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Sedan senaste tidningen har 
föreningen firat sitt 50-årsjubileum. 
Det gjorde vi i församlingshemmet 
i Hov den 20 september.

Vi var 38 st som kom och hade 
mycket trevligt. Roland Classon från 
Helsingborgs Dagblad var där och 
höll ett fint föredrag om sin släktfor-
skning. Det var spännande och han 

gav oss en hel del intressanta tips på 
vinklar och ingångar för att hitta fakta 
om vår släkt.

Arkivens dag den 8 november  hade 
vi i Båstads kommunhus, vi var 
många från föreningen som ställde 
upp men det var alltför få besökare. 
Arrangörerna hade gjort nya djärva 
försök att locka dit folk och det kom en 
hel del men gick efter att föredragen 
var slut.

Vi har också haft besök från Ameri-
ka som har rötter i Hov. Gästerna 
gjorde ett besök i kyrkan samt på 
kyrkogården. Läs mer om besöket 
i Gun Pålssons artikel “Besök från 
Amerika”.

God Jul & Gott Nytt År
Bjarne Larsson, ordförande

Ur ordförandens synvinkel
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Huset Ni ser på omslaget är mangårdsbyggnaden på Varan 8:40 
i vinterskrud.
Allt har ett slut, även byggnader. Människorna som brukade 
jorden är borta och i november 2o14 föll huset för den tunga 
grävskopans rov.
Denna bild består tack vare att den får vara tryckt i  en bok 
som är bästa sättet att spara en bild.  Boken försvinner aldrig, 
ett ex förvaras på UB i Lund för framtida forskare. 
Har Ni egna fotografier? Förvara dem väl och 
GLÖM INTE ATT SKRIVA PÅ BAKSIDAN!

Omslagsbilden

Bjäreanor
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En hårt drabbad 
familj i Hjärnarp
Min morfars farmors farmors far Nils Mickelsson, född 
c:a 1704, var åbo på Ryet nr. 1 i Hjärnarp på Bjärehalvön. 
Men han var inte bara min morfars anfader utan också 
min mormors, nämligen mormors morfars morfars 
farfar. Detta kan ju vara intressant i sig, men hans 
familjs öde eller olycksöde kan man säga, kan stämma 
oss till eftertanke och få oss att inse att det inte ”var 
bättre förr”. Både hans far, farfar och farfars far hade 
brukat gården före honom.

Han gifte sig c:a 1728 med Elna Lagesdotter, troligen 
från trakten. 

Första barnet Hanna, kom nog året efter. Hon gifte sig 
med en åbo i Hjärnarp, Per Sevidsson.

Hanna dog den 9/4 1786 av vad man kallade ”håll och 
styng” en vanlig dödsorsak förr, nämligen lunginflamma-
tion. Andra barnet Anders, föddes mellan 1730 och 1740, 
dog 1761. Första hustrun dog troligen före 1742. Nils 
ingick nytt äktenskap med Elna Persdotter, född c.a 1714.

Tredje barnet Elna föddes troligen 1742, gifte sig 1769 
med Jonas Jönsson Höjman i Allegården, född c:a 1745 i 
Barkåkra, död d. 14/11 1776. Elna dog som barnlös änka 
på Ryet den 3/9 1801 av lungsot (TBC).

Fjärde barnet var min mormors morfars morfars far 
Mickel Nilsson som föddes 1743. 

Han gifte sig den 5 december 1762 med Hanna Gudmunds-
dotter, dotter till Gudmund Persson på Brödagården i 
Hjärnarp. Mickel övertog gården i samband med giftermålet. 

Makarna fick 6 barn, det första var Gudmund Mickelsson, 
min mormors morfars morfar.

Därefter tre stycken som fick namnet Elna, varav de två 
första dog i späd ålder. De fick två flickor till nämligen 
Kjersti och Pernilla, den sista född 1780.

För att återgå till Nils Mickelssons barn, det femte var 
Måns, som föddes 1744. Jag återkommer nedan till hans öde.

Sjätte barnet Anders (nr 2) föddes c:a 1746, även hans 
öde kommer nedan.

Sjunde barnet Kjersti, som föddes c:a 1748, var min 
morfars farmors farmor. Den 10 november 1773 köpte 
hon, tillsammans med sin blivande make, av hennes bror 
Anders Nilsson, ”ett hus med tillhörande åker”  på gården 
Ryet.

Hon gifte sig 1775 med Lars Friberg som var ryttare 
vid Skånska Husarregementet och blev efter giftermålet 
rusthållare på Ryet.

Makarna fick 6 barn varav 3 blev ryttare som fadern, An-
ders med soldatnamnet Stolpe, och Per med soldatnamnet 
Blixt. Nästa barn var Jöns, min morfars farmors far även 
han blev ryttare vid samma kompani med soldatnamnet 
Patrik. Kjersti och Lars fick många barnbarn: Anders fick 
15 barn med två hustrur, Per fick 10, och Jöns 6 barn till-
sammans med hustrun Kersti Pålsdotter. I det sistnämnda 
äktenskapet var min morfars farmor Botilda, nr. 2 av 6 barn.

Åttonde barnet Lave föddes den 27/1 1751, och skulle 
bli den som uppnådde högst ålder, han dog nämligen den 
22/4 1827 i ”ålderdomssvaghet”, alltså över 76 år gammal. 
Mer om Lave nedan.

Nionde barnet Per föddes 1753 och drabbades av samma 
öde som två av syskonen ovan som vi ska se.

Tråkigheterna började med faderns död
Nils dog ”En tisdagsafton kl. 11” den 25 maj 1773, enl. 

dödboken, men det skulle bli värre. Året 1781 drabbades 
familjen av en rad dödsfall: Modern dog den 15 mars av 
”åldersbräcklighet” hon blev c:a 67 år.

Den 24 september dog Anders 35 år gammal, i vad man 
då kallade rödsot, en fruktansvärt plågsam och smittosam 
tarmsjukdom som i dag heter Dysenteri.

Nästa offer blev Mickel, som var gift och hade 4 minder-
åriga barn. Han dog tre dagar senare i samma sjukdom 38 år 
gammal. 8 dagar senare var det dags igen, den yngste brodern 
Per dog i samma sjukdom, han blev bara 28 år gammal.

Slitningar inom familjen:
1783 begärde Lave Nilsson vid Tinget, att hans bror Måns 

skall bli satt under förmyndare för sin dryckenskap, så att 
han inte förslösar allt barnens arv. Till förmyndare förordnas 
svågern Lars Friberg i Ryet.

År 1798 försökte svågrarna Johan Svensson i Boarp och 
Sven Ericsson, samt Johan Andersson i Werjesby få Lave 
Nilsson i sin tur omyndigförklarad. Han hade då mycket 
stora skulder. Tingsrätten biföll inte deras begäran. 

Lave som var åbo på Skorstensgården i Hjärnarp och fick 
minst 8 barn, hade även tråkigheter med sin egen familj. En 
son Nils begick självmord genom hängning 1819.

Man skulle kunna tro att olyckorna för denna familj nu 
vore slut, men så var inte fallet. Mickel Nilssons änka Hanna 
Gudmundsdotter som var i samma ålder som Mickel, ingick 
nytt äktenskap i januari 1783. Detta var en tvingande nöd-
vändighet för en relativt ung änka på den här tiden, för att 
kunna klara gården och barnens försörjning. 

Maken hette Sven Johansson och titulerades ”drängen och 
hemmansåbon” vid vigseln. Han hade troligen varit dräng på 
Brödagården efter Mickels död.

Makarna fick endast ett barn Ingar, som föddes den 21 
februari 1784. 

13 månader senare dog Hanna, den 30 mars 1785, enligt 
dödboken och bouppteckning bragtes hon om livet av sin 
man. Texten i bouppteckningen som upprättades redan den 
6 april, lyder: ”Änklingen Sven Johansson är anklagad och 
fängslad för sin afledna hustrus död.”

Fortsättning på sidan 7.

Av Bert Karlsson



5

Bjäreanor

Vad döljer sig 
bakom en gravsten?

Vid inventreringen av gravstenarna på Båstads nya 
kyrkogård fann vi denna gravsten och vi hittade ingen, 
som visste vem eller vilka det var som fanns på grav-
platsen. Det väckte vår nyfikenhet och vi började söka.

Vid Båstads nya kyrkogårds mittgång på gravplats 1B 
58 fanns tidigare denna gravsten, som nu finns bland de 
undanställda vid kyrkogårdsmuren. På stenen står det, att 
det är A. Ekelunds familjegrav, men vem var det?

Det visar sig vara bageriidkerskan Anna Helena Eke-
lund 1861-1945 och på gravplatsen finns också hennes 
syster Johanna Maria Johansson f. Ekelund 1852-1938 
och systerns två döttrar, Alfhilda Lovisa Lindblad f. Mörk 
1876-1960 och Edit Elvira Matilda Johansson 1885-1969. 
Det är alltså enbart kvinnor.

