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Ola Pettersson i Ask
Ola föddes 1786-07-26 på Nr.17 i Ask. Fadern 
Petter Olsson kom från Nr.14, Backagården 
och modern Elna Larsdotter kom från Nr.17. 
Hon var barnbarn till Åke Cronholm, en färg-
stark man i Kvärk, anfader till undertecknad 
och kommer att figurera i skriften om Kvärk 
framöver. Ola blev då nästkusin till klockaren 
och botanikern Nils Lilja i Billinge. Ola var äldst 
av fem barn. Modern dog 1804, sen gifte Peter 
Olsson om sig och fick tre barn till.

Han gifte sig 1817 med Elsa Svensdotter, barn 
till Sven Olsson och Anna Rasmusdotter på 
Backagården. Fäderna Sven och Petter Olsson 
var således bröder vilket innebar att Ola gifte 
sig med sin kusin. Ett sådant arrangemang var 
inte tillåtet utan kungens medgivande. Men 
Hans Majestät Karl XIII godkände det.

Ingelstorp
Runt 1814 blev Ola ladufogde på Trolleholm. 
Fick från 1816 arrendera gården Ingelstorp i 
Torrlösa socken på 15 år av Trolleholm.

10 mars 1821 anlade 21-åriga pigan Bengta 
Bengtsdotter eld i boningshuset på Ingelstorp 
som året förut blivit uppfört. Det brann ned 

till grunden liksom ett annat tillhörigt 
boningshus. Dessutom förstördes 
lösöre och spannmål till ett värde av 
1315 rdr 32 sk. Banco. Hon erkände 
brottet utan att ha angett något mo-
tiv. Bengta dömdes ”att sitt lif mista 
genom halshuggning”.

Ola Pettersson förekom ofta i dom-
böckerna med diverse tvister. Ett mål 
avgjordes den 3 februari 1832 då han 
var instämd av Ask byamän för att ha 
avverkat skog som de inte ansåg vara 
hans. Man hade nu börjat förhandla 
om enskifte och några rågångsmät-
ningar hade redan skett. Ola Petters-
son hade genom skriftlig handling 
överlåtit till Asks byamän en viss skog 
för att å andra sidan få tillträde till 
en annan. Den sistnämnda hade Ola 
via auktion i mars 1828 avyttrat. Då 
ansåg byamännen att han sålt deras 
skog. Häradsrätten tyckte att Olas 
överlåtna skog kunde jämföras med 

den han sålt och ansåg att handlingen voro 
kvittad. Där vann Ola.

1831 löpte tiden ut för arrendet av Ingelstorp. 
Exellencen m.m. Herr Grefve Trolle Bonde lät 
arrendet gå vidare till inspektoren Johannes 
von Wouvern från Fagerhult. Ola Pettersson 
kände sig i detta läget förfördelad och star-

Kongl. Majt
Vill, uppå gjord underdånig ansökning, härmed i nåder tillåta syskone-
barnen Ohla Petersson och Elsa Svensdotter ifrån Ingelstorp i Torlösa 
Socken af Malmöhus län, att med hvarannan ingå äktenskat, så framt ej 
annat lagas giftermålshinder än omförmäldte skyldskap, dervid möter. 
Det vederbörande till underdånig efterrättelse länder. Stockholms Slott 
den 15 januari 1817.

Carl

Ingelstorp, beläget på Trolleholms västra ytter-
kant med Carlnäs på andra sidan Braån.
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tade process. Det visade sig att van-
skötseln var ganska långt gången och 
trots att Ola drev sina krav i många 
omgångar och i olika mål, ofta ända 
upp till högsta domstolen för att få 
arrendet förlängt, förlorade han de 
flesta.

Laga skifte
Under tiden på Ingelstorp hade Ola 
köpt in en del gårdar i Ask. Nämligen 
halva Nr.1, halva Nr.6 och Nr.16. Fa-
dern Petter Olsson satt ju på Nr.17.

