
                                             Med Kyllingablod i ådrorna 

Efter att ha sysslat med släktforskning på nästintill heltid under mer än 25 år är det mig föga 
förvånansvärt att de gäckande frågorna bara blir fler och fler i takt med att forskningen i bildlik 
mening blir mer och mer fulländad. Svar på frågor ger nya frågor vilka förr eller senare ligger så långt 
tillbaks i tiden att de därmed blir obesvarbara (läs: oforskbara). För egen del utgör släktnamnet 
Kylling en kolossal utmaning. Jag har nämligen ”Kyllingar” på många olika led bland de fordom här på 
jorden vandrande anförvanterna. Jag blev av förklarliga skäl intresserad av personer med namnet 
Kylling och började därför ”registrera” dem. Jag fann att namnet var oerhört utbrett i åtminstone 
hela södra Skåne och användes i generation efter generation fram till början av 1700-talet då det 
lades bort och ersattes av vanliga patronymikon, s.k. ”son- och dotternamn”. Varför blev det så? 
Varför valde man just vid denna tid bort namnet Kylling, som förut använts av många generationer? 
Det måste finnas ett svar på den frågan, ty tendensen är nämligen genomgående. Givetvis är namnet 
Kylling danskt. Eller rättare sagt danskt såtillvida att det härstammar från Skånes danska tid, Det är 
helt uppenbart. 

Men det finns Kylling-förekomster också i det egentliga Danmark åtminstone under slutet av sen 
Medeltid. Den äldste jag hittat är Esbernus Kylling som var väpnare på Lolland någon gång på 1300-
talet. Bland adeln – företrädesvis den skånska – fanns ju fordom upprepade exempel på ”djurnamn”, 
bl.a. Marsvin, Due och Leijon. Givetvis drar man växlar av detta och undrar om släkten Kylling 
möjligen kan ha varit en s.k. ointroducerad adelssläkt som sedermera ”dog ut”. Jag tillskrev vid något 
tillfälle Rigsarkivet i Köpenhamn i detta ämne. Av allt att döma var den arkivtjänsteman som 
handlade ärendet en stor humorist. Det svar jag erhöll var cirka sju rader långt. Han konstaterade 
kort och gott att de inte hade några uppgifter om någon Kylling-släkt. Brevet avslutades, med glimten 
i ögat, i följande ordalag: ”det enda vi med säkerhet kan konstatera är att Kylling på dansk är 
detsamma som Kyckling på svensk”!! 

För egen del är förekomsten av personer med namnet Kylling således flertalig på antavlan. Däremot 
handlar det företrädesvis om två släkter som förekommer på flera ställen i form av anförluster. Det 
ena ledet var huvudsakligen bosatt i Sjörups socken och det andra i Västra Vemmenhög respektive 
Skivarp. Låt mig avslutningsvis presentera de Kyllingar det handlar om för min del. Jag emottar 
tacksamt upplysningar från andra forskare som har Kyllingar bland anförvanterna eller på annat sätt 
kommit i kontakt med individer bärande detta speciella namn. 

Mogens Ipsen Kylling föddes uppskattningsvis omkring 1600, möjligen något tidigare. I vuxen ålder 
var han bonde på ett helt hemman till Svaneholm, beläget i Västra Vemmenhög, där familjen finns 
noterad senast i mantalslängden 1659. Mogens själv uppges ha varit befriad från mantalspenning på 
grund av sjukdom. Han kallas i decimantjordeboken av år 1651 för ”Mogens Ipsen” och var där en 
”adelens tiennere paa in hallffue gaarde”. 

Jep Mogensen Kylling (son till föregående) I Svenstorps kyrkbok finns noterat att en son Måns föddes 
1696 13/8 till Mårten Jeppsson och Britta Matsdotter i Svenstorps by. Vid dopet var Anders Jeppsson 
i Skepparop (Skivarp) och Jöns Jeppsson af Wäster Wemmenhög faddrar. I mtl 1711, -21 och -28 var 
Jöns Jeppsson gift åbo på 1/1 mt nr 4 i Västra Vemmenhög och i mtl 1700 fanns där Jeppe Månsson 
med hustru Anna och son Jöns. Enligt jordeboken för 1690 var nr 4 ¼ mt, skatte, som hade tillhört 
Anders Nilsson men nu Tröls Hansson. Nr 5 som var 1/1 mt utsocknes frälse till Svaneholm, brukades 



däremot av Jeppe Kyllingh och Mårten Jeppsson. I mtl fanns i byn Jeppe Månsson med hustru, en son 
och en piga. I jordeboken 1681 fanns där Jeppe Månsson Kylling på 1/1 adelns utsocknes hemman till 
Svaneholm. I mtl 1664 fanns i byn Jep Moegensen med hustru och två gårdfolk och i mtl 1659 Måns 
Kyllingh på 1/1 hemman till Svaneholm, med hustru. Han var själv befriad från mantalspenningar 
p.g.a. sjukdom. 

Anders Jeppsson Kylling (son till föregående) föddes 1662 å Västra Vemmenhög nr 4. Flyttade, enligt 
första vigselattesten från år 1690, till Skivarp efter detta första giftermål. Där bosatte han sig på nr 8 
samtidigt som brodern Jöns tog över faderns gård i Västra Vemmenhög, detta mellan 1702 och 1722 
om man ska tro katekismilängden.  I mantalslängderna förekommer Anders Jeppsson på Skivarp 
nummer 8 från 1697 (då med hustru Edela) till 1728 – 1743 hade sonen Lars Andersson tagit över 
men han bar aldrig namnet Kylling. 