Anna Helena och Johanna Maria var födda i Caroli förs-
amling i Malmö och föräldrarna var timmergesällen Per 
Ekelund och hans hustru Elna Persdotter. 

De tog lite olika vägar för att komma till Båstad.
Anna Helena flyttade till Ystad, där hon tycks ha utbil-

dat sig till bagerska. Under tiden i Ystad tog hon hand om 

systerdottern Edit under en längre period, men år 1901 
flyttade Anna till Helsingborg och systerdottern flyttade 
tillbaka till Malmö.

Johanna Maria var gift och fick tre barn medan hon 
bodde kvar i Malmö, de två döttrarna och en son Hans 
Henrik Rickard 1883-1929. Han bildade familj i Malmö 
och levde sitt liv där. Johanna flyttade till Helsingborg 
1897, och sedan vidare till Ängelholm 1899, där hon 
bodde i sex år innan hon flyttade tillbaka till Helsingborg. 
Samma år flyttade också dottern Edit Elvira Matilda 
dit, efter att hon hade arbetat i Halmstad och Falkenberg 
under några år. Anna, Johanna och Edit återförenades 
således i Helsingborg 1905 och där bodde de till 1920, då 
de flyttade till Strandgatan 6 i Båstad. (Idag är det Strand-
gatan 21.)

Alfhilda Lovisa Lindblad kom till Båstad först år 
1936, efter att hennes man dött. År 1894 flyttade hon från 
Malmö till Barkåkra och arbetade sedan på flera olika 
orter i Nordvästra Skåne, innan hon 1899 flyttade till 
Grimstofta, där hon gifte sig med f.d. dragonen och snick-
aren Carl Lindblad och de fick sex barn. Han dog 1934. 

I Båstad innehade Anna Ekelund kafé och kondito-
rirörelser. På 1920-talet hade hon sin verksamhet på den 
s.k. Nedre Strandhyddan, som låg mellan Strandgatan 
och Strandpromenaden. Tillsammans med sin syster och 
sin ena systerdotter flyttade hon upp till Köpmansgatan 
omkring 1924 och någon gång på slutet av 1920-talet eller 
början av 1930-talet öppnade hon också här en kafé- och 
konditorirörelse, Öfvre Strandhyddan. Dessa två rörelser 
drev hon troligtvis samtidigt under en tid. 

Öfvre Strandhyddan (A Ekelunds eftr.) sköttes och 
ärvdes av Anna Ekelunds systerdöttrar Alfhilda och Edit. 

1947 köpte konditor Hans Petersson huset och rörelsen 
av Edit Johansson och Alfhilda Lindblad och systrarna 
flyttade över till ”Graffs” hus på andra sidan gatan. (Det 
huset är nu rivet och där ligger Gammelgården idag.) 

Källor: Kyrkböcker och hörsägen.

Av Alf och Cecilia Nilsson

Missa inte
Årsmötet, Släktforskningens dag 

och Släktforskarträffen!
Läs mer på tidningens baksida.
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I vår tid, då samhällslivet i mångt och mycket formar 
sig på ett enklare sätt än i forna dagar, kan det möjli-
gen vara av ett allmännare intresse att få en inblick i 
gamla seder och bruk inom Bjärebygden. Här nedan 
följer en skildring av bl. a. gamla bröllopsseder på 
1850–70-talet i bygden.

Någon egentlig förlovning föregick ej vigseln. Ringen 
fick bruden mottaga först på bröllopsdagen, och denna 
ring hade förut kanske burits av flera generationer inom 
släkten. Det var nämligen gammal sed, att äldste sonen i 
hemmet fick ärva sin mors vigselring, vilken han sålunda 
förärade sin brud på bröllopsdagen. Denna ring – med 
gammal tradition – som i regel utgjordes av 24 karats guld, 
bars ingalunda under hemlivets dagliga sysslor, då den ju 
i så fall ej kunnat bevaras genom flera släktled, detta så 
mycket mindre, som den var ganska tunn och ända till en 
centimeter bred. Den användes därför endast vid högtid-
liga tillfällen.

Enligt gammal gängse sed begåvo sig fästman och 
fästmö i varandras sällskap till stormarknaden i ortens 
köping, och under detta viktiga besök förärade fästman-
nen sin själs tillbedda en vacker schal och psalmbok m. m. 
– s. k. fästmögåva – varvid förlovningen ansågs eklaterad. 
Hände det, att ”fäste-tiden” blev mer än vanligt långvarig 
och lysning till äktenskap ej blev kungjord före midsom-
mar, plägade bygdens ungdom resa s. k. ”majeträd” för 
de ”försumliga”. Enligt gammal sed måste då brudens far 
”inlösa” detta med anordnande av ett präktigt kalas för 
dem, som rest ”majeträdet”, eller också med ett kontant 
belopp av 100 kronor. Bröt man i detta mot hävdvunnen 
tradition, något som stundom inträffade, brakade någon 
poetiskt inspirerad undom i diktens form tadla ”fästefolket” 
och dess närmaste anhöriga för deras underlåtenhet att 
iakttaga gammal sedvänja. Då bröllopet firades i brudens 
hem, varade det i regel tre à fyra dagar. Sedan flyttade 
bruden till sitt nya hem, där festligheterna avslutades. Ej 
sällan företog hon denna flyttning före bröllopet, vilket 
ju i så fall hölls i brudgummens hem, men då hade förut 
gratulationskalas hållits i hennes föräldrars hem.

Till den högtidliga vigselakten i kyrkan färdades man 
till fots i en ståtlig procession: först kommo sex förridare, 
så följde brudparet med ”lajesvenner” och ”bruapigor” – 
marskalkar och tärnor – därefter kommo spelmännen och 
till sist hela brudföljet. Längs med vägarna, där bröllopss-
karan tågade fram, sköts det flitigt, brudparet till ära. Efter 
hemkomsten från kyrkan mottog bruden en inramad krans 
av pappersblommor samt med brudparets initialer urklipp-
ta i förgyllt papper och några av bröllopssvennernas namn 
skrivna därunder.

Senare förekom den seden, att under äreporten hängdes 
en krans av blommor med brudparets initialer. Vid solned-
gången nedfirades denna samt överlämnades till bruden, 
som vanligen bevarade denna krans som ett dyrbart minne. 
Under tiden bröllopsmåltiden pågick spelade spelmännen, 
vilket ju i sin mån bidrog till ett ytterligare förhöjande av 
feststämningen. Härunder förekom en gammal egendomlig 
plägsed. Hände det, att flaskor, krus och fat blevo tömda 
utan att de vid borden uppassande ”lajesvennerna” och 
bruapigorna” märkte detta, brukade gästerna gömma 
desamma under borden, medan man i uppsluppen stäm-
ning sjöng ”Sullavisan”, och detta kallade man att ”sulla”. 
Därvid blev det en uppgift för uppvaktningen att söka 
finna de gömda kärlen samt fylla dem igen. Medveten om 
denna bröllopssed var man angelägen om, att ingenting 
fattades till gästernas förplägnad. Medan gästerna ännu 
sutto till bords, brukade någon av brudparets närmaste 
släktingar stiga upp och hålla tal, vilket slutade med en 
uppmaning till bröllopsgästerna att ihågkomma brudparet 
med en ”bruaskänk” – bröllopsgåva –, vilken alltid på den 
tiden utgjordes av penningar.

Förplägnaden vid den tidens bröllop var synnerligen 
riklig, vilket ej är att undra över, då samtliga till bröl-
lopet inbjudna gäster enligt tidens sed skulle medföra s. k. 
”förning”, vilken utgjordes t. ex. av 6 à 7 stora brödkakor, 
en stor kopp, fylld med ända till 2/3 kg. smör, samt därtill 
risgröt, uppslagen i ett stort tennfat, en sockerkaka av 
betydande storlek och slutligen ett fat med småkakor. Som 
ovan nämnts var gästernas förplägnad överflödande rik, 
både i fråga om mat och dryck, och tillrustningarna för 
dåtidens bröllop voro därför synnerligen omfattande.

Man slaktade alltid själv i hemmen för erhållande av till-
räckligt med kött och fläsk till det stora tre à fyra dagars 
bröllopet. Ej sällan fingo vid dylika tillfällen ett svin, en 
oxe samt ett par får släppa till livet. Gott hembryggt öl 
serverades i överflödande mängd, men därför saknades 
ej heller brännvinet, vilket allt bidrog till att underhålla 
feststämningen.

Att det fanns gott om mat och dryck i bröllopsgården var 
ej obekant för ortens tiggare, vilka ej heller försummade 
att infinna sig för att från gårdens trappa få sin andel av all 
den rara maten. Därav kom det gamla ordspråket ”Den 
objudne får sitta på trappan” och ”Brått som en tiggare, 
vilken har sju gillen i samma by”. I medförda påsar stoppades 
även mången godsak, som de fingo medtaga till sina hem.

