Trollarna efter Charlotta Dahl
Häradshövding Carl‐Axel Trolle född den 29 juni år 1862 i Klågerup. Han ärvde
Charlotta Dahl och övertog herrgårdsarrendet efter hennes död 1893. Från
1894 arrenderade han Fulltofta gård av sin bror Nils Trolle och köpte den 1918
från Trollenäs fideikommis.
Han var en aktiv och livlig herre som vid sidan av godsets skötsel fick tid att
vara politiker svensk jurist Riksdagsman ordförande i Skånska
Hypoteksföreningen och Häradets Sparbank vice ordförande i Skandinaviska
Kredit AB samt lantbrukare. Han var ogift och hade inga barn Carl‐Axel dog den
19 juni år 1919 i Ramlösa. Brorsonen Erik Trolle blev arvtagare till godset men
var för ung att ta över han var endast 18 år då farbrodern Carl‐Axel dog. Utan
vid 25‐års ålder fick Erik tillträda Fulltofta gård som ägare.
Under de sju mellanliggande åren förvaltades gården av hans far Eric Birger
Trolle.

Riksmarskalken Eric Birger Trolle född den 23 september år 1863 i Klågerup.
Han var svensk diplomat ämbetsman politiker kabinettssekreterare 1903‐1905
utrikesminister 1905‐1909 landshövding i Östergötlands län 1912‐1930
riksmarskalk från 1930 fram till sin död 1934.
Eric ingick äktenskap år 1893 med Augusta Charlotte Alice Gyldenstolpe född
den 20 juni 1872 i Stockholm hon var från svensk adelssläkt. De fick en son och
en dotter.
Alice var en aktiv kvinna. Utbildade sig till sjuksköterska reste som Röda Korsets
delegat till Tyskland Österrike Ryssland. Bland annat var hon verksam vid
svenska ambulansen i Wien och grundade något som kallades Östergötlands
barnkrubba. Hon besökte ryska krigsfångar och sårade under hungersnöden i
Ryssland åren 1915‐1918 efter inbördeskriget bildades Östgötakommitté för
Rysslandhjälpen där byggdes ett barnhem i Krasnij Jar. Men även på
hemmaplan arbetade hon aktivt för att uppföra ett barnsjukhus i Linköping
som blev färdigt 1930. Samlade in pengar till det årliga firandet av barnens dag
vilket var mycket populärt.
Hon arbetade också som redaktör och författare och har skrivit boken ”Vad jag
såg i Sovjetryssland” 1925. Hon har ytterligare skrivit en bok där hon skildrar sin
släkt i ett verk i två delar med titeln ”De voro ett lysande följe” 1944.
Under flera år hade Eric uppdrag utomlands och bodde då i olika länder. Så
småningom kunde han tänka sig att flytta tillbaka till Sverige och att bosätta sig

i Linköping. Alice hade en viss tvekan och tyckte att det var en landsortsstad.
Nu blev inte tiden i Linköping så lång för Eric insjuknade och hamnade på
Mössebergs Sanatorium och avled i lunginflammation den 21 april år 1934.
Alice dog i Ålsten Stockholm den 20 september år 1953. Eftersom Eric och Alice
inte hade ett eget gods men hade tillbringat många somrar på Fulltofta
herrgård blev det en självklarhet att vila på Fulltofta kyrkogård i Trolles
familjegravar.

