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I SAMARBETE MED

NORDVÄSTSKÅNE

Möten och träffar
Vi finns i Församlingshemmet på 
Hallavaravägen 8, Hov.

• Årsmötet
är den andra måndagen i mars månad.
Årsmötet 2019 äger rum den 11 mars
Föredrag är ej klart ännu.

• Släktforskningens dag
inträffar varje år den tredje lördagen 
i mars.

• Öppet hus
varje 2:dra måndag kl. 18.00 varje 
månad hela året samt några utvalda 
datum utöver det.

Öppettider vår/sommar 2019
on 9 jan 18-21 
må 14 jan 18-21 
lö 19 jan       Släktforskningens dag
ti 29 jan 13.30-16.30  
ti 5 feb 13.30-16.30  
må 11 feb 18-21  
on 20 feb 18-21 
ti 26 feb 13.30-16.30  
on 6 mars 18-21 
må 11 mars 19- Årsmöte 
on 20 mars 18-21 
ti 2 april 13.30-16.30    
må 8 april 18-21  
on 24 april 18-21  
må 13 maj 18-21  
on 22 maj 18-21  
ti 28 maj 13.30-16.30  
må 10 juni 18-21  
må 12 aug 13-17 Sommaröppet

Släktforskningskurs
on 9 jan 18-21 
må 14 jan 18-21 
ti 29 jan 17.30-20.00 
ti 5 feb 17.30-20.00 
må 11 feb 18-21

DNA-café
ti 2 april 17.30-19.00 
ti 28 maj 17.30-19.00
DNA-café kostar 30:- inkl. kaffe.

Se även hemsidan för uppdaterad 
info. www.bjareslaktring.org
OBS! Veckodagarna och tiderna.

Bjäre Släktring är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund.
Sammanhållande organ för den 
svenska släktforskarrörelsen för att 
gagna medlemmarnas intressen och 
öka förståelsen för släktforskningen 
som kulturfaktor, ideell rörelse och 
vetenskap.

Adress
Anderstorpsvägen 16
171 54 Solna
08-695 08 24

Föreningen är ansluten till

Bjäre Släktring har
• ett stort arkiv med avskrifter ur alla 
socknar i Bjärebygden, södra Halland m.m.
• databaser på CD-Rom och i dator
• bibliotek med böcker från olika orter
• diverse antavlor
• licens till Arkiv Digital Online i lokalen

Hemsidan
www.bjareslaktring.org
Webredaktör Bjarne Larsson
Svartbrödragatan 9, 264 35 Klippan
073-0204328
e-post: webredaktor@bjareslaktring.org

Bjäreanor
Medlemstidning med 2 nr/år. 
I redaktionen: Ove Johansson, Bjarne 
Larsson och Georg Ohlsson.
Ansvarig utgivare: Kenneth Nilsson.
Prod: Grafiska förmedlingen Gorgart, 
Förslöv 2018.
e-post: bjareanor@bjareslaktring.org

Bjäre Släktrings lokaler,
Församlingshemmet i Hov.

Hallavaravägen 8

Bjäre Släktring
Föreningens lokal: Församlingshemmet, Hallavaravägen 8, 269 91 Båstad

Bjäre Släktring bildades den 23 januari 1964
Bankgiro 360-6688   ·   Medlemsavgift 200:-, Familjemedlem 100:-
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I SAMARBETE MED

NORDVÄSTSKÅNE

Möten och träffar
Vi finns i Församlingshemmet på 
Hallavaravägen 8, Hov.

• Årsmötet
är den andra måndagen i mars månad.

• Släktforskningens dag
inträffar varje år den tredje lördagen
i januari.

Öppettider våren 2018
må 08 jan 18–21
on 17 jan 18–21
lö 20 jan 12–16 Släktforsk-
   ningens dag
ti 30 jan 13.30–16.30
må 12 feb 18–21
on 28 feb 18–21
ti 06 mars 13.30–16.30
må 12 mars 19– Årsmöte
ti 20 mars 13.30–16.30
on 28 mars 18–21
må 09 april 18–21
on 18 april 18–21
ti 24 april 13.30–16.30
on 09 maj 18–21
må 14 maj 18–21
on 30 maj 18–21
må 11 juni 18–21
må 13 aug 13–17 Sommaröppet

Se även hemsidan för uppdaterad 
info. www.bjareslaktring.org

OBS! Veckodagarna och tiderna. Hemsidan
www.bjareslaktring.org
Webredaktör Bjarne Larsson
Svartbrödragatan 9, 264 35 Klippan
073-0204328
e-post: webredaktor@bjareslaktring.org

Bjäreanor
Medlemstidning med 2 nr/år.
I redaktionen: Ove Johansson,
Bjarne Larsson, Kenneth Nilsson och 
Georg Ohlsson.
Ansvarig utgivare: Kenneth Nilsson.
Prod: Grafiska förmedlingen Gorgart, 
Förslöv 2017.
e-post: bjareanor@bjareslaktring.org

Bjäre Släktring är ansluten till
Sveriges Släktforskarförbund.
Sammanhållande organ för den 
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gagna medlemmarnas intressen och 
öka förståelsen för släktforskningen 
som kulturfaktor, ideell rörelse och 
vetenskap.
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08-695 08 24
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• ett stort arkiv med avskrifter ur alla 
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• licens till Arkiv Digital Online i 
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Bjäre Släktrings lokaler,
Församlingshemmet i Hov.

Hallavaravägen 8

Släktringen lånar ut
• avskrifter 10:-/månad
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hade med säkerhet bemödat sig lite mer 
på läsbarhetsfronten. Fruntimmer är ju 
lagda åt det hållet…

Så vill jag alltså uppmana er alla att 
fylla på i era DNA- register, släppa lite 
på sekretessen, låta bli att elda upp sa-
ker och fortsätta tjata på era ointresse-
rade släktingar.

Vi vet ju hur glada en del blir när 
dom hör ifrån ny- gamla släktingar, 
inte minst dom som förgrenade sig i 
Amerikat och som har små möjligheter 
att söka på egen hand.

OCH glöm inte att skiva namn på alla 
era foton annars är nunorna glömda 
efter ett par generationer. Och för hun-
dra gubbar, framkalla era digitala alster. 
Några i alla fall

Kenneth Nilsson

Tvärstopp
Irriterande, besvärligt, trist och lite 
ledsamt. Så kan väl delar av vårt 
sökande ibland sammanfattas. Ni 
vet ju säkert alla hur det känns att 
inte få någon respons på förfrågn-
ingar till ointresserade släktingar 
eller att hitta släktingar i DNA- 
registret som inte delar med sig 
av sina linjer eller envisas med att 
dölja dem med uppgiften ”Privat”.

Man undrar ju faktiskt varför man 
anmäler sig till dessa system om man 
inte vill vara sökbar eller dela med 
sig. Jag förstår det i alla fall inte. Men 
antagligen har man skäl. Eller inte.

Sen har vi ju ofoget med att sätta fyr 
på allt möjligt. Våra förfäder var som 
bekant inte varsamma med elden och 
många finfina uppgifter har under åren 
blivit lågornas rov i kyrkbränder och 
varjehanda olyckor. 

Glädjande är dock att så många flitiga 
kamrater har lyckats rekonstruera så 
pass mycket av uppgifterna.

Sen har vi ju problemet med alla 
små Hoppsan-barn som sätter käppar i 
hjulen, i alla fall tills man kunnat hitta 
länkar i DNA- systemet. Ha! Storebror 
ser dig, eller kanske ska vi säga, såg 
dig. Fast nu. 

Och sen har vi prästerna. Det är ett 
kapitel för sig. Skrivkunnighet fanns, 
stundom en lysande sådan, som när en 
skrift är så vacker att den får tårarna att 
synas i ögonvrån. 