Vid kvällens inbrott samlades skådelystna från angränsande 
byar för att ”se bruden”, och då fick man inte gärna under- 
låta att traktera dessa med brännvin, körsbärsvin samt 
godrån. Bröllopsfestligheterna avslutades sista dagen 

Bröllop i Bjäre
Ur Höganäs tidning lördag 17 november 1928 

Av Emil Söderman. Förmedlad av Bert KarlssonBröllopsseder under 1800-talets mitt.
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därmed, att hela brudföljet skulle hämta ”kockabränne” – 
bränsle till kocken. – En gammal kärra, vanligen gårdens 
sämsta, hämtades och förspändes av folket självt, och så bar 
det i väg till skogen under stoj och glam. Ett träd, vanligen 
en björk, fälldes, och med rotändan framtill på kärran 
rullade man i väg hem till bröllopsgården. Hemfärden tog 
emellertid stundom en rundlig tid, emedan en del av de 
till skogen medföljande gästerna gingo bakom vagnen och 
drogo bakåt av alla krafter i trädgrenarna, medan andra 
drogo framåt. Ifall kärran gick sönder under vägen var 
man synnerligen tillfredsställd. Äntligen var man hemma 
vid gården, och vid musikens toner, beledsagade av skratt 
och skämt, drog man hela trädet med rotändan före in i 
köket till kocken.

Nästan lika ceremoniöst som bröllopet var brudens 
flyttning till hennes nya hem. Kom hon från ett förmöget 
hem, skulle hela släkten, t.o.m. tredje led, vara henne 
behjälplig vid detta tillfälle. Främst körde de då mindre 
närstående släktingarna, medförande den ej så värdefulla 
delen av hennes ”hemgift”, därefter kommo de, som stodo 
henne närmare, och som fått det hedrande uppdraget att 
transportera det, hon satte större värde på. Att det vid dy-
lika tillfällen blev en lång rad skjutsar, som långsamt fär-
dades framåt mot det hem, där hennes nya liv skulle börja, 
det förstår man ju därav, att den tidens vagnar ej ägde någon 
större laststyrka. Efter dessa släktingar följde brudens föräl-
drar, vilka medförde den intimaste av hennes ”hemgift”, 
brudsängen. Den långa raden avslutades med brudparets 
skjuts, med vilken även bruapigor och lajesvenner åkte.

Under den ibland flera timmar långa färden passerade 
man en mängd skådelystna, vilka önskade se på ståten, 
och tillika än en gång hedra brudparet med avlossande av 
gevärssalvor. – Färdevägen fördröjdes avsevärt på grund 
av en gammal sed, att åskådarna skulle serveras brännvin 
och bröd. Lajesvennerna utportionerade brännvinet, medan 
bruapigorna skuro bastanta stycken av en hel del för detta 
ändamål medförda brödkakor. Anlända till färdens mål, 
mottogs brudparet med nya hedersbevisningar, i det den 
närmast omgivande byggnadens befolkning rest äreportar 
framöfr ingången till brudparets hem. Även här var van-
ligen mycket folk samlat för att med hurrarop och skjut-
ande på ett värdigt sätt hälsa det unga paret väkommet till 
deras nya gemensamma hem. Under musikens toner och 
förnyade hurrarop bars slutligen bruden in i det hem, varest 
hon därefter skulle residera som husmor och blivande 
härskarinna.

Inträffade det någon gång, att en liten världsmedborgare 
behagade lyckliggöra det unga paret med sin närvaro, 
innan den erhållit ”officiell” tillåtelse därtill, blev den för 
tidiga lyckan i någon mån grumlad, då fjärdingsmannen 
en vacker dag infann sig i deras hem för utkrävande av 
den s. k. ”rompeskatten”, belöpande sig på en summa av 
9 daler.

Gammalt skrock var man ej främmande för på den tiden. 
Sålunda fick inte solen skina först på den lille nyfödde, ty 
det medförde anlag för att bli solbränd. Den lilles första 
dräkt skulle vara av förut begagnat tyg, ty annars skulle 
barnet en gång bli en slösare o. s. v. På den nyföddes första 

söndag skulle dopakten försiggå. Då gudmodern tog emot 
barnet, lade hon en speciedaler under lindan, knäböjde på 
en pall samt läste ”Fader vår” och ”Välsignelsen”. Efter 
avslutad bön, vände hon sig till barnets föräldrar med 
orden: ”I Faderns, Sonens och Den helige Andes namn 
frågar jag Eder: Vad skall detta barn heta?” Sedan gud-
modern mottagit barnet, lämnade hon det ej åt någon annan 
förrän efter dopet. Efter den heliga aktens slut offrade först 
gudmodern till prästen och klockaren, varefter hon ställde 
sig utanför kyrkbänken och lade en näsduk över barnets 
huvud för att i denna mottaga fadderskänken. Faddrarna 
skulle liksom gudmodern först offra till präst och klockare 
och därefter till barnet. Först efter hemkomsten från kyrkan 
överlämnade gudmodern den dyrbara skatten åt dess mor 
och far med orden: ”Här lämnar jag ett Guds barn i stället för 
en hedning”. Någon tid efter barndopet – dock ej gärna 
senare än en månad – följde ”kyrktagningen” och innan 
dess borde en mor ej gå utanför sitt hems ägor, ty då kom 
där ”ont vid” henne eller barnet. Om en mor ignorerade 
denna gamla tradition och besökte ett annat hem före sin 
”kyrktagning” blev följden därav den, att man i det hemmet 
därefter ofta kom att slå sönder porslin.

Efter hemkomsten från kyrkan lade modern sin psalmbok 
under barnets huvudkudde för att detta en gång skulle bli 
en flitig kyrkobesökare.

Decennier ha sedan dess rullat bort med tidens hastigt 
framilande ström, och glömskans dok har småningom 
bretts över forna tiders liv och seder ute i bygderna. 
Strödda drag härifrån, om än allt mer förbleknande, ha dock 
här och var hittills blivit bevarade i minnets skattkamrar, 
och det är dessa de gamla minnenas skatter vi såsom 
intressanta kulturskatter böra i sista stunden söka rädda 
undan dess eviga försjunkande i glömskans natt, att de 
må kunna inristas på bygdehistoriens blad till glädje och 
tjänst åt samtid och eftervärld.

Förtsättning från sidan 4. 
“En hårt drabbad familj i Hjärnarp” 
Närmare omständigheter om händelsen och huruvida man-
nen blev dömd för mord blir en utmaning att försöka ta reda 
på. En ny uppgift tillkom via Birgitta Nobrings CD ”Familjer 
och gårdar i Hjärnarp”: Hon skulle enligt domboken ha 
”misshandlats till döds av sin man hemma i bostaden” (Dock 
gifte Sven om sig tre år senare.)

Knappt ett år efter Hannas död inträffade nästa kapitel i 
denna drabbade familjs historia, nämligen Mickels bror Måns 
död, den 2 februari 1786. I Dödboken står antecknat att: 
”Måns Nillsson uti Ryet som den 2 dra ejusdem fants liggande 
död ute på marken i Gånarps Enga, Hvad Sjukdom han dödde 
af vet ingen; Hans ålder var 42 år”. Han anträffades alltså i 
Gånarp i grannsocknen Tåstarp, liggande död på marken.

Fotnot
Utöver nämnda barn till Nils Mickelsson, fanns döttrarna 

Lusse (1758) och Pernilla (1762) med i mantalslängderna.
En stor del av uppgifterna i denna sammanställning kom-

mer från Birgitta Nobrings arbete ”Familjer och gårdar i 
Hjärnarp 1670-1820.”
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Sissa Persdotters berättelse: Sissa 
Persdotter av lång och stark kropps-
byggnad med ljust hår,ögon och 
ansiktsfärg brun berättade, att hon 
varit inhyses hos Christoffer Olsson, 
Troeds broder, att hon 6 veckor före 
Mickaeli blivit bekant med Troed och 
att hon då flyttat till honom, att Troed 
slagit Peter den 22 Januari med käp-
par av ett piskskafts tjocklek.

Han blev förtretad över att Peter 
svarat osanfärdigt på någon fråga från 
Troed, därefter hade hon lagt honom 
i sängen och såg då att blod flöt från 
sår, huvud, hon hade efter förmåga 
sökt avstyra Troeds våldsamheter men 
Troed lovade henne lika mycket stryk 
derest hon sökte hindra honom i sin 
föresats att slå gossen.

Efter hans död och begravning hade 
icke Sissa vågat omtala förhållandet 
för någon, då hon skulle förlora sin 
vistelseort i Troeds hus då hon ej har 
någon annan att tillgå.

Sissa hade gått till Båstad den 29 
mars och återkommit dagen efter, 
då hade Christina insjuknat och låg i 
sängen utan att hon vågade omtala att 
Troed tillfogat henne våld, hon hade 
märken över ögonen och på armarna. 
Sissa hade tiggt mat och hade i en 
liten påse som hon lämnade Christina, 
hon hade sedan gått till Jöns Pålsson i 
Atteköp.