Peder Olufsen Kylling.  I jordeboken 1662 nämns Per Kylcklingh i Norra Vallösa by. Han förekommer 
också i 1658 års jordebok på ”ett hellt hemman av Adelens freldse i Nörre Wallöse”. I Katslösa by 
fanns i 1664 års mantalslängd en Lauridtz Kylling, vilken med största sannolikhet är en släkting. Per 
Kylling förekommer även i krönikan ”Måsagårdssläkten” av Swen Rambe. Också i Sjörups 
katekismilängd av år 1686 nämns han och hans hustru, då boende på en gård i Södra Vallösa. Per 
Kylling omnämns i ett mål i Ljunits härads renoverade dombok av den 12/6 1695 (mål nummer 9): 
Nämndemännen Bengt Larsson i Sjörup och Anders Månsson i Rynge hade utfört besiktning ”uppå 
ödegårdzplatzen no. 5 i Norra Wallösa, som Pär Kykllingh för detta bebodt”. Detta med anledning av 
att en viss Hans Persson av allt att döma skulle övertaga gårdsplatsen ”där inga huus befinnas wara”. 

Ola Persson Kylling (son till föregående) Familjen flyttade år 1684/86 från Norra Vallösa till Sjörup, 
där de först bosatte sig på nummer 5. Här bodde de kvar till år 1694/97, då de flyttade till nummer 
11 i samma by. Här finns, mycket riktigt, i mantalslängden för år 1700 en Olof Kylling med hustru 
Elsa. 1702 står dessa skrivna som inhyses på Sjörup nr 1 men 1710 är de åter på nr 11, som 
inhyseshjon. Sjörup nr 11 på ¼ mtl, brukades 1710 av åbon på nr 12, Ture Nilsson.  1716 och 1721 var 
det öde medan det i mtl 1725 hade Gabriel Mårtensson (Mayberg) som innehavare. I jordeboken 
1662 nämns i ”Norre Wallösa by en Per Kycklingh på ett helt adelens uthsochne hemman”. 

Per Olsson Kylling (son till föregående) född i Sjörups socken 1701, en uppgift som bekräftas av 
församlingens födelsebok. I 1721 års mantalslängd står denne Per Olsson skriven på Sjörup nr 7, 
tillsammans med brodern Anders. Möjligen/troligen har längden upprättats året före 1721 varför Per 
Olsson vid tillfället förmodligen ännu icke varit gift. Hans broder Anders, var av allt att döma åbo på 
just Sjörup nr 7 där dessutom hans hustru troligen var född. Senare återfinner vi honom som åbo på 
Södra Vallösa nr 2, där han slutade sina dagar i augusti 1760.                                                                 
Peter Larsson 

Även jag har Kyllingablod i ådrorna, dels genom Sjörupssläkten, men även i Bjäresjö och Hedeskoga. 

Christen Jönsson Kylling. Åbo och Nämndeman  på Lilla Tvären nr 2 i Hedeskoga 1641-1714, fick med 
sin hustru Karin tio barn, eftersom Lilla Tvären tillhör Bjärsjöholm, så finns det mycket lite att hämta i 
mantalslängderna. Hustrun Karin blev omgift med Hans Nilsson i Skårby, även han nämndeman. 
Christen hade en förmodlig broder i Bjäresjö som hette Oluf Kylling 1638-1701 Nämndeman han 
också, hans första hustru Bengta var nämndemannadotter. De var bosatta på Bjäresjö nr 1 och Stora 
Tvären nr 2. 



Måns Christensson Kylling 1698-1760 (son till föregående) åbo på Gundralöv nr 3 i Bjäresjö, fick med 
sin hustru Kerstina tio barn. Hon kom från Sandby nr 8 i Borrby, var dotter till Måns Persson, så där 
kommer jag in i Sasser-släkten.  

Beträffande denna märkliga Kyllinga-släkt kan blott konstateras att det förekommer en hel del 
personer i och kring Ljunits härad med just efternamnet Kylling. I jordeboken 1659/1660 nämns på 
ett frälsehemman i Mossby en Jepe Kylling. 1686 och 1694 nämns på Västra Nöbbelöv nr 4 en Bengt 
Kylling vilken 1696 heter Bengt Olufsson. 1694 och 1696 nämns på Västra Nöbbelöv nr 3 en Jöns 
Kylling (Kiölling) vilken omväxlingsvis även kallas Olsson i efternamn – möjligen/troligen en broder till 
ovannämnde Bengt. 1694 nämns en Sigward Kylling. Det fanns också en Peder Kylling i Sörby, 
Anderslöv 1660. 

Esbernus Kyglyngh väpnare på Lolland omkring 1390                                                                                          
Boo Kyllingh, riddare Johan Oxes fogde på Falster omkring 1460-talet, J.O. ägde bland annat Torsjö                              
Mattes Köling landbo/arrendator på Torsjö i slutet av 1400-talet.                                                        
Peder Kylling var Kongl. Botanicus på 1600-talet, tillhörde en Kyllinga släkt från Jylland och Fyn.        
Bo Lindkvist 

 

 


