen. ”Wodans wälde wacklar” betyder att göingarna höll  på att vända sig till en religion
som de möjligen betraktade som mera löftesrik. (Även om det hade varit uppsluppet på Valhall ibland!). Träsnit-
tet tillhör Glimåkra Hembygdsförening, liksom några andra i liknande storlek. Inte förtecknad i bildsamlingen.



Box 3 Sagor
Nr   1: Bonen som svor (”bónen”, göingska för bonden)
Nr   2: Sankt Olof (Jfr nr 53)
Nr   3: Jätten slår tornet (av Glimåkra kyrka)
Nr   4: Herr Paul rider (kyrkoherde Paul Enertsens ritt t&r Stockholm)  ’)
Nr   5: Släboarnas färd (”släboarna”=göingska för slättborna)  *)
Nr   6: Lasarus
Nr   7: Se 2. (d.v.s. Sankt Olof)
Nr   8: Jätten Glim
Nr   9: Hylta-jätten
Nr 10: Släboarnas hämnd (Jfr nr 5 ovan)
Nr 11: Humlegöing
Nr 12: Herr Paul  (Jfr nr 4 ovan)
Nr 13: Göing
Nr 14: Fe (Jfr nr 19)
Nr 15: SÄASÄ (för Skånsk Samlings skrift
SÄASÄ, skånska = såsäd)
Nr 16: Lurade stabon (stadsbon)
Nr 17: Tvillingoxar
Nr 18: Silverklockan (Jfr nr 18,30,42,43)
Nr 19: Se nr 14 (fe)
Nr 20-21: Glim (jätten, jfr nr 8 ovan)
Nr 22: Drottning Hacka
Nr 23: Ormstenen (Jfr nr 51)
Nr 24: Se nr 3, d.v.s. Jätten slår tornet (av Glimåkra kyrka)
Nr 25: Julrosorna
Nr 26: Se nr 10( d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 27: Kull (d.v.s. Jätten Kull i Kullaskogen)
Nr 28: Se 25 (d.v.s. Julrosorna)
Nr 29: Se nr 10 (d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 30: Se nr 18 (d.v.s. Silverklockan)
Nr 31: Se nr 10 (d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 32: Julada (juladá, göingska=juldagen)
Nr 33: Unaman
Nr 34: Släboarna (Jfr nr 5,10,29,31)
Nr 35: Prästen Klow (avser Detlev Klow)
Nr 36: Herr Paul rider (Jfr nr 4,12 samt även bilder i andra boxar)
Nr 37: Se 18 (d.v.s. Silverklockan, även nr 30, 54 och bilder i andra boxar)
Nr 38: Korset i Hittarp
Nr 39: Gora i Farlången (avser jättekvinnan Gora i sjön Farlången)
Nr 40: (Ingen bild registrerad)
Nr 41: (Ingen bild registrerad)
Nr 42: Gert (avser samma berättelse som Silverklockan, jfr nr 18,30 m.fl)



Nr 43: Gert (avser samma berättelse som Silverklockan, jfr nr 18,30 m.fl)
Nr 44: Saknas i förteckningen
Nr 45:Saknas i förteckningen
Nr 46: Kråkan på kyrktornet
Nr 47: Knislinge
Nr 48: Glim och Norup (avser jätten Glim och riddaren Norup, jfr nr 52)
Nr 49: Helgeå
Nr 50: Bjassa-Hans
Nr 51: Ormstenen (Jfr nr 23)
Nr 52: Jätten Glim och riddar Norup (Jfr nr 48)

Box 3: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg. Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5
På temat Sagor kan Ewa Wigströms skrifter i ämnet, speciellt betr. Göinge, rekommenderas som en trolig inspirationskälla för
Erik Månsson.
Nr   1: Bonen som svor (”bónen”, göingska för bonden). Här handlar det om dialekt, och Weiland skrev med motiv från östra
delen av Västra Göinge, alltså med en dragning åt Kristianstads-slätten. Weiland var född i Vinslöv, så en östgöing känner inte
riktigt igen dialekten). Bilderna baseras på ”Bonnen, som svor bort se te droen” av redaktören och författaren Per (Månsson)
Weiland (1860-1907). ”Droen” är identisk med ”fan” (djävulen) och ett göingskt uttryck var: ”Da vete droen!”, d.v.s. på
svenska”Det vete fan!” Weilands berättelse finns med i bildsviten under detta nummer. Det bör sägas att djävulen helt djävulusiskt
hade klätt ut sig till präst, när han krävde löfte av bonden. Ett antal bilder har påskriften ”Skolstyrelsen”. Förklaringen finns nog i
Nr 7 nedan, ett 44-sidigt häfte med bilder och berättelser, en lokal kulturhistorisk utgåva för skolbruk 1965.
(Tidigare häften i en serie, som också finns i Månssons donationssamling var Amerikafarare, 1957, Folklivsbildr I  1961, Pehr
Johnsson 1963, Folklivsbilder II, Kistebrevet och Glimåkra Bibliotek 1964.)
Detta häfte, som tillägnades arbetsutskottet i Ö. Göinges avd. av Föreningen Norden (S:t Olav/Norge!) fick titeln ”Genom Göinge
av saga och sanning innehåller 6 olika bilder på temat ”Bónen som svor”. Häftet innehåller texter och bilder som återfinns på
andra platser, bl.a stenarbetaren och poeten K.V. ”Kåve” Persson, Nord. 7-årskriget, Våren är vit, Liljekonvaljen, Helge å från
skogarna till havet, Östanå, Göiinge-industrins banbrytare fabrikören Olcén i Killeberg, stenbrytning, Trollastenen och på
omslagets sista sida den lilla Månsson-versionen av Ormstenen. Ref.: Box Nr 1B:9-11 (Olcén), Per Ragnarson: Stenbunden, 1998
(K.V. ”Kåve” Persson) samt Box Nr 6: Bonader och bygdebilder (bl.a. Helge å).
Nr 2: S:t Olof. Tre bilder i ”triad”. Jfr Nr 53. Det handlar om Olav II Haraldsson, Olav den Helige, (995–1030), kung av Norge
1015–28. Olav döptes och försökte kristna Norge. Bilderna tycks handla om den fasen av hans historia. Olav fördrevs av Knut den
store, sökte återta riket men stupade vid Stiklestad. Som helgon firas Olav den 29 juli. Hans grav i Nidaros blev Nordens främsta
vallfartsort, och kulten av ”Sankt Olof” var mycket utbredd även i Sverige. (Jfr Nr 2,53)
Nr   3:Trolla-jätten slår tornet (av Glimåkra kyrka). Liggande, färglagd triad. På första bilden ser man kyrkan med ett spetsigt torn
som dock aldrig funnits. Sägnen är gammal och finns från flera orter.
Nr   4: Herr Paul rider (kyrkoherde Paul Enertsens ritt till Stockholm med snabb retur hem till söndagspredikan som villkor för
tjänstetillsättningen). Format: ½ A4. Skiljer sig från andra på temat Herr Paul.
Nr   5: Släboarnas färd (”släboarna”=göingska för slättborna). Se även Nr 10, 26. Handlar om den gamla motsatsen mellan
företagsamt göingskt sinnelag och ett mera flegmatiskt på slätten.Kan illusteras med den här historien:

Slättbon (känner sig lurad i affärer): Göingar är som en korsning mellan en smålänning och en räv!
Göingen: Ska du berätta något roligt för en slättbo, så gör det före fredag middag – för annars gapskrattar han i högmässan!

I tillfällighetstidningen ”Göingen” 1931, utgiven av socialdemokraterna i Ö. Göinge, finns en bygdeberättelse om detta av Per
Molhem, först publicerad i Lunds Veckoblad 1877. Den handlar om slättbor som kände sig lurade av humlesäljande göingar som
”begått många skälmaktiga stycken”. Man ville göra upp och, som en bild visar, attackerade man även ett fruktträd med röda
äpplen. Hela historien slutade illa för ”släboana”. Per Molhems artikel finns i denna box.
Nr   6: Lasarus. En skeptisk, kanske agnostisk Månsson fantiserade gärna kring bibliska motiv och här är ett av dem.
Nr   7: Se Nr 2. (d.v.s. Sankt Olof). Här handlar det tydligen om fas 2, fördrivningen.
Nr   8: Tredelad, stående berättelse 14x40 cm. Jätten Glim, ett av många mystiska fenomen i den stora Kullaskogen. Troll och
jättar, som hörde hemma i Trollabackarna eller i den mystiska Kullaskogen, utmanade Erik Månssons fantasi. Sagans figurer
Jätten Kull och Ljumma Gubbe från Kullaskogen tecknades och skars i många versioner, här en skiss till en julhälsning 1935 från
”Måns i Glimåkra” till kommunalmannen, snickaren och senare möbeldisponenten Edvin Nilsson i byn. Den är utförd på sådant
sätt att Månsson kan ha haft ett större träsnitt i tankarna. Jfr Nr 20,21,27 samt skriften Kullaskogen av Per Olofsson (text) och
Erik Månsson (dokumentation i denna box)
Nr   9: Hylta-jätten, liksom Nr 8 ett av många mystiska fenomen i den stora Kullaskogen
Nr 10: Släboarnas hämnd (Jfr Nr 5, 26)
Nr 11: Humlegöing. Humleodlig var länge en viktig näring för bönderna i Göinge.
Nr 12: Herr Paul rider. Förenklad, liten version av Paul Enertsens ritt. (Jfr bl.a Nr 4 ovan)

Nr 53: S:t Olof (Jfr nr 2)
Nr 54: Silverklockan (Jfr nr 18,30,42,43)



