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Bjäre Släktring
Föreningens lokal: Mercurivägen 9, Förslöv
Bjäre Släktring bildades den 23 januari 1964

Postgiro 83 82 59-0 Medlemsavgift 120:-

Styrelse
Ordf  Bjarne Larsson
Svartbrödragatan 9, 264 35 Klippan
073-0204328
e-post: bjarne.lar@telia.com

V ordf Thommy Svensson
Värmdögatan 19, 257 33 Rydebäck
042-22 29 17
e-post: thommyrydebeck@telia.com

Sekr Gun Pålsson
Tuvelyckegård, 269 66 Båstad
0431-742 21
e-post: bengt.palsson@n.lrf.se

Kassör Britt Bengtsson
Bjärevägen 73, 262 61 Ängelholm
0431-207 64
e-post: brittbgen@ektv.nu

V  kassör Ove Johansson
Långagärdsvägen 22, 260 91 Förslöv
0431-
e-post: ovej1948@hotmail.com

Christel Lindström
Mangårdsvägen 14 B, 269 38 Båstad
0431-722 23

Magnus Persson
Folkparksvägen 3 C, 227 30 Lund
046-37 25 18
e-post: magnus_c.persson@hist.lu.se

Georg Ohlsson
Bäckvägen 6, 260 91 Förslöv
0431-43 17 81
e-post: georgohlsson@home.se

Lennart Wallin
Faritslöv Pl 5465, 269 95 Båstad
0431-36 61 19
e-post: lennartwallin@tele2.se

Möten och träffar
• Månadsträffar
varje 2:dra måndag kl. 19.00 varje
månad hela året.

• Årsmöte
andra måndagen i februari.

• Öppet hus/Sommaröppet
Onsdag 27/6 kl. 19.00-21.00
Onsdag 25/7 kl. 10.00-15.00
Tisdag 18/9 kl. 13.30-16.00
Onsdag 26/9 kl. 19.00-21.00
Onsdag 31/10 kl. 19.00-21.00
Tisdag 27/11 kl. 13.30-16.00

värdinnor och värdar: se hemsidan

OBS! Veckodagarna och
tiderna.
Se även kalendern på sidan 14
för andra arrangemang.

Bjäreanor
Medlemstidning med 2-3 nr/år.
I redaktionen: Ove Johansson, Bjarne
Larsson och Georg Ohlsson.
Ansvarig utgivare: Bjarne Larsson.
Tryck: Grafiska förmedlingen Gorgart,
Ängelholm 2006.

Hemsidan
www.bjareslaktring.se
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Ansvarig: Bruno Westerlind.
e-post: webredaktor@bjareslaktring.se

Bjäre Släktring har
• ett stort arkiv med avskrifter ur alla
socknar i Bjärebygden, S Halland m.m
• microfilmer och microkort
• databaser på CD-Rom och i dator
• bibliotek med böcker från olika orter
• diverse antavlor

Släktringen lånar ut
• avskrifter 10:-/månad
• filmrullar 5:-/månad
• filmapparat 25:-/månad. Fri hyra av
filmrullar ingår

Skånes Genealogiska Förbund
Sammanhållande organ för släktfors-
kare som är verksamma eller arbetar
med skånskt material.
Adress: Box 1672, 221 01 Lund
Postgiro: 53 79 37-5

Bjäre Släktring är genom Skånes
Genealogiska Förbund (SGF) ansluten
till vårt riksförbund Sveriges Släkt-
forskarförbund.
Sammanhållande organ för den
svenska släktforskarrörelsen för att

Föreningen är ansluten till
gagna medlemmarnas intressen och
öka för-ståelsen för släktforskningen
som kulturfaktor, ideell rörelse och
vetenskap.
Adress Stockholm
Box 30222
104 25 Stockholm
Besöksadress:
Warfvinges väg 16
08-695 08 90
Adress Göteborg
Tredje Långgatan 39
031-42 33 11
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Ur ordförandens synvinkel
av: Bjarne Larsson

Så har vi kommit in en bit på året och vad har hänt?
Vi har haft årsmöte i Förslövs församlingshem och

vi har medverkat vid SGF:s årsmöte på Arkivcentrym
syd. Tillsammans med Båstads kommun har vi också
haft en släktforskardag och arkivdag både i Båstad
och Förslöv som var mycket välbesök av ortsbefolk-
ningen.

När Båstads kommun hade invigning av sina nya
lokaler var vi med och visade upp oss och några nya
kontakter knöts.

Vi har även haft en anbytardag i Förslöv den 2:a
juni. Det är tänkt att vi skall bli klara med gravstens-
inventeringen i sommar men då önskar vi hjälp från
er. Det är en del arbete med förtecknande och
fotografering med mera. En ny digital kamera skall
köpas in för att underlätta detta arbete.

Det som annars ligger närmast i tiden är
riksstämman i Halmstad den 24 – 26 augusti. Jag
hoppas att få lite hjälp med att representera Bjäre
Släktring vid detta tillfälle.

Även i mitten av oktober kommer vi tillsammans
med Laholm, Knäred och Östra Karup att arrangera
en anbytarträff i Lagagården i Laholm.

Titta gärna in på vår hemsida och ta del av
informationen som finns där. Jag vill tacka Bruno för
den insatts som han har gjort för vår hemsida. Tyvärr
så lämnar Bruno sitt uppdrag nu i juni och Magnus
Persson kommer att ta över.