Laga skiftet i Ask inleddes 28 april 
1827 med första mötet. Anledningen 
var en brytning av ägorna till Skatte-
rusthållshemmanet N:16 1/8 mantal i byn, 
tillhörande Ola Pettersson. Därmed var pro-
cessen igång som avslutades 1830. Regeln var 
att om en person begärde skifte så skulle det 
genomföras. Det sades på bygden att Ola Pet-
tersson hade de mest nedgångna husen och 
trädgårdarna och således hade mest att vinna 
på det.

Barnen
Ola och Elsa fick fyra barn; Elna 1817, Anna 
1819, Petter 1821 och Sven 1825. Dessa ham-
nade med Olas hjälp på olika gårdar i byn.

Elna (1817-1878) gifte sig 1843 med Ola Måns-
son (1816-1885) som kom från Riseberga, och 
bosatte sig på Nr.1 Ekebo. De fick tio barn. 

Ola var nämndeman och kyrkovärd. 
Sonen Måns Olsson som tog över 
gården har i sina skrifter beskrivit 
mycket av folklivet i Ask vid slutet av 
1800-talet.

Anna (1819-1893) gifte sig med Per 
Olsson (1824-1906) född på Nr.6, 
och bosatte sig på Nr.6 Myren. De 
fick fyra barn. Sonen Per Persson tog 
över gården men gick i konkurs och 
flyttade 1892 till Nr.5 (i Stubbame-
rika). Gården övertogs då av systern 
Oliva och Anders Andreasson som 
tidigare innehade Allarp Nr.1 (fattig-
gården).

Petter (1821-1886) gifte sig 1849 
med Bengta Nilsdotter från Billinge 
Nr.4. Brukade Nr.16 till 1853 då de 
flyttade till Nr.17. De fick sex barn 
varav en flyttade till Amerika.

Sven (1825-1881) gifte sig med 
hushållerskan demoiselle Sophia Le-
veau (1818-1883) från Farhult 1854 
och huserade då på Nr.5 där han 
tagit över garveriet. Benämnes som 
åbo och garverifabrikör. De fick fem 
barn. Sonen Olof tog över verksam-
heten.

Hjortshaga
Ask Nr.17, senare Hjortshaga, som 
vid skiftet ägdes av fadern Petter 
Olsson blev kort efter i Ola Petters-

År 1827 den 28;de April inställde sig undertecknad KommissionsLantmä-
tare vid Ask by, belägen uti Malmöhus län, Onsjö härad och Ask Socken, 
för att, i anledning af Konungen retslig. Befallningshafvande, uppå därom 
gjord ansökan den 11;ste jan. detta år utfärdade förordnande, öfverlägga 
om Enskiftes utbrytning af ägorne till Skatte Rusthålls Hemmanet N:16, 1/8 
mantal i denna By. Efter härom i Laga tid utfärdade Kungörelser och gjor-
da requisitioner inställde sig: af de för detta Härad valde Gode män, ...

Karta över ägoslag och ägoindelningen i Ask 1827. De grå fälten äges av 
Ola Pettersson. Efter skiftet blev de samlade kring de utflyttade gårdarna
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Ola Petterssons ägor efter skiftet. Även Nr.17 inräknad.

sons ägo och brukades i viss mån av brodern 
Jöns till 1853 då Olas son Petter Olsson tog 
över.

Ola Pettersson flyttade 1831 från Ingelstorp till 
Ask Nr.16, som han byggde upp efter skiftet 
och som senare blev kallat Danneborg. Runt 
1849 flyttade Ola till Nr.17 och levde sina sista 
dagar där.

Process
Den 13 februari 1877 instämde Petter Olsson 
Trolleholms fideikommissinnehavare till härads- 
tinget. Petter menade att Ingelstorp egentli-
gen genom släktskap med en åbo Jeppe Winter 
1611 som berövats gården av danska kronan 
som sedan tillbytts av Tage Thott på Eriks- 
holm (dåvarande namnet på Trolleholm). Pet-
ter lyckades inte bevisa något sådant släkt- 
skap, så via hovrätten och till slut högsta dom-
stolen lämnades målet utan prövning 29 okto-
ber 1879. Nog infinner sig en bild av att Ola 
Petterssons hand låg på Petters axel under 
dessa år.

Stig Pettersson (ej stamfrände, dock släkt)


