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”Det är mänskligt att tänka vist och 
handla dåraktigt.”

 Q  Anatole France, fransk författare, 1844–1924.

GOMORRON!

G år det att ta en gruppbild på 160 personer så 
att alla syns? Frågan blev aktuell i samband 
med den stora släktträffen som hölls på Sva-
neholms slott i lördags. I dag får ni se några 

av släktens privata bilder från träffen vars middag fick 
hållas på tre våningar för att alla gäster skulle få plats.

Stor släkt
familj@ystadsallehanda.se

Pia 
Rockström

 Q Fredrika är germanskt 
och en kvinnlig form 
av Fredrik som betyder 
”fredshärskare”, det vill 
säga en ledare som inte 
krigar. Fredrika kan allt-
så tolkas ”fredsfurstinna”. 

Det kom hit på 1400-ta-
let och hade en uppgång 
i slutet av 1800-talet. Om-
kring 7 100 kvinnor bär 
namnet, cirka 1 500 kallas 
så eller har det som första 
förnamn.

1998
 Q För 15 år sedan blev 

det fullt av folk i Uppsa-
la domkyrka, trots bomb-
hot. Det som drog alla 
besökare var dock inte 
gudstjänsten, utan den 
mycket omdiskuterade 
fotoutställningen Ecce 
Homo som visades i dom-
kyrkan. Utställningen be-
stod av fotografier av Je-
sus tillsammans med ho-
mosexuella och transves-
titer.

1978
 Q För 35 år sedan beslu-

tade danskarna i en folk-
omröstning att rösträtts-
åldern skulle sänkas från 
20 till 18 år. Sveriges riks-
dag hade tre år tidiga-
re beslutat att rösträtten 
skulle gälla från 18 år.

1958
 Q För 55 år sedan satte lö-

paren Dan Waern världs-
rekord på 1 000 meter 
med tiden 2.18,1 vid täv-
lingar i Åbo. Ett år sena-
re putsade han sitt rekord 
med två tiondelar. Dan 
Waern var under slutet 
av 1950-talet en av värl-
dens bästa medeldistans-
löpare.

1998
 Q 356 000 ton mat och 

livsmedel skickades för 15 
år sedan, 1998, till Bang-

ladesh som drabbats av 
svåra översvämningar. 
Avsändare var Förenta 
Nationernas livsmedel-
sorgan WFP i sin dittills 
största hjälpinsats.

1911
 Q För 102 år sedan föddes 

den engelske författaren 
William Golding. Hans 
mest kända bok är Flu-
gornas herre om en grupp 
skeppsbrutna pojkar och 
deras destruktiva utveck-
ling på en öde ö. 1983 fick 
han Nobelpriset. William 
Golding avled 1993.

1783
 Q De första levande var-

elserna som fick sig en 
flygtur i ballong upplevde 
det för 230 år sedan. Då 
sände de franska luftbal-
longpionjärerna Joseph 
och Etienne Montgolfier 
upp en tupp, ett får och 
en anka i korgen under 
varmluftsballongen. (TT)

William Golding. 
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Middagen intogs på tre olika våningar i Svenholms slott. Bland de yngsta deltagarna på träffen var Emil Pettersson, Ystad, och 
Tilde Bergström, Veberöd, båda 12 år. Åldersmässigt var de äldsta 85-90 år. FOTO: PRIVAT

162 ättlingar sågs  
på Svaneholm

Inför släktträffen gick det 
ut cirka 4 000 inbjudning-
ar till släktingar över hela 
världen. Styrelsen sam-
mankallar till släktträff och 
årsmöte.

– Vi har bland annat släkt 
i USA, men de kommer of-
tast inte, eftersom det är så 
långt. De som kom längst 
ifrån i år kom från Falun, 
utomlands ifrån kom folk 
från Danmark, berättar 
Gert Nilsson.

Släktträffen började med 
gudstjänst, ledd av docen-
ten och prästen Gert Nils-
son, i Slimminge kyrka. 
Gudstjänst har släkten all-
tid då de träffas och Gert 
Nilsson från Ystad är oftast 
den som leder den.

Efter andakten höll ord-
föranden Ebbe Svensson, 
Skurup, i årsmötesförhand-
lingarna ute på Svaneholm. 
Under årsmötet hade man 
parentation över avlidna 
släktingar och namnen på 
nyfödda lästes upp.

– Sedan åt vi middag 
och lyssnade på föredrag. 

Några ur släkten berättade 
minnen och några av ung-
domarna underhöll med 
sång och musik. Ibland är 
det även dans efter mid-
dagen, men inte i år. Efter 
middagen stannade en del 
kvar på restaurangen och 
andra tog sig ut på borggår-
den eftersom det var vack-
ert väder.

När släkt- och årsmöte är 
slut konstituerar sig styrel-
sen och väljer plats för näs-

ta års träff. Som mest har 
400 släktingar slutit upp 
vid en släktträff.

– Då fick vi vara på Spar-
ta i Lund. De var de enda 
som kunde ta emot så 
många personer. Guds-
tjänsten hade vi i Dalby.

Helje Mattsson, född om-
kring 1715 i Everlöv, död 
i april 1760 i Everlöv, och 
Elna Nilsdotter, född be-
räknat 1721 i Everlöv, död 7 
februari 1789 i Everlöv, var 
lantbrukare, boende i Kum-
latofta. De fick fyra barn, 
Hanna Heljasdotter, Nils 
Heljasson, Lars Heljasson 
och Pehr Heljasson,som 
blev starten på de släktgre-
nar som än idag ser till att 
hålla kontakten.

– Sonen Nils gifte sig 
med en dotter till gästgi-

varen i Everlöv, och de-
ras döttrar kom sedan att 
gå under namnet ”gästgi-
vardöttrarna i Everlöv”, då 
släkten växte, berättar Gert 
Nilsson.

För att hålla samman släk-
ten beslutades 1953 att man 
skulle bilda en förening, 
”Helje Mattssons i Kumla-
toftas ättlingars släktför-
ening”. Styrelsen skulle ha 
ledamöter från alla fyra 
släktgrenarna som Helje 
Mattssons barn utgör och 
ordföranden sitter oftast i 
tio år.

– Undantaget är väl jag, 
som satt i elva eftersom det 
var ett jubileumsår samti-
digt, berättar Gert Nilsson.

Släkten har, med dagens 
teknik, också gjort det lätt-
are för varandra att hålla 
kontakten.

– Vi har en hemsida och 
finns även på Facebook, be-
rättar Gert Nilsson.

Där kan släkten hålla sig 
ajour med vad som sker och 
fråga varandra om olika an-
förvanter. Redan nu pågår 
förberedelserna inför nästa 
års släktträff.

Svaneholm. Helje Mattsson och Elna 
Nilsdotters fyra barn har gett upphov till 
en stor släkt. 162 av dem träffades  
i lördags på Svaneholm för släktträff 
och årsmöte i släktföreningen ”Helje 
Mattssons i Kumlatoftas ättlingars 
släktförening”.

SLÄKTTRÄFF

Underhållning hölls av Sizterz on the move (Rebecca Erlands-
son, Anna Pettersson och Jan Erlandsson). Anna tillhör släk-
ten.
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