
Att bo och leva i Allarp
på historisk mark

Allarps första kvinnliga ålderman, Lena Edelius, med det snart
200 år gamla byahornet med bomärken och fina kopparbeslag

Vi som bor i Allarps by lever verkligen på historisk mark. Här finns
fornminnen som uppskattas till att vara ca 4 000 år gamla, så kallade
älvkvarnar-skålgropar, sex boplatser med flintavslag, en boplats med
keramikbitar troligen från järnåldern samt två gravar.

Allarps by nämns i skrift så tidigt som 1434, då byn låg där Margit
och Arthur Perssons gård ligger, denna brukas i dag av deras son
Magnus.

1663 fanns det två bönder i samma gård, Bengt Persson och Per
Nilsson. I jordrevningsprotokollet från 1671 finner man att det har
bildats Allarp nr 1 och nr 2, två gårdar med fyra bönder.

På Allarp 1 bor Bengt Andersson och Per Bengtsson och i nr 2 Per
Bengtsson och Erik Trulsson. Dessa gårdar var frälsehemman under



Karsholms gods och skattade både i danska och nuvarande svenska,
vi hade ju vid den tidpunkten blivit svenskar.

Tillhörde Sophia Gyllenstierna
Här låg byn bestående av två gårdar med fyra bönder fram till

1718, vilket man kan läsa i "Concept och Charta" från det året, där
det förutom karta inledningsvis står:

"Beskriffning öfver Allarp belägit uti Christian stad lähn, Villands
härad, Ifvetofta sochn, i skogsbygden 2 1/2 mijl vijd pass ifrå
Christianstad och 5/8 mijl vid pass nordan landsvägen som är emellan
ofvan nämnda stad och Carlshamn; bestående samma af 2 hemman &
nummer och tillsamman 1 1/2 hemman och utsockne frälse under
Karsholm högvälborne fru Sophia Gyllenstierna tillhörigt, vilka
hemman efter begiär afmätte och charterade äro och befinnes
hemmanen tämmelig väl bebygd och kultiverade sampt dess
tilliggande ägendom och nyttig heeter i åker och äng med hvad mehra
som vijdare nedan förmähles".

Innan 1718 har pesten härjat i trakten, bl a Ivön näst intill
avfolkades runt 1709. Hur denna sjuka drabbade byn Allarp har jag
inget belägg för, men man kan ju misstänka att den påverkade även
vår by.

Av elva barn dog
sju i unga år
Att sjukdomar tog många människor liv redan vid unga år bekräftas

av att t ex bonden Håkan Eskelsson mellan 1756 och 1777
tillsammans med två fruar fick elva barn, av vilka sju av dessa dog i
unga år; tre söner, Nicklas, Jöns och Tomas, dog 23 och 24
november 1765 i "halssiucka".

Bland de överlevande till Håkan Eskelsson fanns två söner, Olof
och Nicklas Håkansson. De har gett namnet på två av gårdarna som
delvis finns kvaridag. Neglasagården, som var Nicklas gård, är den
som är bäst bevarad i dag. Av Håkens, som var Olofs gård, finns
bara en utlänga kvar.

Änkans brukas än i dag ..
.. De två övriga gårdarna i byn benämns Ankans och Allarpsgården.
Ankans fick sitt namn avatt den vid storskiftet 1818 beboddes av
änkan Elna Mårtensdotter som sedermera gifte sig med Jöns
Månsson. Gården brukas idag av Magnus Persson.





ga seniga bondehänder som har hållit i det, så går det kalla kårar ut-
med ryggraden.

I vår by finns ett torp som anses vara Ivetofta församlings äldsta
bevarade bostadshus, kallat Knektens. Det ligger sist utmed vägen till
vänster precis innan skogen. Exakt hur gammalt detta torp är, har jag
ännu inte kunnat utröna, men jag vet att ungefäro 1726 bor här en
avskedad (pensionerad) ryttare vid namnoAnders Akasson, gift med
Botill Håkansdotter. De får 1747 sonen Ake, som bor i torpet fram
till sin död 1820.

Malmbergssläkten
Ji.ommertill byn
Ar 1863 kommer Malmbergssläkten till byn, då Gustaf Malmberg

flyttar in i torpet, som övertas av hans son, soldaten Olof Malmberg
och dennes hustru Nilla Sonesdotter. Tillsammans får de nio barn
och yngsta dottern Agda övertar torpet efter sina föräldrar. Agda
testamenterar torpet till sin systerdotter Sollan, vilken tillsammans
med sin man, Tage Svensson, har det som sommartorp, innan min
hustru och jag 1998 köper det av Sollan.

Allarp har, enligt sägnen, fått sitt namn av Alle, dock inte, som det
berättas, att det skall stå i prästrelationen från 1624, där dåvarande
prästen i Ivetofta, Jens Svendsön, påstår att jätten Alle från Jettenryd,
sedermera Edenryd, skall ligga begraven i Allarp. Inget omnämns i
denna prästrelation att jätten Alle skall ligga begraven i Allarps by.

Dock, utan diskussion, ligger Alle begraven under den fantastiska
"sparbankseken" på ängen till vänster om vägen mellan sjöarna. Jag
tror mer på vad systrarna Linnea Bengtsson och Brita Nilsson
berättar, att det är en viking som är jordfäst där. Graven finns, den är
utmärkte med en ring av stenar runt eken.

Måtte Allarp bevaras!
Vi som lever och bor i Allarp är lyckligt lottade. Det är inte bara

historien som är fantastisk, utan naturen, gemytet, den goda grann-
sämjan och de fina sommargästerna. Många människor betalar stora
pengar för att under sin semester få bo som vi gör året runt. Vad mer
kan man önska sig, jo, att måtte Allarp bevaras i sitt ursprungliga
skick för framtiden, så att många kommande generationer får uppleva
det vi gör idag.

Magnus Edelius