Nr 13: Göinge. Svartvitt snitt med rådjur, som i färg blev omslagsbild till häftet som beskrivs under Nr 7 ovan
Nr 14: Feen i Trollabacken.2 versioner. Rider dels på en vackert stiliserad hjort, dels till häst omgiven av ”smådjävlar” Nr 19
nedan.. Hästversionen är utförd som ett postkor och på det sättet använde Månsson många av sina snitt. På kortet finns en kort text
om sagan om Trollabackens fe, som var så vacker att det gick som ett sus när hon red genom skogen mellan vita björkstammar.
(Jfr Nr 19)
Nr 15: SÄASÄ (för Skånsk Samlings skrift SÄASÄ, skånska = såsäd). Detta är ett postkort med ko nservatorn C.O. Svessons dikt
”Sådden”,
”SÄASÄ” är en publikation som under 1940-1950-talen alltid kunde räkna med Erik Månsson som illustratör. Den utgavs av
Skånsk Samling, som då var inriktad på skånsk historia och kultur men senare har splittrats med delvis profileringar  på
”Skåneland”, d v s Skåne, Halland, Blekinge och den danska ön Bornholm med vissa federalistiska funderingar kring något mått
av självstyre.
Sällskapet grundades 1937 av läraren, författaren och hembygdsforskaren Ernfrid Tjörne (1891-1981). Årsboken SÄASÄ började
utkomma 1942. En ledande person inom Skånsk Samling var författaren Ernfrid Tjörne 1891-1981. Här fanns bl.a. författare som
Sven Edvin Salje, Gabriel Jönsson, K.G. Ossianilsson, Axel de la Nietze (sign. Eugen Stubbe) m.fl. tillsammans med bl.a
skådespelaren Edvard Persson.Ref.: Jan Melhed i tidskr. SAXO 1997.
Nr 16: Lurade stabon (stadsbon). En parallell till ”animositeten” mellan göing och slättbo.
Nr 17: Tvillingoxar, står det i förteckningen men bilden heter ”Kyrkoxarna” och kan nog syfta på att det tidigt var oxar som drog
de döda till kyrkogården.
Nr 18: Silverklockan. Som mycket annat i Göinge har även Glimåkra kyrka sina sägner. Den om jätten som slog av tornet (Nr xx)
för att han inte tålde den kristna kyrkklangen är en. Kanske handlade det om föremålet för den andra sägnen, den om
”silverklockan”. Den finns i två versioner som båda handlar om att det skulle ha gjutits in för mycket silver i den, antingen i
Köpenhamn eller i Malmö. Klangen skulle ha hörts över hela Skåne ända dit bort och klockgjutaren förstod att det var rent fel
liten församling som hade fått en så fin klockeklang. Klockgjutaren från Köpenhamn dräptes och begravdes av sockenborna, när
han försökte byta tillbaka klockan.
Den andra versionen säger att gjuteriarbetaren Gert Elesson som gjutit i för mycket silver dräptes av sin mästergjutare för
misstaget. Han begrovs vid en väg och folk markerade stället med en hög pinnar. Ingen silverklocka ringde över någon av de
olyckliga.
Berättelsen har dokumenterats av Glimåkras kyrkoherde åren 1910-1939 Torsten Lundberg i hans ”Bilder och blad ur Glimåkra
sockens krönikebok” samt av den göingeforskande läraren i Broby Vigo Edvardsson i ”Göinge och göingar under fyra sekler”.
 (Jfr Nr 30,42,43,54)
Nr 19: Se Nr 14 (fe)
Nr 20-21: Glim (jätten, jfr Nr 8 o. 27). Nr 20 är utformad som en vimpel att sätta mellan cykelstyret och framhjulsnavet, vilket
var populärt under 1930-1940-talen. Sådana vimpkar gjorde Erik Månsson och delade ut som pris till duktiga elever.
Nr 22: Drottning Hacka. Finns i ett par lite olika versioner. Se Nr 43.
Nr 23: Ormstenen. Smal, hög version (Jfr Nr 1 och 51)
Sagan om ”Ormstenen” vid Ormstensgatan i Glimåkra gjordes allmänt bekant genom en tavla av den i sin tid välkända
konstnärinnan Jenny Nyström. Det var fabrikören Jöns Strömberg 1884-1949 från Snöarp och Hästveda som övertalade henne att
illustrera berättelsen.. Vid utställningen om Månssons konst i Vävstolsmuseet 2008 presenterade ättlingen Bertil Strömberg,
Snöarp, bevarad korrespondens mellan Jöns och Jenny. Erik Månsson, som också fängslags av den hjärteknipande berättelsen
(minst 2 versioner) hade kontakt med Jöns Strömberg och hjälpte bl.a. honom med lite reklam för hans Tekniska Fabriken Dunder,
som tillverkade olja, fett och fernissa för läder. Jenny Nyströms tavla finns bevarad hos Glimåkra Hembygdsförening och hos
många privatpersoner.
Nr 24: Jätten slår tornet (av Glimåkra kyrka) enkel version med ensam jätte. Se Nr 3.
Nr 25: Julrosorna. Enbart blomman, inte Legenden om julrosorna. Se Nr 28.
Nr 26: Se Nr 5, 10, 29, 31 ( d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 27: Jätten Kull och Ljumma Gubben tar nappatag i Kullaskogen). Se och jämför Nr 8,
Nr 28: Legenden om julrosorna.
Legenden är Selma Lagerlöfs. Den handlar om den heliga natten, då göingeskogen förvandlades till paradisets lustgård i det
ögonblick som Jesus föddes.
Men när himmelens härlighet i den rätta timmen sänkte sig över skogen hände något dramatiskt. Abboten Hans, som gammal och
böjd lockats av ”Rövarmors” berättelse om en ”örtagård” i göingeskogen vackrare än hans egen vid Öveds kloster, hörde tydligt
änglarnas röster. Han hade lovat biskop Absalon att ta med en planta och om så skulle biskopen ge fribrev åt fredlösa rövare och
då förstås just ”Rövarmor”, hennes man och barn. Men när en skogsduva helt fredligt men oväntat landade på hans lekbroder hans
kala hjässa svek tron för denne. Han blev så förskräckt att han trodde att ”den onde” var i farten för att viska något frestande i
hans öga och skrek: ”Vik undan till helvetet, varifrån du är kommen!”
I samma ögonblick försvann den heliga nattens ljuvlighet. Abboten ”chockades” till döds men han knyta sin hand om roten till en
planta. Den planterades och biskopen kunde vid åsynen av julrosen uppfylla sitt löfte att fria de fredlösa. Den klentrogne munken
fick krypa in den göingska rövarhålan som botgöring för sitt tvivel på det gudomliga och för sitt hårda sinne.
Såhär slutar Selma Lagerlöfs berättelse:

”Men Göinge skog har aldrig mer firat frälsarens födelsetimme, och av all dess härlighet lever kvar endast den plantan, som
abbot Hans plockade. Hon har blivit kallad JULROS, och varje år sänder hon sina vita blommor och gröna stänglar upp ur
mullen vid jultiden, som om hon aldrig kunde förgäta, att hon en gång har vuxit i den stora jullustgården.”

Men den som hittar i Göinges skogar vet, att det inte är långt till glimtar, som påminner om vad abboten såg och hörde…



Legenden behandlades av Erik Månsson i både handtryck på olika material och större bonadsbilder. Den berättades i ord och bild i
Föreningen Nordens göingska ”Kistebrev” till julen 1960. Den är värd att läsa i sin helhet i Selma Lagerlöfs ”Den heliga natten
och andra julberättelser”, som med illustrationer av Inger Rydén utgavs på förlaget Legenda 1991.
Nr 29: Se Nr 5, 10, 26, 31( d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 30: Se Nr 18 (d.v.s. Silverklockan)
Nr 31: Se Nr 10 m.fl.( d.v.s.Släboarnas hämnd)
Nr 32: Julada (juladá, göingska=juldagen)
Nr 33: Unaman.
Sigfrid av Växjö som dog omkring 1030 var Smålands apostel och blev som Den Helige Sigfrid Sveriges skyddshelgon,
saligförklarad och skrinlagd 1342 tillsammans med brorsönerna och martyrerna Unaman, Sunaman och Vinaman. Sådana
legender fascinerades Erik Månsson av och fantiserade gärna kring dem med penna och snittkniv. Myter ur naturen, som trollen,
småknytt i skogen likaså. Sant eller falskt?
Nr 34: Släboarna (Jfr Nr 5,10,29,31)
Nr 35: Prästen Klow . Kan avse Detlow (Detlev) Klow i Hjärsås, som tydligen enligt någon sägen skulle ha blivit överfallen av en
örn. Kanske hade djävulen lånat dess skepnad? Detlow Klow  anges i Wikipedia som född 1661 i Österslöv och död 1730.
Nr 36: Herr Paul rider. Liten version. (Jfr Nr 4,12 samt även bilder i andra boxar)
Nr 37: Silverklockan ljuder över bygden. Se Nr 18,30,42,43, 54 och bilder i andra boxar)
Nr 38: Korset i Hittarp. Över ryttmästare A. Renner som stupade i duell här 1714.
Nr 39: Gora i Farlången (avser jättekvinnan Gora i sjön Farlången). Klipp med berättelsen finns.
Nr 40: (Ingen bild registrerad)
Nr 41: (Ingen bild registrerad)
Nr 42: Gert (avser samma berättelse som Silverklockan, jfr Nr 18,30,54 m.fl)
Nr 43: Drottning Hacka, här med nybyggare. Se Nr 22.
Nr 44: Gert (avser samma berättelse som Silverklockan, jfr Nr 18,30,54 m.fl)
Nr 45: Samma som Nr 9 ovan.
Nr 46: Kråkan sitter på kyrktornet/Mä sina ungar/Katten blåser i silverhornet/så dä rungar
Nr 47: Från Knislinge kyrka.
Nr 48: Glim och Norup, liten version (avser jätten Glim och riddaren Norup, jfr Nr 52)
Nr 49: Helgeå, vattnet ut från källan (Jfr Box Nr 6, Bonader och bygdebilder.
Nr 50: Bjassa-Håns (Hans) vid Leipzig. En göing utkommenderad i krig för Sverige. (Det har funnits Bjassa-Hånsar senare i tiden
också).
Nr 51: Ormstenen (Jfr Nr 23)
Nr 52  a+b+c: Riddar Norup. Över- och underdel
till Jätten Glim och Riddar Norup. (Jfr Nr 48)
Nr 53: S:t Olof . 3:e bilden I triaden (Jfr Nr 2)
Nr 54: Silverklockan. En med GOD HELG, en som
är samma som Nr 37. (Jfr Nr 18,30,42,43).



består av en hårdare stenart som inte helt slipats bort under istiden. Förr i tiden tog den som hittade en ormsten gärna hem den till
gården, för det sades att den skyddade just mot ormar.
Ormen var förr det kanske mest fruktade djuret och det finns många berättelser om människors
möte med ormar i Göinges skogstrakter. Försökte man döda en orm och misslyckades skulle ormen ovillkorligen hämnas. Ett knep
för att övervinna ormen var att ta en årsgammal hasseltelning och slå ner den i marken och rita en cirkel runt käppen. Sedan
skulle man säga till ormen att komma fram från sitt gömställe. Snart kröp ormen in i cirkeln och då gällde det att kvickt rycka åt
sig hasselkäppen och då var det lätt att döda ormen. Men om
man var långsam och ormen hann slingra sig kring käppen dog människan.
I vilket fall som helst är det viktigt att gräva ner en käpp man dödat en orm med i marken, annars
får man varje måndag sår i högra handen.
En spelman i Glimåkra stötte på en gammal orm, ryckte till sig geväret och sköt på den. Då
kom tusentals ormar fram och hade spelmannen inte varit trollkunnig hade han aldrig klarat sig.
Men alla hans barn blev krymplingar.
Vid Kilingeån vid Badaregatan står stenen.
Om fabrikören Jöns Strömbergs initiativ att få konstnärinnan Jenny Nyström att göra tavlan om flickan och ormen berättas på
lämpligt ställe i kommentarerna.

