
Nämndeman Per Jacobsson bjöd minst på auktionen. Gossen Johan – son till hastigt 
avlidne smeden Rosenberg – blev hans för 16 riksdaler och 67 öre. För denna summa 
lovade Per Jacobsson att pojken skulle få minst sex månaders skolundervisning och att 
Johan ”ordentligen födes och klädes”. Ytterligare två pojkar auktionerades ut denna dag. 
Hemmansägare Ivar Svensson köpte gossen Carl för 24 riksdaler och arrendator Lars 
Svensson bjöd minst på gossen Salemon – som såldes för 47 riksdaler.

Protokollet från Sjörups kommunalnämnd är daterat den 2 januari 1872. Vid denna tidpunkt 
fanns 33 fattiga människor i socknen. 17 av dem bodde i Norra Vallösa. Bara sex tillhörde 
Sjörups by. Barnauktionerna var en lösning på samtidens problem med fattiga. Några år 
senare, 1890, byggdes fattigvården ut och Vallösa fick sitt nya fattighus som en gåva av 
sterbhuset efter den gamla kronolänsmannen M Ulrik Areskoug.
Stenskylten sitter fortfarande kvar på fastigheten.

1894 bodde här 20 personer, av vilka sju var barn under 15 år. Äldst var änkan Hanna 
Persdotter, född i Svedala och var 74 år gammal. Arbetaren Per Larsson Rönn, född i 
Snårestad 1824, bodde på fattighuset tillsammans med den 34 år yngre pigan Johanna 
Persdotter som troligen var hans dotter. Här levde också dövstumme Johan Westerberg 
som ”tog sig själv av daga”, genom hängning, 1911. En annan trogen gäst var kriminella 
Boel Sjöström, död 1907, som avtjänat straff i fängelse.

Runt 1920 förändrades verksamheten från fattighus till ålderdomshem. För att manifestera 
förändringen målades ordet ”fattighus” över på husets inmurade skylt, vilken nuvarande 
ägare har återställt till originalet. Ålderdomshemmet flyttade till Snårestad 1962.

Fakta har hämtats från Ljunits och Herrestads Hembygdsförening (bl.a. häften ”Våra 
härader”) samt böcker skrivna av Peter Larsson. Bevarandeprogram för byar i Ystads kommun 
(publicerad 1985), Ljunits o Herrestads skolor (publicerad 1992) samt intervjuer. Tavlornas 
innehåll har gjorts ideellt av medlemmar i Sjörup-Vallösa byalag. Tryckningen är gjord av 
Ystad-Tryck AB och tavelstativen är  gjorda av Sven Sjöstedts smide i Sjörup. Kostnaderna har 
finansierats av Ystad kommun (Fokus på byarna) samt sponsring.   
Komplettering av uppgifter kan lämnas via byalagets hemsida – www.sjorupvallosabyalag.se
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Stenskylten som är inmurad på huset.
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QR-kod till hemsidan där 
information finns om 
de fastigheter som har 
informationsskylt.