Och så har vi den som får tårarna att 
rinna av helt motsatt skäl. Hur i glödhe-
ta xx tänkte prästuslingen som varken 
kunde stava eller skriva läsligt? – Äh, 
ingen kommer ändå att läsa, så jag kan 
kluddra bäst jag vill! Tänkte dom så?

 Det är trist att det inte fanns kvin-
nor i prästrock, kan man tycka. Dessa 
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Det började 1906. Jag är född 
1899. När jag fyllde sju år började 
jag skolan, jag hade två kilometer 
att gå, började klockan nio och var 
fri klockan tre. 

Det var inte något trevligt. Vi fick 
lära oss läsa, skriva och räkna. Det 
var två klasser, första och andra. När 
den skolan var slutförd kunde jag 
multiplikationstabellen.

Sen kom jag till storskolan som 
bestod av fyra klasser. Vi hade en 
lärare, en gammal man med grått 
skägg i hela ansiktet, han var inte 
populär. För honom gick jag i två år. 

En dag när jag gick i småskolan, det 
var på sommaren, varmt och gott, tog 
jag av mig strumpor och tofflor och 
lade dem i en ljungtuva, men när jag 
skulle ha dem var de inte där. Det var 
så att en grannfru hade sett när jag 
gjorde det, hade tagit dem och lämnat 
dem till min mor. Det var inte roligt 
att komma hem utan strumpor och 
tofflor, men der redde upp sig. Jag 
gjorde inte om det mer.

Efter de två åren hos läraren fick vi 
en lärarinna som var för de rika för 
de hade mycket i korgarna till henne, 
men de fattiga höll hon i öronen. Som 
tur för mig var att jag hade mycket 
bra sångröst, den fick jag mycket 
beröm för. I geometri var jag mycket 
dålig, jag hade inte lust för den 
sortens räkning. En gång när vi hade 
detta ämne skickade hon mig att åter-
lämna en lykta som hon och hennes 
man hade lånat på ett ställe som jag 
inte visste var det var, hade aldrig 
varit där. Detta för att hon inte vill ha 
mig med i lektionen, och glad var jag 
för det. Men jag kom rätt med tiden 
så det blev mörkt innan jag kom hem.

Detta med överklassens barn blev 
att vi inte kunde bli sams, vi slogs 

och nästan alltid sladdrade de på mig. 
Och så blev det värre och värre, jag 
var inte den som gav mig, stark som 
en björn jag var.

Men till slut var vi fria från den 
skolan och skulle gå och läsa för 
prästen, då var jag fjorton år. Den 
första gången vi var hos honom fick 
jag och en annan pojke sitta efter för 
vi kunde inte psalmversen som vi fått 
i läxa. Den andra pojken var statar-
barn, vilka prästen inte tålde. Men 
jag höll mig inte bättre än honom för 
vi var goda vänner. Det var snöpligt 
och det har jag fått höra många gånger 
av de andra kamraterna, men sådant 
glömmer man aldrig. Prästen, en 
buse tycker jag han var, han hade 
varit smed innan han blev präst. 
Jag blev konfirmerad såväl som de 
andra. Prästen vågade helt enkelt inte 
avskeda mig (från undervisningen) 
för då hade jag inte gått mer i någon 
konfirmationsskola. Det hade han 
nog haft lust till, men vågade inte.

Jag fick jobb hos en bonde jag inte 
tyckte om, från april till den 24 oktober. 
Under denna tid hade jag 75 kronor, 
vilket blir omkring 40 öre om dagen. 
Kom med 40 öre till ungdomarna 
nu!!! Jag vill dock inte ha dessa tider 
tillbaka. Efter det flyttade jag till en 
annan bonde, där jag fick det bra. 
Trehundra kronor för året. Det var 
lika mycket som fördrängen på en 
stor gård hade. Jag fick ligga i dräng-
kammaren som var intill stallet. På 
vintern var det mycket ohälsosamt 
där, det var kallt så vattnet rann ner 
på väggarna. Men jag frös aldrig för 
jag hade en bra fjäderdyna på mig. 
Men bara halm i sängen och så ett 
lakan att ligga på.

Vi skulle nu försöka få tidens un-
gdom till sådant arbete. De har det 
mycket bra. Den som läser detta tror 

säkert att jag bara ljuger, men det är 
inte som jag har hittat på, så sant jag 
lever 1979.

När jag slutade på detta stället, 
arbetade jag med ”lite ditt och datt”. 
1917 följde jag med en tröska som 
matare. Dom hade inte tidigare haft 
nån press, men köpte en då det var 
som de sade, en självgående ång-
maskin. Två man körde den, den ene 
styrde, den andre eldade och spände 
remmarna. En gång när jag stod och 
matade då hade vi inte pressen igång, 
för det blev billigare löshalm. Då 
kom en full gubbe och skyllde den 
som stod och tog halmen från tröskan 
att han tagit ved i hans skog. Men 
det godkände inte han, utan slog till 
med grepen så ”gubben” måste bäras 
därifrån. Det var en falsk beskylln-
ing men arbetet fortsatte sedan vidare 
som om ingenting hade hänt.

Det var ett bra arbete. Matade en 
timme, satt på pressen en timme för 
att knyta balarna och stod vid säck-
arna en timme. Vi var tre matare och 
en maskinist.

Detta arbete varade i tre månaders 
tid, men vad vi hade betalt i timmen 
minns jag inte.

Sen var jag på ett lantbruk där 
ägaren låg inkallad en hel sommar. 
Det var mycket bra, jag skötte allt, 
utom mjölkningen.

Det var under kriget. Då hade vi 
ransoneringskort, för det var ont om 
mat, både bröd och fläsk och även 
potatis. Men bönderna hade höns 
och gäss och kunde slakta både får 
och grisar, för myndigheterna kunde 
inte kontrollera dem. Detta var under 
kriget 1918.

Sen var jag hemma i mitt hem. Far 
hade ett arrendeställe under ett stort 
gods så vi fick dagsverke två dagar 

Min Levnadshistoria
Av Verner Svensson
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i veckan, onsdagar och lördagar. 
Då var det inte någon åtta timmars 
arbetsdag.

Den tjugofjärde oktober var under 
den tiden flyttningsdagen, det kal-
lades Mekeliveckan (?) för den som 
inte stannade kvar.

Jag var på godset den dagen och 
blev kommenderad att köra ett par 
hästar som andra par. Det var för att 
hämta en ryktare på en närliggande 
gård för att flytta honom till godset.

Vi körde nog vid åttatiden och var 
inte fria förrän det var mörkt. För-
drängen lässte (lastade) det mesta i 
möbler samt matförrådet. Det jag fick 
på mitt lass var allt bråte, höns, grisbur 
och annat skräp. Förstedrängen satte 
en räfsa på tvären över vagnen. Det 
var höstavagnar med häckar, inte några 
flakvagnar som Ivar Lo Johansson 
skrev om. På denna soffa satt hustrun 
och alla barnen. Gubben satt nog på 
mitt lass.

Deras bostad på godset bestod av 
två rum och kök. I köket fanns en 
järnspis, i ett av de andra rummen 
en kamin, i det tredje fanns ingen 
eldstod, så de fingo bo trångt. 

Lönen på denna tid var trehundra 
kronor om året jämte? som bestod 
av havre till grisen och hönsen, råg 
till bröd, potatis fick de sätta vissa 
meter. Ute på landet hade de en 
trädgårdstäppa. Ved till husbehov 
fritt hemkör, också mjölk, både söt 
och skummjölk.

Hustrun skulle också hjälpa till 
att mjölka, de hade vars tolv kor att 
mjölka. De började klockan fyra på 
morgonen och var då fria vid sex-
tiden för då gick mjölkskjutsen till 
mejeriet och var hemma klockan 
åtta. Sedan hade de mjölken även på 
kvällen, ibland också på söndagen 
(?) beroende på kalvningen.

1919 mönstrade jag till beväring, 
kom till artilleriet i Kristianstad, på 
hösten i november låg inkallad i ett 
helt år, blev fri i oktober året därpå. 
Under det året härjade spanska sjukan.

