Den lilla grusvägen går förbi några hus och vid dess slut vidgar sig vägen till en relativ stor
parkeringsplats framför en liten kyrka. På anslagstavlan kan man läsa att man står framför
Felestads kyrka som ligger strax väster om Svalövs samhälle.
I Felestad finns idag ett fåtal gårdar som i början av 1700-talet var några fler. I Felestad nr 6
bodde åbon och nämndemannen Wifve Åradsson, född den 10 juni 1672. Gift med Thora
Persdotter, född omkring 1670. De fick sönerna Jöns, född den 11 oktober 1706, Årad, född
1711, Per, född den 4 november 1712 och dottern Pernilla, född 1715.
Vid föräldrarnas bortgång, Wifve den 23 maj 1731 och Thora 1725, övertog som sed var
äldste sonen Jöns gården. Hans broder Årad köpte Felestad nr 4 och brodern Per en gård i den
närbelägna byn Källs Nöbbelöv. Det finns inte antecknat vart dottern Pernilla flyttade. Hon
uppnådde vuxen ålder och avled 1795 i sitt åttionde år.
Efter faderns död blev Jöns Wifvesson nämndeman vid Rönneberga häradsrätt. Gifte sig med
Karna Persdotter, född omkring 1710. År 1734 nedkom Karna med dottern Pernilla som i sin
tur gifte sig den 11 januari 1753 med Per Sjunnesson, som även han var född i Felestad den 8
augusti 1728.
Per Sjunnessons föräldrar hette Sjunne Jönsson och Elna Olofsdotter. Se antavla 2.
Per och Pernilla fick nio barn där sju uppnådde vuxen ålder. Deras dotter Thora, född den 2
december 1768 i Felestad, gifte sig med Sjunne Åradsson, född den 27 maj 1751 i
Remmarlöv.
Per Sjunnesson hade fyra syskon, Ola född den 30 mars 1722, Årad född 1724, Sven född
1733 och Måns född 1742. Alla födda i Felestad.
Årad Sjunnesson, född 1724, gifte sig den 4 november 1750 med Ingar Svensdotter som var
född omkring 1703. Det var Ingars tredje giftermål. Se antavla 1 samt Remmarlöv – Hörby på
www.gammalstorp.se och Remmarlöfssläkten på www.morck-rosell.se
Årad och Ingar fick sonen Sjunne, född den 27 maj 1751. Han gifte sig med sin kusin Thora
Persdotter, född den 2 december 1768. Se antavlorna 1 och 2.
Wifve Åradssons son Årad Wifvesson gifte sig med Gertrud Rasmusdotter, (år och datum inte
nämnda). De bodde på Felestad nr 4. Efter att i ett antal år skött gården mönstergillt började
Wifve må dåligt. Han var borta större delen av dagarna, och när han äntligen visade sig var
han dåligt nykter. Hustru Gertrud fick känna av hans humör och var ofta blåslagen. Grannarna
såg med bestörtning på hur hon hade det, och så en dag kom hon inte till ett avtalat möte med
en av grannarna. Denne gick då hem till henne och hittade Gertrud på gårdsplanen blödande
från ett antal sår där det värsta var i huvudet. Vid sidan om henne låg en blodig påk.
Grannen larmade folk som bar Gertrud in i stugan, och någon kontaktade länsmannen i
Svalöv.
Årad stod inte att finna så länsmannen trummade ihop några karlar och begav sig ut på fälten
för att leta. Där fann man honom sovande under några buskar, och han följde snällt med till
arresten. Detta hände onsdagen den 28 augusti 1745.
Nästa dag förkunnade länsmannen för den yrvakne Årad att hans hustru Gertrud hade avlidit
av sviterna efter misshandeln och att Årad var anklagad för

HUSTRUMORD
Rönneberga häradsrätt dömde Årad Wifvesson till halshuggning och stegling vilket innebar
”att sättet att steglas var att Hufwedet sättes på en påhle och den öfrige kroppen på ett stegel”.
Domen verkställdes på Annelövs avrättningsplats onsdagen den 5 mars 1746.
Annelövs galgbacke låg nära en marknadsplats och gästgivargård. Där hölls ting som var rena
folkskådespelet. Det var också en bra inkomstkälla för gästgivaren i byn.
Den äldsta belagda uppgiften om Annelöv som tingsställe och avrättningsplats har man från år
1705. Runt galgbacken, som ligger i en liten skog, har man funnit grunda gravar med
skelettdelar. De som avrättades skulle myllas ner omedelbart, och därför är det förbjudet att
gräva runt kullen.