Ha det så gott i sommar
Bjarne Larsson

Bjäre Släktrings styrelse
önskar

alla medlemmar

en härlig och
skön sommar
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RÖRELSENS INTÄKTER 
Försäljning 
3010 Medlemsavgifter 0,00 -18 440,00 -17 740,00 103,9
3090 Materialintäkter 0,00 -1 266,00 -4 187,00 30,2
3112 Servering 0,00 -36,50 0,00 0,0
3119 Reklam 0,00 -450,00 0,00 0,0
3232 Servering 0,00 -100,00 0,00 0,0
3259 Övriga intäkter 0,00 -185,00 0,00 0,0
Summa försäljning 0,00 -20 477,50 -21 927,00 93,4
 
Övriga intäkter 
3920 Kommunala bidrag Båstad 0,00 -5 000,00 -5 000,00 100,0
Summa övriga intäkter 0,00 -5 000,00 -5 000,00 100,0
 
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 0,00 -25 477,50 -26 927,00 94,6
 
RÖRELSENS KOSTNADER 
Material och varor 
4010 Medlemsavg SGF 0,00 2 499,00 0,00 0,0
4060 annonser, represent 0,00 1 306,00 3 988,00 32,7
4245 Inköp av varor 0,00 181,60 0,00 0,0
Summa material och varor 0,00 3 986,60 3 988,00 100,0
 
Bruttovinst 0,00 -21 490,90 -22 939,00 93,7
 
Lokalkostnader 
6010 Lokalhyra 0,00 6 800,00 2 800,00 242,9
Summa lokalkostnader 0,00 6 800,00 2 800,00 242,9
 
Övriga kostnader 
6510 Kontorsmateriel 0,00 447,00 287,00 155,7
6550 Tryckning tidning 0,00 2 925,00 2 215,00 132,1
6560 mikrofilm, litteratur mm 0,00 3 325,50 1 734,00 191,8
6800 Porto 0,00 2 015,90 1 542,50 130,7
7190 Övriga kostnader 0,00 1 497,50 2 314,60 64,7
7310 Försäkring 0,00 1 500,00 1 500,00 100,0
Summa övriga kostnader 0,00 11 710,90 9 593,10 122,1
 
SUMMA RÖRELSEKOSTNADER 0,00 22 497,50 16 381,10 137,3
 
Resultat före avskrivningar 0,00 -2 980,00 -10 545,90 28,3
 
Avskrivningar 
7912 Avskr inventarier mm 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0
Summa avskrivningar 0,00 3 000,00 3 000,00 100,0
 
Resultat efter avkrivningar 0,00 20,00 -7 545,90 -0,3
 
Finansiella int/kostnader 
8020 Ränteintäkter 0,00 -66,33 -57,20 116,0
8170 Pg kostnader 0,00 840,50 720,00 116,7
Summa finansiella int/kostnader 0,00 774,17 662,80 116,8
 
Resultat efter fin int/kostnader 0,00 794,17 -6 883,10 -11,5
 
Bokslutsdispositioner 
8840 Förändring ersättning 0,00 -44,00 -25,00 176,0
Summa bokslutsdispositioner 0,00 -44,00 -25,00 176,0
 
Resultat före skatt 0,00 750,17 -6 908,10 -10,9
 
ÅRETS RESULTAT 0,00 750,17 -6 908,10 -10,9
 

Resultaträkning för Bjäre Släktring
av: Britt Bengtsson
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Bjärebors Alias
av: Bruno Westerlind

På Bjäre släktrings hemsida på Internet, pågår
sedan ganska länge en insamling av bjärebors
alias/smeknamn/öknamn. Det är betydelsefullt
att få tag i så många som möjligt, innan de helt
glöms bort. Idén har kommit från Örkened, där
man har fått ihop över 700 alias. Hur många
finns det då inte på hela Bjärehalvön ?

Eftersom många av er medlemmar inte är dator-
anslutna, vill jag gärna meddela om denna insamling
i Bjäreanor, som ju läses av alla. Har Du några
uppgifter: Ring mej 042-125748 och tala om Ditt
telefonnumer – det tar inte mer än 10 sekunder.
Sedan ringer jag upp. Jag har telefonabonnemang
utan minutavgift, så vi kan prata hela dagen utan att
det kostar något. Ring, ring!

Här nedan finns några redan inskrivna, och som ni
ser kan man ha både många uppgifter och färre.
Viktigast är det vanliga namnet och dess alias.
Resten kan alltid någon komplettera.

Det finns för närvarande olösta namnfrågor på
personer, vars alias är kända, men inte mer.
Exempel: Ägga-Judith, Tarrapettern, Backa Elsan,
Höga Bingten, Klocka Johanna. Från Västra Karup,
(lärare, och de två männen troligen f.d. knektar)
Fredrik, Plantapären, Blasan, Sissles Anna,
Skylaremanuel, LunaPelle, Skried (Anton ???)
Hylarna – bröderna Jon och Helge – som slipade
knivar. Efternamn ? Saila (i Båstad) namn ? . Har
Du den allra minsta uppgiften om dessa att meddela,
välkommen med en signal!

Varegårdsherren
Efternamn och förnamn:
Andersson, Alfred
Alias:
Varegårdsherren
Från socken eller by:
Förslöv
Levnadstid:
1868-05-24—
Allmänt:
I slutet av 1880-talet fick Alfred tjänst som dräng på
Varegården nr 7 hos Christina Erlandsson f  1852,
ägare till gården, och hennes man Carl Lundsten.
Christina fattade snart tycke för den unge drängen.
Hon lät skilja sig och gifte 1890 om sig med Alfred.