Eva Wigström
Eva Wigström föddes 1832 och dog 1901. Hon var född i ett bondhem i Asmundstorps socken utanför Landskrona och var väl
förtrogen med allmogens liv. Eva var verksam som journalist, författare och lärarinna. 
 

I januari 1881 kom hon första gången till socknarna i Östra Göinge och dit återvände hon sedan flera gånger och

fick en rik skörd av sägner och skämtsagor. Sägnerna trycktes 1882 i Folkdiktning II. Visor, folktro, sägner och en svartkonstbok.
Sagorna återfinns i Sagor och äfventyr upptecknade i Skåne som första gången utkom 1884.
Hon har själv berättat om sitt insamlingsarbete i Göinge i Vandringar i Skåne och Blekinge. Svenska Landsmål 1887.



Sagor och sägner på stenar
Det är ingen tvekan om att Erik Månsson skulle ha glatts åt att det idag finns stenar i Göinge som används för att berätta sagor
och sägner, ja – är det månne inte så att också just hans sätt att berätta och återberätta ligger i bagaget, när sådana tankar tänks i
Göinge? Han inspirerades av gammalt folks berättelser i bonader, som vävdes och broderades. Ärligt sagt apade han efter dem lite
högst medvetet, för han var både intresserad och imponerad. Han hade också Ewa Wigströms dokumentationsturné i Göinge som
en inspirationskälla.
Ett par ”sagostenar” kan illustrera detta:

Jätten Kull och Ljummagubben i Ljummabacken
Ljumma backe är en bokbeklädd kulle som ligger vid sjön Immelns västra strand, fyra kilometer
från dess sydspets. De gamla berättar att förr i tiden kunde man nattetid se ljussken från Ljumma
backe. En del som var nyfikna och modiga gav sig iväg till backen för att se vad det var för en slags eld. Men så fort de närmade
sig backen blev det alldeles kolmörkt. På dagen syntes inte ett spår efter nattens eldsken. De gamla sa att detta var ett tecken på att
lortaty och farligheter höll till i berget. Det var troll som bodde i backen och trollkungen kallades för Ljummagubben. Troll och
troll, folk sa att Ljummagubben var av jättesläkt, så han var inte
särskilt småväxt av sig.
Immeln är en stor och nyckfull sjö och det kan hastigt blåsa upp till oväder. Då är det alla trollen som är i farten. De färdas från
Ljumma backe i söder till Högön i norr. Ljummagubben kör själv i
täten med sina bockar eller svarta hästar. När han når Högön öppnar sig berget och Ljummagub-ben kör rätt in i berget som sluter
sig bakom honom. I berget bor Sjöfrun. Ibland hälsar hon på i
Ljumma backe. Hon färdas i en guldvagn dragen av fyra vita hästar och hennes guldlockiga hår fladdrar i vinden. Så om du är ute
på sjön när det börjar blåsa upp så är det ett gott råd att skyndsamt söka land. För det är inte vidare trevligt att komma i trollens
väg.
En gång såg en fiskare som var ute på sjön nedanför höjden en flicka komma ut ur berget. Hon
var minst så hög som ett träd som duger till fartygsmast. Hon gick ner till stranden med ett ämbar, hon grät och ropade:
– Varför ska jag som är minst alltid hämta vatten!
– Ja, är du liten så måtte det andra djävulskapet inne i berget vara så mycket större! ropade fiskaren.
Men det skulle han aldrig ha ropat, för när han sedan skulle ro hem med sin stora fångst kom han
inte ur fläcken. Han kastade de minsta fiskarna i vattnet för att blidka Ljummagubben men då
ropade det från berget:
– De är mina, både de stora och de små!
Då måste fiskaren kasta hela fångsten i sjön innan han kunde komma därifrån.
Sväng ner mot Nybygget (andra grusvägen när du lämnat Immelns samhälle) längs vägen mellan
Immeln och Breanäs så hittar du stenen precis efter du svängt ner.

Ormstenen
En gång var det en liten flicka som råkade ut för en orm. Hon hoppade upp på en sten för att undkomma ormen, knäppte händerna
och bad Fader Vår. Ormen, som ringlat upp på en sten bredvid, sjönk genast ner i stenen och förstenades. Stenen finns kvar än i
dag och kallas sedan den märkliga händelsen för Ormstenen. Nu ligger den inne i en villaträdgård vid den gata som följdriktigt
fått namnet Ormstensgatan. Men när det här lär ha hänt var det en skogsbacke här.
Geologer har en annan förklaring till den märkliga stenen. Den ormliknande upphöjningen



Sten och stenar
kan betyda mycket i en bygd som Göinge.
Storlek, olika former, grottor, allt av mystisk
metydelse, Stråk av brytbar granit och diabas,
en gång en ekonomisk ryggrad.
Erik Månsson gjorde två olika versioner
av Ormstenen, men det var Jenny Nyström
som uppmanad av smörjfabrikanten Jöns
Strömberg från Snöarp och Hästveda som
gjorde den riksbekant (se klippet).



Box 4 Porträtt (Här tillagd en Box 4 B med
påträffade porträtt)
Nr   1: Rive-Peren
Nr   2: Borringen (Originalet Per Nilsson. Jfr nr  )
Nr   3: Gullsmen
Nr   4: Sjunne (avser målaren Sjunne Persson i Glimåkra)
Nr   5: Franzén (avser källarmästaren Lars Olsson Franzén i
Glimåkra)
Nr   6: Lundberg (kyrkoherden Torsten B. Lundberg, jfr nr 31,38
o. annan box)
Nr   7: Paul Enertsen (kyrkoherden jfr även andra boxar)
Nr   8: Sven Månsson (riksdagsman)
Nr  9: Borringen (Originalet Per Nilsson. Jfr nr 2 och andra
boxar)
Nr 10: Vik
Nr 11: Svärtoren (Jfr box x nr xx)
Nr 12: Bier-Johan (Johan August Olsson I Glimåkra)
Nr 13: Lander (stenarbetaren Johan Lander, Glimåkra)
Nr 14: Sjöstedt (Emil Sjöstedt, jfr nr 37)
Nr 15: Jöns Svensson (lärareo  o. poet fr Glimåkra, verkade

    i Göteborg)
Nr 16: Nils Jönsson
Nr 17: Rosén
Nr 18: Wigholm (kantorn Harry Wigholm i Glimåkra)
Nr 19: Nevin

Nr 20: Henning Joh(ansson)
Nr 21: Roland Nilsson
Nr 22: Lüdicke (tyskfödde frisören i Glimåkra Albert Lüdicke)
Nr 23: Cederborg (snapphaneförfattaren Carl Aug. Cederborg)
Nr 24: Rut Heed (skolflicka som blev sjuksköterska i Ljungby)
Nr 25: Lola (skolflickan Lola Sjöö, som vuxen i Åhus)
Nr 26 - 28: Ingen registrering
Nr 29: Siri (skolflicka)
Nr 30: Ingen registrering
Nr 31: Lundberg, stor (kyrkoherde Torsten B. Lundberg, jfr nr 6,38)
Nr 32: Skrädden (torde avse en person kallad Skrädde-Nissen)
Nr 33: Kåwe (stenarbetaren och poeten Karl Viktor ”Kåwe” Persson)
Nr 34-35: Inga registreringar
Nr 36: Elof Elvall (byggmästare i Glimåkra)
Nr 37: Emil Sjöstedt
Nr 38: Lundberg (kyrkoherden, jfr 6,31)
Nr 39: Jon Olsson

En riksdagsman från Snarrarp
i Glimåkra borde kanske ha sett
ut ungefär såhär. Enklare version
gjordes för T.B. Lundbergs bok
Glimmarebygdens Saga. Obs.
spegelvändningen som förbe-
redelse för linoleumskärning!



Nr 40: Torsten Tell (snickare och friv. brandchef mm i Glimåkra)
Nr 41: Elisabet (oklart, möjligen Elisabeth Bernhoff h. till prästen Olof B)
Nr 42: Åga Mor (änka, jordbrukare, pionjär för ålderdomshem)
Nr 43: Ragnar Pers(son) (skomakare, friv. brandchef i Glimåkra)
Nr 44: Emil Nilssons döttrar (d.t. en kommunal förtroendeman)
Nr 45: Långe Jon
Nr 46: Bärsen (Bärsa-Olof, Olof Nilsson, trävaruhandlare  i Glimåkra)
Nr 47: Bagare Johansson (bagaren, kaféägaren Carl J.i Glimåkra)
Nr 48-49: Ingen registrering
Nr 50: Olof Nilsson (lantbrukare i Hittarp, Glimåkra)
Nr 51: Högsma Krämare (köpman Alfred Olsson, Högsma, Glimåkra)
Nr 52: Urmakaren (Jöns Trulsson ”JT” Svensson, Glimåkra)
Nr 53: Kung Erik (Erik XIV, jfr i olika boxar)
Nr 54: Roloff (kyrkoherden Roloff Andersson i Glimåkra)
Nr 55: Nils Lundgren (handlare i Glimåkra)
Nr 56: Björk (lärare, rektor Olof B. i Glimåkra)
Nr 57: Niels Brahe  (på Vanås, jfr box 1)
Nr 58 Trugot (Trugot Haas)
Nr 59: Bjassen (=Bjassa-Hans, jfr box x, nr xx)
Nr 60: Boalta Måns (efterlämnade backstuga i Bosarp, Glimåkra)
Nr 61: Bernt i Ekeröd (snickaren, bygdehistorikern Bernt Svensson,
Glimåkra)
Nr 62: Serman (fisk- och gårdfarihandlaren Nils Andersson Serman,
Glimåkra)
Nr 63: Kåwe (stenarbetaren och poeten Karl Viktor Persson. Jfr nr 33 ovan)
Nr 64: Bonde i Tockarp
Nr 65: Tockarpa Bengt (Bengt Johnsson)
Nr 66: Stor-Jan (Johan Gyllenstierna, edkrävare på 1600-talet)
Nr 67: Bengt (Bengt Johnsson, jfr nr 65)

