
Bygningen i Broslätt kaldt “Reimers”

Navnet er tildelt efter en beboer strygarska Mathilde Reimers (1873-1952) som lejede huset i 1914 
og åbnede en lille butik i en del af bygningen som hun drev med sin datter Edla. (Bogside 147).


Uddrag af bogens side 36-37: 
Mellan Smedtorpet och smedjan har under 1800 talets förra hälft vuxit upp en lång stuglänga - 
den som skulle kallas “Reimers”. År 1869 bebos den av gårdsmuraren Jöns Thomelius och hans 
familj. Boningslängan har båla förstu åt gaten med ingång till ett litet förkøk. Til vänster ligger en 
spiskammare och till höger är stugan med två gavelkamrar längst ut. Längans längd är 24 alnar, 
bredd 9 alnar och höjd 3 1/2 aln. Byggnadssättet är båle och stolpar i furu med med ekefot under 
halmtak. Thomelius disponerade också en fähus länga, uppförd i skiftesverk av furu och täckt 
med halm. Här finns, förutom fähus, lada, loge och loggulv. Längden på huset  är 18 alnar, 
bredden 9 alnar och höjden 3 1/2 aln.  - Reimerska huset revs 1961.


En svensk alen er 0,5938 meter, således er “Reimers” beboelsesbygning 14,25m lang, 5,3m bred 
og 2,07m høj. Udhusbygningen var 10,69m lang, 5,3m bred og 2,07m høj.


Huset er også omtalt som Bødkerhuset og har nr. 13 i folketællinger og husforhørs protokoller.


Tidslinie for Winberg’ere i “Reimers” bygningen:

Dato Aktivitet  
25. nov. 1786	 Bødkere Bengt Jacobsen Malmberg døde, enken Gunnil Nielsdtr blev i huset.

	 Bødker Jöns Winberg og hustru Gunnil Jönsdtr flyttet ind med sønnen Swen og 

Gunnils mor Elna Månsdtr.

2. maj 1787	 Sønnen Swen Winberg død, 2 år og 10 mdr. gl., begravet den 6 maj.

20. feb. 1788	 Tvillingerne Swen og Anders fødte og døbt den 24. feb.

10. april 1788	 Sønnen Anders døde 7 uger gl. begr. den 14. april.

31. marts 1791	 Datteren Elna født og døbt den 3. april.

3. juni 1794	 Sønnen Jöns (den yngre) født og døbt den 9. juni.

1800	 Sønnen Swen hjemme men har været i Lörup, måske hos onkel Andreas W.

1801	 Sønnen Swen ikke hos forældre.

3. jan. 1806	 Gunils moder enken Elna Månsdtr død af alderdoms svaghed 83 år gl.

1807	 Sønnen Jöns tjente i Röinge i Snöstorp sogn.

1812	 Sønnen Jöns flyttet til Kristianstad, sandsynligvis for at lære bødkerfaget.

6. nov. 1814	 Datter Elna fraflyttet, til Hovdala?

ca. 1815	 Sønnen Jöns d.y. flytter ind og overtager bødkervirksomheden.

ca. 1815	 Jöns d.æ. og hustru Gunnil flytter til Jordhytten i Ellestorp i Brönnestad sogn.

25. okt. 1817	 Jöns d.y. bliver gift med Elna Torkelsdtr i Brönnestad kirke

1819	 Jöns’ bror Svend Vindbergs datter Thora Cathrine fra København flytter ind.

2. april 1821	 Jöns & Elna får en dødfødt datter.

11. juni 1822	 Jöns & Elna får en søn der døbes Andreas den 16. juni.

11. sep. 1822	 Sønnen Andreas dør 3 mdr. gl. og begraves den 15. sep.

28. juli 1823	 Jöns d.æ. dør i Ellestorp og begraves den 3. aug. Gunild flytter ind i Reimers.

1 august 1824	 Jöns & Elna får en datter der døbes Johanna den 4. august.

13. nov. 1832	 Elna Torkelsdtr dør af brystfeber 49 år og 7 mdr gl. og begr. den 18. nov.

16. juni 1833	 Plejedatter Catharina Rigina Winberg konfirmeres i Brönnestad kirke.




5. nov. 1833	 Jöns bliver gift med jomfru Johanna Britta Piculell i Brönnestad kirke.

31. aug. 1834	 Jöns og Britta får en datter Catharina Eligunda der døbes den 29. juli.

14. juni 1840	 Datteren Johanna konfirmeres i Brönnestad kirke

11. sep. 1840	 Plejedtr. Thora Cathrine bliver gift med skomager Johannes Hallengren.

18. April 1845	 Jöns og Britta familien flytter til Algustorp i Stoby sogn.

1845	 Bødkeren Bengt Ljungberg bliver den nye bødker i Broslätt.

1961	 Huset Reimers bliver nedrevet.


På de efterfølgende sider ses fotografier og tegning over beboelseshuset Reimers fra siderne 38 
113 og 147 i bogen “Broslätt - hantverkarbyn som tystnade”.