Därifrån gick hon till Jöns Svens-
son i Flintalycke och anmodade 
Jöns Svenssons hustru Elna att gå 
och hämta flickan emedan Sissa av 
fruktan för Troeds våldsamheter ej 
själv vågade det. Men Elna återkom 
och hade ej vågat taga Christina med 

sig då hon var så svag att hon kunnat 
dö på vägen, vid denna underrättelse 
blev Sissa så bekymrad att hon måste 
gå till sängs. Måndagen den 5 april 
hade Jöns Svensson begivit sig till 
Troed för att hämta flickan och han 
återkom följd av Troed som bar henne 
på ryggen.

Att varken Jöns Svensson eller 
hustrun av Troed fått meddela Sissa 
huru flickan erhållit den mängd sår 
och blånader över hela kroppen hon 
befans hava sedan Troed avlägsnade 
de sig,beriktigas att Sissa alltid varit 
mån om barnen. Hon medgav dock att 
hon varit mera sträng mot dem sedan 
hon kom till Troeds hus.

Troed Olssons berättelse:
Troed Olsson av stor och stark 

kroppsbyggnad med mörkt hår och 
blå ögon och rödlätt ansiktsfärg 
uppgav att han inte tillförne blivit 
för brott dömd men väl vid denna 
Häradsrätt tilltalad för sin moders och 
syskons ofredande samt för stöld utan 
att han likväl i anledning av dessa åtal 
blivit ansvar fäld, att han vid Micka-
elitiden förlidet år gjort bekantskap 
med Sissa Persdotter hade hon kort 
tid därpå och efter hans anmodan 
att biträda honom såsom ogift med 
hushållningen flyttat till honom och 
då medtagit sina tvenne oäkta barn, 
sonen Peter vis pass 4 och dottern 
Christina omkring 8 år gamla, att 
barnen voro i högsta måtto oskickliga 
och envisa samt ej velat läsa varför 
såväl Troed som modern vid flera 
tilfälle agat dem ehuroTroed påstod 
att Sissa i synerhet hårt slagit dem att 
å 10 dagar förr än gossen Peter eller 

Sista avrättningen
på Bjärehalvön

början av februari månad avlidit.
Troed dels med en björkkäpp av un-

gefär en fingers tjocklek i stora ändan 
och kvistar i andra ändan, dels med 
ett rep på ryggen och sätet tilldelat 
gossen flera slag utan att Troed ville 
vidgå att tillfogat de slag som enligt 
läkarens intyg funnos i huvudet eller 
kunde upplysa hur de tillkommit helst 
han icke hade anledning misstänka att 
någon annan än modern slagit barnen 
och ehuru den redogörelse Troed 
tillhölls att ange sin vistelse den 
dagen färr än gossen avlidit var osam-
manhängande och motsägande kunde 
likväl Troed icke förmås vidgå att han 
denna dag utövat någon våldsamhet 
mot gossen dock han därefter blev 
genom Troeds försorg begraven. 
Men Troed kunde icke trp att gossen 
avlidit genom den misshandling som 
Troed tillfogat honom.

Sissa hade efter begravningen 
kvarblivit ca 11 veckor i Troeds hus, 
mot slutet av mars hade hon rymt från 
Troed men kvarlämnat dottern men 
åtekommit efter några dagar och då 
hade slagit Christina och hotat  med 
mera stryk om hon yppade för Troed 
det såsom Troed misstänkte att från 
honom stulit skjortor, att han agat 
Christina var för att hon ej ville läsa, 
det verkar av hans tal och åtbördor att 
ej vara med sanningen överensstäm-
mande samt att Troed misshandlat 
barnen mer än han vill erkänna.

För vidare upplysning i målet hade 
åklagaren kallat Jöns Svensson i 
Flintalycke till vittne och han läm-
nade följande berättelse:

När man läser Grevie Död och Begravningsbok finner man att den 20 
april 1831 halshöggs och steglades torparen och drängen Troed Olsson 
i Grevie, som genom omänskligt grym hantering förorsakat tvenne små 
barns död.
Fortsättning från Bjäreanor 2014 nr 2.

del 2



9

Bjäreanor

Att tilltalede Sissa Persdoter fredagen 
2 april kommit till hans hus kl.9 fm. 
och han hade hört hennes yttra att 
Troed föregångna måndag lagt henne 
över en stol och slagit henne mycket 
hårt under vilket ofredande hon 
uppgav sig hava bekommit många 
blånader som Jöns såg henne hava 
över och under ögonen, att Sissa bort-
gått samma dag från Troeds hus, men 
för dem ej omtalat hur hon bekommit 
dessa blånader utan uppgav att hon 
fallit och slagit sig. Att Sissa vid sin 
återkomst funnit Christina liggande i 
sängen illa slagen,hon omtalar då att 
Troed under moderns frånvaro yttrat 
mycket missnöje och visat de tydli-
gaste prov på vrede mot Sissa som 
han yttrat sig skola döda och därefter 
trampa ner i mossen så att ingen 
skulle få veta var hon tagit vägen, att 
Sissa därefter hos flickan vid sängen 
satt påsen med vad hon sammantiggt 
som Christina skulle hava att livnära 
sig med i händelse Troed icke vore 
hemma.

Hon medtog icke flickan emedan hon 
ämnade genast gå och dränka sig i 
Atteköpsbäcken därifrån hon likväl 
ditkommen avstått och i stället begivit 
sig till Jöns Pålsson och därifrån samma 
dag ankommit till Jöns Svensson och 
på e.m. samma dag hade Jöns hustru 
Elna efter flera böner av Sissa och 
av medömkan förmåtts att begiva sig 
till Troed för att efterhöra flickans 
tillstånd. När hon då fick veta hur det 
var blev hon så överväldigad att hon 
genast måste gå till sängs och hon ej 
kunde förtära nogon föda varken den-
na afton eller påföljande dag. Måndag 
morgon begav sig Jöns Svensson till 
Troeds hus, ditkommen fanns Troed 
liggande i samma säng med Christina 
vars huvud var blodigt, såren omlap-
pade med lappar och salva. På Jöns 
tillsägelse följde Troed till Jöns hus 
bärande Christina på ryggen då hon ej 
av matthet ej förmådde gå vilken Jöns 
Svensson var för svag att bära. Vid 
framkomsten lämnade Troed barnet 
till Sissa under yttrande ” där har du 
ditt barn tjuvkona ”. Och Troed ville 
taga en käpp för att som han sade tru-
ga Sissa att återvända till honom, Jöns 
Svensson avstyrde. Under den tid 
Christina var där sade hon att Troed 
slagit henne och han sagt sig göra det 

för hon ej ville läsa men att hon ej så 
ung hastigt kunna fatta det Troed ville 
lära henne. Troed hade lovat slå ihjäl 
Christina om hon yppade detta för 
någon. Flickan som under de dagar hon 
låg i Jöns Svenssons hus hade svåra 
plågor och jämrade sig både dag och 
natt. Påskdagen då Troed var där låg 
hon i dvala. Jöns Svensson meddelade 
därest avled på det att Troed måtte låta 
slå ihop en kista och draga försorg om 
begravningen så att modern ej skulle 
vidkännas någon kostnad. Troed yt-
trade att han sjelv skulle föra flickan 
till Barkåkra så ingen skulle veta var 
hon var begraven.

Många va såren Christina bekommit 
hade övergått till röta och spridde en 
svår stank i rummet där hon låg. Hon 
dog Annandag Påsk kl.½ 11 f.m. Kort 
förut i yrsel bad hon Jöns Svensson 
taga en käpp och därmed slå modern. 
Att Sissa under denna tid var i högsta 
motto bekymrad och skötte henne 
med all ömhet.

Vittnet Hans Karfäldt i Karstorp 
utmark berättade att han blott tvänne 
gånger varit i Troed Olssons hus och 
därvid icke förmäkt någon oenighet 
emellan Troed Olsson och Sissa Pers-
dotter eller hennes barn, med Troed 
har själv vid ett tillfälle för Hans 
Karfäldt förklarat att han hade flickan 
så lydig mot sig att när Troed ansåg 
nödvändigt giva henne stryki hon 
själv genom klädernas uppdragning, 
därtill berett Troed tillfälle utan att 
likväl Troed därvid uppgivit vad me-
del han brukat för att vinna en sådan 
beredvillighet av Christina ävensom 
Troed omtalat att då gossen Peter 
sagt sig frysa har Troed fått honom 
på kakelugnen som var av tegel. På 
fråga förklarade Karfäldt sig icke 
känna huruvida Sissa slagit något av 
sina barn eller ens hört henne uppgiva 
sådant. Hans Karfäldts dotter Elna 
vittnar lika som sin fader med tillägg 
att Troed yttrat det han låtit Peter 
ibland sitta så länge på kakelugnen att 
han måste lyfta än på det ena och än 
på det andra låret.