Alfred spelade sedan herreman på gården. Det
berättas att han slösade, söp och slogs och att han
ställde till med ett slädparti till Hallands Väderö.
Herremansåren tog dock slut och 1898 reste Alfred
till Amerika. Christina fick sälja sin fäderneärvda
gård och året därpå åkte hon efter till Amerika med
sonen Frank f 1891.

Kausa Augusten
Efternamn och förnamn
Andersson, August
Alias:
Kausa Augusten
Från socken eller by:
Karstorp, Grevie
Levnadstid:
...
Allmänt:
Namnet pga ett torp på Hallandsåsen, “Kausa-
torpet”

Skäragubben
Efternamn och förnamn:
Andersson, Jan Petter
Alias:
Skäragubben
Från socken eller by:
Stora Hult
Levnadstid:
1870-03-05—1951-09-02
Allmänt:
Andersson var 51 år, då han flyttade till Stora Hult.
Han byggde sig en stuga på ett skär - vilket gav
honom sitt alias - men redan i november 1921
spolades allt ut i havet under en höststorm.
Andersson hade emellertid tagit sig i land vid
Ranarp. Där fick han torra kläder och kunde gå till
stranden och samla upp sina tillhörigheter. Han fick
härefter hyra en stuga för 5 kronor i månaden och
livnärde sig på fiske.

Efterlysningar
Känner Du till några Bjärebors Alias?
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Historien om några Bjärebor i
Euclid, Minnesota

av: Magnus Persson

Förra året avled en av föreningens grundare,
Thure Karlsson. Thure var en oerhört kunnig
forskare som visste det mesta om sin hembygd.
Att han hade släktingar i Amerika som så
många andra Bjärebor, det visste han också,
men han visste inte mycket mer om dem än så.
Under de sista två åren pratade jag och Thure
en hel del och jag erbjöd mig också att försöka
hitta mer information om hans utvandrade
släktingar. Thure var lite tveksam i början
eftersom han menade att eftersom de inte hade
letat efter honom, varför skulle han då leta efter
dem?  Jag erbjöd mig dock att försöka se vad
jag kunde hitta åt honom, som tack för den
hjälp jag själv fått av Thure vid olika tillfälle.

Thure Karlssons mormor, Johanna Persdotter,
hade en bror som hette Pål Persson. Pål var född
1832-10-03 i Viarp, Förslöv och var son till Per
Pålsson och Karna Gudmundsdotter i Viarp. Pål var
en av de tidigare emigranterna från Bjärehalvön, han
tog ut flyttningsbetyg redan den 28 mars 1868 med
destinationen Amerika. Så långt kunde jag följa
honom i de svenska källorna men sedan var det
stopp, i de olika hamnarnas register kunde jag inte
hitta honom.

Beväpnad med denna kunskap började jag söka
efter Paul Nelson som han nu kallade sig i Amerika.
I den Amerikanska folkräkningen 1880 blev det
napp, här fanns det flera Paul Nelson som var födda
i Sverige. Antalet som var i rätt ålder var färre, en av
dem bodde i staden Florence, i Goodhue county,
Minnesota och var i ungefär rätt ålder. Han hade en
fru som hette Caroline Hansen, hon uppgavs vara
född omkring 1847 i Tyskland. Tillsammans hade de
tre barn, Ferdinand, född omkring 1875 i Minnesota,
Henry G, född omkring 1877 i Minnesota och Carrie,
född omkring 1878 i Minnesota. Men var det rätt
Paul Nelson jag funnit? Utan mer information var
detta omöjligt att veta. Därefter försökte jag följa
familjen framåt via de amerikanska folkräkningarna
som förs vart tionde år, i hopp om att mer ledtrådar
skulle uppenbara sig. Problemet är att 1890 års
folkräkning har blivit förstörd genom en brand, så
den fanns inte att tillgå. Därför blev det till att söka
i 1900 års folkräkning i stället. I denna fanns inte
familjen Nelson boende i Florence längre.

Här kunde spåren ha slutat, som för så många andra
tidiga utvandrare, men så blev det inte.

Thure hade nämligen några gamla Amerikabrev i
en låda men visste inte riktigt vem de var ifrån. Han

hade inte tänkt på dessa tidigare,
men efter att vi pratat om
emigranter så mindes han att han
hade dem liggande. I breven som
Thure hade nämndes en Paul
Nelson och en son som hette
Henry Nelson vilket innebar att
det var möjligt att det var rätt
familj. Men enligt breven bodde
familjen Nelson på ett annat ställe
i Minnesota, staden Euclid i
nordvästra delen av delstaten så
helt säkert var det inte.

Jag fick kopiera dem och gjorde
därefter ett försök att hitta något i
Amerika. Jag hann turligt nog
meddela Thure det framgångsrika
resultatet innan han avled, vilket
gladde honom en hel del.
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Med hjälp av informationen i breven kunde jag
hitta familjen Nelson i 1900-års folkräkning.
Tydligen hade Paul Nelson och hans familj av okänd
anledning sålt sin gård i Florence och flyttat västerut
cirka 1880. I stället hade man brutit ny mark vid
staden Euclid, i Polk county i nordvästra Minnesota.

