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Bjäre Släktring
Föreningens lokal: Församlingshemmet, Hallavaravägen i Hov

Bjäre Släktring
Föreningens lokal: Församlingshemmet, Hallavaravägen i Hov

Bjäre Släktring
Bjäre Släktring bildades den 23 januari 1964

                                    Postgiro 83 82 59-0                                    Medlemsavgift 140:-

StyrelseStyrelse
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: thommy@bjareslaktring.se

Sekr Gun Pålsson
Tuvelyckans gård, Mellanvägen 176, 
269 96 Båstad
0431-742 21
e-post: bengt.palsson@n.lrf.se

Kassör Göran Toral
Ängalagsvägen 109, 260 93 Torekov
0431-36 44 11

V  kassör Ove Johansson
Långagärdsvägen 22, 260 91 Förslöv
0431-45 14 09
e-post: ovej1948@hotmail.com

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

Ulf  Holm

Möten och träffar
•   Månadsträffar
varje 2:dra måndag kl. 19.00 varje 
månad hela året. OBS! I april är månad-
sträffen fl yttad till tisdagen den 14 april.

•   Årsmöte
i februari 2010.

•   Öppet hus
Tisdag 23/6 kl. 13.30-16.00
Onsdag 29/7 kl. 10.00-17.00
     sommaröppet
Tisdag 25/8 kl. 13.30-16.00
Tisdag 8/9 kl. 19.00-21.00
Tisdag 29/9 kl. 13.30-16.00
Tisdag 6/10 kl. 19.00-21.00
Tisdag 27/10 kl. 13.30-16.00
Tisdag 24/11 kl. 13.30-16.00
Måndag 14/12 kl. 19.00-21.00
     Julavslutning

OBS! Veckodagarna och tiderna.
Observera även att Bjäre Släktring 
har bytt föreningslokal.
Församlingshemmet på Halla-
varavägen i Hov.
Se även kalendern på sidan 10 för 
andra arrangemang.

BjäreanorBjäreanor
Medlemstidning med 2-3 nr/år.
I redaktionen: Ove Johansson, Bjarne 
Larsson och Georg Ohlsson.
Ansvarig utgivare: Bjarne Larsson.
Prod: Grafi ska förmedlingen Gorgart, 
Förslöv 2009.

Hemsidan
www.bjareslaktring.se
Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Ansvarig: Magnus Persson.
e-post: magnus_c.persson@hist.lu.se

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

Släktringen lånar utSläktringen lånar ut
•   avskrifter 10:-/månad
•   fi lmrullar 5:-/månad
•   fi lmapparat 25:-/månad. Fri hyra av 
fi lmrullar 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 gagna 

Föreningen är ansluten tillFöreningen är ansluten tillFöreningen är ansluten tillFöreningen är ansluten till
medlemmarnas intressen och öka för-
ståelsen för släktforskningen som kul-
turfaktor, 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



3BJÄREANOR

Bjäre Släktrings styrelse
önskar alla medlemmar

en riktigt härlig sommar
och en kommande period 

med mycket intressant 
släktforskning.

Ur ordförandens synvinkel
av: Bjarne Larsson

Tiden går och det är dags att blicka tillbaka 
några månader för att se vad som har hänt.
Det har varit ett årsmöte den 16 februari i Grevie 
församlingshem med sedvanliga årsmötesförhandlin-
gar. Kvällen avslutades med att vår tidigare kassör 
Britt Bengtsson höll ett intressant och lärorikt före-
drag om vad man kan läsa ut ur en bouppteckning 

och var man kan fi nna dem.
Släktforskningens dag den 21 

mars var vi i Båstads kommuns 
lokaler och kommunen ställde upp 
med Genline och 8 datorer.

På SGF:s stämma i Tomelilla 
den 28 mars representerade vi 
med några ombud.

Det stora som har hänt är att vi har fått ny lokal 
och den fi nns i församlingshemmet i Hov. Vi fl yttade 
dit allt vårt material lördagen 2 maj och den 11 maj 
hade vi vårt första månadsmöte. Det var bara positiva 
ord om den nya lokalen. Så många som 40 personer 
besökte oss mellan 15.00 och 21.00.

Jag vill rikta ett stort TACK till alla som har hjälpt 
till med fl ytten.

