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I södra Småland, söder om Växjö, strömmar Helgeå med väldiga vattenmassor genom en smalare passage 
vid Huseby. Detta trånga vattenflöde avvattnar den stora sjön Salen och låter vattnet rinna ut i den än större 
sjön Åsnen. Trakterna runt dessa vatten är en av den Rosbornska släktens hemvister i gången tid. Det är här, 
i kyrksocknarna Skatelöv, Virestad, Kalvsvik och Uråsa, som anfädrarna stiger fram ur historiens dimmor. 
En av dessa kom långväga ifrån. Hans namn var Anthoni Tourneur.

Den strida forsen vid Huseby, eller Hosaby som platsen hette när orten omtalas första gången år 1419, skulle 
ge sitt bidrag till den svenska stormaktstiden under 1600-talet. Det senare ortnamnet Husaby kan visserligen 
tyda på att detta varit en av de svenska medeltidskungarnas husbyar, en form av kungsgårdar. Namnet är 
emellertid i stället utsprunget från läget vid ”oset” som betydde mynning. Det är ju här som Helgeå mynnar 
ut i sjön Åsnen. (1) 

Under medeltiden var biskopen i Växjö stor markägare utmed den å som förband Salen med Åsnen. I norr 
låg den stora byn Osby och i söder Gamlegården i Hosaby på den nuvarande bruksgårdens plats. Efter 
Gustav Vasas reformation på 1500-talet drogs emellertid kyrkans egendomar in till kungen. Så skedde också 
med Huseby och de kyrkliga egendomarna däromkring.

Gustav Vasas yngste son Carl (IX) skulle senare komma att så till den grad kasta behagliga blickar på en ung 
prästdotter i Östergötland att det blev sängaläge som senare resulterade i barnafödande. Barnet fick namnet 
Carl Carlsson. Samtidigt hade kungen sonen Gustav som år 1613 blev kung Gustav II Adolf. Gustav hade 
alltså en halvbror och uppenbart var det ingen missämja mellan bröderna. Vid 18 års ålder blev prästdotter-
sonen adlad under namnet Carl Carlsson Gyllenhielm. År 1615 blev han av sin halvbror förärad med fri-
herrskapet Bergkvara, ett stort godskomplex med anor ner i medeltiden. Till godset hörde markområdena vid 
Huseby och Osby. (2) 

Kanske var förläningen en medveten satsning hos bröderna i syfte att bygga upp en svensk krigsmakt. Carl 
var nämligen som utnämnd riksamiral i hög grad involverad i försvarets uppbyggnad. Kriget mot danskarna 
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åren 1611 till 1613 hade gått katastrofalt 
dåligt för Sverige. En kraftig uppbyggnad av 
den svenska armén behövde göras. Till detta 
fordrades vapen, tillverkade inom landet. 
Vid Osby fanns redan en mindre smidestill-
verkning. Råvaran till denna, myrmalmen, 
hämtades upp från sjöbottnarna och den gav 
ett prima järn.

Vad som nu hände var att Gyllenhielm på 
1620-talet anlade en stor masugn i Huseby. 
År 1629 meddelade fogden på platsen, Jon 
Michelsson, att tackjärnsblåsningen snart 
kunde starta. (3)  Därmed inleddes också den 
stora industriproduktionen på platsen som 
skulle hålla på till in på 1900-talet. Upp-
starten kunde göras tack vare importerade 
specialister, de s.k. vallonerna. Det är nu en 
av den Rosbornska släktens anfädrar möter 
fram i bevarade handskrifter.

Exakt vilket år som Anthoni Tourneur, bördig 
från Sedan i nordöstra Frankrike, kommit till 
Sverige är okänt men år 1630 arbetar han här 
som kolare. Rimligtvis bör han ha företagit 
den långa resan från sitt hemland till det 
avlägsna, skogiga och tämligen öde Sverige 
strax före 1630 eftersom hans hustru Marga-
reta Rubens fortfarande var kvar i Frankrike 
lillejulafton 1631. (4)  Även hon skulle 
komma att resa till Sverige, osäkert dock när 
men det måste ha skett före ca 1635 då man 
menar att sonen Glaude kan ha fötts. (5) 

Berättelsen om vallonernas invandring till 
Sverige är den viktiga del av den svenska histo-
rien som går under benämningen stormaktstiden. Den industriella järntillverkningsindustrin i stor skala hade 
dock i Sverige börjat redan året 1580. Den 24 maj detta år fick Wilhelm van Wijck från Amsterdam kung Jo-
han III:s fullmakt  att ”haffve alle Bergverck i befalningh öffver heele Rijket”. (6)  Kungen befaller också att 
Wilhelm ska anskaffa kunnigt arbetsfolk från Tyskland. På hösten samma år dyker det dock upp en fransman 
vid Finspångs järnbruk i norra Östergötland, ”Nicolaus lodgjutare, fransos”. Man menar att denne är iden-
tisk med Nicolaus Gremeur, den äldste kände vallonen i Sverige. Det är troligtvis denne som får intresset 
för utländsk värvning att koncentreras till vallonernas hemområde i nordöstra Frankrike - sydöstra Belgien. 
Nicolaus blir en betydande man vilket framgår av att han utses till kungens fogde över en mängd län, däri-
bland Finspångs län och Jönköpings län. (7)