Paul och hans familj var bland de
tidigaste nybyggarna i Euclidområdet.
Paul höll kontakten med sina släkt-
ingar hemma i Förslöv, först sin syster
och senare hennes dotter, Thures
mor. När Thures morbror Hilmer
Andersson utvandrade till Amerika i
början av 1900-talet resten han först
till släktingar i New York och sedan
fortsatte han till sin morbror Paul
Nelson i Euclid. Det finns flera brev
som Hilmer skrev hem därifrån till
sina föräldrar och släktingar.

När Paul dog den 6 augusti 1912
skrev man i tidningen att pionjären
Paul Nelson avlidit. Hans nekrolog
beskriver honom som en framgångs-
rik affärsman med många vänner,
men också att han varit sjuk i flera
år och sängliggande det sista året,
vilket också sonen Henry nämner i
ett av breven.

Henry G Nelson övertog föräld-
rarnas gård i Euclid, Polk county,
Minnesota och brukade den i många
år. Han gifte sig relativt sent, den 1
juli, 1925, i Wylie, Minnesota, med
Anna E Brandt, och de hade inga
barn. Henry övertog även
kommunikationen med Sverige när
hans far blev dålig. Hans svenska är
förvånansvärt god med tanke på att
han aldrig besökte Sverige. Henry
skriver bland annat om Hilmer och

dennes arbete på ett järnvägsbygge, kanske delvis
för att Hilmer själv inte skrev hem speciellt ofta.

Henry avled i Euclid den 25 maj 1946 och med
honom avslutades denna emigrantfamilj. Detta
förklarar varför Thure och hans släktingar inte hade
haft någon senare kontakt med familjen Nelson.

Efterlysningar
Vi efterlyser fler efterlysningar i tidningen.

Visst har väl Du också kört fast vid
forskningen efter någon av Dina anor?

Skicka dina frågor till redaktionen så kan vi
förmedla dessa i Bjäreanor.

Efterlysningar
Hör gärna av Er om tips och idéer på

utflykter eller andra studiebesök. Det finns
många undangömda smultronställen för oss
som letar efter gamla husgrunder, husgeråd,

vertyg, industriminnen med mera.
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Vem var det som gjorde en tavla?
av: Thomas Brorsson

Hemma hos mina föräldrar hängde det en
oljemålning som jag alltid tyckt mycket om.
Den kom från Gästis i Tågarp, som för övrigt
min morfar och mormor drev från 1912 och fram
till slutet på 1940 talet. När morfar dog 1945 och
mormor skulle flytta från Tågarp fick min
mamma tavlan. Hon berättade att morfar köpt
den på auktion, men jag minns inte var eller
när.

Vi har många gånger undrat vem konstnären var
och om det var ett original. Kanske hade konstnären
gjort en kopia på något känt motiv? Vi lyckades
aldrig, trots många försök framförallt från min
systers sida, att luska ut vem det var som målat den.
Tavlan är signerad “CAS Falun 1900” och föreställer
ett ungt par på en gunga. 1998 gick min mamma
bort och det var min tur att hänga konstverket på
vardagsrumsväggen. Där hänger den fortfarande och
nu vet jag vem som målat den.

Min syster och hennes familj var på besök i julas
och då hade hon en bild med sig från en tidning med
samma motiv som på min tavla? Det var ett
skivomslag?

Detektiven vaknade på nytt och eftersom jag
börjat släktforska lite så hade jag ett mycket bättre
utgångsläge än tidigare.

Sveriges befolkning 1900 blev mitt första val.
Sökning på målare med efternamn som började på S
i Dalarna gav 18 svar men ingen med initialerna CA
i förnamnet. Så jag lade ut en förfrågan på Rötters
hemsida. Efter bara någon dag fick jag ett svar från
Ron Carlsson i Alexandria, Virginia, USA! “Kanske
har jag hittat din konstnär: “Det fanns en Karl,
August Skogquist f. 1843 i Kristine församling,
Falun. Tror du det är han?”

Det lät ju logiskt så jag mailade till Falukuriren.
“Hej!
Jag har fått ärva en oljemålning efter min mor som är

signerad “ CAS Falun 1900 “. Den är 1 meter hög och 65
cm bred. Genom mina släktforskningskontaktar har jag fått
ett tips om att det funnits en “målare” Karl August
Skogquist som bodde i Qvart.39 gård 6-7 Kristine, Falun
år 1900. Han var född 1843. Kanske är det han? Det
skulle vara kul att få veta dels vem konstnären var och dels
var motivet kommer i från. Kanske är detta något som kan
vara intressant för tidningens läsare?”

Falukuriren lade ut en efterlysning i tidningen och
en kväll ringde telefonen hemma hos mig. Min fru
svarade och kom med telefonen till mig med orden:
“Det är något om tavlan.”

 En röst i luren presenterade sig och sa: “Är det du
som har en av min gammelfarfars målningar?” Det
var Mimmi, ett barnbarn´s barn till Karl August. Jag
blev helt perplex. Tänk att det finns så snälla
människor. Hennes syster hade sett min efterlysning
i tidningen och så var Mimmi så snäll och ringde mig.

Hon berättade att det finns 4 oljemålningar till
med samma motiv. Själv har hon en. Det är nästan
exakta kopior berättade hon. Karl August levde på
sitt måleri och var en ganska känd konstnär i
Dalarna på den tiden! På Internet har jag också
hittat att han skrev ett nothäfte som finns på Falu
museum. Han var samtida med Zorn som för övrigt
var i USA år 1900 och Carl Larsson som levde1853-
1919. Visst kan man väl säga att det fanns många
framstående konstnärer i Dalarna runt sekelskiftet?

