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Hemsida: http://hem.passagen.se/heljemattsson.kumlatofta/ 

Historia: 

Folklivsforskaren Karl Åkesson (1881-04-10 -- 1973-09-03) arbetade under stora delar av sitt liv med olika 

typer av folklivs- och släktforskning. 

Karl Åkesson arbetade under 1940-talet med att kartlägga sin egen släkt bakåt i tiden med att gå tillbaka 

till sin egen farfar, farmor, morfar och mormors mor- och farföräldrar, dvs. åtta släktgrenar bakåt i tiden. 

Dessa 8 släktgrenar arbetade han sedan fram till dags datum i slutet av 1940-talet med persondata på de 

personer som han hittade i olika släktarkiv. 

1948 lät Karl Åkesson ge ut sina efterforskningar rörande dessa 8 släktgrenar och deras förfäder i en 

släktbok som han kallade ”Min släkt, en skånsk bondesläkt från Nevishög i Bara härad 1548 -1948”. 

Karl Åkesson arbetade efter det att boken hade blivit utgiven med att bilda en släktförening inom varje av 

dess 8 släktgrenar men efter några år visade det sig att endast en av dessa grenar fortfarande var aktiv, 

nämligen släktföreningen ”Helje Mattssons i Kumlatofta ättlingar”. 

Karl Åkessons morfars farfar var vår anfader namn Helje Mattson (1715-1760) i Kumlatofta i Everlövs 

församling i Lunds stift. Helje Mattsson var gift med Elna Nilsdotter (1721-1789) och de fick 4 barn, Hanna 

(1745-1807), Nils (1749-1819), Lars (1752-1829) och Pehr (1755-1831). 

Släktföreningen ”Helje Mattssons i Kumlatofta ättlingar” bildades med Nils Åkesson, Veberöd som 

ordförande, Per O W Carlenfelt, Malmö som sekreterare och Thea Welin, Lund som kassör.  

Det första släktmötet hölls 1953 på Grand Hotell i Lund och föregicks med en gudstjänst i Lunds 

Domkyrka. Totalt sett var det drygt 400 personer som deltog i detta första släktmöte. 

Släktföreningen har allt sedan dess träffats varje år på hösten och i år 2013 firar således föreningen 60 år. 

De första åren var programmet i stort sett detsamma med möte på en söndag som började med 

gudstjänst i någon kyrka i södra Skåne och med efterföljande årsmöte och middag på en lämplig 

restaurang. 

I slutet av 70-talet gjordes en viss förändring med att man vartannat år hade släktmötet på en söndag 

med gudstjänst i en kyrka och efterföljande årsmöte i lämplig lokal med gemensam middag och ofta med 

ett intressant och ändamålsenligt föredrag. Vartannat år ordnades släktmötet en lördag ofta med början 

med ett studiebesök och efterföljande årsmöte, middag och dans. 
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De olika släktmötena har varit mycket varierande och uppskattade med intressanta studiebesök och 

föredrag på olika kulturplatser.  

Antalet besökande släktingar på släktmötena har varierat under åren från 100 st till drygt 400 st. 

I samband med den nya släktbokens utgivning 1978 fick släktmötet flyttas från N Ugglarps restaurang 

utanför Dalby till restaurang Sparta i Lund eftersom vi fick in c:a 400 anmälda släktingar. Det året 

samlades vi först i Dalby kyrka för gemensam gudstjänst. 

1990 ordnades en bussutflykt från Sjöbo till Helje Mattssons födelsegård i Kumlatofta och släktingarna 

fick möjlighet att vandra på vår anfaders gårdsplan. Besök i Everlövs kyrka från 1100-talet med berömda 

målningar och kyrkporten med utsmyckning av myrmalmssmide. I samband med kyrkobesöket lades en 

minnesbukett ner på Helje Mattssons grav. 

2003 i samband med släktföreningens 50-års jubileum ordnades återigen en bussutflykt i släktingarnas 

spår. C:a 200 släktingar åkte runt och besökte bl.a. Brösarps grustag och Stenbergets stenbrott utanför 

Skurup, som ägs och har ägts av ättlingar till Helje Mattsson. Därtill besöktes byn Kumlatofta, Everlövs 

kyrka med Helje Mattssons gravplats och Lilla Rödde museum. 

 

1964 lämnade Nils Åkesson ordförandeposten och ersattes av Knut Larsson Staffanstorp. 