Box 4 B med under arbetet påträffade porträtt)
Nr   1: Skottatorparen
Nr   2: Ella (3 bilder)
Nr   3: Ebbe (Andersson)
Nr   4: Gösta Jon
Nr   5: Anders Nilsson, Olastorp (snurrebussamagare)
Nr   6: Träskomakaren Nils Jönsson från Hästveda
Nr   7: Lasse Johansson ”Bagaren”, snitet t.h., elektriker, fotbollsspelare
Nr   8:
Nr   9:
Nr 10:



Box 5 Folkliv – Torp, kommenterad

Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens
Krönikebok (3 band) av Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5
 (”Betr. denna grupp hänvisas till ”Folkliv I” och ”Folkliv II” samt ”Bonader och Bygdebilder” och andra
skrifter” / EM:s notering på handskrivet register). ”Bonader och Bygdebilder” (1965) i liggande format(37x21
cm)  på 32 sidor innehåller många av Månssons linoleumsnitt. Här finns 1 st tryckt exemplar och ett som är
Erik Månssons ”layout” med bildkopior inklistrade på plats.
Gruppen i denna box handlar bl.a. om några av torpen i Glimåkra. Hembygdsföreningen har dokumenterat
sådana, varför de inte kommenteras närmare här. Notera i Box Nr 9 skriften ”KULLA-SKOGEN”.

Nr 1. Från farfars tid. Omslagsbild för samlingsskrift C.O. Svensson/Erik Månsson.
Nr 2 Jeppas. Jeppas torp i Östaröd. En svartvit, en i färgtryck.
Nr 3. Skärarens, ”Skärare-Karnas”
Nr 4 Socialisten. (hade Erik Månssons politiska sympatier).
Nr 5 Gamla gården (1) Jfr Nr 5:45
Nr 6 Tockarps stuga (scouternas)
Nr 7 Den underlige. 2 versioner, svartvitt och färgtryck. Tillkommen i en tid då utvecklingsstörning, demens etc
inte var kända begrepp och företeelser av detta slag kunde leda till kommentarer, avståndstagande,
idiotförklaringar.
Nr 8 Snickaren (1). Jfr Nr 1:28 nedan.
Nr 9 Tomassons. Rut Tomassons ygvaruaffär vid Jordbro mitt emot kyrktornet i Glimåkra.
Nr 10. Plöjaren.
Nr 11 ”Boalta Måns”. Plan över hans jordstuga i Bosarpå vårdas av Glimåkra Hembydgsförening..
Nr 12 Skomagarens. Torp i Kullaskogen längst ner mot Hjärsås. Först i husförhörslängd var Jöns Månsson f.
1833 i Vånga.
Nr 13 Rodatorpet: Erik M. skriver i pärmen ”Kullaskogen” i Folklivsarkivet: ”Soldattorpet Rodatorpet ligger
vid Farlången. Hörde till gården Trollakulla, byggt 1817, flyttat 1941. Bilden skuren efter beskrivning.”
Rodatorpet återflyttades från Kristianstad 2003. Ref.:Per Olofsson och Erik Månsson: Kullaskogen (utg. ca 1938
med historiska bilder och torpbilder av E.M. Dokumentexemplar i samlingen, Box Nr 3).
Nr 14 Löksmör Jfr Nr 1:34.
Nr 15 Knubbas. Ref.:Per Olofsson och Erik Månsson: Kullaskogen (utg. ca 1938 med historiska bilder och
torpbilder av E.M. Dokumentexemplar i samlingen).
Nr 16 ”Riveperen”. Gjorde liar och räfsor (allm. skånska: rivor) Jfr Nr 4:1.
Nr 17 Amerikabrevet: Bl.a GHÅ 1985:45 och emigrantlista i GHÅ 1990.
Nr 18 Ila Hannans: Jfr Nr 1:21. Stuga på Bosarps ägor. Ref. GHÅ 1985:23
Nr 19 Mot stormen (1). Jfr Nr 1:37. Kan ha syftat på julstormen 1902, jämförbar med sentida stormen
”Gudrun”. Den skövlade Kullaskogen.
Nr 20 De gamle
Nr 21  Ila-stugan: Jfr Nr 1:18. Stuga på Bosarps ägor. Ref. GHÅ 1985:23. SAKNAS i boxen.
Nr 28 Snickaren (2). Jfr Nr 5:8 ovan.
Nr 29 Bysmeden. En i svartvitt en i färgtryck.
Nr 30.Bast. Basttillverkning.
Nr 31 SÄASÄ. Skånsk samlings tidskrift. 1953. I. organisationen Skånsk Samlings tidskrift ”SÄASÄ” kunde
under 1940-1960-talen alltid räkna med Erik Månsson som illustratör. Skånsk Samling var då inriktad på
”Skåneland”, d v s Skåne, Halland, Blekinge och den danska ön Bornholm med vissa federalistiska funderingar
kring något mått av framtida självstyre. Sällskapet grundades 1937 av läraren, författaren och
hembygdsforskaren Ernfrid Tjörne (1891-1981). Årsboken SÄASÄ började utkomma 1942. Bland
medlemmarna fanns författare som Sven Edvin Salje, Gabriel Jönsson, K. G. Ossianilsson m fl. ”Säasä” var
benämningen på utsäde i mellersta och norra Skåne. I söder och på Österlen hette det ”så´sä”, d.v.s. på
nusvenska: utsäde. Jfr Nr 5:44, 46,47,50 nedan.



Nr 32 ”Borringen”. Originaler, vagabonden Per Nilsson. Väl dokumenterad i GHÅ, flera årgångar samt i Box nr
4. Jfr Nr 4:2, 4:9, 4:32, 6:5.
Nr 33 Bröd
Nr 34 Löksmör (2). Jfr Nr 5:14.
Nr 35 Trollabacken. Stilisering med Trollastenen.
Nr 36 Varggropen. Vargar fanns i Göinge in i mitten på 1800-talet.
Nr 37 Mot stormen (2). Jfr Nr 5:19.
Nr 38 Kasteskoveln (1). Format 18x25 cm. Svartvitt på ljusbrunt papper. .Kasteskoveln var en av lind tillverkad
sädesskyffel som bl.a. användes vid tröskningen, som då skedde med slaga. Jfr Nr 5:39,41,42.
Nr 39 Kasteskoveln (2). Ett mindre format i svartvitt visande vinden som viner in på tröskelogen och skiljer
agnarna från kornen. Jfr Nr 5:38,41,42.
Nr 40 ”Blinda Bengta”: C.O. Svenssons ”Sång om Blinda Bengta”. Poeten och orgeltramperskan Bengta Lindh.
Ref: GHÅ flera årgångar samt GSK III, m.fl. En mycket omskriven legendar. Ref.: Bl.a. GHÅ 1989
Nr 41 Kasteskoveln (1). Jfr Nr 38, 39 o. 42. SAKNAS i boxen.
Nr 42 Kasteskoveln (2). Jfr Nr 38, 39 o 41. SAKNAS i boxen.
Nr 43 ”SÄASÄ” 1954. Jfr Nr 5:31,44,46,47,50. En skrift om SÄASÄ finns i dokumentationen.
Nr 44 Titelblad SÄASÄ 1958.
Nr 45 Gamla gården (2). Jfr Nr 5:5.
Nr 46 SÄASÄ 1956. Jfr Nr 5:31,44, 47,50.
Nr 47 SÄASÄ 1957. Jfr Nr 5:31,44,46, 50.
Nr 48 Vildapeln
Nr 49 Vårdträdet
Nr 50 SÄASÄ 1958. Jfr Nr 5:31,44,46,47.

*
I boxen finns dessutom följande motiv:
Nr 51 ”Koljning” – 3 personer vid en brasa. Spöke utanför. Koljning=kvällning, kojll=kväll, man sitter vid
brasan.
Nr 52 VattningsStället – platsen där man låter kreaturen gå till vatten. Även människorna hämtade kanske vatten
där.
Nr 53-54 Två sidor ”Bernts bok”, Ordspråksboken, bygdemål, bygdevård, bygdebeskrivning. Torp, Typer,
Teckningar av Erik Månsson, Glimåkra 1965. Bernt= Bernt ”Mylle-Bernt” Svensson, snickare och
bygdehistorikere, rapportör till Folklivsarkivete i Lund.
Nr 55 Gammalt par i hög hatt resp huckle går till kyrkan i byn. Nr 56 Kasteskoveln (Handskovel)



Ett bondehistoriskt kulturdokument
från den pedagogiske berättaren
Erik Månsson handlar om hur tröskning
gick till en gång, t.ex. på Skottatorpet
i Kullaskogen. I sen tid kom elektriciteten
och den skulle man spara på. ”Blajs ud sojtet!”
betyder som på vaxljusens tid (då det också
skulle sparas) ”Blås ut ljuset!”.



Teckningscirkeln:
sockenbilder,
mönster, växter

Porträtt
Erik Bengtsson 12.10.54 Tusch
Fred Book, frisör, tecknare 12.10.54
Tusch
Inga Carlsson 19.10.54 Tusch
(maka t konstnären Henry Carlsson)
Ebba Fredlund 19.10.54 Blyerts
Gunnel klass  6  - 29.3.58 Blyerts
Gullvi 15.3.56 Blyerts
Emma Hansson 68 3/3 1956 ”En

blomma är hon
värd. Det är en
enkel gärd

av tacksamhet  för hennes goda mat
på fat och
vänlighet” Tusch.

Johannes Johnsson 10.10.43, 50 år
den 30.10.43. Tusch
Hasse Malmberg 23/5 55 Tusch
Lars Martinsson , Romperöd 23.5.55
Tusch
Göran Persson , Hemlinge 25.4.55
Tusch. Lantbrukare
Margit Persson . Blyerts. (troligen
Margit Persson som hade affär i gamla
mejeriet)
Göte Pettersson 23/5 53 Tusch

Tecknat och skuret för barn och vuxna
Erik Månsson var drivande i teckningscirklar för vuxna och i sådan konstnärlig verksamhet
samarbetade han med bl.a. de snickrande och målande konstnärerna Henry Carlsson och Teodor Stedt.
Bilderna ovan visar då vuxna personer, men det finns i särskilda små pärmar både blyertskisser och
färdiga porträtt av skolbarn. Dessa har också inspirerat de alster som finns bevarade under rubriken Ex
Libris.