Under 1400- och 1500-talen skedde i området mellan staden Liége i Belgien och staden Sedan i Frankrike 
strax söder om gränsen till Belgien en kvalitetshöjning inom järnframställning och smidesteknik. Här bodde 
vallonerna. De var ett blandfolk av kelter, germaner och romare och det fanns länge ett eget vallonskt språk 
som inte var någon fransk dialekt utan snarare ett språk som utvecklats parallellt med franskan. Ardennerna 
innehöll rika fyndigheter av järnmalm och vallonerna utvecklade sitt speciella system för järnets utvinning, 
det s.k. vallonsmidet. De var ytterst framgångsrika. Redan på 1400-talet var trakterna av Meusedalen, Liège 
och Namur ett sjudande bruksdistrikt. (8) Vallonsmidet var ett hantverk som gick ut på att framställa smid-
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Louis de Geer.

bart järn ur tackjärn. Metoden innebar en snabb framställning av kvalitetsjärn men den fordrade också en 
mycket stor mängd träkol. 

I Sverige var det från år 1580 till sekelskiftet 1600 i första hand lod- och grytsmeder men också spiksmeder 
som inkallades från utlandet. I början av 1600-talet steg ett flertal skickliga plåtsmeder, harneskmakare och 
rörsmeder av de segelskepp som fört dem till Norden. Från året 1608 och några år framåt rekryterades en 
bredare yrkeskader av valloner. Här fanns varjehanda hantverkare representerade; byggmästare, sadelmaka-
re, bryggare, stenhuggare, kedjemakare och masmästare. Däremot saknades helt utövare av det som skulle 
bli hjärtat i den kommande järnproduktionen; hammarsmeder och kolare. (9)

Wellam de Besche, bördig från Antwerpen, bodde i Nyköping alltsedan ca 1597. Mellan åren 1604 och 1609 
var han byggmästare på Nyköpings slott. Med sin kunskap om den kvalificerade järntillverkningen i sitt 
avlägsna hemland såg han en stor ekonomisk möjlighet med att starta upp den svenska järnframställningen 
i stor skala. För detta behövdes emellertid sakkunniga arbetare. Han begav sig därför vintern 1607-1608 på 
värvningsresa till sin födelsebygd och lyckades få med sig sexton släktingar - alla med yrken inom metall-
hantverket - tillbaka till Sverige. Snabbt fick han kung Carl IX:s gillande och år 1610 utnämndes han till 
inspektor över alla järnbruk i Södermanland. 

Detta blev startskottet för en mängd svenska värvningsresor till vallonernas hemland. Samtidigt utarbetade 
de Besche tillsammans med sin landsfrände Louis de Geer en djärv plan. Genom att överföra det vallonska 
smidet i stor skala till Sverige kunde de två bygga upp en ekonomisk gångbar industri av enorma mått. Mer-
parten av den utökade järnframställningen var tänkt att skapa en vapenindustri på export. (10) Vid denna tid 
jäste det i Europa och snart skulle trettioåriga kriget bryta ut i full skala. Det skulle inte bli någon svårighet 
att avyttra järnvaror av hög kvalitet. 

Louis de Geer var affärsman med en stor förmögenhet bakom sig. Hans silverkista öppnades allt oftare när 
svenska kronan behövde penninglån. 
Som sådan bankir för svenska staten 
finner vi honom åtminstone från år 
1617. Med de Geers pengar kunde 
Wellam de Besche året 1618 arrendera 
Finspångs gård och län i norra Östergöt-
land med härvarande järnbruk. Detta 
bruk kom snabbt att utvecklas till en för 
dåtiden enormt stor industri. Här an-
lades nya masugnar, stångjärnshammare 
och manufakturer. Vallonska metoder 
infördes när det gällde framställning 
av järn genom s.k. tackjärnsblåsning 
och stånghammarsmide. En inkomst-
bringande produkt var kanoner varför 
kanongjuterier anlades. Kanonerna och 
andra järnprodukter forslades ner till 
Norrköping vid kusten. Staden började 
blomstra och här, vid de stora forsarna, 
anlades också andra metallindustrier 
som gevärsfaktori och mässingsbruk. 
(11) 