Året innan hade jag den sjukan. 
I mitt hem låg alla utom far. Det var 

många som dog. De dog av lungin-
flammation. Konjak var det bästa 
hjälpmedlet.

När jag låg inkallad fick jag difteri, 
minns inte när de tog mig till epi-
demisjukhuset, så dålig var jag. Så 
dålig var jag, låg där i två månader. 
Jag tillhörde sjunde batteriet. På åt-
tonde batteriet låg en kusin till mig 
som fick spanska sjukan och dog där 
av det. Detta fick jag inte reda på för-
rän jag kom till kasernen igen.

Jag var inte fri många dagar utan 
kom med i övningarna. Vi skulle rida 
i ridhuset. Men jag hade svårt att 
hålla mig kvar på hästen. Vi hade en 
löjtnant som såg detta och snärtade 
till hästen så jag föll av. Kunde inte 
rida mer den gången och inte senare 
heller. Sen fick jag vara med i köket, 
servera mat, diska, städa, skala pota-
tis m.m.

Så blev vi äntligen fria men blev 
inkallade året efter i en månad, men 
då gick allting bra.

När jag kom hem fick jag plats på 
jordbruk igen. Då träffade jag en 
flicka i Folkets hus. Vi hade haft säll-
skap innan jag kom ut i det militära. 
Så vi förlovade oss den tjugofjärde 
december, julafton 1921, och gifte 
oss den 23 mars 1922, så det var inte 
långt emellan.

Det första barnet, var en flicka som 
kom i juni samma år. Vi bodde då 
i mitt föräldrahem i den så kallade 
lillstugan eller undantagsstugan som 
den också kallades. Den bestod av 
sängkammare och matrum som även 
användes som kök.

Vi brukade köra hem mycket tång 
från sjön. En dag cyklade jag ner för 
att se om det kommit in någon tång, 
men i stället fann jag en dunk sprit 
som flutit iland. Den tog jag och 
skulle gå hem då jag upptäckte en 
stig som hade tillkommit på natten. 
Den följde jag och kom in i skogen. 
Där var huggit ner träd för att dölja 
det de hade burit upp. Där låg inte 
mindre än femtusen liter smuggel-
sprit. Jag körde då till kustvakten 
och anmälde detta. Han ringde till 

tullverket som kom och hämtade allt. 
Det blev lite pengar i hittelön.

Sen började jag vid en stenkross 
och arbetade där i fem år. Förtjänsten 
var inte mycket, vi var fem man som 
hjälptes åt. Vi arbetade för timlön 
som var åttio öre, vilket gjorde tret-
tiosex kronor i veckan. Det var inte 
mycket att leva på men det gick. Det 
blev inte till några finare möbler. 
Man fick vara tacksam för det var ont 
om arbete.

Det ser ut som att vi skall komma 
tillbaka till det förflutna, vilket blir 
olyckligt för ungdomen.

Så köpte jag ett litet torp på fyra 
tunnland åker. Vi hade en ko och 
en gris. Det var lång väg till arbetet 
vid krossen, något över en mil. Jag 
cyklade både dit och hem. Hem fick 
jag dock gå det mesta för torpet låg 
uppe på en ås. Jag önskar inte att 
våra barn skall gå igenom samma 
öde som jag har gjort. Det vore synd 
om dem, de har det bättre nu, de är 
bilburna.

Sedan sålde jag detta lilla torp och 
köpte ett något större. Men vi kunde 
inte bli hemma på det heller. Det var 
på1930-talet och vi fick dåliga tider. 
Jag hade en häst, tre kor och grisar. 
Jag hade inte någon försäkring.

Jag fick trettiotvå kronor för en 
fet gris. Det var år 1932, samma år 
som tändstickskungen Keuger sköt 
sig i Paris. Han tog många med sig i 
fördärvet.

Även jag kom med för jag kunde 
inte reda upp affärerna. Det gick ut-
för med allt. Så jag, min hustru blev 
de svarta fåren, i våra familjer helt 
uteslutna. Det tackar jag för, nu är jag 
lika god som de.

Jag hade smågrisar på en månads 
ålder, fick tio kronor för var gris. 
Det var inte en dans på rosor. Så fick 
jag nödhjälpsarbete. Det var till att 
skärva sten, men jag fick inte tjäna 
mer än arton kronor i veckan. Det 
var tre kronor om dagen. Hustrun 
gick också borta, rensade betor, 

fortsättning på sidan 7.
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Omslagsbilderna 
 
Nu är vi här igen! Jag skriver sällan namn och plats på 
fotografier som jag har tagit själv. Jag vet ju vem det 
är och varför bildrna är tagna.

Så är det troligtvis många som tänkt under åren och att 
alla minnen kan föras över muntligt. Det fungerar inte 
alltid eller så frågas det alldeles för sent om vem som är på 
bilderna.

Nu är jag i den situationen att jag har en del bilder med 
personer som har anknytning till Bjäre härad. De har helt 
eller delvis bott på Bjäre. Jag hoppas att det finns någon 
som vet vilka som är på bilderna. Hör då av dig till 
georgohlsson@home.se
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Möte med Carl Persson
Strax före Hovs kyrka, där Hovs Hallar reser sig som 
ett grant sättstycke möter vi honom. Han kommer 
cyklande nerför vägen, rödblommig av den vassa fe-
bruariblåsten. Carl Persson heter han och han är Hovs 
lantbrevbärare.

Tre mil har han att trampa innan han är klar med sitt 
pass, så man förstår varför han har satt på sig öronlap-
parna i dag.

Klockan 10 på morgonen startar han, och så här års tar 
det honom i regel nio timmar innan han är färdig med pas-
set. På somrarna gör han undan det på två timmar kortare 
tid. Då är han alltså hemma igen kl. 17, Det är en god sak, 
ty så får han tid att se om sin lilla trädgård kring den ägan-
des stugan i Dearp och sysselsätta sig lite med sina pojkar, 
tre stycken är de.

Från början var Carl Persson jordbruksarbetare, men 
han har åkt cykel sen han var fyra år, så när  man kom 
och frågade om han ville han hand posten föll det sig bara 
naturligt att han skulle säga ja. Det är fyra år sen nu, och 
Carl Persson trivs med jobbet. Det är kanske inte så vidare 
ibland att cykla nio timmar efter vägarna när det är som 
svartast i december. Men man är alltid välkommen när 
man kommer - utom när man har skattsedlarna i väskan, 
förståss och det gör det alltid lite lättare.

Rätt vad det är börjar det ljusna, för resten, ingen märker 
det så väl som den cyklande lantbrevbäraren i Hov.

Hans väska har lättat lite nu när vi hejdar honom på vä-
gen för två minuters samspråk. När han startade uppe vid 
poststationen var den betydligt mera packad, men sen har 
en hel binge av Engelholms tidnings prenumeranter fått 
sin kvällsläsning.

E.T. är liv- och husorgan här i trakten, men målare Ha-
rald Christensson är inte nöjd med sin dag om han inte fått 
sin Dagens Nyheter.

Eljest finnes det pst från närapå alla hörn av klotet i Carl 
Perssons stadiga väska. I en massa gårdar har man släkt i 
Amerika, bla.a. får fru Trina Lund titt och tätt brev däri-
från. Per Nilsson har en kusin som skriver flitigt bortifrån 
Australien, och Fru Ebba Persson i Hallavara får ibland 
brev med kinesiska frimärken från sina kusiner som är 
missionärer i Maos rike.

Ja, vad allt skulle inta Carl Perssons postväska kunna 
förtälja om den komme i berättartagen. Hjalmar Gullberg 
har ju redan för länge sen fastställt den saken, kan man 
säga. Nu ska vi emellertid inte uppehålla brevbäraren 
längre. Vi har en känsla av att den förträfflige handels-
mannen Per Hjalmar Persson står bakom sin disk nere i 
Ängalag och väntar på sin Engelholmstidning och sina 
fakturor och konossenment. Tack och farväl, Carl Persson, 
och hjärtligt hälsning till målare Christensson.  