På nästa sida har Månsson fångat en hel avgående sjätteklass 1938. Om dessa glimåkrabarn skulle vara
mycket att säga men särskilt kan noteras att Erling Erlandsson blev inte bara en duktur högerytter i
Glimåkras fotbollslag och pappa till landslagskaptenen Ingemar E. utan framförallt en av grundarna av
bagerimaskinsföretaget Glimek AB. Sverre Hultner blev en fabrikör (bl a båtbyggare tillsammans med
Bror Persson). Dessvärre omkom han i en flygkrasch under en tidig charterresa till Spanien. Seved
Olsson utvecklade konstnärliga anlag som borde ha glatt Erik Månsson.





Box 6: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker
utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band)
av Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer
i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5
Häftet Bonader och Bygdebilder finns i Box nr 2.
Flertalet av numren nedan går igen i boxarna 1-5, varför
förklaringar bör sökas i dessa.

Nr 1. 93 st originaltryck till boken ”Sagor och
Sockenhistoria” - (cit.: ”urval därur med beskrivning i
boken”). I samma kuvert har placerats ett exemplar av
”Sagor och Sockenhistoria del 1”. Någon Del 2 har inte
påträffats och det är osäkert om någon sådan framställdes,
eftersom Erik Månsson under de senare åren på 1960-talet
fick stegrade besvär med synen. Del I tillägnades
fullmäktigeordf., nämndeman, kyrkvärd m m Manfred
Svensson på Rumperöd, uppenbarligen i anledning av
dennes 60-årsdag 1963.

Nr 1:1 Jägare med spjut. Som tecknad version användes
bilden i Torsten Lundbergs ”Glimmarebygdens saga” 1938
(sid. 22), då med bildtexten: ”Jägare och fiskare taga bygden
i besittning”. Den boken innehåller flera teckningar och
några snitt av Erik Månsson, ett exempel på samarbetet
mellan honom och kyrkoherden under åren 1919-1939.
Nr 1:2 Jätten kastar sten på kyrkan
Nr 1:3 Släbornas hämnd (slättbornas)
Nr 1:4 Bönder kör sädessäckar
Nr 1:5 Unaman, (med Sunaman och Vinaman)
Nr 1:6 Röjare (=nybyggare)
Nr 1:7 Röjare, för tidskr. SÄASÄ 1948
Nr 1:8 Ormstenen Jfr nr 1:26 o 3:xx
Nr 1:9 Bäckahästen  Jfr 6:1:12, 59
Nr 1:10 Släbornas hämnd (slättbornas)
Nr 1:11 Släbornas hämnd (slättbornas)
Nr 1:12 Bäckahästen Jfr Nr 1:9, 59
Nr 1:13.Häst – inte med i boken och nog inte något med ”Bäckahästen”
Nr 1:14.Jätten Kull o Riddar Norup
Nr 1:15 Kyrka, - inte med i skriften, men kan vara tänkt som Glimåkra stenkyrka vid Glimån.
Nr 1:16 Röjare för nybyggnad
Nr 1:17 Stenröse – inte med i boken.
Nr 1:18 Människor, svart och vit – inte med i boken.
Nr 1:19 Grottan vid Kassaliarna. Jämförbar med den bortsprängda grottan i Trollanbackarna.
Nr 1:20 Röde Orm – efter Frans G. Bengtsson
Nr 1:21.Lysebjer i Kullaskogen, en plats för vårdkasar
Nr 1:22 Silverklockan  - berättelsen om den välklingande klockan i Glimåkra. Jfr  Box 3
Nr 1:23 Oidentifierat, ej med i boken
Nr1:24.Jätten Kull o Krumma gubben – Jfr Box 3
Nr1:25 Bild SAKNAS
Nr 1:26 Ormstenen Jfr Nr 6:1:8
Nr 1:27 Fornminne med soldyrkare i Tockarp
Nr 1:28 Släbornas hämnd (slättbornas)
Nr 1:29 Trollet slår av kyrktornet, Jfr andra versioner
Nr 1:30 Råbockar
Nr 1:31 Oidentifierat, ej med i boken
Nr 1:32 Släbornas hämnd (slättbornas)
Nr 1:33 Biskop Johannes Dros, trol. Kyrkoinvigning. Jens eller Johannes Dros, död 29 januari 1289. Ärkebiskop i Lunds stift
1280-1289.Dros var kanik i Lund 1256. Omkring 1279 blev han ärkedjäkne där men blev av domkapitlet vald till att efterträda
Trugot Torstensen som ärkebiskop då denne dog den 2 maj 1280. Valet skulle bekräftas av påven. En ny bestämmelse från
december 1279 påbjöd att ärkebiskopen måste resa till Rom för att få bekräftelsen. Trots att Jens Dros försummade att infinna sig
skickade påven en legat som överlämnade palliet och meddelade att han blivit vigd till ärkebiskop. Han bevarade det fredliga
förhållandet mellan kyrka och kungamakten, och stod på Erik Klippings sida mot de världsliga stormännen. Mordet på kung Erik



förändrade inte förhållandet till kungamakten. Juldagen 1287 krönte han Erik Menved i Lund. 1289 dog han i Århus och
efterträddes av Jens Grand. Källa: Dansk biografisk leksikon.
Nr 1:34 Släboarnas hämnd (slättbornas)
Nr 1:35.Glimåkra kyrka (ibland använd som titelsida och för postkort)
Nr 1:36 Sven Estridsson
Nr 1:37 Jättekvinnan Gora vid sjön Farlången. Hon var i valet och kvalet mellan Näsbergspojken (-jätten) eller Linebjersjätten,
som båda trånade efter henne. Jfr Nr 38
och 42 nedan. Harald Johnsson skrev om
denna sägen i Göinge-Minnen 1931
(finns i boxen).
Nr 1:38 Näsbergsjätten (äv.
Näsbergspojken) vid Rolstorpssjön. Jfr Nr
42 nedan, Li nebjersjätten. De två tävlade
om jättekvinnan Goras gunst.
Nr 1:39.Kyrkbyn från Trollabacken
Nr 1:40 Troll i Kullaskogen – ej med i
boken
Nr 1:41 Slä´boarna kör hem. Tillhär
Slä´boarnas hämnd
Nr 1:42 Linebjeresjätten dikar ur
Rolstorpssjön
Nr 1:43.Erik Menved,Johanness Dros
Glimager Örken år 1300(2 ex)
Nr 1:44 Rådjur – ej med i boken
Nr 1:45 Kyrkoxar
Nr 1:46 Präst i dansk tid. Möjligen en
inspiration av den kraftfulle,
kotroversielle Poul Enertsen.
 Nr 1:47.Silverklockan m ringaren
Nr 1:48 Stenkyrkan byggs
Nr 1:49 Glimåkra o Örkeneds kyrkor
Nr 1:50 Den lurade släbon
Nr 1:51 ”Borringen” m text ”På socknen
gick…” Text för häfte om ”Borringen”.
Se 1:52
Nr 1:52 ”Borringen” m bibeln i handen.
Text i 1:51
Nr 1:53 I minnenas rosengårdar Om kyrkoh. T Blundberg
Nr 1:54 Torsten Lundberg Text t nr 53
Nr 1:55 Önskeflundran
Nr 1:56 Okänd sägen.
Nr 1:57.God Helg Klockringning
Nr 1:58.Herr Paul rider till Stockholm (liten)
Nr 1:59.Bäckahästen Jfr Nr 1A:12
Nr 1:60 Tvillingoxar. Historien om att tvillingoxar släpptes iväg på egen hand med tanken att där de stannade, där skulle den
första kyrkan i Glimåkra byggas. Stenkyrkan där vid Jordbro ”finns” i någon mån i den nuvarande kyrkans västra del.
Nr 1:61 (Troligen) Soldaten Wihk (Jfr Box 4)
Nr 1:62 ”Borringen” (profil m mössa)
Nr 1:63 Drottning Hacka
Nr 1:64 Herr Paul, prästen Paul Enertsen, rider t. Stockholm
Nr 1:65 SAKNAS
Nr 1:66 SAKNAS
Nr 1:67 Råbockar
Nr 1:68 SAKNAS
Nr 1:69 SAKNAS
Nr 1:70 SAKNAS
Nr 1:71 SAKNAS
Nr 1:72 Röjare (=nybyggare)
Nr 1:73 Oidentifierat
Nr 1:74 Trollastenen
Nr 1:75 Kistebrev 1964 ”Kråkan sitter…”
Nr 1:76 Den lurade slä´bon
Nr 1:77 Herr Paul, prästen Paul Enertsen, rider t Stockholm
Nr 1:78 Röjare
Nr 1:79 SAKNAS



Nr 1:80 SAKNAS
Nr1:81 Byanamnen berätta
Nr 1:82 Feen i Trollabackarna
Nr 1:83 Biskop ?. Ej med i boken.
Nr 1:84 Legenden om julrosorna
Nr 1:85 Kyrkoherde T B Lundberg
Nr 1:86 Sven Svensson, bonde på Tranevik
Nr 1:87 SAKNAS
Nr 1:88. Jätten Glim

Nr 2. 74 st originaltryck till ”Bonader och Bygdebilder” (Hänvisningar t sidor i
denna)