År 1627 flyttade Louis de Geer till 
Sverige för gott. Nu fick han arrendet på 
andra av kronan ägda järnbruk, denna 
gång i nordöstra Uppland. Under de 
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kommande åren skulle järnbruken Östraby, Leufsta, Gimo och Forsmark komma att blomstra. I alla dessa 
orter var det vallonska inslaget ytterst påtagligt. För att få kvalificerade hantverkare var man således tvungna 
att importera dessa. Värvningen gick till på så sätt att agenter i nordöstra Frankrike skickades ut till de där 
befintliga mindre bruksorterna för att direkt på platsen värva de önskade yrkesmännen. Men lika ofta kom 
arbetslösa valloner till de större orterna för att på de där upprättade värvarkontoren söka anställning i Sverige.
En dag har Anthoni Tourneur och hustrun Margareta, bosatta i Sedan, fattat beslutet att söka lyckan i det land 
långt norrut som så uppenbart behövde en kolares kunskaper. För att tillverka järn av hög kvalitet krävdes 
nämligen också ett förstklassigt träkol. Också denna konst inom järnhanteringen var vallonerna skickliga 
på. När vi för första gången möter Anthoni i bevarade papper är det därför som just kolare i Finspång i norra 
Östergötland.

Att företa en så lång utlandsresa i början av 1600-talet var få förunnat. Visserligen färdades adelsmän och 
rikare personer allt som oftast längre sträckor men för den enklare befolkningen var detta ett högst ovanligt 
förfarande. Genom värvningskontoren i hemlanden hade man troligtvis arrangerat och samordnat dessa trans-
porter där ett flertal valloner gjort sällskap på resan. Vi kan således lugnt utgå från att när man tagit avsked 
av nära och kära har det varit i större sällskap som man dragit iväg. Vad det gäller Anthoni Tourneur är det 
möjligt att en bror eller nära släkting följt med. Den 17 augusti 1630 finns nämligen Gilles Tourneur anteck-
nad i Sverige. Tyvärr saknas uppgift om på vilken ort i Sverige som han detta år var verksam. En Servais 
(Gervais?) Tourneur kom till Sverige året 1633. Han anställdes vid samma järnbruk som Anthoni och det är 
väl troligt att vi här också har en nära släkting 
eller kanske en bror. Om denne Servais finns 
en uppgift från den 17 maj 1651 att hans hem-
trakt var ”de Moirmon”. (12) Detta kan vara en 
förvrängning av Mormont bara några mil norr 
om staden Sedan. Mormont skulle alltså kunna 
vara ätten Tourneurs hemområde.

Kanske är det så att Anthonis hustru Margareta 
Rubens varit med i det sällskap från Frankrike 
som Servais Tourneur kom med till Sverige 
året 1633. Detta skulle stämma väl med att 
sonen Glaude (Clodi) fötts ca 1635. Vad det 
gäller hans födelseår har man utgått från att 
han var identisk med den hjulmakare med det 
försvenskade namnet Klot som levde ca 1635 
till 1705. Denne var verksam vid Finnåkers 
bruk i Fellingsbro socken. (13) Frågetecken 
finns emellertid om denna släktkoppling.  

Efter att ha återförenats i Finspång och levt 
här ett antal år, flyttade Anthoni och Margareta 
med sina tre barn norrut till Leufsta (Lövsta) 
i nordöstra Uppland. Louise de Geer hade här 
anlagt ett järnbruk året 1626. Med säkerhet vet 
vi att familjen fanns på bruket åren 1640 och 
1641 eftersom Anthoni då finns med i Leuf-
stas avräkningsbok. Vistelsen blev dock inte 
långvarig. En notis i tidningen Norrköpings 
Journal från 15 november 1645 visar att 
familjen då bodde i Forsmark i Uppland söder 
om Leufsta. Även här fanns ett stort järnbruk 
för vallonsmide. Den gode Anthoni verkar 
dock ha skuldsatt sig. Vid flytten hade han efter-
lämnat en skuld i Leufsta.

Gravkors vid Risinge gamla kyrka utanför Finspång vittnar 
än i dag om det gamla brukets mästersmeder.
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Man har beräknat att fram till året 1652 har det funnits mellan 1000 och 1200 familjer med vallonskt ur-
sprung i Sverige. Av dessa stannade dock endast uppskattningsvis 900 personer kvar för gott i Sverige. 
Anthoni Tourneur och Margareta Rubens var två av dessa.

Efter endast några år flyttade åter familjen. Denna gång fick kärran med bohaget färdas en längre sträcka, 
ända ner till trakten av Huseby bruk i Småland. Här hade Anthoni fått erbjudande om anställning som ko-
lare. Det är faktiskt genom en olyckshändelse med tragiskt slut som vi känner familjens äldsta livstecken 
i den nya hemorten. Det hela hände året 1650. Anthoni var verksam med koltillverkning i de småländska 
skogarna. Till sin hjälp hade han anställt en dräng, Olof Brorsson som var bosatt i Skallekulla. Man hade rest 
en stor mila och den fordrade kontinuerlig tillsyn under de dygn bränningen pågick. Invid milan hade man 
byggt en lite hydda. Nu bar det sig inte bättre än att koldrängen somnade i hyddan och dog av det giftiga 
koloset.