Domstolens utslag: ” Av ransaknin-
gen inhämtas ett sådant förhållande 
att sedan kvinnspersonen Sissa 
Persdotter från Barkåkra jämte tvenne 
hennes oäkta barn sonen Peter på 

femte året och dottern Christina nära 8 
år gammal enligt avtal med häktade 
Troed Olsson någon tid före Mikaeli 
fått inflytta uti Troed Olssons torp-
ställe så hava något efter Mikaelitiden 
Troed och Sissa med varandra råkat 
uti oenighet, vilken vid flera tillfäl-
len övergått till utbrott och efter det 
gossen Peter emertid den 23 sistlidne 
Januari avlidit  har Sissa som ytter- 
ligare varit med Troed i osämja 
avlägsnat sig från hans hus där hon 
kvarlämnat dottern Christina samt 
2ndre påföljande april ankomit till 
Jöns Svensson i Flintalycke för honom 
och hans hustru omtalat huruledes 
Sissa blivit misshandlad av Troed 
Olsson varefter Jöns Svensson och 
hans hustru Elna Nilsdotter som vid 
särskilt tillfälle begivit sig till Troed 
Olsson blivit förmådda att påföljande 
måndags morgon den 5 sistnämnda 
månad till Jöns Svenssons hemvist 
bära Christina som annandag påsk 
den 12 april med döden avlidit, men 
emellertid under vistandet hos Jöns 
Svensson har hon före sin död 
förklarat att den henne övergångna 
misshandeln blivit tillfogad av Troed 
Olsson som efter Christinas uppgift 
även skall slagit och illa hanterat 
hennes förit avlidne broder Peter, 
vilken senare av sådan anledning 
blivit uppgrävd ur jorden där han 
legat förvarad i 11 veckor och är vid 
den 17 april av herr Provinsialläkaren 
Docktor M. Wiesslander anställde 
besiktningen å de döda kropparnas 
utrönt att Christina och Peter å hu-
vuden och på flera ställen av kroppen 
erhållit en mängd svåra slag ävensom 
Överfäldtläkaren uti avgivne med Eds 
förpligtelse underskrivna ämbetsbevis 
den 27 april förklarat i avseende 
på Christina att såväl de flerfaldige 
åverkande utvärtes sår vilka orsakat 
en stor blodfölust som i synnehet den 
betydliga grad av inflammation som 
visat sig på vänstra lungan tillsam-
mans efter medicinal lagfarenhetens 
grunder varit ovillkorligt dödande, 
och om gossen Peter att de å hans 
huvud förfunnes flera sårnader varit 
en vilkorlig orsak till Peters död.

Under ransakningen hava de tillta-
lade var för sig uppgivit och erkänt 
Sissa att sedan hennes son Peter den 
23 januari av de av honom tillfogade 



10

Bjäreanor

våldsamma slag avlidit har hon med 
fördöljande därav att enligt den 
kännedom hon ägde Troed Olsson 
varit den som förövat berörda våld, 
fortfarit att med dottern Christina 
hava till upphåll hos Troed 11 veck-
ors tid av orsak som hon föregivit att 
Troed lovat henne och Christina en 
mildare medfart och då hon äntligen 
begivit sig från honom kvarlämnade 
Christina som även därefter blivit 
föremål för Troeds misshandling. Och 
Troed Olsson att han som trott sig äga 
anledning till missnöje med gossen 
Peter vis särskilda tillfällen tilldelat 
honom flera slag, att han efter Peters 
död fortsatt ett lika förhålande emot 
Christina, att de sårnader som uti 
läkarutlåtandet finnas upptagna såsom 
tillfogade Peter och Christina möjli-
gen varit en följd av de utav Troed 
barnen tilldelta slag ehuru Troed efter 
sitt föregivande icke förmodat det 
därav döden skola följt.

Häradsrätten har behörigen övervägt 
vad sålunda och vidare förkommit 
samt avhörda vittnen berättat. Och 
alldenstunden någon anledning icke 
visat sig därtill att Sissa tillfogat Peter 
eller Christina några slag av vilka 
de å dem förefunna svåra sårnader 
varit en följd utan att hon endast som 
moder någon gång agat sina barn 
samt Troed icke kunnat uppgiva och 
ännu mindre styrka det någon an-
nan illa behandlat barnen, för den 
skull och då vid jämförelse av Troed 
Olssons uppgivna bekännelse och i 
övrigt förekomna omständigheter, det 
är uppenbart att Troed varit den ende 
som vid särskilda tillfällen tillfogat 
gossen Peter och flickan Christina 
de våldsamma slag, av vilka enligt 

Dockto Wiesslanders Embetsbevis 
deras död varit en ovilkorlig följd, ty 
prövar Häradsrätten med stöd av 12 
Cap 28 missgärningsbalken rättvist 
dömma torparen Troed Olsson från 
Grevie att för ovan berörda dråp och 
missgärning genom halshuggning 
mista livet och steglas.

Kvinnspersonen Sissa Persdotter är 
på sätt förenämt är icke övertygad 
att hava varit delaktig uti misshan-
dlingarna å hennes barn och hon kan 
därför i denna del icke till ansvar 
fällas, men som Sissa frivilligt erkänt 
att ehuru hon erhållit visshet därom 
att gossen Peter genom Troed åtgärd 
ljutit döden hon likväl med förtigande 
därav i Troed hus kvarblivit jämte 
flickan och därefter således senare 
olyckshändelsen följt anser H.R.

Sissa Persdotter bör härför lagligen 
ansvara och med tillämpling av 61 
cap 31 förut åberopade Balk dömmer 
allså H.R Sissa Persdotter att straffas 
med 20 par ris 3 slag av vardera paret, 
varefter Sissa som saknar lagligt 
försvar kommer att överlämnas till 
Konungens Befallningshavare i länet 
för vidare åtgärd. I övrigt skall av den 
egendom Troed Olsson efterlämnar 
ersättning utgå till Överfältläkaren 
M. Wiesslanders resekonstnader och 
traktamente för de döda kropparnas 
besiktning med det belopp vartill 
den ingivna räkningen kan i behörig 
ordning godkännas, men Troed och 
Sissa skola gemensamt gottgöra de i 
målet avhörda vittnen nämligen tor-
paren Jöns Svensson och hans hustru 
med En Riksdaler till vardera samt 
32 skilling allt i Banco till varje av de 
övriga.

Detta uppslag varder dock enligt 24 
Cap 5 Rättegångsbalken ödmjukast 
understäldt Kongl. Majst. och Rikest 
Hovrätt över Skåne och Blekinge vi-
dare prövning och komer emeööertid 
Troed och Sissa att efter förpassning 
afföras till Christianstads läns häkte 
samt där förbliva intill dess Hovrätten 
sig i målet utlåtit ”.

Häradsrättens dom blev godkänd av 
Hovrätten över Skåne och Blekinge. 
Om denna sen blev överklagad vet 
man ej, men domen verstäldes.

Avrättningsplatsen låg på en plats 
som kallas för ” Hajen ”. Denna mark 
var gemensam fälad för byarna Slam-
marp, Viarp och Ranarp.

Troed Olsson blev halshuggen och 
steglad. Stegling var ett straff, som 
bestod däri, att den för ett grövre brott 
dödsdömdes kropp efter halshuggning 
och ytterligare styckning uppspikades 
på en stegeleller fästes på ett hjul. 
När den dömde leddes fram stod en 
del av bygdens manliga befolkning 
uppställd till spetsgård med påkar och 
vapen i händerna, även kvinnor och 
barn stod bakom för att se på detta 
hemska skådespel. När yxan hade 
fallit, kom kloka gubbar och gummor 
fram för att ta vara på blodet, som 
de sedan skulle använda i sitt yrke 
för att bota sjukdommar. En som var 
med vid denna avrättning, var ryt-
taren Jöns Hjelte från Kvinnaböske i 
Grevie. Han antecknade också detta 
i en almanacka, som ännu finns bev-
arad. Den sista som levde och kunde 
berätta om denna avrättning, var 
Johanna Jönsdotter ” Sisse-Johanna 
”. Hon var född den 22 oktober 1822 
och dog 1921, nära 100 år gammal.

Bjäre Släktring - 50 år
Här är några bilder från föreningens jubileumsfirande. Under 
eftermiddagen höll Roland Classon från Helsingborgs Dagblad 
ett fint föredrag om sin släktforskning.
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År 1931 beslutade luftfartsmyndigheten att sätta upp 
oscillerade flygledarfyrar med roterande strålkastarljus, 
med fem mils avstånd, mellan Malmö och Göteborg.  
Dessa var Svedberg nr 128, Varan nr 129, Haverdal 
nr 130, Stafsinge nr 131, Blåshammar nr 132 och 
Hyltåsen nr 133. Priset för varje fyr var 7 100 kr. 
Leverantör av fyrarna var AB Gasacumulator i Värtan 
och de överlät uppmonteringen till byggmästare Johan 
Nilsson i Eslöv. Alla elektriska installationer utfördes 
av arbetare från Asea i Västerås.