När bilan föll över Årads hals borde historien om en av mina förfäder ha tagit slut. Men
ingalunda. Drygt en månad senare upptäckte man att Årad Wifvessons kropp var borta och
steglarna sönderslagna.
Årads bröder, nämndemannen Jöns Wifvesson i Felestad och rusthållaren Per Wifvesson i
Källs Nöbbelöv, samt några drängar hade plockat ner kroppen och huvudet, lagt det i en
medhavd kista och under en natt forslat honom den dryga milen till Felestad. Där hade de
begravt honom i kyrktornet som vid denna tid var en ruin.

Länsmannen fick nys om det skedda och lät några drängar gräva upp kistan och fann i denna
Årad Wifvessons kropp och huvud.
Det blev en ny rättegång, denna gång mot dem som tagit ner och forslat kroppen till Felestad
och där begravt honom i kyrktornet. Jöns och Per Wifvesson dömdes till att bekosta nya
steglar och uppförandet av dessa samt forsla tillbaka Årad Wifvesson till galgbacken och där
upphänga honom ånyo, samt att för tilltaget böta vardera 40 daler smt.
Drängarna som hjälpt till dömdes ”att hwarför sig undergå åtta dagars fängelse wid watn ock
bröd”.
Runt Felestad härskade slätten, och gårdarna var inte speciellt många men ganska stora. I
1740-talets mantalslängder och jordeböcker står att Jöns Wifvesson ägde Felestad nr 6 samt nr
10 och 11. Senare sålde han nr 11 och förvärvade nr 13. Nr 6 3/16 mtl var ett rusthållshemman under Billesholms Compani nr 70 och nr 11 1/16 mtl ett skattehemman.
Årad Wifvesson ägde Felestad nr 4 ¼ mtl som var ett rusthållshemman under Billesholms
Compani nr 71. Efter det att Årad och hans hustru Gertrud gått bort såldes gården 1746 till
Bonde Svänsson. Han brukade även Felestad nr 7 och 8.
___________________________________________________________________________

FELESTAD

Kyrkan är byggd i romansk stil och har långhus samt ett lägre smalare kor med svängd absid.
I absiden finns ett rundbågigt fönster och en piscina som man tror är tillverkad av Maglehemsmästaren.
Tornet rasade på 1600-talet och byggdes ånyo upp på 1870-talet. Under mellantiden fanns en
klockstapel. Valven är slagna på 1400-talet i stående tegel.
Predikstolen är placerad i långhuset och inköptes av församlingen 1749 till ett pris av 8
riksdaler banco från Skårby kyrka.
___________________________________________________________________________

KÄLLS NÖBBELÖV

I byn har det funnits tre kyrkor. 1881 revs den medeltida tornlösa romanska absidkyrkan,
daterad till omkring 1180-talet. 1800-talskyrkan uppfördes i gult tegel men revs på 1950-talet
då man hade upptäckt att takstolen och tornets bjälklag var svårt angripna av husbock.
Den tredje kyrkan invigdes den 13 december 1959.

Den bevarade tympanon från den gamla kyrkan.

Vandrar man längs bygatan ser man den gamla kyrkogården, där ända till 1881 församlingens
första stenkyrka låg. Ett av det medeltida Skånes finaste och vackraste byggnadsverk hade
skattat åt förgängelsen, då den revs 1881. 1100-talskyrkan hade långhus, kor, absid och
vapenhus i söder. Den byggdes av Tove, en av tidens främsta stenmästare i Skåne. Han försåg
även kyrkan med den skulpturala utsmyckningen, varav idag endast tympanon och en liten
reliefförsedd platta är bevarade.

I början av 1950-talet fanns det ännu några gravstenar, en del av mycket hög ålder, som
påminde om den gamla kyrkogården. Vid denna tid frilade man kyrkans grundmur.

Gamla kyrkogården.