Händelsen är nedtecknat i domboken eftersom det hela skulle genomgå rättslig prövning. Tack vara drän-
gens död vet vi att Anthoni var etablerad i Skatelöv socken året 1650. När han flyttat hit vet vi dock inte. Det 
måste emellertid ha skett mellan årsskiftet 1645/1646 och 1650. Vid flytten har Anthoni haft hela sin familj 
med sig; hustrun Margareta, sönerna Wilhelm och Glaude samt dottern Francoise. Var familjen bott den 
första tiden på Huseby bruk är inte känt. Den 23 juli 1651 försvinner emellertid frågetecknen. Allbo härads 
ting sammanträdde denna dag och de hade att bevittna två gårdsköp i Smörhöga i Skatelöv socken. Anthoni 
befinner sig också på tinget. 

Smörhöga bestod endast av Norregården och Södregården. Länsman Erengisle Olufsson framträdde inför 
tinget och visade upp det papper som gav honom fullmakt att sälja gårdarna för ägarens räkning. Ägaren var 
ingen mindre än Arnout (Arnold) de Rees, arrnendatorn till själva Huseby bruk. Tingets sekreterare anteck-
nade noggrant att köpare var ”Anthonü Turnü” och hans hustru var Margaretha Ruben och deras son ”Wil-
helm Turnü”. För 480 daler silvermynt blev de denna dag ägare till Norregården i Smörhöga. (14)

Vid samma tillfälle övergick även Södregården till sin nye ägare Påvel Persson och dennes hustru ”Fransidh 
Turnj” för 270 daler silvermynt. Anthonis dotter Francoise var uppenbart gift vid denna tidpunkt. Hennes 
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man hade ett till synes svenskt namn 
men skenet kan bedra. Vid Österby bruk 
arbetade året 1644 två valloner, Anton 
Mineur och Paul Personne. Anton flyt-
tade ner till Huseby i Småland där hans 
namn uppträder på 1650-talet. Det är inte 
omöjligt att även Paul flyttat med och att 
han då gift sig eller redan var gift med 
Anthonis dotter.   

Två valloner fick alltså möjlighet att 
inköpa var sin gård i Smörhöga av Ar-
nold de Rees. Vem var han?

Att vallonerna i Sverige hade kontakter 
över långa geografiska avstånd verkar 
inte ha varit ovanligt. Ett lysande exem-
pel på detta förhållande är Anthonis son 
Wilhem. Samma år som fadern inköpte 
Norregården i Smörhöga begav sig näm-
ligen Wilhelm Antonsson Tourneur den 
långa vägen norrut till Östergötland för 
att hämta sin brud. I S:ta Marias gamla 
kyrka i Risinge strax utanför Finspång 
har han lovat sin Britta Henriksdotter 
Rusion (Rousseau) evig kärlek tills döden 
skiljde dem åt. Det är hos Britas far, 
fransossen och kolaren Henrik Rouseau 
och dennes hustru Jeanne du Sausoy som 
Wilhelm fått gå för att inhämta tillstånd 
innan vigseln. Efter kyrkbesöket har paret 
tagit sig söderut till Smörhöga. Wilhelm 
är nämligen antecknad som inneboende 
hos fadern i Norregården.

Smörhöga strax väster om Grimslöv i 
Skatelöv socken hade alltså plötsligt fått 
mycket annorlunda innevånare. Om man 
får döma av köpeskillingen var Norregården den större av gårdarna. Här bodde alltså Anthoni, hustrun Mar-
gareta och sonen Wilhelm med hustrun Britta Henriksdotter Rousseau. Troligtvis bodde också den yngsta 
sonen Glaude i gården men han omtalas inte i mantalslängden år 1652. Detta kan bero på att han ännu inte 
var myndig. Något som kan styrka detta antagande är att han bevisligen fanns i socknen år 1663. I den mind-
re Södregård bodde på 1650-talet och framåt Anthonis måg Paul Personne och dottern Francoise. 

Margareta Rubens fick inte glädjas länge av sitt nya liv mitt i det skogrika Småland. Inom ett år efter flyt-
ten har hennes kropp förts till den sista vilan på Skatelövs kyrkogård. Vad hon dog av och exakt dödsdatum 
känner vi inte. När mantalslängden gjordes upp år 1652 fanns hon inte längre bland de levande. Snart flyt-
tade emellertid en ny kvinna in i Anthonis liv. Året 1653 omtalas han åter som gift, denna gång med svens-
kan Elin Nilsdotter. Sin nya kärlek har han funnit i grannbyn Gottåsa. Första steget var tagit i Smörhöga att 
sammanjämka utlänningar med svenskar. Dock skulle detta inte resultera i någon avkomma. Paret fick aldrig 
några barn.

