
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
THORILD CHRISTERSON 1927–2017    
 
Thorild Christerson föddes 1927 på släktgården Margaretevall på vackra Österlen. 
Han var son till lantbrukaren Hugo Christerson och dennes maka Gerda, och var 
sjunde barn i en barnaskara av nio. 
 
Thorild föddes in i lantbruket och fick som ung hjälpa till hemma med lantbruket. Det 
var därför självklart att Thorild efter realexamen i Ystad gick vidare till Svalövs 
lantmannaskola. 
 
Alla sju bröderna i familjen uppfostrades till att bli lantbrukare - men brann också för 
näringen och var beredda att jobba hårt för att skaffa sig egna gårdar. Efterhand 
köpte de tillsammans fler gårdar och förverkligade sina drömmar. 
 
1949 köpte Thorild tillsammans med föräldrar och några av sina bröder Björkesåkra 
gård Svedala. Här byggde de upp en avelsbesättning med över 100 kor och var med 
och moderniserade lantbruket under 50- och 60-talet.  
 
På 50-talet träffade Thorild också sin blivande hustru Ann-Sofie som var 
hushållslärare i Malmö. De gifte sig 1960 och fick tillsammans barnen Olof, född 
1961, tvillingarna Boel och Wilhelm födda 1962 och Per född 1967.  
 
År 1969 exproprierades gården för att där anlägga Sturups flygplats och bröderna 
fick leta upp nya gårdar runt om i Skåne. Thorild och Ann-Sofie förvärvade Alfahills 
gård utanför Tågarp, dit man flyttade och byggde upp en modern lantbruksrörelse 
och ett vackert hem. 
 
Utöver sin lantbrukargärning var Thorild under många år styrelseledamot i 
Föreningsbanken i Landskrona. Han var också aktiv inom kyrkan i Asmundtorp på 
både församlings- och pastoratsnivå och medlem i Lions under större delen av sitt liv. 
 
Thorild intogs i Knutsgillet i Ystad 1956, transfererade i samband med flytten till Gillet 
i Landskrona och deltog tillsammans med makan vid många högtidsstämmor. Thorild 
erhöll Guldduvan 2006. 
  
För ca 10 år sedan övertog yngste sonen Per Alfahill men makarna bodde kvar i ett 
tillhörande kapell på gården. 2012 avled makan Ann-Sofie. Thorild avled i sitt hem 
den 30 juli 2017 i sitt 90:e levnadsår och efterlämnar fyra vuxna barn med respektive 
och10 barnbarn. 
 
Wilhelm Christerson 
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