Åb.

Ur: Helsingborgs Dagblad 1951

Min levnadshistoria 
 
fortsättning från sidan 5.

plocka potatis och plocka bär, lin-
gon för tio öre litern. Sen började jag 
arbeta i skogen och höll på med detta 
i några år.

Vi fick hjälp av staten att bygga 
ett hus, det var 1938. Där vi bodde 
var två små rum och ett litet kök. På 
vintern när vi skulle gå upp och koka 
kaffe var vattnet i spannen fruset. 
Vi fick bära in och ut vattnet. Brunn 
fanns på gården och man måste ut 
även om det var aldrig så kallt. Vi 
var då nio personer, sju barn att 
försörja, då fanns inget barnbidrag.

Vi flyttade in i det nya huset i april 
1939. Då kostade huset sextontu-
sen kronor med tomt, vilken var en 
krona kvadratmetern. Men jag gjorde 
mycket arbete själv, grävde till grun-
den, murade själv källarväggarna, av-
lopp grävdes, även brunnar passade 
muraren till, skorstenen med mycket 
annat. Då arbetade jag i skogen och 
man fick tvunget ha mat. Barnen bör-
jade hjälpa till. Allting gick när man 
bara hade hälsan.

Så kom vägverket och köpte huset, 
det var 1972. De skulle bygga en ny 
väg, rev huset och vi måste då få nån 
annanstans att bo. Flyttade då till de 
nya pensionärsbostäderna.

Där bor jag nu ensam sedan min 
hustru avled. Det var den andra juni, 
pingstafton 1979 som detta hände. Vi 

hade då levt tillsammans i femtiosju 
år.

Jag gick med i Skogs och flottning 
1935. Stod där till jag övergick till 
Byggnads år 1954. Sen jag slutat i 
skogen fick jag arbete som byggnad-
sarbetare, kom så långt som special-
arbetare, höll på med detta tills jag 
fick pension 1966, då jag blev 67 år. 
Jag är född 1899 så jag är kommen 
till åren. Står fortfarande med i Byg-
gnads. Jag kan inte ha så långt kvar 
av mitt liv och väl är det. Alla barnen 
har det bra och väl är det.

Sen hustrun gick bort önskar jag att 
få följa med där hon är. Detta är det 
mesta av mitt liv. Så har det väl varit 
för många av oss äldre.

Jag har gråtit många gånger när jag 
har skrivit detta.
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En söndag anno 1850. Julisolen gjuter sin goda välsig-
nade värme ned över byarna i norra Bjäre, Segeltorp, 
Ingelstorp, Hallavara, Kattvik och vad det heter alla - 
dessa kära gamla byar.

Det ångar av dofter från hö och ljung och boklöv och 
blommor i den härliga sommarluften, och utanför ligger 
havet, blänkande och stilla så långt ögat når.

Kullaberg ligger blått som himlen i söder, under det att 
Väderön, Vingaskär och Källran använda det klara salt-
vattnet som söndagsspegel.

Kyrkklockorna i Hovs kyrktorn sjunga just nu ut 
förstagångsringningarna över nejden. På vägarna vandrar 
svartklädda skaror. Männen i höga hattar. Visst ska man 
vara högtidsklädd när man går i Guds hus.

Men kvinnorna ha vita huvudkläden, den stora psalm-
boken är inlindad i en vit lommeduk och ovanpå vilar 
lavendelkvisten. Det är endast ungdomarna som äro något 
annorlunda klädda,. De ha ju sina speciella intressen. Och 
det vare dem väl unnat. Där ha de gått hela veckan i arbete 
med lie, räfsa och hötjuga av trä och gnolat och sjungit:

”Denna vecka går som andra,
 söndag blir det snart igen,
Då ska jag till kyrkan vandra, 
träffa där min utvalda vän.”

Ingar är också på väg till kyrkan. Hon är en vacker, frisk 
och stark kvinna i 40-årsåldern. Anletsdragen vittna om 
ovanlig klokhet, godhet och kraft, men de äro nu präglade 
av oro och bekymmer.

Maken, Jöns, är inte med på kyrkvägen, utan han sitter 
hemma för att vänta  på Lambert, bondadvokaten, som vill 
köpa gården. Denna gård som de med egna händer byggt 
upp, och vars åkrar de själva brutit och odlat - varendaste 
en! Se ha, Jöns, var en kraftkarl som få samt händig och 
kunnig i nästan allt arbete. Han var jordbrukare, sjöman, 
fiskare, snickare, skräddare och smed. Och allting gjorde 
han rejält. Men han var lite ”storvänd” också, en smula 

dum i allt annat än kroppsarbete samt mycket envis, när 
han hade fått något för sig.

Jöns och Ingar hade gift sig bokstavligen på bar backe. 
Men all den mark, som de nu ägde, hade de köpt spott-
styver ty den var fullständigt ouppodlad och bestod av 
ljungmarker, sten och snår. Innan Jöns hann timra upp så 
pass mycket att de hade tak över huvudet, bodde de i en 
grushåla på Dragabjers branta sluttning ned mot Kat-
tviksstranden.

Men Jöns ingick överenskommelse med den rike sjökap-
tenen och lantmannen Nils Jönsson i Haga, att Jöns skulle 
tämja oxar åt kaptenen, så skulle Jöns bruka oxarna på sin 
egen jord under tämjandet. Det blev inget vanligt fredligt 
plogande. Det blev en kamp- Mot tredskande vilda bestar, 
mot stenbunden snårig ljungmark. Men Jönses järngrepp 
kunde inget stå emot, och snart måste oxarna böja sina 
tjocka nackar under oket.

Efter plöjaren gick Ingar med järnstången och bröt upp 
sten. Ja, ja det var en tid. Men om några år var hela planen 
på detta sätt uppodlad och vackra skördar växte och fro-
dades på de tånggödslade ned mot sjön sluttande åkrarna. 
Om vintern stod Jöns på logen och tröskade. Ingar spann 
och vävde, och barnen hade roligt på backen ned mot 
Lommarefloe. De vände tvättpallen upp och ner och åkte 
så på den nedför den isglatta backen.

Så kom Lambert. Kom smygande för Ingar, len och 
hal med smicker och fagra förespeglingar, Han lyckades 
helt förvrida huvudet på Jöns. Det gick också som Ingar 
fruktade denna gudagranna sommarsöndag, där hon gick i 
djupa tankar till Hovs kyrka.

Då hon kom hem hade Jöns sålt gården till Lambert. Och 
på vilka villkor!

Jöns kunde ju inte läsa skrivstil och kunde icke ens 
skriva sitt namn. Vad köpebrevet innehöll tänkte han icke 
så mycket på. Sånt förstod han inte. Sälja var väl att sälja 
- en enkel sak tyckte han. Men i köpebrevet var inflikat, 
att Jöns sålt även den jorden som hörde till gårdens tre 
torp- Vidare stod där , att om Jöns icke återbördade denna 
jord till gården skulle han endast fodra handpengarna som 
erlades vid köpet, 100 banco eller 150 kr, ja, han skulle 

Mé  hånn om pennen
En berättelse om söndagsfrid, vardagsslit, slughet 
och seghet från norra Bjäre.

Av P Haller. Publicerad i Nordvästra Skånes Tid-
ningar 1931
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dessutom genast vid anfordran överlämna och avträda 
till Lambert all fastighet, som han framdeles komme att 
skaffa sig. I dum tillförsikt ifråga om möjligheten att 
uppfylla villkoret med torpjorden hade så Jöns i vittnens 
åsyn hållit om pennan, då Lambert räckte honom den, in-
nan han skrev Jöns namn under köpebrevet.