2:1 Brännandet av Vanås del 3 i triad. Sid. 5 i häftet Bonader etc.
2:2 Brännandet av Vanås del 1 i triad. Sid. 5 i häftet Bonader etc.
2:3 Den yttersta domen. S. 7
2:4 ”Blinda Bengta” Lindh. Till Nr 6:17, 18 o. 19 nedan. Inte med i häftet.
2:5 Minns du plöjaren? Textsida, bild 2 i triad
2:6.”Här är en pilt som hafwer 2 fiskar”.S. 7, bild 3 i triad
2:7”Den som är störst i himmelriket”. S 7, bild 1 i triad
2:8 Till havet. Nr 3 i triaden Från skogen med Helge å till havet
2:9 Med Helge å. Nr 2 i triaden om Helge å
2:10 ”Att resa hem”. Berättelsen om Den fångne Arild. Samhället Arild nämns tidigt som
”Hellij Aruitz Leije” ca 1524- Arild (av mansnamnet Arvid) skulle ha varit ett lokalt utnämnt helgon. Se nästa. Berättelsens
ursprung oklart.
2:11”Han gifte sig”. Den fångne Arild, bild 3 av 3.
2:12 SÄASÄ, Såningsmannen vilar. Från sid 1 i Bonader o Bygdebilder samt i SÄASÄ
2:13 ”Den fångne Arild”, bild 1 av 3
2:14 Göinge (ryttare), del i triad
2:15 Göinge (ryttare), del i triad som Nr 6:2:14
2:16 Fädernas gård. Text
2:17 ”Jag minns den blinda. Text I. Till Nr 6:2:4
2:18 ”Jag minns den blinda. Text II. Till Nr 6:2:4
2:19 Till bild/text-svit med nr 4,17,18 i denna förteckning
2:20 Vårdträdet. Text
2:21 ”Vår levnads ljus”. Omslagsbild till häfte om de gamle. Se 6:2:37
2:22 ”Nu är den öde. Den gamla gården. Text I. Se Nr 6:2:25
2:23 ”Står hon här vid renen”. Nr 2 av 3 om göingeblomman. Se nedan 6:2:29, 40
2:24 Viking. Röde Orm efter Frans G Bengtsson.
2:25 ”Men kära minnet…” Den gamla gården. Text II.. Se Nr 6:2:22
2:26 Niels Brahe, del 3 i triad om Vanås, sid 5 i häftet Bonader och Bygdebilder
2:27 Sjunne. Målaren Sjunne Persson, ett 1920-1940-talsoriginal i Glimåkra
2:28 Riddar Norup. Ovandel till bild som förekommer bl a i Box 2.
2:29 ”Mjuk emellan sten och rös…” Göingeblomman. 3 av 4 tillsammans med 6:2:23, 40
2:30 Jätten Glim (2ex). Jätten i Kullaskogen.
2:31 Edkrävandet, del I (2 ex). Ej med i häftet
2:32 Edkrävandet, del II (2 ex). Ej med i häftet
2:33 Svärt-Orren. Se Box 4:porträtt
2:34 ”Det var doft av säasä”. En doft av såsäd hos dåtidens handelsman. Se 6:2:38
2:35 En stund. Text till Plöjaren. Sid 8 i häftet, nr 3 av 3
2:36. Vårdträdet
2:37 ”Vår levnads ljus”. Jfr Nr 6:2:21
2:38 ”Det doftade säasä hos handelsman”. Se Nr 6:2:34
2:39 Socknens skildrare, kyrkoherde Lundberg
2:40 Vägvårda (i 2 spalter). Göingeblomman. Se Nr 6:2:23, 29, 44
2:41 Legenden om julrosorna
2:42 ”Gull-Smen”, ej identifierad
2:43 ” Borringen”. Snitt en face med psalmbok i ena handen och en korv i den andra. Handlar om en historia berättad av
skriftställaren i Broby Pehr Johnsson enl vilken ”Borringen” under en högmässa skulle ha tappat psalmboken och – när han
böjde sig ner efter den – även lite färdkost som han brukade ha i fickorna.
2:44 Blyg och anspråkslös. Göingeblomman jfr Nr 6:2:23, 29, 40
2:45 Riddar Norup
2:46 Omslagsbilden i häftet Bonader och Bygdebilder. Färgseparation.
2:47 Jätten slår tornet.
2:48 Brännandet av Göinge. Ej med i nhäftet



Exempel på bonader som 3-bilds skådespel, av Månsson kallad ”triad”.
Här är det ett överfall på Vanås slott som  skildras.

Erik Månsson har (märkligt nog) inte lämnat efter sig något bildverk över
angreppet på Glimåkra med bortrövandet av kyrksilver och bibel
i samband med brännandet av kyrkan och prästgården.

2:49 Röde Orm möter folket. Jfr tidigare om Röde Orm. Två bilder tillsammans
2:50 Viking. Annan version av Röde Orm-temat.
2:51 Trol. Ang Nord. 7-årskriget. Ej med i häftet
2:52 ”Havet är grått”
2:53 Färgseparation till Nr 6:2:54 nedan
2:54 Legenden om julrosorna. Se 6:2:53 ovan
2:55 Julrosorna med färgseparation
2:56 Ugglehera. Triad
2:57 ”Riga Kitta köper Yngse för två lass pengar”. Berättelse från Yngsjö i Månssons hemtrakter.
2:58 Plöjaren. Det 1 av 3, Se Nr 6:2:5, 35 och nedan
2:59 Trol Nrd 7 årskrigete. Ej med i häftet
2:60 Från skogen
2:61 Östanå. Hör egentligen till de tre bilderna om Helge å.
2:62 Abboten på Bäckaskog. Till en triad om det dramatiska som hände abboten.

Nr 3 Göinge – triad, röd
Nr 4 Brandkårens jultidning 1939 med många Månsson-bilder
Nr 5 ”Borringen” folder
Nr 6 Kyrkan, uppslag
Nr 7 Nu är en tid – vykort
Nr 8 Stiagöingen. Den göingske tillverkaren av trästegar, som sålde Skåne runt
Nr 9 Öde är gården
Nr 10 Amerikafarare, inspiration till Glimåkras emigrantlista i GHÅ 1990.
Nr 11 ”Stor-Jan” – Johan Gyllenstierna, 5 röd
Nr 12 Bondefred
Nr 13 Niels Brahe (1). Jfr Nr 6:19 nedan.
Nr 14 Sten – triad om stenbrytningen
Nr 15 Julrosorna – dubbel, blad
Nr 16 Plöjaren (Jfr i Nr 6:2 ovan)
Nr 17 Hjärsås bonad
Nr 18 Uglehera´ utkast
Nr 19 Niels Brahe (2). Jfr Nr 6:13 ovan.
Nr 20 Roloff. Prästen Roloff Andersson
Nr 21 Natten är kommen
Nr 22 Sådden, stor
Nr 23 Vildapeln, stor bild
Nr 24 Kasteskoveln. Jfr Box 5 (4 nr)

OBS Bilden är en hopmontering av 2 delar
Tryckeriet:



Box 7: Kommentarer till bildmotiv
Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5

Mönster
Nr 1 Vägvårda (=Cikoria). Format som häftet ”Bonader
och Bygdebilder”. På baksidan 3 bilder: Sommar vid
havet, Havet är grått och Höst vid havet
Nr 2 ”Tiden flyr som en skjuten pil”
Nr 3 Vinjett – tycks vara tänkt för böcker/bibliotek
Nr 4 Glimåkra k:a. GOD HELG 1952, fågelperspektiv fr
sydväst
Nr 5 ”Vaoa” – våren (Flicka med fågel i handen)
Nr 6 Fågel, stiliserad.
Nr 7 Papyrus, växten och fåglar, kanske tänkt för någon
biblioteksbroschyr
Nr 8 Blomma 14x14 cm
Nr 9 Mönster 14x20 cm
Nr 10 Sommar, vykort, ev Nr 1 ovan, baksidan med
Sommar vid havet
Nr 11 – ”Sju (7) st triangelblom, 100-tal sådana komma vidare” skriver Månsson på boxens lock. Här finns lite mer än så i en
sammanställning av 10 trianglar med johannesört, blåklocka, en titeltriangel med ”Midsommarnatten plockar jag klöver och
timotej…”, klöver, timotej, karibacka/rölleka, linnéa, solvända, luktviol, ängsull och förgätmigej. Denna bildkomposition prydde
Kistebrev nr 22:1966. Se om Kistebrev i andra boxar.
Som lösa trianglar finns 4 motiv: sandlilja, linnéa, vägvårda och ängsull.

Textiltryck
a. Herr Paul – stor kliché
b. Stenmosaiken (vid Månssons lärarbostad intill Glimåkra-skolan).
c. Herr Erik härjar  (Erik XIV)– domest(ik)
d. Jul i Göinge – den heliga natten – domest(ik)
e. Min hembygd
f. Löpare - triangelblom
g. Bonad t. Henry, sidean Avser konstnären Henry Carlsson
h.Göinge
i. Amerikafarare
j. Bonad, siden
k.2 st triagelblom, johannesört, blåklocka
l. Helgeå
m.Göingeflickan
n. Natten är kommen, siden
o. Sidenschal, göingeblomman
p. Göingeblomman, schal, billigt tyg
q. Löpare, siden, djur
r.  Schal, siden, gul Glimåkra sigill

VIMPLAR var populära att fästa på snöre mellan cykelstyre och framhjulsnav. Månsson gjorde sådana oftast med historiska motiv
som priser i skolans trafiktävlingar. Följande är bevarade, varav 4 på tyg:
1959 Herr Paul rider till kungs, 1960 Trollabacken, 1962 Mickel Göings hjälteritt, 1963 Kung Erik 1563 (på papper), 1965 Erik
Riddar Trugot Hass 1410.

/OBS: Textiltryck i särskild rulle i Box Nr 9./

Hans respekt för det kvinnliga handarbetet och viljan att låta sig inspireras borde
i framtiden kunna vara en inspiration att ta vara på hans bilder även i
textila arbeten./PR



Box nr 8: Småtryck med kommentarer
Box 8: Kommentarer till ”Småtryck” (Ej listade av E.M.)

Referenser: GHÅ = Glimåkra Hembygdsförenings årsböcker  utg. fr. 1985, GSK = Glimåkra Sockens Krönikebok (3 band) av
Torsten B. Lundberg.
Hänvisningar: Enligt principen Boxnr:Bildnr:Undernummer i bildsvit, t ex: Nr 1B:16:5

Här har Erik Månsson samlat en mängd små illustrationer, varav några finns även på andra ställen.