Kammarherre Erik Gustaf Nils Trolle
Är son till Eric och Alice Trolle.
Erik med k född den 14 augusti år 1901 i Stockholm död den 3 april år 1981. Vid
Handelshögskolan i Stockholm tog han sin civilekonomexamen år 1924 därefter
kom tjänstgöring i det militära. Våren 1925 åkte han till USA och var privat
sekreterare hos svenske ministern i Washington D.C. Axel Wallenberg vistelsen
var ett år. Tog över Fulltofta gods 1926 som stått tomt några år och förfallit.
Han blev kammarherre 1931. Hade flera poster i Fulltofta socken ordförande i
kommunalstämman och kommunfullmäktige kristidsnämnd fattigvårdsförbund
vice ordförande och vice verkställande direktör i Frosta häradssparbank
kyrkovärd samt ordförande i Frosta härads hembygdsförening år 1952‐1956
År 1927 gifte sig Erik med grevinnan Elsa Wachtmeister af Johannieshus född
den 14 oktober år 1902 Tolfta Uppsala län hon dog den 17 april år 1992 på
Limhamn.
De fick tre barn.
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Efter giftermålet bosatte paret sig på Fulltofta herrgård och fick börja med
renoveringsarbete. Eriks farbror Carl‐Axel ville inte lägga ner pengar på
egendomen när första världskriget rasade vilket medförde att varor av olika
slag var svåra att få fram samt leverera. Då kriget nästan var över var det tänkt
att upprusta gården men då dog farbrodern endast i en ålder av 57 år inget
hade blivit gjort under dessa år. Det var bara att sätta igång att få gården i
skick. Två mycket regniga somrar gjorde inte saken bättre eller när det kom till
den stora världsdepressionen. Tiderna blev så småningom bättre.
På herrgården var där många stora bjudningar kamrater från den tiden när Erik
studerade i Lund med ett stort gemensamt intresse för litteratur konst teater
och musik. Stort umgänge med släktingar från Skåne och dels med många

gäster som var vänner tidigare till föräldrarna. Flera kända skådespelare på den
tiden ville gärna komma dit och vila upp sig på Fulltofta i denna natursköna
trakt längre eller kortare vistelser. Att stanna några dagar var inget problem där
fanns gott om mat och tjänstefolk.
Erik lärde känna nästan varje invånare i Fulltofta de möttes oftast av förståelse
och hjälp i arbetet med en viss respekt. Sorgliga historier kunde dock hända
Stinsen på Fulltofta Anders Eriksson hade en stor familj med många barn och
en stor Collie hund som hette Ulla. Hon var världens snällaste både barnkär och
tillgiven och var van att ströva på tomten och ut på åkrarna. Vad som hände
just denna dagen så kom aldrig Ulla tillbaka. Men familjen Eriksson hade
uppmärksammat ett gevärsskott. De fann sin hund död på åkern mellan
stationshuset och herrgården den hade blivit skjuten för att ha skrämt
fasanerna som fanns på markerna runt herrgården Erik hade irriterats av
hunden. Flera år efter händelsen påminde en av Erikssons söner Erik åter om
händelsen.
Erik och Elsa reste mycket både i arbetet och fritid de första var med bil till
kontinenten och sedan blev det flyg. När Erik var 66 år lämnade han över
Fulltofta herrgård till sonen Carl‐Axel. Och paret flyttade söderut till sol och
värme som de båda älskade de bosatte sig i Italien.
Nästan 50 år bodde de på Fulltofta herrgård.

Lantmätare Carl‐Axel Eric Eriksson (E:son) Trolle
Son till kammarherren Erik och Elsa Trolle.
Carl‐Axel född den 18 mars år 1934 i Lund död den 27 april år 1997. Till yrket
en svensk lantmätare reservofficersexamen 1956 lantmätarexamen i Alnarp
1960 Trolle var assistent till lantbrukschefen vid stora Kopparbergs Bergslags
AB 1961 inspektör vid Svenska Sockerfabriks AB jordbrukstekniska
forskningsinstitut 1962 löjtnant i flygvapnets reserv 1959.
Ordförande i Frosta häradshembygdsförening 1989 fram till sin död 1997
Första giftet med Ingrid Nilsson de fick två flickor Wiveka och Anna.
Andra giftet med Margareta född Sjögle de fick också två flickor Elsa och Ebba.
Carl‐Axel blev den sista av släkten Trolle på Fulltofta herrgård. Så småningom
flyttade familjen längre bort på samma väg ca 1 km till ett vackert stenhus som

en gång varit jägarbostad och småskola. Om än att detta hus var stort så var
det mindre än herrgården.
Carl‐Axel var mycket omtyckt av Fulltofta borna
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