Det var i början av augusti 1931 som man satte igång 
att montera upp flygfyren i Varan. Den blev högt placerad 
uppe på en enbeväxt kulle ”Lysaromsbacken”. Marken 
ägdes av Anton Olsson i Sjöbyggaregården. Fyren var 
en stålkonstruktion och ca 20 m hög. Den dubbades hårt 
fast i urberget som här ”går i dagen”. Ett flertal stag fästes 
också runt, för att fyren ej skulle komma i svajning vid 
storm. Den 10 augusti 1931 tändes fyren för första gången 
och ljusstyrkan var enorm. Detta väldiga strålkastarsken 
roterade runt 3-4 gånger i minuten, för att under några 
sekunder stanna i den riktning som flygfyren gick.

Många hade besvär av ljuset den första tiden. Som tur 
var fanns det mörka rullgardiner att ha i sovrumsfönstren. 
När fyren var färdig var det många som besökte platsen. 
Fyren hade en stålstege som gick lodrätt upp till strål-
kastarens plattform och där fanns en låst lucka. En del var 
våghalsiga och klättrade uppför stegen men hindrades sen 
av den låsta luckan. Det gällde att inte ha anlag för att få 
svindel. För oss barn som bodde i gårdarna runt fyren var 
det en samlingsplats. En fördel var att det inte behövdes 
några gårdslampor eller cykellyktor i området kring 
Varans flygfyr.

Markägaren Anton Olsson tillsattes som tillsyningsman 
och hans hushållerska fröken Anna Gustavsson var hans 
ersättare. Strömmen till fyren levererades av Ramsjö-
ortens elektricitetsförening. Reparatör och tillsyningsman 
var Alexander Jönsson Ramsjöstrand.

Fyren var släckt under andra världskriget. 1944 lät flyg-
fartsmyndigheten meddela att flygledarfyren i Varan åter 
skulle tas i bruk. Den 11 september kl 21.45 lyste så fyren 
åter nattetid, fram till soluppgången.

Snart kom det nyare teknik för flygsäkerheten t ex mark-
bundna hjälpmedel för radionavigering. Detta gjorde att 
de ljusmarkerande flygledarna förlorade sin betydelse. 
Luftfartsstyrelsen beslöt att släcka samtliga fyrar den 
1 juli 1949. Nedmonteringen skedde i början på 1950-talet. 
Det enda som minner om fyren nu är cementplattan som 
den stod på.

Fotnot: Oscillation - snabb växling i riktning eller styrka 
hos elektricitet eller elektro-magnetiskt fenomen.

Lysaromsbacken 
Hur namnet Lysarom kom till är osäkert men det sägs att 
man sett ett konstigt ljust sken över backen och att det 
spökade där. Troligtvis är det en skröna.
  
Källor: Riksarkivet, Filip Kilian.

FlygFyren i Varan
Av Inger Nilsson

Arkivens dag den 8 november i Båstads kommunhus. 
Vi fick mycket information från deltagande föreningar 
och lyssna till ett par intressanta föredrag. Det fanns också 
möjlighet att se vad som finns i de olika arkiven i kom-
munhuset samt även hos de olika föreningarna.
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Troed Trulsson 
i Lundagård, Ranarp och hans ättlingar

Jag och Lisbeth Markoff håller på med en kartläggning 
av Troed Trulssons ättlingar. Troed finns i mantal från 
i alla fall 1590 och han dog på Lundagård i Ranarp i 
Förslövs socken. Han fick vad vi tror sju barn, varav 
fyra barn vet vi fick barn i sin tur. 

Dottern Kjerstin Troedsdotter gifter sig 1641 i Laholm 
med Sören Larsson. Kjerstin dör 1677 i Tullstorp i Laholm 
och Sören dör 1676 likaså i Tullstorp. Sören och Kjerstin 
fick två barn, dottern Johanna Sörensdotter född 1644 i 
Laholm och sonen Gunne Sörenson. Johanna gifter sig två 
gånger först med Hans Olofsson död 1699 i Ahla, Laholm 
och sedan med Esbjörn Persson död 1676 i Laholm. 
Gunne Sörensson dör 1730 i Tullstorp i Laholm och han 
fick fem barn.

En annan dotter är NN Troedsdotter som dör 1677 Tockarp, 
Hjärnap, hon gifter sig med Gudmund Olsson där och de 
får vad vi vet tre barn Inger, Jöns och Troed. 

En tredje dotter är Lusse Troedsdotter gift med Per 
Jönsson?? de får sonen Truls Jönsson född i Ängelsbäck, 
Grevie socken och ev. även sonen Trued Jönsson.

Dottern Anna är gift med Örjan Olofsson i Segeltorp. 
Anna är död efter 1673 och Örjan är död omkr. 1664 i 
Segeltorp. Barn?

Sönerna Sven och Jöns får inga barn.
Dottern Tora Troedsdotter gifter sig med Åke Nilsson 

som är född omkr. 1632 i Ranarp, Förslöv. De får sju barn 
tillsammans.

Första barnet dottern Bengta Åkesdotter är född 1658 i 
Ranarp, Förslöv. Hon är först gift med Åke Påhlsson död 
omkr. 1684 i Segeltorp, Grevie och de får sonen Örjan 
Åkesson. Bengta gifter sig en andra gång med Jöran 
Hansson född 1657 i Ranarp, Förslöv och död omkr. 1698 
i Segeltorp. De får sonen Åke Jöransson född omkr. 1683 
och död 1747 i Ängelsbäck. Kanske fler barn.

Andra barnet dottern Troen Åkesdotter föddes omkr. 1660 

och dog 1726 i Ranarp, Förslöv. Troen gifter sig med Jöns 
Nilsson död 1727 i Ranarp. Barn Örjan Jönsson född 
omkr.1693 och Nils Jönsson född omkr.1703 i Ranarp. 
Kanske fler barn?

Tredje barnet sonen Per Åkesson född omkr. 1662 i 
Ranarp, Förslöv död 1729 i Ranarp. Hustru Enla/Elna. 
Han får minst tre barn Åke Persson, Anna Persdotter och 
Tora Persdotter födda i Ranarp.

Fjärde barnet sonen Nils Åkesson är gift med Elna Gud-
munsdotter och de är bosatta i Ranarp i Förslövs försam-
ling och de fick minst 6 barn. 

Femte barnet dottern är Karna Åkesdotter född omkr. 
1670 och hon gifte sig med Pål Clemmentsson. De är 
bosatta i Böske i Grevie församling och de hade en son 
Clemmet. 

Sjätte barnet är Troed Åkesson gift två gånger, först 
gift med NN död före 1672 i Krogstorp, Grevie. De fick 
barnen Kjersti Troedsdotter och Tora Troedsdotter f omkr. 
1670.

Troed gifter sig andra gången med Elna Gudmundsdott-
ter född omkr. 1655 Vasalt, Grevie och dör 1729 i Krog-
storp i Grevie. De fick tre barn Kjersti Troedsdotter född 
omkr. 1685, Åke Troedsson född omkr. 1690 och Gunnil 
Troedsdotter född omkr. 1697.

Sjunde barnet dottern Anna fick inga barn.
Kartläggningen har hittills koncentrerat sig mest på 

Troed Åkessons ättlingar från hans fem barn. Men tanken 
är att försöka kartlägga alla Troed Trulssons ättlingar. 
Många som har sina rötter på Bjärehalvön, kan förmodli-
gen härleda sina rötter tillbaka till denne Troed Trulsson. 
Vi vill med denna artikel få fler personer att engagera sig 
och hjälpa till i arbetet med att hitta fler ättlingar till Troed 
Trulsson. Det finns ännu många outredda grenar att arbeta 
med, samt flera hundra emigranter som spridit ut sig runt 
om på jordklotet. Vi har idag hittat över 10 000 ättlingar.

Sebastian Sedersten, Lisbeth Markoff

Fler konfirmationskort?
Jag söker konfirmationskort från hela Bjäre.

Hör av er och berätta vad ni har till Thommy Svensson
thommy@bjareslaktring.se

0768-008430
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Stormaktstid

StormaktstidGiftmord och djävulska planer: Vanliga och ovanliga människor i 1600-talets källor

Detta korta liv. Detta korta, svåra 
jordeliv. Det som rymmer fler 
prövningar en människa kan bära, 
samtidigt som det bär på löften om 
skönhet och stora känslor. Var det kring detta Börje Björns-

son gått och grubblat? Börje var 
gift. Visst fanns en del här i världen 
man höll högt. Som att stå vid sitt 
ord och att hålla vad man lovat. 
Det gjorde säkert också Börje. Att 
vara gift med kvinnan han äktat 
en gång såg han ut att få fortsätta 
med. Men den egna glädjen? Den 
egna, flämtande lilla lågan långt 
därinne i bröstet som brinner för 

allt det vackra som finns på jor-
den? Var det förälskelsen i Britta 
Arvidsdotter, den som var som en 
daggfrisk sommaräng under hans 
fötter, som gläntat på en dörr med 
förhoppningar och löften i det an-
nars så förtorkade väsen som var 
hans? Var det den som ansatt ho-
nom? Inte heller gav prästens tal 
någon ro. Det om det eviga livet, 
om förtröstan och den saliga upp-
ståndelsen. Börjes grubbel ledde snart fram 

till en enda slutsats: Hustrun måste 
bort. Skilsmässa hade han för all del 
kanske redan ansökt om, men fått 

Från de rättsskipande instanserna i riket finns protokoll 

bevarade. På sina ställen så långt tillbaka som till senmedeltiden. 