1. Kuvert med ”lektionsutkast”, motiv, proportioner människokropp, huvud, skärmönster mm
2. Illustrationer: Gamle Bäcken, De gamla, Amerikabrevet, Trollabacken, Mot stormen, Vildapeln, Mor lägger löksmör, Sådden –
2 motiv, Tåget
3. Kuvert med ”Div. tryck. Sagan om Rödluvan mm”: Torpare, jägare, Man/kvinna/fågel/löjtnantshjärtan, Jesusbarnet, Lindahl
(med d:et spegelvänt) (kan möjligen handla om en ung polis Liljedahl som kom till Glimåkra vid sekelskiftet 1900, Kistebrevet,
Den blinda (Bengta Lindh) bild + text, Kung (kan vara Carl XIV Johan kanske), Niels Brahe, Yttersta domen – som blev en triad,
Örkened brinenr (2 st), En helt oidentifierad, Ryttare med gevär, Jönsson och Hasselqwist, Råbockar, Ros som triptyp lodrät,
”Göhto” ????, Vägvårda (som postkort).
4. förslag till kudde eller duk i linoleumtryck (Momors glasögon, format ca 25x25 cm.
5. Helge å (temat skogen,Helge å, havet, 3 bilder
6. Liljekonvalj. Kung liljekonvalj. Postkort för Kristianstads Hemslöjdsförening med bild och text av Erik Månsson.
7. Vip – vår 5 bilder med vipor
8. Damen med violerna (rund bild)
9. Fåglar i blomstermotiv
10. Påfågel (far+son+fågel)
11. Påfågel och vitsippor
12. Plantera ett träd, flicka planterar (2 st kort)
13. Ex Libris anonymt
14. Renar på fjällkammen
15. ”Livets sång om ett kvitter i det blp, målet hitta, jag vill nå”. Ex Libris.
16. Göinge (Flicka med blomma)
17. Trollastenen (2 ex olika färg)
18. Rådjur (använt som skriftomslag)
Nedanstående samlade i buntar med korta beskrivningar
19. Några naturbilder från Gärds härad
20. God Helg-motiv
21. Niels Brahe – 2 st
22. Småkort, tockarpsstugan,helgkort
23. Hjärsås kyrka, 2 st
24. Glimåkra
25. Diverse
26. Fotoklubben – små kallelsekort
27. SÄASÄ 1958

Inspirerad av bonader
Erik Månsson erkände oreserverat att han i sitt konstnärsskap var mycket
inspirerad av de bonader som kvinnor framställde. Han försökte att omsätta detta
i sitt bildberättande men ville också arbeta som de gjorde i textilt material. Med
tryck var det nu en helt annan sak än att väva och brodera.
Månssons bevarade alster på silke och linne får betraktas som försök och man
må påminna sig att han alls inte hade de tekniska förutsättningar som han skulle
ha behövt för mera lysande resultat.



Box 9. Tillagda bilder som inte listats av Månsson

1. Kuvert med en ”fris” av 9 bilder, tecknade från Glimåkra kyrkas torn ca 1958.
Användes delvis tillsammans med av Jan Bengtsson nytagna bilder i GHÅ 2004
Dessa teckningar är en gåva till hembygdsföreningen från systrarna Saga och Vivi Nilsson,
Nu Saga Karlsson i Jämshög och Vivi Persson i Vinslöv. De är döttrar till Edvin Nilsson och
Hans hustru Anna. Jfr GHÅ 2000.

2.  Rulle innehållande förlagor med rubr. Pehr Johnsson (skriftställaren i Broby), Anders i Bösakulla 1676 (ett överfall), SÄASÄ
(tidskriften) 1953, samt ritningar för snideriet till den bibliotekslåda som innehas av hembygdsföreningen och som visades på
utställningen i Vävstolsmuseet 2008.

Små kuvert
3. Kuvertet: Elevarbeten och skolinitiativ

Elever har gjort skisser och prövat på att skära i linoleum. Et exempel blev postkort till förmån för en skolresa
(skogsnymf i Trollabackarna ritad av Jan-Inge i klass 3). Ett God Helg-kort ritades av Inger 1956.
Kuvertet: Blyertsskisser och spegelvändningar (spegelv. Ett måste för linoleumtryck). Det är material till olika
småskrifter med bild och textsidor som utfördes  i linoleum.
Kuvertet: Biografi och utställning 2008
Månssoniana ur konstnärslexikon samt broschyr och klipp betr utställningen 2008.
Kuvertet: Ex Libris – ett antal sådana som Månsson gjorde åt skolbarn
Kuvertet: Gåtor – bevarade från skolan
Behandlas i GHÅ 2010.
Kuvertet: Korrespondens med lantbr Artur Svensson i Snarrarp
Handlar om  församlingshemmets styrelse samt gemensamt arbete med klippsamling om Glimåkra.
Kuvertet: Östra Göinge Lärarsällskap
Månsson illustrerade utskick från sällskapet, här porträtt av förf. C. Aug. Cederborg samt en bild där ”Stor-Jan”
d.v.s. Johan xxxxxx  kräver trohetsed av göingarna.
Kuvertet: Glimåkra Antiqua, skolresa 1956. Bilderna av röjare (nybyggare), Erik XIV som angripare, Mickel
Göing och friskyttarnas korsade göingebössor. Även detta var tryck som gjordes till förmån för skolresa.
Kuvertet: Folkbiblioteket, dubletter. Nyförvärv och katalog med illustrationer som finns i Månssons olika boxar.

Stora kuvert
Kuvertet: Udda bilder, udda ändamål. Förteckning påkuvertet. Särskilt notervärda: Glimåkra gymnastikfest 1930
samt ”Snurrebussamagaren”, svarvaren Anders Nilsson i Knapstorp.
Kuvertet: Linoleumtryck på textil och cykelvimplar (pris i trafiktävlingar)
Kuvertet: Kistebrev, dubletter
Kuvertet: Exempel på provtryck Visar moment i framställningen av linoleumtryck.
Kuvertet: Icke registrerade bilder. Finns delvis i andra  boxar men här har tillagts kopior med text och porträtt
rörande personer som var speciellt aktuella i Glimåkra i mitten av 1900-talet.

Kuvertet: Bonader. Historiska ”triader” (3-bilds), separata och i kistebrev.
Kuvertet: Dubletter. Ur denna del av samlingen har i första hand valts de bilder som inramade visas på Västergård
sedan våren 2009.

4. Album med inklistrade tidningsklipp. Kristianstadstidningar.





Erik Månsson i böckernas värld

”Det är inte mycket man vet om bibliotekets äldsta tid”, konstaterar glimåkrasonen C.F. Glimberg i Glimåkra Sparbanks 100-årsbok

(Glimåkraboken II, bygden och sparbanken).

Här åberopas en utredning gjord av Erik Månsson, som säger att den år 1848 valde ”ambulatoriske skolläraren Sven Gunnarsson

Helander” skulle ha grundat ett sockenbibliotek redan året därpå. Att han var en ambulatorisk lärare betydde att han fick flytta sig (till

fots eller per hästskjuts om tillfälle bjöds) till ställen i socknen där barn fanns och undervisning kunde bedrivas.

  Från 1850 skulle anslag ha beviljats först ett treårigt, som väl kan kallas startanslag, på 33  Riksdaler Banko och därefter 16 Rdr per år.

När sparbanken hade tillkommit 1867 kunde smärre anslag lämnas av denna och socknen använde även hundskattemedel till det

kulturella ändamålet.

Från 1880-talet med prästen Paul Henrik Paulsson, som då kontrollerade det mesta i socknen, hade troligen haft biblioteket på

pastorsexpeditionen men nu flyttades det till det södra gavelrummet i kommunalhuset vid Jordbro. Där bodde

poststationsföreståndaren S.P. Paulin och han fick bli bokutlånare under de första åren.

  Om Sven Persson Paulin kan (2008) f.d. rektorn vid Katedralskolan i Lund Örjan Paulin berätta:

- Jag börjar med att citera ur ”Några fakta om posten i Glimåkra under dess första år” av Erik Lindgren (1989). Han skriver:
”Som en följd av att postverket tog över ansvaret för kronobrevbäringen inrättades den 1 januari 1874 en poststation i
Glimåkra. Dess överordnade chef var till en början postmästaren i Hässleholm, men blev sedermera postmästaren i
Kristianstad. Till föreståndare för poststationen i Glimåkra utsågs postföraren Sven Persson med 150 kr i årsarvode. Detta
höjdes från 1876 års ingång till 200 kr.”
  1880 tog sig Sven Persson familjenamnet Paulin, och i längder över poststationsföreståndare och andra officiella dokument
skrivs han som S. P. Paulin. Sven Persson Paulin föddes 1853 i Tranevik och dog 1890. Han gifte sig 1875 med Hanna
Gustavsdotter (1856-1925), född i Görbjörnarp. Paret fick fyra pojkar: Henrik (1876-1919), Ernst  (1878-1954), Gustav (1881-
1886) och Algot (1889-1970).
Henrik gifte sig 1898 med Helena Jönsson (1874-1900) från Östaröd. De fick ett barn, Henning (1899-1984) – min far. Den
förste ”postmästaren” i Glimåkra var alltså min farfarsfar!
  Ernst emigrerade till Amerika 1896. Algot förblev hela sitt liv Glimåkra trogen. Han och hans pigga hustru Hilda (1893-
1992) blev något av ett kändisar i byn, i alla fall på den folkliga dansens område.
  När min far var 13 månader gammal dog hans mor Helena. Då ryckte fars farmor Hanna, ’Pausstahannan”, in som
ställföreträdande mor för den lille pojken, och hon fungerade som sådan tills far blev konfirmerad och därmed hade att
försöka ta sig fram i livet på egna ben. (Hans far, Henrik, emigrerade till Attleboro 1901 och avled där 1919). Via
’Pausstahannan’ fick far en del kunskap om sin farfar, förste ”postmästaren” i byn, kunskap som han gärna förmedlade till
mig och till andra. Bland annat ett par tidningsurklipp ur Kristianstadsbladet. Där kan man bl.a. inhämta följande:
”Sven Paulin hade ansvaret för posten i Glimåkra från 1874 till sin död 1890. Eftersom han var ensam på den lilla
postexpeditionen i sin bostad i gamla kommunalhuset talar allt för att han har slagit stämpeln på det frimärke som Jan-Åke
Dahl för en tid sedan köpte av en frimärksfirma i Stockholm.
Sven Paulin fick gå den drygt 15 km långa vägen till Hästveda för att hämta posten. Det fanns en bestämmelse som sade att
bönderna i Njura, Glimminge och Nordanå skulle skiftas om att ge honom ett mål då han passerade.”
  Glimåkras förste ”postmästare” präglade min far, kan man säga; Far var känd i socknen, inte alltid kanske som Henning
Paulin – men definitivt som ’Pausstahänningen’

”Bagarmor” bibliotekarie

Efterträdare som färgaren P.I. Sjölin och bagarmor Ingegerd Persson kan ha haft biblioteket i sina hem men med polisen August

Liljedahl 1898-1906 kom det tillbaka till kommunalhuset.1916 var det dags för flyttning igen och då disponerades en lokal i

Missionshuset. Fröken Tilda Svensson skötte utlåningen och Erik Månsson angavs från 1930 som officiellt utsedd bibliotekarie. Då

samordnades skol-, kommun-, IOGT- och ABF-biblioteken till ”Glimåkra Folkbibliotek”.