Målningen skall snart rengöras och förses med ny ram

forts. nästa sida
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forts från föregående sida.

När vi tog ner tavlan för att åka till en ramaffär
hittar vi en lapp på baksidan. Troligen har originalet
visats i Sydsvenskan någon gång och mamma har
undrat vem konstnären var, för på lappen står det: “
Som lär framgå av onsdagens SDS 23/8  är vår bild
tagen ur en tidning 1874 och där uppges originalet
vara en tavla av fransmannen A. Cot och utställd
1873. Jag sökte på Internet, www.wikipedia.org och
fann Pierre Auguste Cot. Vår tavla finns med
Internet. Målningen heter Le Printemps och

framställdes 1873. Den finns för när-
varande på Appleton Museum of Art
i Ocala, Florida.

Nu kan man ju undra hur
“gammelfarfar” fick tag på motivet
och varför han gjorde minst 5 st. Det
tycker jag skulle vara roligt att veta
för då har ju nästan alla bitarna fallit
på plats.   Originalet

Torp i Turinge
Hej släktforskarvänner!
Turinge Taxinge Hembygdsförening kommer i augusti att
publicera boken Torp i Turinge.
Boken redovisar en inventering av 107 torp i Turinge
socken. (Medlemmar från Södertälje Släktforskarförening
är aktiva i TTH torpgrupp.)
Den är över 300 sidor och kommer att kosta mellan 250
– 300.-
Mvh
Sonia Holz

Red. Om intresse finns av denna bok kan ni kontakta
redaktionen. E-post georgohlsson@bredband.net eller på telefon
0431-43 17 81.

Efterlysningar
Har Du något material som Du lånat av
Bjäre släktring och inte kunnat lämna på

länge? Du har kanske svårt att komma på
någon av våra träffar för att lämna in det.

Hör gärna av Dig till någon i styrelsen så kan
vi säkert lösa det problemet.

Den 14 oktober kl. 13–17
kommer vi tillsammans med

Laholm, Knäred och Östra Karup
att arrangera en anbytarträff  i

Lagagården i Laholm.
Välkomna!
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Våren och försommaren på Bjärehalvön
fotokollage av: Georg Ohlsson

För er som inte har närhet till denna härliga bygd där
våra anor stammar från visar vi med all enkelhet
bilder tagna under de senaste veckorna.

Spännande natur i Hovs Hallar

Den lummiga skogen intill Hålehallstugan i Förslöv

Torekovs hamn en ljummen vårkväll

Solnedgång bakom Hallands Väderö

Valborgsmäss nedanför Linbastuan
i Förslöv

Kägleån längs gamla riksvägenförbi Margretetorp
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J-S

Kumlien, Gunnar Dominicus, redaktör, Margretetorp, f.
25 juli 1911 i Ängelholm av Hjalmar Kumlien och Maja
Söderlund. Gift 1940 med Lucia Persichetti. – Licenciées-
lettres v. Sorbonne 34. Korresp. i Rom f. bl. a. St. T.,
Tribune de Genève, Catholic Herald i London, reporter i
Balkan o. Span. und. inb:kriget 36–39. Skr.: Axelbrott –
en diktators fall (43), Fredsutbrott (46).

Kumlien, Maja, målarinna, Margretetorp, f. 12
november 1877 i Upps. av dr Fred Söderlund o. Elise
Törnebohm. Gift med journ. Axel Hjalmar Kumlien.
Barn: Gunnar f. 11, Bengt 13. Stud. v. konstakad. 1898–
1904 samt i Paris o. München. Motiv: djur, landsk. o.
barnportr. Utst. i Sthlm, Gbg, Malmö, Köpenhamn,
München o. Buenos Aires.

Mattsson, Gösta Ernfrid Hilding, fil. dr, lektor, Malmö,
f. 11 december 1899 i Östra Karup, Hall. l., av Olof
Mattsson o. Sofia Nilsson. Gift 1938 med Kerstin
Lindström. Barn: Nils f. 38, Bengt 41, Brita 44, Lars 47.
– Stud:ex i Halmstad 19, fil. kand. i Lund 22, fil. mag. 24,
fil. lic. 29, fil. dr 33. Res. t. Tyskl. 21 o. 35, Engl. 34.
Provår i Lund 33. Vik. adj. i Mariestad 25, v. Katarina real
i Sthlm 25, vik. lär. v. Örebro h. folksk. 26, vik. adj. i
Ängelholm 26–27, fast anst. lär. i modersm. o. eng. v.
Lunds priv. gymn. fr. 33, lektor i Östersund 36, lektor i
modersm. o. eng. v. h. a. l. i Malmö fr. 43, tf.
undervisn:råd 46. Skr.: Konjunktiven i fornsvenskan
(grad:avh. 33) samt vetensk. o. pedag. skr. o. upps.

Nilsson, Eric Ferdinand, agronom, Svalöv, f. 21 augusti
1905 i Grevie, Kristianstads län. Gift 1937 med Margit
Hansson. Barn: Inger f. 39, Leif  42. – Agron:ex v. Alnarp
32, stud. v. lantbr:högsk. i Köpenhamn 32–33, v. Cornell
Univ. i Usa o. Canada 39, i Finl. 46. Anst. s. lär. v. Svalövs
lantm:sk. samt förest. f. Svalövsortens Bokföringsfören.
Led. av riksd. andra kamm. 49. Rev. i  Svalövs Sparb.
sed. 45, v. ordf. i komm:fullm. sed. 47, i komm:nd sed
48, överförmynd. sed. 42, led. av byggn:nd o. tax:nd sed.
42. Skr.: Jordbrukets bokföring (38), Räkensk:res. fr.
skånska jordbr. (36–44), Ekonomilära f. jordbr. (49).
Spec.utb. s. skatteexp. inom jordbruket.