När det sedan visade sig omöjligt enligt lag att överläm-
na torpjorden, blevo Jöns och Ingar och barnen utkörda 
från det hem, som de båda makarna själva skrapat med 
sina händers arbete.

Så låg Ingar på nytt i grushålan och kokade mat, och 
Jöns, som arrenderat några tunnland obruten mark, höll på 
timra upp en ny liten nätt stuga. Och så skulle man börja 
igen med oxtämjandet och stenbrytandet. Då den lilla 
stugan var färdig – den låg mycket vackert icke långt från 
Kattviksstranden- kom en nygift man på besök, arm i arm 
med sin nya fru. Jo, han skulle titta närmare på stugan, ty 
han hade just köpt den av Lambert och ämnade flytta in 
med detsamma. Den juridiska rättvisan triumferade igen, 
villkoren med torpjorden var ju ouppfyllt.

Då blev Jöns för första och enda gången förtvivlad. Nu 
förstod han innebörden av köpebrevet, som han ju inte 
kunnat läsa. Då Ingar kom in , stod med armarna och 
huvudet mot utläggareugnen och snyftade. ”Vad står på?”  
frågade Ingar.

”Jo” säger Jöns,” nu vet jag ingen annan råd, än att jag 
står på huvudet ut om Bråddjupshall (Burdushall i Hovs 
Hallar), ty nu har Lambert tagit även detta hemmet från 
oss”.

Men Ingar var inte den som fällde modet eller bannade 
sin man. Det var ett dåligt råd du har, min gubbe, sade 
hon, jag har ett bättre. Jag har anat att det skulle gå så här. 
Vi kunna icke skaffa oss något själv, ty när det blir färdigt 

kommer Lambert och tar det. Han kommer att förfölja 
oss, så länge vi skaffar oss något. Men jag ska gå bort till 
Urtekvesta i Hov, det är snälla människor, och jag tror att 
vi får bo i deras lilla stuga.

Men just som Ingar skulle gå kom en kvinna och både 
Jöns, Ingar och barnen att bo i Parragården mot det att 
Ingar passade ett par gamla människor som bodde där på 
undantag.

Så sluppo de bo i grushålan, men det nya hemmet fick de 
lämna när de fått det färdigt. Nu blev Jöns byggnadssnick-
are. Men han kunde inte lugna sig, han ville ha ett eget 
hem. Snart hade han skaffat sig en egen täppa och började 
bygga en stuga, Äve den skulle komma att ligga vackert 
vid  Hallavara dal mellan vägen och bäcken.  När den var 
nästan färdig började Ingar åter frukta för den lurande 
Lambert, Under någon förevändning lyckades hon få låna 
ut det ödesdigra köpebrevet och gick så de tre mil långa 
vägen till Engelholm, där hon lyckades f tala vid domaren, 
berättade allt, visade köpebrevet och frågade om Lambert 
kunde taga ifrån Jöns och Ingar allt vad de skaffade sig. 
Domarens svar mindes Ingar, så länge hon levde:” Min 
goda gumma, ni har blivit illa lurade. Ja, så länge ni hålla 
på att skaffa er egen fastighet kan Lambert taga den ifrån 
er och helt visst ämnar han göra det också”. 

Sedan Ingar förtärt den medhavda matesäcken, gick hon 
med tungt hjärta tillbaka. Men hon gick direkt till Lam-
bert, omtalade vad domaren sagt och sade sin mening om 
Lambert och hans handlingssätt. Lambert svarade” Allt 
vad domaren inbillat dig är lögn, och om det icke är lön så 
ska denna få stryka” Vid dessa ord pekade han på sin hals.

Några dagar senare åkte Lambert på ett vedlass. Hästar-
na ryckte till, och han störtade i vägen och bröt halsen.

Företagande 
 
Skäldervikens första taxi. 
Einar Jönsson med familj.
Det finns säkert någon som 
kan berätta om detta.
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Tärnans grundstötning 
vid Hovs Hallar 1924

Det har skrivits i tidningar och det har pratats i byg-
den om denna tilldragelse. Jag har läst och hört både 
det som varit rätt och orätt. Eftersom jag nu har varit 
med när detta hände, så har jag bestämt mig för att 
klargöra händelseförloppet.

Barken Tärnan av Karlskrona, var ett av vår svenska 
segelflottas stoltaste fartyg. Hon var byggd av järn och 
stål och med mängder av teak i inredning och på däck. 
Hon var på 1700 ton och byggd i England 1875. Hennes 
namn var då Castle-Home, Maryport. Denna skuta har 
haft skiftande hemorter: hon har seglat under engelsk, 

norsk, dansk och nu senast svenk flagg. Hon hade ingen 
motor utan gick endast med segel. Tärnan hade moderni-
serats i flera omgångar, men var ändå nu så otidsenlig att 
den stundom fick gå med endast barlast rätt långa resor. 
Just en sådan resa var det då olyckan skedde den 18 
december 1924.

Tärnan var på färd från England, hon hade lämnat 
London och gick i barlast mot Sverige och Karlskrona, 
ty det var tänkt att julen skulle firas i hemlandet, då hela 
besättningen, utom kvinnorna, var svenskar.

Svår dimma
Dimman hade varit svår under hela resan. 

Inkomna i Kattegatt hade vid ett tillfälle siktats 
den svenska kusten och stämningen ombord 
hade fått något högtidsmättat och upprymt 
över sig innan den mörka decembernatten åter 
drog en ogenomtränglig slöja över Kattegatt. 
När de kom till Middelgrund tog de bestick 
och platsbedömning. Den beräknade kursen 
mot Öresund mittsunds gäckade omedvetet 
navigatörerna på den för god vind framilande 
Tärnan, som omärkbart drogs av en hård 
västlig ström allt närmare Halland och senare 
långt öster om Hallands Väderö.

Dimman var nu så tjock att det inte gick att se 
en handsbredd framför sig. Kaptenen befann 
sig själv på kommandobryggan. Frivakten 
ombord sov sin ljuvaste sömn. Utan tvekan 
hade det varit lite festligheter ombord uppe vid 
Middelgrund. Halva besättningen var emeller-
tid uppe, några av dessa voro också uppe och 
tog in övre bramseglet på fockmasten. Även 
utkiken i förmasten hade dubblerats denna 
dimmiga natt.

Klockan 3.40 på morgonen, strax innan 
vaktombytet som skedde klockan 4, hördes ett 
brus, liknande brus vid bränningar. Utkiken 
rapporterade sina iakttagelser till befälhavaren 
samtidigt som man helt oförmodat skymtade 
land. Denna rapport kom för sent, man var för 
nära land. För fulla segel och med god fart 
körde den barlastade barken in bland klipporna 

Av Filip Kilian

Det stolta skeppet Tärnan står på Höghalla udde några 10-tal meter 
väster om Röde Hall.
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i Hovs Hallar. Att det omedelbart blev viller-valla om-
bord säger sig själv, då envar snart förstod att hemfärden 
och drömmen om julen kanske skulle gå upp i tomma 
intet. Dimman insvepte fortfarande allt i ogenomträn-
glighet, men när den första oron lagt sig kunde man 
ombord konstatera, att skeppets bogspröt befann sig inne 
över land. En av besättningsmännen, som kände något till 
Hallands Väderö, påstod att det var säkert på denna ö de 
nu befann sig.

Vid ett improviserat skeppsråd beslöts att strax sätta 
ut livbåtarna, då klippan där bogsprötet svajade, kunde 
förrädiskt nog endast vara ett fristående skär. Kaptenen 
befallde att ett av ankarna skulle kastat, om detta kom i 
vatten eller på en torr klippa är inte bekant. Segeln skulle 
stå och lanternorna skulle brinna då man lämnade fartyget.

Besättningen i båtarna
Hela besättningen gick i två livräddningsbåtar och man 

rodde österut längs stranden. Det var klippor och sten 
hela vägen ända tills man vid sju – halv åttatiden kom 
fram till en båtkaus. Man hoppades nämligen att under 
färden finna Väderöfyren och även höra kanonskotten 
från denna.