Och så gick livet vidare i de två gårdarna i Smörhöga. Av alla händelser som måste ha utspelats här är det 

   Risinge gamla kyrka med målningar från 1400-talet.
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inte många som överlevt historiens glömska. I domböckerna finner man dock några nedslag. Så hände det 
sig t.ex. år 1657 att Anthonius hund bet ihjäl några får som Per Olofssons på Arnö ägde. Nog blev det o-
sämja av detta. Ärendet fördes till tingsrätten och hunden fick avlivas samtidigt som hundägaren tvingades 
ersätta fårens ägare. Sex år senare kom yngste sonen Glaude, eller Clodi, som han kallades, i klammeri med 
rättvisan. Den 22 maj 1662 fick han stiga fram inför rätten för att förklara sig om ett faderskapsmål. I grann-
byn till Smörhöga, Gottåsa, bodde vid denna tid ogifta kvinnan Bodil Månsdotter med sina föräldrar. Trots 
att föräldrarna hennes noga antecknats som ”äkta föräldrar” var det nog lite si och så med dottern. Hon hade 
nämligen tidigare blivit ”belägrat af Anders i Lönßhult”. Nu var det så att också Glaude hade ”belägrat” 
Bodil. Resultatet hade blivit ett barn men det var dödfött. Domen för detta snedsteg blev böter för fadern på 
20 mark silvermynt. För Bodil blev det skamstraff enligt gällande praxis. Nästkommande söndag efter att 
domen var fallen skulle hon stå utanför kyrkdörren till Skatelövs kyrka med en naken arm och med ett ris i 
sin hand. På detta sätt utsattes hon för hela socknens förtal.

Denna händelse kastar vissa tvivel om Glaude Anthonison när det gäller hans ålder. För att betala boten 
lovade nämligen fadern Anthoni tinget att betala hela beloppet. Om Glaude skulle vara identisk med den 
”Klot”, född ca 1635, som senare levde som hjulmakare längre uppåt Sverige, skulle han år 1662 vara runt 
27 år. Att fadern tvingats betala böterna tyder emellertid på en tämligen ung son. Detta förhållande styrks av 
att Glaude inte finns omtalad i mantalslängden för året 1652. Enda förklaringarna är att han år 1652 var så 
ung att han inte medtagits eller att han redan då flyttat från bygden. Det sistnämnda motsägs av händelsen på 
våren 1662. 

Året 1686 omtalas i Huseby en piga vid namn Karin Glodsdotter. Hon kan mycket väl vara ytterligare ett 
oäkta barn till Glaude. Frågetecknen kring Anthonis yngste son Glaude är många. I Fellingsbro i Västman-
land fanns på 1700-talet ett flertal av släkten Tourneur. Av detta har man dragit slutsatsen att anfadern till 
denna släktgren är just Glaude som skulle vara  identisk med den hjulmakare Cloth vid Finnåkers bruk som 
dog 1705 i en ålder av 70 år. (15) Men är han det?

Året efter sonens faderskapsmål 1662 drabbade Anthonius samman med Peders Jonsson i grannbyn Gottåsa. 
Peder omtalas lite senare som nämndeman varför det var en aktad samhällsmedborgare som nu blev fienden. 
Bråket gällde en anmälan av Peder till tinget att ”Antonius Torneii i Smörhöga haver i många år brukat en 
del i Gottåsa det han gjort varken skatt eller gäld före.” Anthonius blev dock inte svaret skyldig. Han svarade 
”sig hava skattat för det han brukade, nämligen en * fjärding, vilken honom tilldelt blev av nämndemän-
nen, Salig Sven Olufsson, Nils i Skatelöf, Måns i Opparyd och Håkan i Siöby , för det övriga har han betalt 
grävgäld till Erengisle Olufsson samt ock slagit till halvnad, vilket Erengisle erkände.”

Vid samma ting framgår att Anthonius uppenbart var på kant även med mågen Påvel Pedersson (Paul Per-
sonne), gift med hans dotter Francoise. Striden gällde här en stor hagmark som Anthoni och Påvel skulle 
bruka tillsammans. Någon hade uppenbart börjat odla på marken och även börjat bråka om ägostorleken. 
Domstolen dömde nämligen att båda ”skola hava lika god rätt och lika stor del samma hage eller ock lägga 
ut den till betesmark igen, som den fornt haver varit.”

Genom sitt giftermål med Elin Nilsson, bördig från grannbyn Gottåsa, hade Anthonius via hustrun arvsrätt 
till hennes föräldrars gård i Gottåsa Södregård. Arvsskiftet har ägt rum i slutet av år 1670. Den 25 februari 
1671 uppbjöds nämligen gården för tredje och sista gången av Antonius. Vid de två första uppbjudningarna 
i slutet av föregående år hade Peder Jonsson betalt ett förskott på 27 daler silvermynt. Nu fordrade Anthoni 
att resterande belopp på 27 daler skulle erläggas. Enligt avtalet skulle slutsumman nämligen ha erlagts när 
Peder flyttade in i gården. Peder försvarade sig emellertid med ”att om Antonius hustrus systrar icke hade 
gjort anspråk, så hade han längesedan betalat Antonius de 27 dalerna Smt. Därför pålades Antonius att an-
tingen förnöja sin hustrus systrar hemma eller hava dem fram för lag och rätt, att göra ett vist slut med dem 
om bemälte Gottåsa gård.”
 