Rosendal, Gunnar, kyrkoherde, Osby, f. 4 april 1897 i
Grevie, Kristianstads län, av Andreas Rosendal o.
Theolinda Persson. Gift 1932 m. Elsa Bengtsson. –

Stud:ex. 17, teol. kand. 21, prästv. 22, teol. lic. 24, teol. dr
30. Stud:res i Engl., Tyskl., Frankr., Skottl., Belg. o. Holl.
33–39 o. 47. Kyrkoadj. i Höganäs 22, v. past. i Väsby s. å.,
kommin. o. v. past. i Riseberga 24, kommin. i Trelleb. 27,
kyrkoh. i Osby 34. Skr.: Nutida teol.förkunnelse (26),
Upplösn. av det jur. föreställn:komplexet i evang. teol.
(30), Rätte lärare I (31), II (32), Aftonsångspostilla (tills. m.
A. Malmberg 32), Bilder o. tankar (33), Palestrina o.
Schütz (34), Kyrkl. förnyelse (35), Mäster Olof  o.
ärkebisk. Lars (36), Kyrkl förnyelse i förs:kyrkan (37), utg.
Kyrkans år (36–39), En sv. kyrkopostilla (36), Vår Herres
Jesu Kristi Lekamens o. Blods sakrament (38), Bönen I, II
(39), Nådens år I–III (40–41), Kyrk. framtid (43), Lag o.
evang. i Rosenii betr. (44), Kapellbygge o. kyrkorest. (44),
Vi gå i kyrkan (44), Vak upp (45), Den apostl. tron, I, II
(48), medarb. i utl. tidskr.

Scholander-Qvarnström, Anna Carolina Elisabet,
läroverksadjunkt, Malmö, f. i Förslöv, Kristianstads län, av
kyrkoh. Sante Scholander o. Anna Lejman. Gift 1929 m.
lärov:adj. Birger Qvarnström. Barn: Sven f. 35. – Stud:ex.
i Lund 15, fil. kand. 18, fil. mag. 20. Res. t. Tyskl. o.
Österr. årl. 21–26, Belg. o. Frankr. 26, Engl. 31. Vik. i
Kristianstads folksk. 20, i Finspång 20, e. o. ämn:lär. i
Motala 20–22, i Ronneby 22, lär. v. Nyströmska h.
flicklärov. i Malmö 22–29, e. lär. v. Malmö flicklärov. 29–
36, adj. där i tyska, hist. o. geogr. sed 36.

Svensson, Esther Gunhild Andrea, musiklärarinna,
Ängelholm, f. 20 juni 1898 i Ängelholm av Brun
Andersson o. Johanna Ljungberg. Gift 1920–29 m. org.
Joseph M. O. Svensson. Barn: Inga f. 21, postexp.,
Halmstad, Carl Gustav 28. – Org:ex. v. mus. akad. 18,
musiklär:- o. kyrkosång:ex. 25. Org. i Ö. Ljungby o.
Källna 16–21, i Bräkne-Hoby 21–28, musiklär. v.
samrealsk. i Ängelholm fr. 27.

Söderholm, Erik, landsfiskal, Åstorp, f. 21 maj 1894 i
Förslöv, Kristianstads län, av folkskoll. Alexander
Söderholm o. Hanna Bergström. Gift 1926 m. Vanda
Bjernekull. Barn: Lars f. 28, Birgitta 30, Bengt 32, Göran
36. – Realex. i Ängelholm 12, landsfiskalsex. i Malmö 20.
Tjg. s. tf. landsfiskal i olika distr. samt vid länsstyr. i
Kristianstad 20–25, landsfiskal i Åstorps distr. sed. 25.
Led. av munic:fullm. 28–36, ordf. där 36–46, led. av
komm:fullm. 30–46, v. ordf. i Åstorps Sparb., ordf. i
lokalstyr. f. samrealsk. o. i läk:distr:styr. samt i tax:nd.

Vem är vem med Bjäreanknytning?
Utdrag ur boken ”Vem är vem?” från 1948, Skånedelen

framtagen av: Georg Ohlsson
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Släktforskardagar med Bokmässa i Halmstad
Boka redan nu in sista veckoslutet i augusti! Vi
möts och trivs under helgen 25–26 augusti.
Under mässdagarna på Halmstads Teater och
Stadsbibliotek är hela släktforskarsverige sam-
lat. Hit kommer hembygds- och släktforskare
samt andra historieintresserade för att lyssna till
spännande föredrag, få hjälp att hitta tre genera-
tioner av sin halländska släkt och få härliga
upplevelser bland utställningarna. Temat är
“Gränsland” ett möte i tid och rum, som förenar
över alla gränser, landskap, länder och genera-
tioner. Mer info på www.slaktforskardagarna.se
Fri entré.