Där kommer människor till tals i såväl brottmål som i civilmål. I 

Annika Sandéns artikel följer vi Börje Björnssons livsöde och får 

samtidigt veta mer om hur vi kan ge stormaktstidens vanliga och 

ovanliga människor ett ansikte.

ANNIKA 
SANDÉN

ADRIAEN BROUWER, 1605–1638, BILDKÄLLA: THE 

METROPOLITAN MUSEUM OF ART - METMUSEUM.ORG

34
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Fråga Släktforskaren Fråga Släktforskaren

Fråga 
släktforskaren!
Har du stött på ett problem i din forskning? Eller har du en fråga som du 

skulle vilja få besvarad? Ta hjälp av Släkthistoriskt Forums expertskara! 

Här är presentationerna av våra sex sakkunniga släktfors-

kare som i kommande nummer besvarar frågor som du 

som läsare kan skicka in. De har olika specialområden, så 

titta gärna om det är någon av dem du vill rikta din fråga till. 

Har du en bra fråga på lut – tveka inte! Skicka den till re-

daktor@genealogi.se och ange ”fråga släktforskaren” i äm-

nesraden. En till två frågor kommer att väljas ut och besva-

ras per nummer. 

”Allmänna” Släktforskarfrågor – Elisabeth Thorsell
Elisabeth Thorsell har släktforskat sedan 60-talet och har varit väl inblandad i föreningsverksam-

heter sedan 1978. Hon har varit förbundssekreterare i Sveriges Släktforskarförbund, redaktör för 

Släkthistoriskt Forum, Svenska Släktkalendern och Swedish American Genealogist. Sedan 2007 

är hon ordförande i Svenska Genealogiska Samfundet.

2006 fick hon Victor Örnbergs hederspris, som delas ut av Släktforskarförbundet till personer 

som gjort stora insatser för släktforskningen.

Elisabeth Thorsell har även gett ut ett flertal böcker: ”Släktforskning – vägen till din egen histo-

ria”, ”Finn din släkt”, ”Läsebok för släktforskare” och ”Prästens lilla kråka”.

På grund av hennes breda kunskap om släktforskning är hon den rätta att ställa din fråga till 

om du kört fast i din forskning.

Kvalitetsfrågor – Urban Sikeborg
Urban Sikeborgs forskning har till stor del handlat om att kartlägga ofrälse släktkretsar och en-

skilda personers liv under 1500- och 1600-talen. År 2011 belönades han med Victor Örnbergs 

Hederspris för den höga kvalitet hans egen forskning håller och hans stora kunskap om källkritik.

Sedan 1996 har han arbetat med fornforskaren Johan Bures fantastiska släktbok; Johan Bure 

(1568–1652) var den förste som ägnade sig åt icke-adlig släktforskning, och mest känd är hans 

redogörelse för den norrländska så kallade Bureätten med dess 2 000 medlemmar. 

Centralt i hans forskning har varit ett källkritiskt förhållningssätt:

”Jag känner stor respekt för det faktum att de personer vi träffar på i källorna har varit rik-

tiga människor. Frågor om källkritik och forskningsmetodik, hur man utifrån ett fragmentariskt 

källmaterial ska kunna återskapa delar av det förflutna utan att reducera allt till karikatyrer, har 

därför länge intresserat mig.” – Urban Sikeborg

Urban besvarar därför frågor om källkritik och kvalitet inom släktforskning, men han kan ock-

så komma att besvara andra frågor som berör hans övriga forskningsområden.

Emigrationsfrågor – Ted Rosvall
Ted Rosvall är kyrkomusiker, föreläsare och släktforskare. Under åren 2000-2008 var han ordfö-

rande i Sveriges Släktforskarförbund och är numera även känd för sin medverkan som expert i 

den populära TV-serien ”Vem tror du att du är?”. 

Ted Rosvall är författare av flera genealogiska verk – Bernadotteättlingar (1992, ny utökad 

upplaga 2010), Emigrantforskning (2009, i samarbete med Anna-Lena Hultman), samt kåseri-

samlingen Teds tankar (2010). På sitt eget förlag har han gett ut ytterligare ett tjugotal genealo-

gier, biografier och bildalbum om Europas furstehus.  ”Morgonpasset” i P3 beskrev honom som 

”mannen som har Europas samtliga kungaätter i huvudet!”.

 Särskilt kunnig är han också inom området emigrantforskning, så funderar du över något 

som rör släktingar som sökt lyckan utomlands, är han rätt person att fråga!

Arkivfrågor – Anna-Karin Westerlund
Anna-Karin Westerlund är 1:e arkivarie på Landsarkivet i Uppsala och en hängiven släktforskare.  

Hon började som sommarjobbare på Landsarkivet 1976. Redan då väcktes hennes intresse för 

släktforskning och 1979 fick hon anställning.

Hon har varit ledamot av Sveriges Släktforskarförbunds styrelse i 6 år och är nu ordförande för 

förbundets valberedning.

Anna-Karins specialitet är förstås frågor som rör arkiv – det är inte mycket hon inte känner till 

om vad som finns i arkiven och hur man forskar på detta.

Hon är särskilt intresserad av Medicinhistoria och vet det mesta om Ulleråkers sjukhusarkiv 

och även Barnmorskejournaler. Under många år har hon ordnat Akademiska sjukhusets arkiv, 

handlingar som lämnades till Landstingsarkivet i Uppsala förra året.

DNA i släktforskningen – Peter Sjölund
Peter är ordförande i Härnösands Släktforskare och arbetar som affärsutvecklare i miljökonsult-

branschen. Han har släktforskat i drygt 20 år.

DNA-släktforskningen är en vetenskap på uppgång i Sverige just nu. Många släktforskare är 

nyfikna på att använda sig av detta nya verktyg i sin släktforskning. Men hur man släktforskar 

med hjälp av DNA-tekniken är inte alltid helt lätt att förstå sig på och mycket av den informa-

tion som finns är på engelska. 

Peter Sjölund är en flitig föredragshållare i ämnet DNA-släktforskning och han har även varit 

över till USA och besökt ett av de DNA-lab som gör analyserna åt släktforskarna. Har du en fråga 

om DNA i släktforskningen är därför Peter rätt man att ställa den till.

Databaser (programvaror) – Carl Szabad
Carl Szabad var med och bildade Sveriges Släktforskarförbund 1986 och har arbetat som kans-

lichef och projektledare inom förbundet. 

Carl är ”pappa” till Sveriges dödbok – Sveriges Släktforskarförbunds mest framgångsrika pro-

jekt genom tiderna. Han är även initiativtagare till en rad andra cd- och dvd-projekt som getts 

ut av förbundet i samarbete med Johan Gidlöf på Stockholms stadsarkiv. Bland andra Sveriges 

befolkning-skivorna och Begravda i Sverige. 

Han har genom åren bidragit till att släktforskare i Sverige och utomlands fått ta del av nya 

källor, därför belönades han 2013 med Victor Örnbergs hederspris.

Hans favoritkällmaterial är mantals- och andra skattelängder eftersom de ligger i obrutna 

serier tillbaka till 1540-talet för hela riket, något som säkerligen är världsunikt.

Har du en fråga som rör släktforskning och databaser är Carl experten att rådfråga!

5 nummer 
för endast 
225 kronor
Prenumerera på Släktforskarnas 
eget magasin! 

Släktforskning är populärare än 
någonsin och nästan varje dag görs 
nytt arkivmaterial tillgängligt för 
släktforskare. Släkthistoriskt Forum 
visar vägen i den snabba utveck-
lingen med mängder av arkivtips, 
litteraturtips, råd och inspiration. 

Tidningen utkommer med fem 
nummer om året.

historiskt Forum

Tidningen för dig 

som vill veta mer 

om släktforskning

Är det någon som känner igen huset på bilden?
Fotot hittades i ett album där resten av korten var mest ifrån Svenstad-Kattvik
Det ser ut att vara en tjänsteman med hustru och barn och kanske föräldrar och 
tjänstefolk.
Kan ni identifiera huset på bilden och/eller personerna så ring till
Göran Toral, 0708-58 57 97 eller maila, goran@toral.se 

Efterlysning
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Besök från Amerika
Under två intensiva dagar i början 
av oktober hade vi besök av fyra 
amerikaner, en utbytesstudent och 
dennes föräldrar. Dessutom deltog 
ett par från Kalmar och underteck-
nad.