Nu verkar det inte som om Peder avslutade sin affär med Gottåsa Södergård. Några månader senare, den 18 
april, uppbjöds nämligen samma gård av Olof Persson i Gottåsa, vilken gård han köpt av kolaren Anthonius 
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för 55 daler silvermynt. Denna summa stämmer ju tämligen väl med ovan omtalade 2*27 daler. 

Hur mycket ägde egentligen Anthonius i Gottåsa? Man anar att det kan ha varit mer än bara Södregården. 
Vid samma tid, alltså den 25 februari 1671, besvärades sig nämligen nämndeman Peder Jonsson i Gottåsa på 
tinget över Antonius Tornerii i Smörhöga, att ”han vill undantaga några åkerlyckor i Gottåsa gård, som han 
Antonius till Peder försålt haver.”

Anthonius har verkligen varit i elden vid tinget 1671. På tinget anförde nämligen också mågen Påvel Peders-
son sak mot sin svärfar. Han talade på sin och svågrarna Willum och Glaudes vägnar och krävde ”1/3 uti 
Smörhöga som de menar skall vara deras mödernearf och fadern och svärfadern samtyckte och kunde intet 
neka häremot dock mente han att de inte hade så mycket att fordra.”  

Både Anthoni och hustrun Elin uppges vid mitten av 1670-talet vara ”utgamla”. Vid denna tid verkar det 
som om Anthoni förutom sitt vallonnamn också använt sig av det mera svenskklingade namnet Anton Sten-
son. I roteringslängden för året 1676 bär han dock sitt släktnamn, vilket då stavas ”Torne”. 

När Elin dör vet vi inte men i slutet av sin levnad framgår det att Anthonius gift om sig för tredje gån-
gen, nu med Anna Frändesdotter. Liksom äktenskapet med Elin blir även detta barnlöst. Någon detaljerad 
beskrivning av hur Smörhöga såg ut vid denna tid finns tyvärr inte. 
År 1683 förklarade dock de två gårdsägarna vilken dålig avkastning gårdarna gav. Här fanns ”allenast 8½ 
tunneland medelmåttig jordmån, som föder vid pass 16 nöt, humleväxt någon men har på 10 års tid varit 
förstämd och åbon ingen nytta haft däraf. Ingen qvarn, fiskevatten, fälle eller ållonskog, ej heller timmer-
skog, så det är omöjligt att gården blifver besutten utan någon förmedling av skatten sker.” 

År 1686 hade tiden upphört för Anthonius Torneur, bördig från Sedan i det avlägsna landet Frankrike.  Den 
27 oktober detta år har en skrivare noterat följande i Allbo härads dombok: ”Fadher Anthon Stenson han 
är dödh blefwen och lämbnadt effter sigh 3 Barn och Erfwingar Wilhelm, Glodh och Franswer dhe tree ära 
arftagne til halfwa Smörhöija gårdh”. Dottern Françoise (Franswer) anges i samma dombok som boende i 
Smörhöga med sin man Paul (Povel Pedersson). Då vi vet att de bor i Södregården gäller arvet uppdelningen 
av Norregården i tre lika delar. I Värend hade man det annorlunda sättet att kvinnor hade lika stor arvslott 
som män. Om detta avvikande system har många förklaringar försökt ges. En är att en kvinna Blenda i forn-
tiden samlat alla kvinnorna för att försvara Värend mot anfallande danskar när männen var borta i krigståg. 
Som tack fick kvinnorna efter detta samma arvsrätt som männen. 

En höstdag 1686 forslades alltså den gamle kolaren till sin sista vila till Skatelövs kyrka. Nästan exakt två år 
senare var det dags för ett nytt liktåg från Smörhöga. Då var det hans dotter Françoise som fördes till kyrko-
gården. Hon begrovs den 16 september. Det var en stor barnaskara som hade möjlighet att följa sin mor till 
graven; sönerna Anton, Jacob, Hindrich, Pär och döttrarna Maria, Gunill och Anna. Kanske också sonen 
Johan men om honom vet vi bara att han föddes år 1653. Kanske var han redan död. 

En dramatisk händelse som snabbt blivit allom känd i hela Skatelöv och även långt utanför dess gränser in-
träffade i Smörhöga vintern 1694. Vilhem Antonson Tourneur hade med hustrun Britta Henriksdotter Cous-
sion (Rosseau?) fyra döttrar; Johanna, Françoise, Elisabeth och Maria. Maria föddes år 1665. Hon gifte sig 
med Sune Jonsson. Den 1 februari 1694 uppstod det gräl i Smörhöga. Svärsonen Sune krävde att få utlämnat 
några saker som han menade att hans hustru Maria hade rätt till. Grälet urartade och Sune misshandlade då 
sin svärmor så svårt att hon dog. 
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KÄLLFÖRTECKNING

1630-1635: Anthoius arbetar som kolare i Finspång. (KGF-nytt nr 96)

