Familjen Rosell
Bröderna
Fiskebåten klöv sakta de små vågorna i Öresund, natten till den 22 september 1943, då båtens
motorer avstannade. Skepparen hade sett ett ljus i norr som kunde bero på att en av tyskarnas
patrullbåtar spanade efter flyktingar som tog sig över sundet.
Människorna ombord på båten stelnade till och stod tysta, sida vid sida. Ett ljud i natten kunde
höras på långt håll.
Båten med strålkastarna som svepte över vattnet kom allt närmare. Helt plötsligt vände den
och gick åter norrut, och ljuset försvann sakteligen. Fiskebåten började åter röra sig och
närmade sig den svenska kusten med dess last som till stor del var judar på flykt undan
tyskarna.
Den 9 april 1940 hade tyskarna invaderat Danmark. Till en början brydde de sig inte så
mycket om de danska judarna utan lät dem vara. Den 29 augusti 1943 avgick den danska
regeringen och samma dag införde tyskarna militärt undantagstillstånd. Nazisterna började nu
arrestera judar för att sända dem till utrotningsläger i Tyskland. Den svenska regeringen
meddelade den 2 oktober att samtliga judar var välkomna till Sverige. Cirka 7.500 judar
flydde över Öresund under de kommande månaderna.
Bland de flyende var Einar och Aina Rosell med sonen Bertil, född den 13 maj 1932 i
Köpenhamn. De nådde den svenska kusten den 22 september 1943. (Från vilken dansk hamn
de reste och vart de kom i land på den svenska sidan har jag inte lyckats få fram.) Några dagar
senare anlände de till hemmet i Lyby där Johanna och övrig släkt tog emot dem, och glädjen
kände inga gränser.
Några dagar senare åkte Einar och hans hustru till Karlshamn med tåg och vidare med buss
till Asarum. På Marieberg nr 1 i Asarum väntade Ainas föräldrar samt hennes son Börje
Vilhelm, född den 2 juli 1926 i Kristianstad.
Börje var oäkta son till Aina, fadern okänd. Hon kunde inte ta hand om sonen som den 3
december inflyttade hos hushållerskan Bengta Olsson som fosterbarn. I hennes hushåll fanns
ytterligare ett antal fosterbarn, och frågan är om hon var en änglamakerska.
När Börje var 1 år och 3 månader gammal blev han fosterson till Karl Erik Eriksson och hans
hustru Teckla Svensson, vilka är föräldrar till Aina. Han hade sluppit ur hushållerskans klor
och växte nu upp i Asarum. Så småningom flyttade han till Linköping där han avled i juli
1994.
Einar och Aina gifte sig i Asarums kyrka den 1 november 1930. Hösten 1931 öppnade Einar
ett skrädderi i Köpenhamn. Efter flykten undan tyskarna 1943 etablerade sig Einar som
skräddare i Skottsbergska Gården i Karlshamn, som är en köpmansgård från 1700-talet.
Skrädderiet gick bra, men efter en resa till Stockholm våren 1962 blev Einar sjuk i
lunginflammation vilken senare bidrog till en hjärtinfarkt, och han avled den 25 juni samma
år.
Sonen Bertil utbildade sig till skräddare hos fadern men trivdes inte under hans styre. Han
hamnade i dåligt sällskap, och efter faderns död blev han alltmer beroende av spriten. Den 20
april 1979 hittades han död, och i dödsattesten står alkoholförgiftning.

Aina överlevde både make och son. Hon var vid sin död den 20 februari 1990 84 år.
Dödsorsak: cirkulatorisk kolaps.