Ett dimfritt bälte skar i samma stund genom luften och 
då såg de skeppsbrutna ett litet ljus. Nu trodde alla att det 
var vid fyren, ett stort träd skymtade och de trodde att det 
var den tusenåriga eken. Alla gick nu i land och gick fram 
till ljuset. Detta sken kom från ett litet fönster, det var 
en nattlampa, som stod i Anton Docks sovrum i Kattvik. 
Det stora trädet var ingalunda den gamla eken, utan det 
var två stycken höga pilar, som växte vid kaviakillan. De 
knackade på och väckte Dock. Han kom upp och öpp-
nade. Han blev först nästan rädd då han såg så mycket 
folk på gården, men frågade ändå vad som stod på? De 
sade då att deras skepp hade stött på, här på den västra 
sidan av Väderön. Väderön, sa Dock och blev fundersam, 
nä, va ja nu kan förstå, så har ni rännt på hänne i hallarna. 
Sen ha ni rott öster på längs strannen, för nu e ni kom-
mena te Kavi. Men kom mä ing i stoan så ska vi sätta på 
kaffekälen, för de e ju ändå kaffeti, å de e ju mart så vi 
kan inged göra. Hela Anton Docks familj kom upp. Där 
blev kaffe med bröd och inte fritt utan det blev även en 
kaffegök. Rummet blev fullt av folk. Dock räknade till 14 
män och 2 kvinnor samt en stor schäferhund.

Kaptenen och Anton Dock gick bort till tullaren Karl 
Larsson, som bodde några hundra meter längre mot 
Båstad. Klockan hade nu blivit 9 på förmiddagen, men 
fortfarande var det dimma. Kaptenen och tullare Lars-
son gick till närmaste telefon, som var hos Erik Larsson 
i Hallavara. Härifrån ringde kaptenen till rederiet, bärgn-
ingsångare och lotsen i Torekov. Anton Dock med sonen 
Patrik samt hela besättningen utom kvinnorna, gick i 
båtarna och rodde tillbaka till skutan. De båda kvinnorna, 
som var från Finland, var den ena kocka och den andra 
trissa. De stannade kvar i Kattvik tills man fick reda på 

förhållandet. När besättningen kom tillbaka till skutan, 
som låg och fladdrade med fulla segel, kom det även 
båtar från Torekov. Dessa hade blivit kallade i förväg.

En galande tupp
Ty det låg nämligen så till att på morgonen den 18 

december skulle Niklasa Lina, som bodde i närheten av 
Hovs Hallar gå ut till Strömbergs för att låna en stor kit-
tel. Tidigt på morgonen skulle slaktare Karl Skog komma 
till Lina och Niklas för att slakta två grisar, därför skulle 
det värmas mycket skålle vatten. Då Lina vid 6 tiden 
kom fram till Strömbergs så hörde hon att det var en hane 
som gol. Hon tyckte att det var lite underligt. Tuppen gol 
igen, och hon gick då i den riktning varifrån hon hörde 
ljudet. När hon kom ända ner till strandbrinken så hajade 
hon till, ty hon tyckte att där var någonting som flaxade. 
Dimma som det var så märkte hon inget strax, men efter 
några stegs förflyttning, får hon se en massa vita segel stå 
och slå på en stor skuta som gått på grund. I hast rusar 
hon tillbaka och tillkallar räddningsfolk från Torekov. 
Därifrån kom nu lotspersonal, tullpersonal och räddnings-
manskap. Besättningen på Tärnan, som även var ombord 
gjorde inte ett handtag sedan skutan strandat och annat 
folk hade kommit ombord. Det blev räddningsmanskapet 
från Torekov som fick rigga av och hala ner alla segel.

Men Karl Strömberg han var ju på väg till Torekov. 
Lina hade ju väckt både Karl och Johanna. Hon sade till 
Karl när hon kom tillbaka och hade sett där segel stod 
och svängde med de flesta skot och linor brustna, som 
naturligtvis hänt vid grundstötningen, att han inte fick gå 
till krossen den dagen. Karl Strömberg låtsades gå, men 
han försvann bakom gärdsgården när hans andra kam-
rater kom. Han kom emellertid strax fram och Lina var 
påstående att han skulle meddela tullarna. Strömberg gav 
sig av halvspringande längs kusten till Torekov för att lar-
ma tullarna. Det var mycket bra gjort, men då hade tullen 
precis fått ett telefonsamtal att allt tillgängligt manskap 
skulle dit. Strömberg fick sedan många gånger höra hur 
han förgäves sprang till Torekov för att hämta tullare.

Så fort kaptenen kom till telefon, avsände han ett tele-
gram till Switzerbolaget med begäran assistans. Strand-
ningen hade skett på Högkalla udde strax väster om 
Röda-hall. De skador fartyget erhållit var betydande, ty 
skutan var i det närmaste vattenfylld. Stöten hade träf-
fat i fören och under botten midskepps. Switzerångaren 
Bien anlände klockan 3 på eftermiddagen till Torekov. 
Den fick lots ombord och begav sig omedelbart till 
strandningsplatsen. På grund av tjocka och kvällsmörkret 
kunde ångaren emellertid inte uträtta något. Klockan 5 
på eftermiddagen anlände Switzerångaren Kattegat, men 
denne ankrade för natten under Väderön. Även ångaren 
Tylösand anlände. Många människor som på dagen fått 
reda på strandningen vid Hallarna tog sig dit. En del 
kunde med båt även komma ombord.

fortsättning på nästa sida
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Sista festen på Tärnan
Besättningen skulle ha mat och det lagades till med 

hönssoppa. Det var så att under backen i en bur stod det 7 
hönor och en tupp. Det var denna som gol på morgonen. 
Dessa slaktades plockades och skars upp, varvid alla 
koktes i en gryta. Manskap och alla som hade kommit 
på besök blev bjudna på hönsasoppa. Fludiumet flödade: 
gin, genever, champagne, cognac och renat brännvin 
förtärdes om vartannat. Kaptenen befallde att han ännu 
en gång skulle bli serverad i sin mäss. Här nere hade 
kaptenen själv en mycket fin salong. Runt om väggarna 
uppe vid taket satt gjutna girlander i form av druvklasar, 
målade i de vackraste färger. Fina tapeter på väggarna, 
inredning av mahogny, förnicklade beslag, mässinghand-
tag samt lösa mjuka mattor på golvet. Det finaste porslin 
och glas som kunde tänkas, fastgjorda och placerade i 
hyllor av mahogny. Det var som en dröm att få se allt 
detta inrymt på det vita långa smäckra skrovet, i denna 
stund, nu dömt att förintas. Manskapets tillhörigheter bär-
gades och fördes med båt till Torekov. Hela besättningen 
anlände också dit, där de fick logi på Hotell Kattegat. För 
telefonens skull fick kaptenen någon dag stanna kvar hos 
Erik Larssons i Hallavara.

Klockan 8 på morgonen dagen efter kom de förut 
nämnda fartygen tillbaka till strandningsplatsen. De båda 
Switzerångarna började genast arbetet med att försöka 
bärga haveristen. Efter att ha tagit kännedom om dennas 
läge lämnade Bien och Tylösand åter platsen. Tylösand 
gick till Halmstad och Bien till Helsingör. Från Kattegat, 
som kvarstannat på platsen, sändes en dykare ner för att 
undersöka fartygets botten. Detta arbete var slutfört vid 
11-tiden på förmiddagen. Någon överenskommelse om 
bärgning av haveristen kunde inte träffas emellan de i 
saken intresserade bolagen. Sedan dykarundersöknin-
gen avslutats, lämnade även Kattegat haveristen åt sitt 
öde och avgick till Köpenhamn. Nu började bärgning av 
fartygets inventarier, som forslades i båtar till Torekov. 
Några större utsikter att kunna bärga Tärnan torde icke 
finnas. Hon var försäkrad i bolaget Mälaren i Stockholm.