Lördagen 25 augusti
09.00 Utställningarna öppnar i Halmstads Teater.
09.30 Högtidlig invigningsceremoni i Teatersalongen
av Björn Molin, som tidigare varit landshövding i
Hallands län.
11.00"11.45 Resandefolket “ från tattare till
traveller. Föredrag av Bo Hazell i Teatersalongen. De
har kallats tattare, skojare, kältringar och mycket
annat och har under århundraden föraktats av
samhället och behandlats därefter. Men finns de kvar
idag? Bo Hanzell är journalist vid Sveriges Radio, har
gjort flera radio- och TV-program och även skrivit en
bok om resandefolket.
13.00"16.00 Sveriges Släktforskarförbunds
riksstämma hålls i Teatersalongen.

Föreläsningar i Figarosalen
11.00 SVAR på webben av Tommy Dahlberg från
SVAR (Svensk Arkivinformation). Dahlberg berättar
om och visar kyrkoarkiven, mantalslängderna, folk-
räkningarna, frigivna straffarbetsfångar, sjömanshusen,
generalmönsterrullorna m.m. och informerar om vad
som är producerat och publicerat under det senaste
året och vilka planer som finns för framtiden.
12.00 Släktforska via Internet med Genline av Peter
Wallenskog, grundare och vd för Genline.
13.00 Tullhistoria “ med tonvikt på Västkusten av
Rickard Bengtsson, anställd vid Tullverket och
författare och medförfattare till flertalet verk inom
svensk tullhistoria. Den senaste boken, “Bland
smugglare, kapare och obstinata köpmän. Göteborg
genom tiderna ur ett tullperspektiv” utkom 2006.

14.00 Halland blev svenskt, men blev hallänningarna
svenskar? av Sven Larsson, historiker, född i
halländska Gällared och nu verksam i Jönköping,
har skrivit en uppmärksammad bok, där han ur den
lilla människans perspektiv skildrar ett dramatiskt
skede i Hallands historia 1645–1720. Om detta
handlar föreläsningen.
15.00 Kvalitet i släktforskningen av Guno Haskå,
välkänd släktforskare, som varit ordförande i Skånes
Genealogiska Förbund. Är ansvarig för det skånska
knektregistret och ägnat sig åt kvalitetsfrågor inom
släktforskningen. Har utgivit ett flertal böcker inom
släkt- och hembygdsforskning.
16.00 En stund på jorden “ … när vi dansar en
stund på jorden” sjunger Cornelis Vreeswijk i
vinjetten till SVT:s publiksuccé “Din släktsaga”.
Marianne Söderberg, initiativtagare, producent och
programledare, berättar om tankarna bakom
programserien.

Bokmässa och forskarhjälp på Biblioteket
10.00–17.00 I Klarasalen kan man fynda bland
halländska släkt- och hembygdsböcker. Här visar
och försäljer Hallands hembygdsföreningar material
och böcker från de socknar de representerar.
Medlemmar från Hallands Genealogiska Förening
visar alster från sin släktforskning och säljer böcker.
Förlag ställer ut och här kan man få tips om hur man
gör en egen bok på ett enkelt och billigt sätt. Något
för oss hembygds- och släktforskare!
En trappa upp i biblioteket finns en forskarhörna,
där besökarna ska få hjälp att ta fram sin halländska
släkt tre generationer bakåt. Sakkunniga släktforskare
svarar på frågor och visar hur det går till att hitta
sina anor med hjälp av digitalfotograferat material.

Jubileums- och släktforskarmiddag
19.00 En av de absoluta höjdpunkterna är
jubileums- och släktforskarmiddagen på anrika
Hotel Tylösand, den får du bara inte missa!
Middagen är öppen för alla intresserade släkt- och
hembygdsforskare och allmänt historieintresserade
med respektive. Nu kan det äntligen avslöjas!
Förutom mat i toppklass, utsikt från middagsbordet
över Tylön och Kattegatt kommer vi att gästas av
stand-up komikern och underhållaren Thomas
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Petersson. Lägg därtill alla trevliga människor, alla
kontakter du kommer att knyta under kvällen och
dessutom möjlighet för dem som så önskar att
stanna kvar och fortsätta roa sig. Gratis buss fram
och åter. Anmäl dig nu till jubileums- och
släktforskarmiddag lördagen den 25 augusti kl. 1900
på Hotel Tylösand på www.slaktforskardagarna.se
eller ring 035-128272.

Söndag 26 augusti
09.00–16.00 är utställningarna i Halmstads Teater
och intilliggande Bibliotek öppna för besökare.

Föreläsningar i Teatersalongen
10.00 SVAR på webben av Tommy Dahlberg. (Se
lördag 11.00 i Figarosalen)
11.00 När Halland blev svenskt två gånger av Eva
Österberg, professor vid Lunds universitet och
hallänning i förskingringen. Hon är kultur- och
socialhistoriker med fokus på perioden medeltiden
till 1800-talet och är välmeriterad i flera vetenskap-
liga akademier och sällskap.
13.00 Böndernas ställning i Halland vid nationsbytet
av Arne Remgård, fil. dr. i historia, f.d. gymnasie-
lektor vid Falkenbergs gymnasieskola. Har bl.a.
behandlat ämnet i skrift.
14.00 Hallänningarna som stred för Hitler av Bosse
Schön, dokumentärfilmsproducent och journalist.
Efter mångårig forskning har han publicerat böcker
såsom “Svenskarna som stred för Hitler”. Bland
dessa unga män fanns också några med anknytning
till Halland.
15.00 Halmstad–Bolmen Järnväg, från Smålands
skogar till Hallands hav av Christer Engstrand.

