
                        Anders Trulsson fordom välbekant Skurupsprofil 

Anders Trulsson är ett välbekant möllarenamn, ständigt förknippat med olika möllor i Skurups- och 
Vemmenhögsbygden under senare hälften av 1600-talet. Denne Anders såg dagens ljus 
uppskattningsvis Nådens År 1625, möjligen 1626, åtminstone om vi ska tro på hans gravsten. Nog 
hade det varit värt en eller annan timmas sökning om man kunnat få uppgift om var han såg dagens 
ljus. Men man kan ju inte få allt här i världen. 

Någon gång mellan 1648 och 1650 synes Anders ha gift sig, första hustrun hette Arna – hon dog tidigt 
och makarna fick antagligen endast ett barn. Det förefaller sannolikt att Arna dog i barnsäng då detta 
obenämnda barn skulle födas. Den 24/2 1656 gifte sig Anders Trulsson för andra gången. Nu med 
änkan Anna Trulsdotter som tidigare varit gift med Weste Thickeson. Hon hade åtminstone 2 barn i 
sitt förra äktenskap, troligen betydligt fler. 

I decimantjordeboken 1651 samt mantalslängden 1658 uppges Anders Trulsson bruka ett helt 
frälsehemman i Skurup, där han av allt att döma bodde kvar åtminstone 1650-talet ut. Vad som 
hände sedan är ju värt att spekulera över men några säkra inlägg i hans livsspår har vi inte förrän 
1662, då han står skrivet för ett kyrkans annexhemman i Svenstorps socken. Men hans vistelse här 
blev inte särskilt lång. Redan 1670 återfinner vi honom sålunda som möllare på den mycket gamla 
vattenkvarnen Munkamölla i Hassle Bösarps socken. Den beskrivs 1671 som ”välbyggd, gångandes 
mest hela året med ett hjul”. På Munkamölla maldes långt fram i modern tid och ännu i dag kan det 
gamla kvarnhuset beskådas på ort och ställe. 

I självaste Ystads byting finns ett livstecken av Anders Trulsson 1668 (5/10). Han har sålt ”en anpart, 
salig Lauridts Olusens gård i Ystad till Kongl. Majts byfogde i Ystad Christen Jensen”. Denna anpart 
hade han anammat redan 20/11 1651. Det hela förefaller oklart, det kan möjligen röra sig om ett lån 
i samband med vilket Lauridts Olufsen pantsatt sin gård men saken kan också röra sig om ett 
regelrätt arv. 

Sedermera stadde Anders Trulsson kronokvarnen Persemölla i Svenstorps socken och hit flyttade han 
från Munkamölla vid Michaelsmäss 1675. Den 23 februari 1675 erhöll han dessutom städja på 
kronojord i Ölöv, som brukats till Persemölla (Tingsboken 17/1 1676. Men Anders synes ha varit en 
synnerligen ”rörlig” man och från mitten av 1680-talet har han överlåtit Persemölla till dottern Arna 
och hennes man, som hette Ola Nilsson död omkring 1685, senare Bengt Persson 1657-1730. 1684-
1691 återfinner vi Anders som möllare på Rödmölla, tillsammans med sonen Truls Andersson. Båda 
flyttade med makar och familjer till nummer 14 i Skurups by, där Anders och hans hustru står skrivna 
som inhysesfolk hos sonen Truls på hans gård. Det var här som Anders Trulsson lämnade jordelivet 
den 26/2 1696. 

På Skurups kyrkogård finns gravstenen ännu kvar, där det står: 

”Her vnder hviler den salige man Anders Trölsen som döde her i byen Anno 1696 den 6 febrvary i 
hans alder 70 år. Gud gifve honom en glädelig opståndelse på yttersta dagen.” 

”Her vnder hviler den s. qvinden Anna Trölsdatter som döde her i byen aar 1692 den 14 maii i hendis 
alders 70 aar. Gvd give henden gledelig opstandelse.” 

Peter Larsson 

 

 



 