Bertil Rosell och författaren (t.h.) beskådar fångsten efter en fisketur i Mieån, som rinner
genom staden, strax söder om Skottsbergska gården.
Foto från 1950-talet.
Även brodern Nils öppnade skrädderi i Danmark. Den 6 september 1929 fick han Kungl.
Maj:ts tillstånd att avflytta ur riket. Förutom Nils var det hans hustru Anna Gustava Lindahl,
född den 20 september 1898 i Hörby.
Nils och Anna gifte sig den 16 april 1927 i Hörby. Den 7 mars 1928 föddes sonen Nils Börje i
Köpenhamn, Danmark. Tydligen bodde familjen redan i Köpenhamn när Nils fick sitt
utflyttningsintyg.
Den 6 mars 1931 flyttade familjen tillbaks till Sverige och bosatte sig i Trelleborg, där Nils
samma dag öppnade ett skrädderi på Hamngatan 36. Då Einar flyttade till Köpenhamn 1931
är det ingen omöjlighet att han övertog Nils skrädderi.
Det blev många flyttningar i Trelleborg och den sista adressen är Vinkelgatan 13. Här avlider
han den 25 maj 1978. Hustrun Anna flyttade då till Östergården där hon avlider den 15
augusti 1988.
Sonen Nils Börje Rosell flyttade till Norrköping och avlider här den 30 december 2004.
Axel Rosell flyttade från hemmet i Lyby till Hörby den 5 maj 1926. Han gifte sig samma år
med Mathilda Persson, född den 20 juli 1901 i Hardeberga. De bodde först på Hörby söder
hos husägaränkan Elna Bengtsson.
Men så kom ett tillfälle när en av de stora markägarna i Hörby gick i konkurs. Marken
styckades upp och såldes genom en bank i samhället. Axel fick då möjlighet att köpa mark i
Råbygatan där han uppförde en villa. Här etablerade han sitt skrädderi.

Axel och Mathilda fick två barn, Lull Berit, född den 3 juni 1928, och Britt Margaretha, född
den 14 mars 1935. Båda födda i Hörby.
Axel avlider den 20 mars 1978 i Råbygatan 30. Huset lades ut på försäljning, och Mathilda
flyttade till Gelbgjutaregatan 11 a. Här avlider hon den 26 november 1992.
Huset vid Råbygatan stod under en tid ganska öde och förföll. När fotot togs 2016 beboddes
endast övervåningen, där systern Elvira bott ett antal år.

Axel Rosells hus. Foto 2016.
Malte övertog skrädderiet i Lyby efter faderns död. Ganska snart byggde han ett eget hus
strax nedanför sina föräldrars på vägen mot Hörby. Den 20 oktober vigdes han vid Svea
Ingegerd Persson i Lyby kyrka.
De fick tre barn, Sonja Barbro, född den 4 juli 1936, Gunnel Agneta, född den 6 juli 1941 och
Ulla Ingegerd, född den 1 april 1946.
Skrädderiet gick bra och Malte hade kunder inte bara från trakten utan från hela landet. Men
den nya tiden hade kommit. Man kunde köpa kläder som importerades från utlandet för en
billig peng, och lönsamheten blev mindre.
Huset i Lyby såldes och de nya ägarna lät det förfalla medan marken köptes av en närboende.
I dag (1 januari 2019) är huset mycket förfallet.

Malte och Svea flyttade till Liljegatan 6 a i Hörby. Här bodde de ett antal år. Den 31 maj
avlider Malte och några dagar senare den 24 juli avlider Svea. Året är 1987.

Familjen Rosell på utflykt en vacker sommardag i slutet på 1920-talet.

Släktmöte i Karlshamn. 1950-talet.

Släktträff i Lyby. 1960-talet.

Johanna Rosell.

SKOTTSBERGSKA GÅRDEN
EN KÖPMANSGÅRD FRÅN 1700-TALET
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1763 i november utbröt en brand där 23 hus och gårdar lades i aska. En av dessa gårdar ägdes
av handelsmannen och brukspatronen Olof Olsson. Han uppförde ett nytt hus helt i trä, medan
hans grannar byggde upp sina gårdar i sten. Olof Olsson var född 1725 i Växsjö. Vid 22 års
ålder flyttade han till Karlshamn och blev med tiden en driftig affärsman.
Olof Olsson d. ä. dog 1804, och då hade han redan på 1770-talet antagit sin son som
efterträdare. Även han hette Olof Olsson med tillägget d. y.