1631 23/12: Lövstaarkivet räkenskaper: Omtalas en utbetalning till Anthonius hustru i Sedan. (KGF-nytt nr 96)

1640-1641: Anthoius arbetar på Leufsta bruk i norra Uppland. (KGF-nytt nr 96)

1645 15/11: Anthoius arbetar vid Forsmarks bruk i norra Uppland. Han hade då en skuld i Leufsta. Norrköpings Jour-
nal K 163. (KGF-nytt nr 96)

1650: ”Antonius Törne” är etablerad kolare vid Huseby bruk i Småland. Han hade detta år anställt en koldräng vid 
namn Olof Brorsson från Skallekulla. Denne skulle vakta kolmilan men somnade i kolhyddan och dog av koloset. 
Domboken. (KGF-nytt nr 96) 

1651 23/7: ”Framkom för rätten, Länsman Erengisle Olufsson, fullmyndig på Herr Arnout de Rees vegnar och 
tingskötte Antonü Turnü och hans hustru Margaretha Ruben och deres son Wilhelm Turnü, Norregården i Smörhöga 
för 480 daler silvermynt.” Allbo härads dombok. (Göran Magnusson: Invandrarna i Smörhöga. Skatelövskrönikan 
1994.)

1651 23/7: ”Samma dag kom för rätta länsmannen Erengislo Oluffzon fullmyndig på Arnout de Reefse vägnar och 
tingskötte Påfvel Persson och hans hustru Franhid Turnj Södregården i Smörhöga för 270 daler silvermynt.” Dombok 
för Herrelunds friherreskap.

1651: Willem Antonsson Tourneur gifter sig i Risinge kyrka med Britta Henriksdotter Rusion (Rousseau?). Han bor 
vid tillfället i Smörhöga. Brita är möjligen dotter till fransossen och kolaren Henrik Rouseau som var verksam i Fin-
spång 1634-1652 och i Gusum 1653-1666 och dennes hustru Jeanne du Sausoy (ca 1609-1675). (KGF-nytt nr 96)

1652: Anthonius kolare upptas för första gången i mantalslängden som boende i Smörhöga men står utan hustru. I 
mantalslängden upptas sonen Willem som boende hos fadern i Norregården. Mågen Påvel Persson med hustrun är 
registrerad i Södergården. Att Claude inte omtalas kan tyda på att han ännu inte uppnått vuxen ålder eller att han flyttat 
från orten (vilket motsäges av händelsen 1663). (KGF-nytt nr 96)

Åren 1652-1676 omtalas Anthonius som kolare i Smörhöga i Skatelöv. Hans hustru under denna period heter Elin. 
Både man och hustru anges vid mitten av 1670-talet vara ”utgamla”. 

1653: Kolaren Anthonius omtalas som gift med svenskan Elin Nilsdotter. Paret får inga barn. (KGF-nytt nr 96)

1657: Anthonius hund biter ihjäl Per Olofssons i Arnös får. Hunden avlivas och Anthonius tvingas ersätta fårens ägare. 
Tingsrätten. (KGF-nytt nr 96)

1662 22/5: Dito framhades Clodi Antonison ogifft, som hade belägrat en kona Botel Nielsadoter i gåtåsa ogifft, aff 
ächta föräldrar född, doch förr belägrat af Anders i Lönßhult [nuv. Lönashult!] , och nu aflat barn sig emillan det dödt 
är, ty böte han effter ordningen half boot 20 m:r # lyffte för booten hans fadher; hon konan skall och stå oppenbahra 
Skrifft 
och stå nästkommande Söndagh medh en nakot och baar arm Wed kyrkiodörren i Skatelöf, hafwandes et rijs i sin 
handh och stånde uppenbara skrift.” (Herrelund friherrskaps dombok.)

1663 8/7: Dito gav Peder Jonsson i Gottåsa tillkänna att Antonius Torneii i Smörhöga haver i många år brukat en del i 
Gottåsa det han gjort varken skatt eller gäld före. Antonius svarade sig hava skattat för det han brukade, nämligen en 
* fjärding, vilken honom tilldelt blev av nämndemännen, Salig Sven Olufsson, Nils i Skatelöf, Måns i Opparyd och 
Håkan i Siöby , för det övriga har han betalt grävgäld till Erengisle Olufsson samt ock slagit till halvnad, vilket Eren-
gisle erkände. Dito blev avsagt efter det 28 cap i Byggningabalken, att den stora hagen som är intagen av utmarken i 
den tid då Arnold de Rees ägde båda gårdarna i Smörhöga, att Påfvel Pedersson och dess svärfader Antonius Torneii 
ibidem skola hava lika god rätt och lika stor del samma hage eller ock lägga ut den till betesmark igen, som den fornt 
haver varit. (Dombok för Herrelunds Friherreskaps Borgrätt) (Internet)

1670 18/11: Uppbjudes * i Gottåsa Södregård av kolaren Antonius Tornerii, ibidem. 2:a gången.
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1671 25/2: Uppbjudes * i Gottåsa Södregård av kolaren Antonius Tornerii, ibidem 3:e gången.