Vykort från tidigt 1900-tal.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KYRKTORN PÅ FALL
Källs Nöbbelövs kyrkas torn föll på lördagseftermiddagen med dunder och brak. Det var den
resterande delen av rivningsarbetet på den ungefär 75 år gamla kyrkan som då avklarades.
Kyrkans grund skall senare flyttas till den plats, där församlingens äldsta kyrka en gång legat.
Den nya grunden skall komplettera den äldsta grunden, som beräknas vara omkring 800 år
gammal.
Beslutet om den relaterade åtgärd fattades av kyrkofullmäktige under fjolåret. Bakgrunden till
beslutet är det förhållandet att kyrkan var svårt angripen av husbocken och i stort behov av
restaurering. En sådan skulle kosta lika mycket som att bygga ett nytt kapell.
NST. Juni 1957. Edition Eslöv.
___________________________________________________________________________

ANNELÖV
Kyrkan är byggd vid 1100-talets slut eller i början av 1200-talet. Den är helgad åt Dionysius
som troligen var ärkebiskop Absalons egen skyddspatron. I dennes sigill kan man kring bilden
av biskopen läsa: ”Sanctus Dienisius, patron til Andelö kirke. Hielp Ihesus.”
Kyrkan byggdes med ett rektangulärt långhus, lägre och smalare kor och en halvrund absid i
öster. Murarna var i gråsten. På 1400-talet fogades till ett västtorn i betydande bredd och
samtidigt slogs tegelvalv i det inre.
Kyrkan tillbyggdes på 1800-talet med en rymlig korsarm mot norr och denna liksom den
övriga kyrkan har vitputsade murar.
Under den tid som galgbacken fanns i Annelöv förrättades det nattvard i kyrkan innan den
dödsdömde fången slutligen fördes till avrättningsplatsen.

___________________________________________________________________________
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Onsjö Härads Hembygdsförenings årsbok 1964.
Landsarkivet i Lund. Onsjö häradsrätts dombok AIa:18.
Tidningsarkivet i Lund.
Lunds stifts kyrkor. Beskrivningar, register m.m. Utgiven 1947.
Färgfotona från 2016 av Per-Gunnar Mörck.

Kommande sidor antavlor.

ANTAVLA 1
INGAR SVENSDOTTER
Född omkring 1703 i Remmarlöv eller Virke
Död i Remmarlöv 1768
Första giftermålet med Anders Jeppsson 1736, född 1699 i Virke, död 6/5 1745 i Remmarlöv
Andra giftermålet med Per Persson den 20/4 1746, född 1713, död 12/11 1749 i Remmarlöv
Tredje giftermålet med Årad Sjunnesson den 4/11 1750. född 1724 i Felestad, död 5/8 1762 i
Remmarlöv
I
Per Persson, född 1713, död 12/11 1749 i Remmarlöv
Gift den 20/4 1746 med Ingar Svensdotter
I
Hanna Persdotter, född 5/3 1747 i Remmarlöv, död 24/4 1799 i Remmarlöv
Gift med Per Persson, född 8/6 1737 i Kävlinge, död 26/10 1804 i Remmarlöv
I
Kjerstina Persdotter, född 10/12 1787 i Remmarlöv, död 26/5 1862 i Remmarlöv
Gift den 19/10 1810 med Lars Åkasson, född 6/4 1782 i Remmarlöv, död 24/10 1828 i Remmarlöv
I
Elna Larsdotter, född 22/11 1819 i Remmarlöv, död 24/7 1909 i Hörby
Gift den 26/11 1847 med Jöns Olsson, född 23/1 1817 i Halmstad (Skåne), död 24/5 1879 i Nord
Amerika
I
Johanna Elisa Jönsson, född 10/3 1848 i Västra Karaby, död 4/4 1937 i Hörby
Gift den 10/11 1873 med Måns Persson Herrlin, född 2/5 1842 i Östra Herrestad, död 16/5 1881 i
Hörby
I
Hilma Elisabeth Herrlin, född 28/6 1877 i Hörby, död 26/2 1953 i Hörby
Gift den 24/9 1897 med Per Olsson Mörck, född 1/11 1872 i Jämshög, död 1/2 1953 i Hörby
I
Karl Gunnar Mörck, född 27/1 1906 i Hörby, död 20/3 1972 i Hörby
Gift den 23/12 1934 med Marie-Louise Rosell, född 23/6 1908 i Lyby, död 17/9 1995 i Hörby
I
Per-Gunnar Mörck, född 27/8 1937 i Hörby

ANTAVLA 2
OLOF NILSSON
BOTHILD PERSDOTTER
SÖDRA RESLÖV
________________________________________

I
Elna Olofsdotter, född 4/11 1696 i Södra Reslöv, död 19/12 1772 i Felestad
Gift den 29/5 1721 i Reslöv med Sjunne Jönsson, född 1692, död 6/4 1747 i Felestad