1974 i samband med att släktföreningen året dessförinnan firade 20 år ombildades styrelsen varvid Knut 

Larsson avgick som ordförande och ersattes av Per O W Carlenfelt. Elsie Bruce Malmö som ersatt Thea 

Welin 1964 ersattes nu av Ove Larsson Slimminge som kassör och Per O W Carlenfelt ersattes av Gert-Åke 

Carlsson Svedala som sekreterare. 

1974 – 1975 diskuterade Per Carlenfelt och Gert-Åke Carlsson om möjlighet att uppdatera släktboken 

med en ny utgåva. 

Arbetet påbörjades med i början ett blygsamt tempo, men efterhand som olika släktingar kontaktades 

steg intresset och Per Carlenfelt och undertecknad beslöt att fortsätta med uppdateringen.  På denna tid 

så var inte Pc-datorer och Internet utvecklat varför arbetet fick ske med telefonsamtal, handskrivna och 

maskinskrivna dokument. 

Karl Åkesson hade numrerat sina släktingar i löpande ordningsföljd med början på hans farfars fäderne till 

hans mormors möderne. Därigenom fick Helje Mattsson och Elna Nilsdotters ättlingar ordningstal 1947 – 

2953. 

I den nya släktboken beslöt Per Carlenfelt och undertecknad att ge alla ättlingar till Helje Mattsson och 

Elna Nilsdotter nya släktnummer. Deras första barn Hanna fick nummer 1000 och hennes ättlingar 

därefter löpande nummer. Andra barnet Nils fick nummer 3000 med efterföljande löpande nummer. 

Tredje barnet Lars fick nummer 5000 med efterföljande nummer. Fjärde barnet fick nummer 7000 med 

efterföljande nummer. 

Alla ättlingar över 18 år som vi hittade och fick uppgifter om fick egna släktnummer. 

Karl Åkesson, som skrev den första släktboken, har släktnummer 7910 i den nya släktboken. 
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Arbetet med den nya släktboken fortgick med stegrande intensitet under 1976, 1977 och 1978. Åtskilliga 

brev och telefonsamtal både inom Sverige och utomlands, bl.a. till utvandrande släktingar i Amerika.  

Totalt sett är det c:a 4000 personer omnämnda i den nya släktboken. 

En kuriosa är att jag själv som tillsammans med min farbror Per Carlenfelt har skrivit den senaste 

släktboken var den yngste släktingen, född 1948, i Karl Åkessons släktbok. Min egen dotter Pernilla född 

1978 är den yngste släktingen i vår släktbok. 

I slutet av 1978 var det dags för korrekturläsning och boken var färdig för distribution i mitten av 

december 1978 i en upplaga av 1000 st till en kostnad av 318:-/bok. 

Denna utgåva av släktboken blev slutsåld efter 2 år och det har därefter varit ett önskemål om ett nytryck 

och eventuellt om uppdatering av uppgifter. Någon uppdatering av uppgifterna i släktboken har inte skett 

i bokform men ett nytryck om 500 böcker gavs ut av Släktföreningen under år 2003. 

 

Styrelsen i Släktföreningen har under årens lopp haft en förhållandevis liten omsättning. 

Ordförande har varit Nils Åkesson (släktnummer enligt nya boken 7783) Veberöd, Knut Larsson (7871) 

Staffanstorp, Per O W Carlenfelt (5295) Malmö, Nils-Yngve Herrström (3066) Lund, Gert Nilsson (3570) 

Ystad till nuvarande Ebbe Svensson (3601) Skurup. 

Sekreterare har varit Per O W Carlenfelt (5295), Gert-Åke Carlsson (5291) Svedala, Bodil Bramer (4207) 

Tyringe, Anna-Stina Hultgren-Lööw (3857) Rydsgård, Kerstin Malmberg (4165) Trollhättan till nuvarande 

Catarina Lindskog (1992) Oxie. 

Kassör har varit Thea Welin (7865) Lund, Elsie Bruce (7877) Malmö, Ove Larsson (4206) Slimminge, May-

Inger Bidsell  (1733) Kristianstad till nuvarande Cecilia Andersson (3601) Skurup. 

 

 

   

 

 

 

 

Dokumentet sammanställt av 

Gert-Åke Carlsson, Svedala 

Släktnummer 5291 

 