För att se vad som kommer att hända i sommar 
med olika aktiviter och aktuella öppettider bör ni gå 
in på vår hemsida www.bjareslaktring.se

Ha en riktigt bra sommar
Bjarne Larsson
ordförande
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Resultaträkning för Bjäre Släktring
Redovisat av kassör Göran Toral

   Perioden Period fg år
Rörelsens intäkter och lagerförändring
Nettoomsättning

3010 Försäljning material 80,00 -4 523,00
3011 Försäljning böcker o CD 4 278,50 0,00
3020 Materialutlåning 1 093,00 -1 266,00
3030 Servering 775,00 -910,00
3040 Intäkter arrangemang 2 050,00 0,00
S:a Nettoomsättning 8 276,50 -6 699,00

Övriga rörelseintäkter
3900 Medlemsavgifter 21 000,00 -17 990,00
3987 Kommunala bidrag 5 000,00 -5 500,00
3990 Övr ersättn och intäkter

Kommunala bidrag
Övr ersättn och intäkter
Kommunala bidrag

25,00 0,00
S:a Övriga rörelseintäkter 26 025,00 -23 490,00

S:a Rörelseintäkter och lagerförändring 34 301,50 -30 189,00
Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter m.m

4010 Inköp material och varor -5 160,00 0,00
4030 Inköp servering -1 039,00 0,00
S:a Råvaroroch förnödenheterm.m -6 199,00 0,00

Bruttovinst  28 102,50 -30 189,00
Övriga externa kostnader

5010 Lokalhyra -5 850,00 2 400,00
5090 Övr kostnader hyrd lokal

Lokalhyra
Övr kostnader hyrd lokal
Lokalhyra

-65,00 0,00
5410 Förbrukningsinventarier -3 918,00 734,50
5460 Förbrukningsmaterial -379,00 0,00
6110 Kontorsmaterial -759,00 823,00
6150 Trycksaker/Medlemstidning -3 500,00 4 875,00
6230 Internet -205,00 0,00
6250 Porto -2 174,00 2 306,00
6310 Företagsförsäkringar 150,00 1 500,00
6970 Tidningar, facklitteratur -210,00 0,00
6981 Medlemsavgifter, externa -4 177,00 4 582,00
6985 Kostn. mässor, konferenser o möten -1 215,00 0,00
6990 Övriga kostnader -764,00 768,20
S:a Övriga externa kostnader

Övriga kostnader
S:a Övriga externa kostnader

Övriga kostnader
-23 066,00 17 988,70

Personalkostnader
7330 Bilersättningar -1 044,00 0,00
7370 Representationsersättningar 0,00 3 341,90
S:a Personalkostnader -1 044,00 3 341,90

S:a Rörelsens kostnader inklråvaror m.m -30 309,00 21 330,60
Rörelseresultat före avskrivningar 3 992,50 -8 858,40
Avskrivningar

7830 Avskrivn. maskiner o inventarier 0,00 1 000,00
S:a Avskrivningar 0,00 1 000,00

Rörelseresultat efter avskrivningar 3 992,50 -7 858,40
Rörelseresultat före fi nansiella intäkter och kostnader 3 992,50 -7 858,40

Resultat från fi nansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat från fi nansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Resultat från fi nansiella investeringar

8310 Ränteintäkter 372,84 -203,17
S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 372,84 -203,17

Räntekostnader och liknande resultatposter
8490 Övriga fi nansiella kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga fi nansiella kostnader

Räntekostnader och liknande resultatposter
-1 266,00 837,50

S:a Räntekostnader och liknande resultatposter -1 266,00 837,50
S:a Resultat från fi nansiella investeringar -893,16 634,33
Resultat efter fi nansiella intäkter och kostnader 3 099,34 -7 224,07
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 3 099,34 -7 224,07
Resultat före skatt 3 099,34 -7 224,07
Beräknat resultat 3 099,34 -7 224,07

8999 Redovisat resultat -3 099,34 7 224,07

Intäkter arrangemang 2 050,00 0,00

25,00 0,00

Inköp servering

Övriga kostnader

Representationsersättningar 0,00 3 341,90

S:a Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Övriga fi nansiella kostnader -1 266,00 837,50
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Vi har fl yttat!
Bilder från vår nya föreningslokal

foto: Ove Johansson
Den 11 maj hade Bjäre Släkring det första 
månadsmötet i nya föreningslokalen i försam-
lingshemmet på Hallavaravägen i Hov.

Arkivens dag
den 7 november

med tema

”Liv och död”
Tid och plats kommer att meddelas på hemsidan.
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För drygt 90 år sedan drabbades Bjäre, Sverige 
och världen av spanska sjukan.

Hösten 2005 fastställde amerikanska forskare att 
viruset som orsakade spanska sjukan var utvecklat ur 
en fågelinfl uensa. Skillnaden mot den fågelinfl uensa 
som fi nns idag är att det är  fåglar som smittar män-
niskor, medan spanska sjukan smittade mellan män-
niskor.