Dagarna före jul fortsatte bärgarlaget från Torekov att 
lösgöra och fira ner rår och dylikt. Även från backens 
innandöme hämtades inventarier, som transporterades 
till Torekov. Orsaken till strandningsolyckan ansågs vara 
tjocka och strömsättning.

Tärnan som vrak
Nu låg tärnan som vrak, en lång tid blev där inget gjort, 

ty det var bråk med rederi och försäkringsbolag. 
Det påstods att hon gått på med vett och vilja. 

Kallentin Svensson och Edison från Viken köpte Tärnan 
av försäkringsbolaget för 4000:- kr.

Smedmästare Karl Svensson från Hallavara och Vendel 
från Grevie samt Ragnar Johnsson från Segeltorp, fick 
anställning att skära sönder skrovet. De brände först ut 
ett stort hål i fören, stort som en port. Där lades sedan ett 

spår av räls från mitten av skutan och in på stranden. All 
sönderbränd plåt, även stora väldiga bitar, lades direkt på 
tralla och kördes ut. På stranden skars sedan bitarna ner 
till bestämda mått, som skulle passa till ugnar där skrotet 
sedan skulle smältas.

Det var mycket arbete med att rensa plåtarna, därefter 
anställdes även Idof Persson, Edvin Nilsson och Johan 
Nilsson. Alla plåtar skulle vara rena, ty alla nitar skulle 
huggas av och nitas ut. Det var många, ty vid varje plåt-
skarv fanns 2 rader nitar. Minst två hårda slag på mejseln 
måste till innan niten gick av, sedan fick den med en dorn 
stansas ut. Det första skrotet och plåtarna lastades på 
skutor, som lade till vid skrovet. Detta gick inte så bra på 
grund av dyningar och vågor som ofta låg på.

En linbana sattes upp, en stor kraftig stolpe med strävor 
sattes upp och fastgjordes i klipporna. En likadan upp-
sattes ovanför strandbrinken, med stag och avhåll.

Emellan dessa två stolpar eller bockar, spändes en vajer 
hårt som en fiolsträng. En vagn med block och linor 
hängdes upp på den sträckta vajern. De avbrända plåtarna 
och balkarna lades i en snara, som hissades upp under 
vagnen. En lång vajer gick från vagnen upp till krönet, 
runt ett block och vidare ut där hästar var förspända och 
som då drog upp den tunga bördan, som brukade väga 
ca 1000 kg. När lasten var plockad av här uppe släpptes 
vagnen som löpte på linan åter ner efter en ny sändning. 
Här uppe gick Johan Nilsson med sin trygga bruna häst 
Tapper och körde, fram och tillbaka. En håla i marken är 
ännu synlig där den stora stolpen varit nergrävd.

Skutans sidor skars ner till ungefär halva skutans längd 
där sidorna sprängdes loss från balkarna. Vid en sådan 
sprängning slets galionsbilden loss från fören. Det var en 
kvinnofigur av trä. Denna slungades upp i luften där den 
dansade runt innan den till slut hamnade stående emellan 
ett par klippor. Numera är den bevarad på Stockholms 
Sjöfartsmuseum.

Skutan bryts sönder
Vid en hård storm bröts skutan av där sönderbränningen 

hade slutat. Hela den aktre halvan av skutan, jämte två 
master med rår gled ner från klippan och hamnade på 13’ 
djup, där huvudparten ännu ligger kvar.

Mycket bränsle och Fin plank drev i land när den slogs 
sönder. Allt detta samlades i högar på stranden och en 
bränsleauktion utlystes. Kallentin Svensson var auktions-
förrättare och Hilbert Hyberg var ropare.

Skutan stod annars som nitad på berget, ty en stor klippa 
nästan i form av en sockertopp hade vid grundstötningen 
skjutit upp i skutan strax under stormasten. Denna klippa 
låg så högt att man kunde gå på den inne i skutan.

Mycket såldes under hand, många balkar köptes av lant-
brukare, som nyttjade dem under betonglocken på deras 
urinbrunnar, något som då var mycket modernt. Många 
plåtar köptes till varjehanda bland annat till brunnslock 
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över vattenbrunnar. När skrotet väl 
kommit upp över stupen kunde last-
bilar hämta och forsla bort detsamma. 
Det finns märken på platsen där vägen 
gick fram. Nere från slänten gick 
denna väg upp genom grusgraven, där 
det skyfflades undan en del av vallen, 
vidare upp till nuvarande parkering-
splats och ut på allmän väg. Algot 
Persson i Grevie körde de flesta av 
dessa turer till stationen i Grevie där 
det lastades på järnvägsvagn.

Det gick också många tuber syrgas 
för att bränna ner fartyget. Ungefär 
10 stycken tuber i veckan fick Ragnar 
Johnsson bära på sina axlar upp till 
branten.

Han var ung och stark annars var det-
ta ett alltför tungt arbete för en person. 
Då tuberna blivit laddade forslades de 
ner till Svarthälle, där de togs i båt fram till fartyget.

En auktion hölls i Torekovs hamn där det såldes se-
gel, rep, vajer, block, mahognydörrar, räck svarvade i 
mahogny, allt spreds nu runt om i bygden. Många lant-
brukare köpte segel och nyttjade dem som presenningar. 
Auktionen var den 3/6 1925. Inventarier som var kvar på 
skutan såldes till en skrotfirma i Köpenhamn. Det som 
kunde transporteras på sjön, seglades av Magnus Ström 
och hans son Helge Ström, numera bosatt i Ramsjöstrand. 
Dessa hade den lilla trålaren Hajen från Viken, vilken 
även gick med råoljemotor. För varje tur till Köpen-
hamn och åter hade dessa 75:-, annars hade alla arbetare 
timpenning och en skaplig sådan. På en av sina turer fick 
Ström ombord en tjärad tross 26 ½ m. lång, och det var 
nog för en tur. Den lades runt på däcket. Den var alldeles 
ny, men den skulle vid framkomsten hackas sönder, ty i 
avtalet stod att allt var sålt som skrot. Då de sista resterna 
av Tärnan sjunkit ut på djupare vatten, avslutade Kal-
lentin Svensson sitt arbete med detta vrak. Det som nu 
låg kvar utanför klipporna och på 13’ vatten försökte han 
sälja till någon hugad spekulant.

Hugo Herström i Torekov var en av dem, han köpte allt 
kvarvarande för 200:- kr. Sedan gjorde Lars Kullenberg 
affär med Herström. Dessa två plockade gemensamt 
och även med hjälp av danskar upp en hel mängd skrot. 
Någon sprängning förekom inte, utan de plockade upp 
allt det som var bränt loss, då hon kantrade över.

Flera år tog det med Tärnans nedskrotning, ty det försig-
gick i flera omgångar. På vintern var det alltid uppehåll 
och detsamma var det då det skiftade bolag och ägare, då 
gick det också långa tider. Åren både före och efter 1928 
var arbetet som bäst igång.

Efter det sista världskriget blev det högt pris på skrot. 
Då kom det tyska skrotfiskare till Torekov. Dessa letade 
reda på alla sjunkna båtar. År 1953 uppenbarade sig även 
en man från Halmstad och köpare av Lars Kullnberg 
återstoden av Tärnan. Troligen blev det aldrig tagit mera 
skrot av skutan. Ovannämnda man i Halmstad är emel-
lertid ägare till det som finns kvar på sjöbottnen av ett av 
våra vackraste svenska segelfartyg! Tärnan av Karlsk-
rona.

Bakom Långa Klippa och Röde Hall skymtar sihuetten av Tärnan.

Berätta lite om 
er släktforskning

Skicka ert bidrag till
bjareanor@bjareslaktring.org

Fler konfirmationskort?
Jag söker konfirmationskort från hela Bjäre.