Monte Swenson från staten Washing- 
ton gjorde under några veckor en tur 
till Sverige tillsammans med hustru 
Jann, sonen Skylar och dottern Vanessa. 
Resan började med ett besök i Stock-
holm, där deras utbytesstudent Patrik 
tog hand om dem tillsammans med 
sin familj och föräldrar. 

Efter ett par dagar gick färden till 
Göteborg och ett efterlängtat besök 
på Volvomuseet och därefter ställdes 
färden till Östra Karup och en skön 
natts sömn innan de skulle träffa 
släktingar och få två dagars guidning 
i Hov socken.

Monte härstammar från Sven Peter 
Svensson från Skrigstorp, Hov och hans 
hustru Natalia Pålsson från Perstorp, 
Hov. Sven Peter var född 1862 och 
Natalia 1867. De gifte sig 1889 och 
mellan 1889 och 1905 föddes 8 barn.

Sven Peters far, Nils Svensson var 
som många andra i Hov både hemmans-
ägare och sjökapten. Redan efter 
konfirmationen fick Sven Peter följa 
med sin far ut på haven. Vid sexton års 

ålder fick han som sjöman 40 kronor 
per månad för sitt arbete ombord. 
Och när han sa adjö till sin far för att 
vara borta i två år, visste han inte att 
det var sista gången han skulle få tala 
med sin far. Fadern dog 1880.  På 
denna två år långa seglats besöktes 
England, Frankrike, Sydamerika och 
Västindien.

När han återvände till Hov och Sverige 
studerade han vid en navigationsskola 
och lärde sig hantera en sextant, läste 
geografi, algebra och logaritmer och 
fick diplom från sin utbildning. 

När utbildningen var klar gick han 
ombord på en tremastad bark, Öst India, 
som skulle lasta kol till Sydamerika i 
England. 

De råkade ut för en stark storm 
på Irländska sjön och efter många 
timmars kamp drev de hjälplösa mot 
Irlands kust. De såg en fyr och land 
och fortsatte att driva mot kusten. 
Kaptenen samlade besättningen och 
sa att nu kunde ingenting hjälpa dem, 
utan ni har 30 minuter kvar i livet. 

Sven Peter gick till sin hytt, tog på 
sina bästa kläder och i innerfickan 
la han kortet på kärestan från Hov, 
Natalia Pålsson.

Men turen vände, vinden mojnade 
något och kaptenen beordrade att 
segel skulle sättas upp och de styrde 
till en liten vik och kunde gömma 
sig bakom en liten ö. Livbåt sattes i 
sjön och de kunde komma iland. De 
var räddade. Barken togs till Cork för 
reparation. 

Sven Peter återvände hem och tog 
sin examen som kapten och fick sitt 
certifikat, men efter detta seglade han 
inte fler gånger.

1887 startade han sin resa till Amerika 
och Ritzville och några veckor efter 
ankomsten vallade han får för en 
dollar per dag utan hund. Men ingen 
sjöman är gjord för att gå och han var 
på väg att ge upp. 

I Lincon county tog  han senare  upp 
land, som han betalade med de pengar 

som han fått för de två åren till sjöss 
och 1889 gifte han sig med flickan på 
kortet, som tillsammans med sin far, 
Otto Christian Pålsson, också utvand-
rat till Ritzville. 

Sven Peter lyckades bra med sitt liv 
i Harrington, Washington. Han drev 
en stor gård och blev också vald till 
borgmästare för två perioder. 

Runt jul och nyår 1907/1908 gjorde 
Sven Peter, hustrun Natalia, äldste 
sonen Henry 18 år och yngste sonen 
Chester endast 3 år ett återbesök i 
hembygden. Sonen Henry skrev en 
dagbok som börjar den 1 november 
1907 med avresan från hemmet och 
slutar vid återkomsten den 2 februari 
1908.

I dagboken beskrivs resan över 
atlanten och resan över Hamburg, 
Köpenhamn och Helsingborg innan 
man kommer till Hov den 25 no-
vember. Här besöker man släkt och 
vänner och övernattar även hos de 
flesta. De hinner också med ett besök 
i Stockholm.

På julafton åker man till Helsing-
borg för några timmar och till kväl-
len firar man hos Paulus Paulsson i 
Svenstorp. Här stannar man även på 
juldagen. Paulus Paulsson var morbror 

Av Gun Pålsson

Sven Peter Swenson och Natalia Polson

Otto C Polson
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till Sven Peter. Måndagen den 13 
januari lämnar man Hov för att åka 
hem till Amerika och den 2 februari 
är man hemma igen.

Monte Swensson skulle ha sagt 
farfars far till Sven Peter.

Under de två dagarna i början av 
oktober i år besöktes alla de gårdar 
och platser i Hov som har anknytning 
till familjen Swenson. Besöket i Hovs 
kyrka och kyrkogård gjorde nog det 
största intrycket på familjen. På kyrk-
ogården finns anfadern Jöns Pålssons 
gravsten uppställd vid muren, liksom 
Sven Peters föräldrars Nils Svensson 
och hustrun Elna Pålsson, gravsten 
intill kyrkan.

Vi gjorde också ett besök i 
Bjäre släktrings lokal, för att 
visa hur alla de uppgifter om 
släkten i Hov har tagits fram.

Sista kvällen hade jag nöjet 
att ha alla på kvällsmat hemma 
hos mig, och Monte som är fd 
lantbrukare fann stort nöje av 
besöket i vår maskinhall. Det 
blev många timmars släktprat 
under kvällen tillsammans 
med denna öppenhjärtliga och 
vänliga familj.

Besöket var kort och intensivt 
så nu hoppas, vi släktingar, att 
de snart gör ett längre åter-
besök!

Från vänster Skylar, Vanessa och Monte vid 
Sven Nilsson och Elna Pålssons gravsten 
på Hovs kyrkogård.

I Bjäre släktrings lokal: Skylar, Vanessa och Jann Swenson, Gun Pålsson, 
Nils Paulsson och Monte Swenson

Sven Peters och Natalias släktträd:

Pål Bengtsson, 1750-1817 Olastorp

Jöns Pålsson  1796-1876 Christoffer Pålsson  1778-1860

Elna Pålsson  1837-1928 Karna Christoffersson 1811-1885 

Sven Peter Svensson  1862-1923 Otto Christian Pålsson  1840-?

 Natalia Pålsson  1867–1941

Bilder från Bjäre

Håle, Förslöv

Ängelsbäcksstrand och Segelstorpsstrand

Kustfort i Torekov, Hallands Väderö i bakgrunden
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betalt

Sverige

B
Föreningsbrev

Returadress:
Georg Ohlsson
Bäckvägen 6
260 91  FÖRSLÖV

...att föreningen har ett stort arkiv med avskrifter och 
avfotograferingar av födelse- vigsel- och dödlängder 
och en del husförhörslängder från Bjäre och södra 
Halland. Vi har också mikrofilmer med bla domböcker 
och en del mikrokort över vårt område och dessutom 
ett stort bibliotek med hembygdsböcker mm.

Som medlem får Du låna hem mot en mindre avgift.
I våra två datorer i lokalen finns egna avfotografterade 

kyrkoböcker, Släktforskarförbundets CD-skivor som 
bland annat Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 
1980 och 1990, Sveriges dödbok 1901-2013 där Du själv 
kan gå in och söka uppgifter.

Vi har också en del hembygdsböcker till försäljning.
Det finns ochså en del tidningsurklipp bland annat döds-

annonser och händelser i Skåne.
Vi har även ett utbyte med andra medlemsföreningar 

och deras tidningar.

Du vet väl...

Lämna Er e-post adress
till Göran Toral

Tel: 0708-58 57 91
e-post: goran@toral.se

Mittför kyrkan har vi vår klubblokal i försam-
lingshemmet. Välkomna! Våra öppettider hittar 
du på sidan 2.
Foto: Thommy Svensson

Kallelse till

Årsmöte
Bjäre släktring

Församlingshemmet,
Hallavaravägen 8 i Hov

månd. den 9 mars 2015 kl. 19.00

Motioner och skrivelser skall var inkomna 
senast 1 februari 2015

Eventuella avsägelser skall vara inkomna 
senast 1 februari 2015 till Valberedningen/

styrelsen.
För vidare info se hemsidan.

Släktforskarträff 
i Hov

Välkommen till släktforskarträff i 
Hovs församlingshem, söndagen den 

26 april, kl 13.00–17.00.
Anmälningsavgift 50:- inkl fika.
Anmälan senast 19 april 2015 till 

Gun Pålsson 0431-74221 eller 
via e-mail  gun@bjareslaktring.org. 

Meddela den eller de socknar som Du forskar i.
VÄLKOMNA till en eftermiddag

i släktforskningens tecken.
 I samarbete med ABF
 Arbetarnas bildningsförbund
 Nordvästskåne

Släktforskningens Dag
firas lördagen 21 mars 2015

kl. 10.00-15.00
i Båstads kommunhus

I samarbete med Båstads kommun
Mer information kommer på hemsidan