  Arbetarnas ABF hade haft sitt bibliotek i gamla Folkets Hus på toppen av åsen, nu Hälsovägen. Det hade ända sedan 1918 föreståtts

av snickaren och sedermera brandchefen Torsten Tell, medan IOGT förstås hade sina böcker i Godtemplarsalen vid Kilingevägen, från

1929 vårdat av läraren Knut Merwald.

  Katalogen 1936 tycks vara den första riktigt ambitiösa, omfattande sammanlagt 80 sidor. Den pryddes av ett ”månsasnitt” i färg, den

rätt ofta i olika versioner använde ”markröjaren”, föreställande en av de första som röjde och svedjade mark i Göinge.

  Lite senare flyttade biblioteket snett över gatan till ett par rum i det gamla, röda bagarhuset på Bagareliens västra sida, idag lysande

gult. Där stannade det till 1953, då böckerna bars tillbaka till kommunalhuset, och där finns de idag som en del av Östra Göinge

kommunbibliotek.

  Det frö som tidigt hade såtts till en kulturverksamhet med plats för mer än Bibeln, Psalmboken, Katekesen och Postillan hade slagit

rot och vuxit till sig och skulle med Erik Månsson få en värdig örtagårdsmästare, för i hans sinne fanns gott om plats för både tro,

vetande, fantasi och humor. Han tycks ha intresserat sig för biblioteket redan från början, kanske med allmänt kulturella utgångspunkter

men sannolikt också i hög grad vad han ansåg sig behöva i sin roll som lärare. Därför var ett skolbibliotek i skolan på Åge backe ett

måste och nu var det böckerna som skulle göras ”ambulatoriska”, d.v.s. i boklådor flyttas ut till och mellan de mindre skolorna i

Vesslarp, Högsma, Östaröd och Kjellstorp.

  I det gamla kommunalhuset kunde Månsson ta sig an en, förmodligen helt oavlönad, biblitekstjänst för vuxna, provisoriskt till en

början men helt klart under utveckling. Nästa steg blev då en ”marknadsföring” av kulturbudskapet om böckernas värld. Det skedde

med av Månsson egenhändigt illustrerade broschyrer. ”Folkbiblioteket i Glimåkra, gamla kommunalhuset vid Jordbro” presenterades med

öppethållande, lånevillkor mm som t.ex. 10 öre i böter per bok och vecka för omotiverade dröjsmål, när tre veckors lånetid hade gått



ut). Ordning och reda skulle det vara, men ”om låntagaren förebär godkända skäl till dröjsmål kan bötesbeloppet nedsättas”. Man

kunde ju faktiskt på den tiden räkna med snöhinder! Nyförvärv listades, och listan växte så småningom till sig mellan broschyrerna.

Påminnelselappar om tider och villkor delades ut, illustrerade med en ”månsateckning” som erinrade om vad man kan skörda från

”kunskapens träd” – även om nu detta alltid ansetts vara på gott och ont. Det verkar som om bibliotekarien kunde sköta verksamheten

med stor självständighet, åtminstone så länge det inte kostade extra.

  Samordningen av kommun-, skol-, ABF-, IOGT- biblioteken fullföljdes 1943, då de förenades och 1946 kompletterades med det

bibliotek som jordbrukarungdomen byggt upp inom sin organisation JUF.

Från 1960 utgavs daterade tryck med beteckningen ”Reklamfolder”. I foldern berättas om påträffade anteckningar i en bok, som gav

ledtrådar till hur bokutlåningen började i Glimåkra. Läraren Helander hade fått gehör hos några åboar, men långt utanför kyrkans

inflytande på urvalet kom man inte. Litteraturen som bjöds var till övervägande del av teologisk karaktär.

En ”reklamfolder för nyförvärv, historik, sockenskrifter och hembygdskunskap” skulle det vara. Läraren Erik Björk hade då övertagit

rollen som bibliotekarie från Erik Månsson. Denne fortssatte dock att medverka, nu med ett färgryckt linoleumsnitt, ”Bröd”, som

utförts till konservatorn Carl Otto ”CO” Svenssons diktcykel ”Från farfars tid”. Här görs reklam för ett ”Biblioteks- och

Bygdevårdsmöte i Boalt”. En särskild bygdevårdskommitte fanns då som föregångare till hembygdsföreningen. Filialföreståndare i

Boalt var Henning Lindwall, som själv skrev in sig i hembygdspoesin med sin ”Vårt göingeland” (rikskänd genom Göingeflickorna).

  I detta reklamblad noteras ”Bibliotekets franska språkkurs” och tillhandahålls en kort ”Läsövning i gammalgöingska”. Så vårdar man

kulturspråken!

  Reklamfolder nr 7 har färgsnittet ”Jeppes Östaröd” på framsidan och en kort berättelse om Jeppa Olsson (född 1838) och hans torp,

som 1952 köptes av lektorn C.F. Glimberg och därefter har stannat i denna glimåkraättade familj. Ett annat torp var aktuellt 161,

”Boalta-Månsens” backstuga i Bosarp. Den hotades av rivning men köptes av kommunen för 300 kronor av medel ur mejerifonden.

”Bestlånelistan” i Glimåkra 1961 toppades av Olle Länsbergs lite småekivoka ”Käre John”.

  Så fortsatte det med biblioteksfrämjande Månsson-bilder och ett specialnummer (10) som handlar om ”litteratören” Per Möllers

(1856-1922) insamlade skånelitteratur. Per härstammade från Östaröd och Bolbrotorpet i Hittarp och bodde senare i ett av de röda

husen alldeles norr om kyrkan. Hans samling finns numera på biblioteket i Osby.

”Ex libris” – för läsintressets skull

Många skolbarn fick tecknade eller linoleumskurna ”Ex libris” med baktanken att dessa klistermärken skulle få barnen att vilja äga och

våda böcker. Här följer en förteckning av de ”Ex libris”-märken som hittills påträffats vid genomgången av den samling av tryck som

via förtroendemannen Manfred Svensson i Rumperöd och dennes dotter Lydia Hultin i Ljungskile kommit i hembygdsföreningens ägo

och vård (delvis en parrallell till vad Månsson lyckades placera i Folklivsarkivet i Lund). Utformningen av dessa märken ser ut att ha

skett under tiden 1950-1960. Det finns inga belägg för att Månsson gjorde sådana tidigare annat än möjligen i enstaka fall.

A.S. (en råbock vid solnedgång), Arne Appelgren (kulstötare), Britt-Marie (flicka med bok under blommande träd), Bertils bok (pojkprofil

och blomma), Bos bok (pojkprofil), En bokläsare (opersonligt märke), Dan Bengtsson (på väg mot ett slott), Marie (en ros och en fågel,

Märtja Hjelm (en bar flicka lyfter ett stenblock vid en rad av blommor – tankens kraft?), Svens bok (pilbågsjägare med hund), Snapphane

(opersonligt märke), W.H. (lurblåsande flicka).

  Ett antal ”Ex libris” har sammanställts och inramats för utställning 2008 och för fortsatt bevarande inom hembygdsföreningen.





Erik Månsson
som journalist
skrev om Glimåkra under många år
i Kristianstads Läns Demokraten,
som startades 1933 utifrån några
socialdemokratiska valtidningar.
Erik Månsson var en tillskyndare
och en medarbetare i Glimåkra.
När tidningen lades ner 1957,
övergick Månsson till att skriva
i Kristianstadsbladet. Han skrev
och illustrerade i ett antal
tillfälliga tidskrifter för ideella
föreningar. Några bevarade klipp,
tillvaratagna 2008 har klistrats in
i ett album.
Månsson betonade i olika samman-
hang sin dragning åt journalistiken,
men  i så fall hade han n0g blivit
något så ovanligt som både skrivande
och tecknande.

Erik Månsson som ”journalist”

Erik Månsson skrev en gång i ett brev till förtroendemannen i
Glimåkra Edvin Nilsson att han visst skulle göra sitt bästa i ett
kommunalt uppdrag,
men han tyckte själv att han bäst kunde gagna sitt parti som
”journalist”, d.v.s. skribent i tillfälliga skrifter och mera permanent i
den dåvarande socialdemokratiska tidningen Kristianstads Läns
Demokraten, som styrdes av Broby-sonen, riksdagsmannen Nils
Elowsson (1890-1999).

Tyvärr finns det inga klippsamlingar från de tidigaste årtiondena.
Om man vill söka efter Erik Månssons medverkan i Demokraten, får
man stödja sig på tidningsarkivet vid Universitetsbiblioteket i Lund,
där gamla ”lägg” finns årgångsvis.

De klipp som finns mellan pärmarna här hade Erik Månsson själv lagt ner i ett kuvert i de åtta ”boxar” med teckningar och
linoleumtryck, som Glimåkra Hembygdsförening fått emotta från Lydia Hultin i Ljungskile, härstammande från gården Romperöd,
där hennes far Manfred Svensson i kraft av sin personlighet och sitt mångsidiga samhällsengagemang var en av Erik Månssons
högt uppskattade vänner. Förmodligen lämnade Månsson sitt konstnärliga material till Manfred, när han själv inte längre fick bo
kvar i lärarbostaden och av ålderskrämpor kände sig tvungen att flytta till sin syster Anna i Vinslöv. På den vägen kan den
konstnärliga dokumentationen ha hamnat i Ljungskile men den återbördades till Glimåkra och delar av den kunde visas i en
utställning på VävstolsMuseet  under sensommaren och hösten 2008.

Klippen här säger dock ett och annat om vad Månsson fann viktigt att berätta om Glimåkra. De säger också att det förvisso inte
snålades på utrymme för lokalt material på den tiden.

För äldre glimmaresöjningar kan klippen väcka minnen. För senare generationer kanske ett intresse och en förståelse för hus
samhället en gång fungerade i sin demokratiska självständighet.

Per Ragnarson



Per Ragnarson, f. 1930, växte upp i ett hem i Glimåkra, dit Erik Månsson ofta kom för att spela schack med
Ragnar Persson (1892-1956). De båda var schackvänner under 35 års tid.
Per Ragnarson, som blev journalist, forskningsinformatör, en av de första i SR:s Vetenskapsradion och slutligen
chef för Tekniska Museet/Sjöfartsmuseet i Malmö, upplevde därmed andra sidor av en sträng lärare, särskilt hans
intresse för Göinges historia, natur och människor.

Katalog och kommentarer

Erik Månsson kopplade av
i sin ursprungliga hembygd, den nära havet vid Åhus.
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