Hör av er och berätta vad ni har 
till Thommy Svensson

thommy@bjareslaktring.org
0703-14 79 04
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Snapphaneledaren
Sven i Boarp

Efter min artikel i Bjäreanor nr. 2 2018 ”Världen är 
liten”, som delvis handlar om Sven i Boarp, är det på 
sin plats att jag berättar lite om honom. Sven Persson 
var en bonde som hade sin gård i Boarp, Hjärnarps 
socken. Han var son till Riksdagsmannen Per Andersson 
i Boarp. Det är Svens syster Karin (Carna) som jag 
själv härstammar från. Huset där Sven bodde finns 
kvar. Det är ett av de absolut äldsta husen i Ängelholms 
kommun. Det ligger en liten bit från Hjärnarp, längs 
vägen mot norrsidan av Västersjön. Det är i privat ägo 
och det bör respekteras av eventuella besökare.

Sven kunde titulera sig ”tolvman” (nämndeman idag) 
i Bjäre häradsrätt. Troligtvis var det Svens erfarenheter 
från det uppdraget som gjorde att han kunde slingra sig 
och hitta kryphål för att ”rädda sitt skinn”. För någon som 
höll sig till den svenska lagen var han dock inte. Saken är 
den att han varit ”i flock och farnöte” med snapphanarna i 
flera sammahang. Inte bara varit med dem utan även deras 
ledare. Sven, tillsammans med sin bror Anders från Tiarp, 
friskytteledaren Eskild Nielsen och ett antal snappahanar 
var iväg på flera plundringståg.

Sven i Boarp var säkert en ståtlig man och drog upp-
märksamheten till sig. När han var ute på sina räder red 

han på en grå häst, klädd i röd rock och väst, samt bar 
värja, gehäng och pistoler.

Sven kunde i något överförfriskat tillstånd skryta över 
sina bedrifter. Det kunde vara så, efter att snapphanarna 
hemsökte Laholm och fyra svenskar blev mördade. Det 
var en löjtnant Tersenstein, en tullnär, en furir samt en 
menig soldat. Sven hade då berättat för postbonden i 
Östra Karup ”Vi hava kämpat med de svenske skälmar”. 
Från Laholm fick snapphanarna med sig två kistor med 
värdesaker. De förvarades i Svens bostad i Boarp. Var det 
hamnade och fördelades är oklart.

Sven Persson hade också blivit sedd tillsammans med 
snapphanar, bland annat när bron i Rebbelberga brändes. 
Även tillsammans med ”snapphanekaptenen Kjell” (täck-
namn för Eskild Nielsen) och flera andra snapphanar på 
jakt efter en kapare som lagt till utanför Båstad. Sven var 
också med när ”gerillakrigarna” skulle bränna Örkelljunga 
prästgård. En svensk befälhavare hade sitt kvarter där.

Systern Karin hade varnat sina bröder Sven och Anders 
för att ha någonting med snapphanarna att göra, men Sven 
hade svarat: ”Syster, gruva dig inte över detta, blir det 
danskt får vi våra gårdar skattefria och blir det svenskt 
köpa vi oss hus i Köpenhamn.”

Av Georg Olsson

Sven i Boarps stuga.
En av de äldsta byg-
gnaderna i Ängelholms 
kommun.
Foto: Georg Olsson



15

Bjäreanor

Förslöv i november
Foto: Anne Olsson Dahlgren
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Hallandsvägen 19  •  269 32 Båstad 
070-586 88 72  •  0431-727 10
e-post: h.service@swipnet.se

HÅKANS
SERVICE

Plåtslagaren

Våra sponsorer gör det möjligt att ge ut Bjäreanor

Bjärebilder
Foto: Georg Olsson och
Anne Olsson Dahlgren

Samtliga bilder är fotograferade vid 
Vistorps hamn

Bilden ovan:
Vy över Ängelsbäcksstrand och 
Segelstorpsstrand.

Bilden uppe till vänster:
Djurliv på Yttre Gryteskär. Svanshall 
syns på andra sidan Skälderviken.

Bilden till vänster:
Solnedgång med Kullabergs spets.

TOMMY NORDBERGH ÅKERI AB
Brovägen 6

266 75 Hjärnarp

Telefon växel: 0431-44 90 40 
E-post: bokning@tnordbergh.se 

Vår sponsor gör det möjligt 
att ge ut Bjäreanor

Efter kriget mellan Sverige och Danmark 1675-1679 
började det rättsliga efterspelet för Sven Persson. Det var 
bland annat flera av Svens medbrottslingar som flytt till 
Danmark som klagade. De som stannade kvar och ställdes 
inför rätta skyllde på att de bara varit tiggarpojkar som 
litat på och gjort det som den ”mäktige” karlen sa till dem.

Sven Persson ställdes också inför rätta och framför 
allt anklagades han för mordet på ryttmästaren Frans 
Klingspor med följe. En hel del av vittnesuppgifterna var 
hörsägen och gissningar. Men en kvinna som arbetade hos 
Sven, hade hört Klingspor be för sitt liv och lovat snapp-
hanarna en stor summa pengar. Men Sven och hans bror 
Anders övertygade de andra snapphanarna och Klingspor 
mördades tillsammans med sitt följe efterhand under en 
dryg veckas tid.

Sven hade skaffat sig pardonsbrev, ett utfärdat av Johan 
Gyllenstierna och ett av landshövding Leionschöld samt 
kungligt pardonsplakat. Han åberopade dessa då han 
ställdes inför domstolen i Båstad. Sven påstod att han inte 
fått någon del av det snapphanarna plundrat och inte varit 
delaktig i mordet på Klingspor. Rättegången som pågick 
i två dagar resulterade i att, eftersom Sven Persson hade 
så mycket på sitt samvete så dömdes han till avrättning 
genom halshuggning.

Sven överklagade och domstolen i Laholm bekräftade 
domslutet. Likaså i nästa instans i Halmstad. Han överkla-
gade till Göta hovrätt som trots tidigare domarna efter-
skänkte pardonsbreven. Bevisningen mot Sven var svag 
och dödsdomen upphävdes. Sven släpptes fri.

Klingspor hade med sig en krigskassa på en större 
summa pengar som Sven ”tog hand om”. Det verkar som 
att Sven behöll allt själv. Bland andra så krävde Eskild 
Nielsen att han skulle få sin del av pengarna annars 
skulle han ta sig över sundet, upp mot Hallandsåsen för 
att bränna ner Svens stuga. Eskil hade nämligen också 
flytt till Danmark. Eskil hade bett en korpral att framföra 
budskapet till Sven. Men Sven påstod att han bett en piga 
lämna pengarna till Eskil. Men hon kom inte längre än till 
Kullen då hon stötte på en kornett som lurade av henne 
pengarna. Ja, mer kunde Sven inte göra. Men det var väl 
påhitt alltihop.

Var den svenska krigskassan tog vägen får den egna 
fantasin avgöra.
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Sverige

B
Föreningsbrev

Returadress:
Georg Ohlsson
Bäckvägen 6
269 73  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 Lena Källoff

Tel: 0708-13 15 95
e-post: kelloff@hotmail.com

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

Släktforskningskurs och 
DNA-café

DNA-caféet har vi mellan klockan 17.30-19.00, 
den 2 april och 28 maj.
Vi ger varandra tips och råd om hur vi tolkar våra 
resultat eller hur vi kan göra för att underlätta för 
att reda ut våra träffar.

Släktforskningskurs har vi följande datum: 
9, 14 och 29 januari samt 5 och 11 februari.

Kallelse till
Årsmöte
Bjäre släktring
Församlingshemmet,

Hallavaravägen 8 i Hov
månd. den 11 mars 2019 kl. 19.00

Motioner och skrivelser skall var inkomna
senast 4 februari 2019

Eventuella avsägelser skall vara inkomna
senast 4 februari 2019 till 
Valberedningen/styrelsen.

För vidare info se hemsidan.