1671 25/2: Antonius Tornerii fordrade av Peder Jonsson i Gottåsa resterande betalning av 27* daler Smt, och åber-
opade sina vittnen, som övervoro gårdsköpet, Germund i Hölmö, Påfvel Pedersson och Wellam Antoniusson Tornerii i 
Smörhöga vilka bevittnade att Peder Jonsson lovade med hand och mun, att betala Antonius uti 2 terminer, först då de 
köpslogo 27* daler Smt, som Peder gav på Gottåsa, och de andra 27* dalerna lovade han betala strax då han var flött 
på gården, som står obetalt och som Antonius fordrar. 
Peder i Gottåsa förklarade sig, att om Antonius hustrus systrar icke hade gjort anspråk, så hade han längesedan betalat 
Antonius de 27* dalerna Smt. Därför pålades Antonius att antingen förnöja sin hustrus systrar hemma eller hava dem 
fram för lag och rätt, att göra ett vist slut med dem om bemälte Gottåsa gård.

1671 25/2: Påfwel Pedersson i Smörhöga, tilltalade sin Svärfader Anthonius Tornerii, på sine och sine svågrar Wellom 
och Clodi Anthonius söners vägnar, om 1/3 uti Smörhöga som de menar skall vara deras mödernearf och fadern och 
Svärfadern samtyckte och kunde intet neka häremot dock mente han att de inte hade så mycket att fordra. Pålades An-
thonius Tornerii, att han afyttrar sina barn deras mödernearf vid plikt af 3 mark silver, därföre att han gifte sig en ander 
gång förrän arfvet var frånbytt också för olydnad mot lag och rätt.” (Göran Magnusson: Invandrarna i Smörhöga. 
Skatelövskrönikan 1994.)

1671 25/2
Nämndeman Peder Jonsson i Gottåsa besvärar sig över Antonius Tornerii i Smörhöga, att han vill undantaga några 
åkerlyckor i Gottåsa gård, som han Antonius till Peder försålt haver. (Dombok för Herrelunds Friherreskaps Borgrätt.)

1671 18/4
Uppbjudes * i Gottåsa Södregård av Olof Persson i Gottåsa, som han köpt av kolaren Antonius för 55 daler Smt. 
(Dombok för Herrelunds Friherreskaps Borgrätt)

Tidpunkt ?: Anthonius gifter sig för tredje gången, denna gång med Anna Frändesdotter. (KGF-nytt nr 96)
 
1676: I roteringslängden 1676 bär Anthonius sitt släktnamn, vilket då stavas Torne. Några gånger kallas han även 
Anton Stenson.

1679 18/11: inköpteAnthonius ¾ i Gåttåsa Södregård. (Göran Magnusson: Invandrarna i Smörhöga. Skatelövskröni-
kan 1994.) 

1683 3/6: ”Åboarna i Smörhöga Södregård och Skatelöv socken, bevisa med samtliga Häradsboars bevittnande att till 
deras gård allenast 8½ tunneland medelmåttig jordmån, som föder vid pass 16 nöt, humleväxt någon men har på 10 års 
tid varit förstämd och åbon ingen nytta haft däraf. Ingen qvarn, fiskevatten, fälle eller ållonskog, ej heller timmerskog, 
så det är omöjligt att gården blifver besutten utan någon förmedling av skatten sker.” Allbo Härads ting. (Göran Mag-
nusson: Invandrarna i Smörhöga. Skatelövskrönikan 1994.)

1686 25/10: Dottern Françoise (Franswer) anges i Allbo dombok som boende i Smörhöga och gift med Paul (Povel 
Pedersson).

1686 27/10: ”Fadher Anthon Stenson han är dödh blefwen och lämbnadt effter sigh 3. Barn och Erfwingar Wilhelm, 
Glodh och Franswer dhe tree ära arftagne til halfwa Smörhöija gårdh”. Anton Tourneur kallas denna enda gång med 
ett patronymikon för ”Anton Stensson”. Detta kan tyda på att hans fader hetat Etienne, vilket i andra kända fall blivit 
försvenskat till Sten. Allbo härads dombok. (KGF-nytt nr 96)

1686: en piga vid namn Karin Glodsdotter omtalas i Huseby. Detta kan vara ett oäkta barn till Glaude Anthonsson. 
(Internet: Niclas Rosenbalcks inlägg2007 23/3.)

1688 16/9: Françoise Anthonidotter begravs på Skatelöv kyrkogård.

1694 1/2: Brita Rouseau avlider efter att ha misshandlats av svärsonen Sune Jonsson då denne vill ha utlämnat saker 
som han menade att hans hustru hade rätt till. (KGF-nytt nr 96)
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Skatelöv kyrka.

Kompletteringar och eventuella rättningar i denna artikel 
kommer att göras. Artikeln visar läget i juni 2011.
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