År 1831 såldes gården till handlaren A. J. Skottsberg, och 1856 övertogs handelsboden av
svärsonen P. A. Ljunggren. Därefter gick fastigheten i släkten Skottsberg – Ljunggren fram
till 1927 då fröken Hanna Ljunggren överlät fastigheten till en nybildad stiftelse för framtida
bevarande.
Gården restaurerades under åren 1955 – 1959. Numera finns här Karlshamns museum.
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INTERIÖR
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Bild 1. Fasaden mot Drottninggatan.
Bild 2. Innergården.
Bild 3. Magasinsbyggnader mot Ågatan.
Bild 4. Kakelugnar fanns det i varje rum.
Bild 5. Norra salen.

Den höga yttertrappan av sten från 1700-talet mot Drottninggatan.
Resdags för någon i familjen Einar Rosell.

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

SKRÄDDARYRKET
dominerades till stor del av män. Det fanns även kvinnliga skräddare men de var i minoritet.
Under medeltiden är det föreskrivet i skråstadgarna vad som skall utföras av manliga
respektive kvinnliga skräddare.
Den tidigaste dokumentationen angående skräddarna är en förordning från år 1356. Så långt
tillbaka har det funnits ett skräddarskrå. Det fanns ett skrå för dem som verkade i städerna och
ett för dem som verkade på landet.
Vid tillverkningen användes bland annat nålar, prylar, pressjärn, syring och fingerborg.
Vidare måttband, linjal, skräddarkrita, sax m. m.
Pressjärnet med kaminen som värmekälla, ett ihåligt träkolsjärn som värmdes upp inifrån och
därefter kom fotogenjärn, bensinjärn och gasjärn. I dag har vi elektriska järn med jämn värme
och ånga.
Det är en naturlig utveckling som började på 1800-talet, och den största nyheten var
symaskinen som kom 1860. Den fick en snabb spridning bland skräddarna, och i dag kan man
med denna maskin sy ett tjugotal olika stygn samt ställa in dem efter vilket material som
används.
Mina fyra morbröder var alla skräddare, och längre ner i släkten finns också skräddare. Och
själv tycker jag mycket om att sy, vilket framförallt min egenhändigt tillverkade blekingska
folkdräkts väst bevisar!

Symaskin som trampades.

Pressjärn från 1800-talet.

HISTORIEN
om släkten Rosell har blivit lång och jag vill speciellt tacka dig som har haft tålamod att följa
min berättelse ända till detta sista avsnitt.
Gemensam drivkraft för alla oss som är intresserade av släktforskning är väl att finna en slags
trygghet i insikten att människans stund på jorden, hur kort den än kan förefalla oss, inte är
helt försvunnen. Vi kan faktiskt, genom att besöka platser där tidigare släkten bott, drömma
oss in i hur deras liv gestaltade sig. Vi kan i arkiven få kännedom om släktens levnadsöden,
och ofta vandrar vi bland ruiner, eller gravstenar på kyrkogården, och alldeles tydligt
förnimma deras närvaro.
Per-Gunnar Mörck

Källor:
Kyrkböcker från Karlshamn, Asarum, Kristianstad, Trelleborg, Lyby och Hörby.
Tidningsarkivet i Lund.
Sveriges dödbok 1901 – 2013.
Prospekt över Skottsbergska gården av Bengt Bengtsson.
Hantverk i Sverige. Artikel om skräddare av Inga Wintzell. LTs förlag. 1996.
Foto: Per-Gunnar Mörck
Se övriga delar i serien på www.morck-rosell.se
Bilderna som blev över på kommande sidor.

BILDER FRÅN LYBY

,
Bygatan i Lyby. Vykort stämplat i september 1911.

En av tvärvägarna i byn. Från 1930-talet.

Samma väg som föregående bild. Foto 2015.

Vykort. Stämplat den 7 juni 1913.

Byvägen i Lyby. Huset inrymde en gång Lyby småskola

Anders och Johanna Rosells hus. Först Lyby nr 3 (Lybytorp) senare Lyby nr 513.
Nya ägare efter Johanna Rosell, Johannes Persson och Herman Persson i december 1961.
Foto 2015.

Gårdsplanen. Från vänster Elvira Rosell och hennes mor Johanna Rosell.
Gossen i mitten är troligen författaren.

Framsidan. Troligen på 1920-30-talet.

Lybygården. Vykort stämplat den 9 oktober 1912.

Flygfoto över Lyby. 1950-talet.