Föreläsningar i Figarosalen
11.00 Emigrationen och Bröderna Larsson av Erik
Gustavson från Emigrantregistret i Karlstad.
12.00 Fröken Mathilda Ranch “ fotograf  av Anna-
Lena Nilsson.
13.00 Svensk emigration och svenska arbetsresor till
Danmark av Jørgen Mikkelsen, arkivarie vid
Landsarkivet for Sjælland, expert på svensk
immigration till Danmark.
14.00 Nyheter från Genline “ ett spännande
koncept! av Peter Wallenskog.

12.00 Långarydssläkten “ att forska fram världens
största kartlagda släkt av Per Andersson,

undervisningsråd i Stockholm, har givit ut ett 40-tal
böcker om framför allt släkt, lokalhistoria och
heraldik. Under 2006 utkom han med sjunde
utgåvan av bokverket Långarydssläkten i fyra band
med 149 000 personer.

Bokmässa och forskarhjälp på Biblioteket
09.00"16.00 Samma program som under lördagen.

Norre Port
Logotypen till släktforskardagarna 2007 föreställer
Norre Port i Halmstad, den enda stadsporten på
fastlandet i Sverige. Norre Port är ett märkligt bygg-
nadsverk, uppfört 1605 då den danske kungen
Christian IV var regent. Porten var en del av stadens
befästning, som även innefattade Halmstads slott
och de vallar man ser rester av i parken Norre Katt och
vid Karl XI:s väg. Den forna stadsporten har i senare
tid använts till tullstation, lagerlokal och museum.
Idag har man konstutställningar i tornrummet.
Norre Port skiljer nuvarande gågatan Storgatan från
Norre Katts park, men var till 1958 en del av rikstvåan,
som genom staden passerade Stora Torg för att via
Österbro nå Laholmsvägen. Då hade Norre Port
ljussignaler som slussade igenom trafiken växelvis.

Efterlysningar
Det finns utan tvekan många bland våra
medlemmar som har något intressant att

berätta om när det gäller släkt och
hembygdsforskning. Det kan vara både som
artikel i Bjäreanor och på hemsidan eller rent
av som föreläsning på någon av våra träffar.

Hör av Er!
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Internet-adresser
Bjäre Släktring:
www.bjareslaktring.se

Sveriges Släktforskarförbund,
Rötter:
www.genealogi.se

Släktforskarförteckning:
www.abc.se/m2976/ssff

Skånes Genealogiska Förbund:
www.sgf.m.se

Datorhjälp i Släktforskning DIS:
www.dis.se

Mormonernas register:
www.familysearch.org

Demografiska Databasen S
Sverige (DDSS):
www.ddss.nu

Skånsk Släktforskning, Anders
Bergs hemsida:
www.algonet.se/anderzb/
genea/skane.htm

Slägthistorisk foren. f
Storkdbenhavn:
www.danbbs.dk/~kbh09

Svenska släktforskarlänkar:
www.so1ace.mh.se/~b1asta/
swe1inks.htm

Släktforskningslänkar:
www.kultur.nu/arkiv/
slaktforskning

Släktforskarprogram
Anarkiv 5.3
www.datadux.se/anarkiv

Andata
home1.swipnet.se/~w-10898/
index.html

Disgen 8
holger.aland.net

Genesis
www.candil.se

Kalender
Juni
Måndag 11/6 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Onsdag 27/6 kl. 19.00-21.00

Öppet hus

Juli
Måndag 9/7 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Onsdag 25/7 kl. 10.00-15.00

Sommaröppet

Augusti
Måndag 13/8 kl. 19.00-21.00

Månadsträff

September
Måndag 10/9 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Tisdag 18/9 kl. 13.30-16.00

Öppet Hus
Tisdag 26/9 kl. 19.00-21.00

Öppet hus

Holger 5.0
holger.aland.net

Min Släkt
www.dannbergsdata.se

Reunion (endast för Macintosh)
www.gensoft.se

Win-Family
www.jamodat.dk

Genline
Genline finns tillgängligt på
Båstads bibliotek.

Föreningens dator
Annat intressant material i digital
form för släktforskare finns i
föreningens dator. Den kan
nyttjas vid alla våra träffar och
möten. Det finns en hel del
material som är lokalt förankrat.

Oktober
Måndag 8/10 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Söndag 14/10 kl. 13.00-17.00

Anbytarträff, Lagagården, Laholm
Onsdag 31/10 kl. 19.00-21.00

Öppet hus

November
Måndag 10/11 kl. 10.00-14.00

Arkivens dag, Bjäre Släktring
medverkar i Båstad kommun

Måndag 12/11 kl. 19.00-21.00
Månadsträff

Tisdag 27/11 kl. 13.30-16.00
Öppet hus

December
Måndag 10/12 kl. 19.00-21.00

Månadsträff med Julavslutning
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Lämna Er e-post adress
till Britt Bengtsson.

Tel: 0431-207 64
e-post: brittbgen@ektv.nu

Hemsidor
Har Ni en egen hemsida, tillägg eller
ändringar till förteckningen här intill

så hör av Er till Georg Ohlsson
så lägger vi in den i nästa

nummer av Bjäreanor.
Tel: 0431-43 17 81

e-post: georgohlsson@home.se

Berätta lite om Er forskning
Skriv gärna en artikel i Bjäreanor. Vi är många som är intresserade.

Hör av Dig till någon i redaktionen: Ove Johansson, Bjarne Larsson eller Georg Ohlsson.
Adresser och telefonnummer finner Du på sidan 2.
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