I
_____________________________________ I___________________________________
Ola Sjunnesson
f. 30/3 1722 i
Felestad
d. 14/3 1771 i
Åkarp, Reslöv
Gift med
Hanna Persdotter
f. 12/1 1713 i
Södra Reslöv
d. 27/4 1766 i
Åkarp, Reslöv

Årad Sjunnesson
Per Sjunnesson
Sven Sjunnesson
Måns Sjunnesson
f. 1724 i Felestad
f. 8/8 1728 i
f. 1733 i
f. 1742 i
d. 5/8 1762 i
Felestad
Felestad
Felestad
Remmarlöv
d. 17/9 1816 i
d. 17/5 1769 i
d. 7/3 1772 i
Gift den 4/11 1750
Felestad
Eslöv
Felestad
med
Gift den 11/1 1753 Västra Sallerup
Ingar Svensdotter
med
f. omk. 1703
Pernilla Jönsdotter
d. omk. 1768
f. 1734 i Felestad
I
d. 1/9 1772 i Felestad
I
I
Sjunne Åradsson
I
f. 27/5 1751 i Remmarlöv
I
d. 6/1 1820 i Åkarp, Reslöv
I
Gift den 14/7 1790 med
I
Thora Persdotter
I
f. 21/2 1768 i Felestad
I
d. 27/12 1802 i Åkarp,
I
Reslöv
I
____________________________________________I____________________________________________
Sjunne
Jöns
Nils
Kjerstina
Persson Persson Persson Persdotter
f. 15/10 f. 14/10
f. 22/11 f. 1760
1753
1755
1757
d. 1839
d. 20/6 d. 29/11
d. 8/6
1832
1763
1821
i Åkarp, i Felestad Gift 20/3
Reslöv
1790 med
Kjersti
Håkansdotter
f. 3/9 1759
d. 17/9 1818

Per
Persson
f. 18/9
1761
i Felestad
d. 10/7
1762

Boel
Persdotter
f. 1763
d. 1825

Elna
Persdotter
f. 1765
i Felestad
d. 1840
i Felestad

Thora
Jöns
Persdotter
Persson
f. 21/2
f. 30/6
1768
1770
i Felestad
i Felestad
d. 27/12
28/5 1819
i Åkarp
i Felestad
Reslöv
Gift 14/7
1790 med
Sjunne
Åradsson
f. 27/5 1751
i Remmarlöv
d. 6/1 1820 i
Åkarp, Reslöv

Sjunne Åradsson var gift fem gånger och satte 23 barn till världen.
Giftermålet med Thora Persdotter var hans tredje. De fick 8 barn,
där tre nådde vuxen ålder. (Se antavla 1)
Ingar Svensdotter gift tredje gången med Årad Sjunnesson. Årads bror Per gifte sig med Pernilla Jönsdotter vars
föräldrar hette Jöns Wifvesson och Karna Persdotter. (Se antavla 3) Jöns Wifvessons bror Årad avled den 5/3
1746. Död genom halshuggning för mord på sin hustru Gertrud Rasmusdotter den 29/8 1745.

ANTAVLA 3
WIFVE ÅRADSSON
BOEL ÅRADSSON
född 1600
född 1600
död 1664
död --______________________________________________________________
I
Årad Wifvesson
f. 1629, d. 1707
Gift med
Elna Olufsdotter
f. omk. 1640
d. omk. 1705
I
Wifve Åradsson
f. 10/6 1672
d. 23/5 1731
Gift med
Thora Persdotter
f. 1670, d. 1725
_____________________________________I_____________________________________
I
Jöns Wifvesson
Årad Wifvesson
Per Wifvesson
Pernilla Wifvesdotter
f. 11/10 1706
f. 1711
f. 4/11 1712
f. 1715
d. 14/11 1768
d. 5/3 1746 genom
d. 10/6 1787
d. 1795
Gift med
halshuggning
i Källs Nöbbelöv
Karna Persdotter
Gift 1734 med
gift med
f. omk. 1710
Gertrud Rasmusdotter Gunnella
d. 6/2 1799
f. ---, d. 29/8 1745
Ohlsdotter
______________
I
Pernilla Jönsdotter
f. 1734 i Felestad
d. 1/9 1772 i Felestad
Gift den 11/1 1753
med Per Sjunnesson
f. 8/8 1728 i Felestad
d. 17/9 1816 i Felestad