Spanska sjukan kallas så för att man först 
uppmärksammande den i det neutrala Spanien i maj 
månad 1918, men då hade sjukdomen grasserat bland 
soldaterna på västfronten. Mellan 50 och 100 miljon-
er människor i världen dog i sviterna av pandemin. 
Det var fl er än de som dog på slagfälten under första 
världskriget mellan 1914-1918. I Sverige dog omkring 
40.000 människor.

Den värsta sorten var när viruset blixtsnabbt tog 
sig ner i lungorna, vilket snabbt fyllde lungorna med 
väska. 

Till Sverige kom Spanska sjukan med ett fall cirka 
två månader senare, medan Bjärehalvön och Östra 
Karup drabbades först med de första dödsfallen den 
28 september i Förslöv och Hjärnarp och dagen efter 
med ett fall i vardera Båstad och Östra Karup.

De fl esta socknarna hade dödsfall fram till och med 
februari 1919 , medan Hjärnarp fi ck sitt sista fall så 
sent som 14 augusti 1919.

Antal dödsfall där Spanska sjukan är antecknat som 
dödsorsak i dödböckerna för de olika församlingarna 
under 1918 och 1919.

Grevie                    12 dödsfall mellan 1/10 1918 
- 19/2 1919
Förslöv                   15 dödsfall mellan 28/9 1918 
- 10/2 1919
Hov                          4 dödsfall mellan 13/11 - 7/12 
1918
Båstad                    10 dödsfall mellan 29/9 1918 
- 16/2 1919
Hjärnarp                 22 dödsfall mellan 28/9 1918 
- 14/8 1919
Torekov                    9 dödsfall mellan 18/10 - 2/12 
1918
Västra Karup          15 dödsfall mellan 2/10 1918 
- 14/4 1919
Östra Karup             9 dödsfall mellan 29/9 1918 
- 3/5 1919

Källor: Dödböcker och artikel i Dagens Nyheter 
publicerad 2/4 2006.

Spanska sjukan på Bjäre
Av: Gun Pålsson

Efterlysningar
Har Du något ma te ri al 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.

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

berätta om när det gäller släkt och hembygds-
forskning. Det kan vara både som artikel i 

Bjäreanor och på hemsidan eller rent av som 
föreläsning på någon av våra träffar.

Hör av Er!

Aktuella aktiviteter!
Gå in på Bjäre Släktrings hemsida.

Här hittar ni information om eventuellt extra 
öppet hus, föredrag eller temakvällar.

www.bjareslaktring.se

Fler konfi rmationskort?
Jag söker konfi rmationskort från hela Bjäre.

Hör av er och berätta vad ni har till
Thommy Svensson 

thommy@bjareslaktring.se
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Under de senaste 40 åren har fyra stenar med 
bokstäver och årtal hittats i jorden. De två första 
kom i dager redan på 60-talet enligt innehavaren.

När man breddade vägen mellan Förslöv och Mar-
gretetorp vid Hjältabacken i Förslövkom en vägar-
betare in och överlämnade två stenar de funnit under 
jord vid vägkanten. Den ene har årtalet 1759 inristat 
och under det står det med versaler HPD. Denna 
liknar en gravsten där namnet slutar med ett D (dot-
ter) eller S (son).

Den andra stenen har bokstäverna KSDR med 
årtalet 1794 nertill. Då de legat intill en gammal 
väg skulle det kanske kunna röra sig om så kallade 
väghållningsstenar.

Stenar i Förslöv
Av: Ove Johansson

De jordägande bönderna var ansvariga för väghåll-
ningen under det gamla bondesamhällets tid. Detta 
lagstadgades redan i de gamla landskapslagarna. 
Man hade olika väglotter att sköta. Då lantmäteriet 
inrättades 1628 gjordes så kallade väglottsdelningar. 
I längderna numrerades de och det antecknades 
vilken bonde som var väghållare. De bönder som 
inte gjort ett fullgott arbete fi ck en anmärkning under 
den årliga vägsyningen. Bönderna satte upp så kal-
lade väghållningsstenar där deras lotter var belägna. 
Vanligtvis var de av trä men kunde också vara av sten. 
På dessa stenar kunde man läsa information. År 1891 
fi ck Sverige sin första väglag, som trädde i kraft fyra 
år senare. Innan dess var det Byggningabalken som-
handhavde vägfrågorna.

För att återgå till stenfynden i Förslöv så hittades de 
två andra stenarna på en tomt rakt västerom kyrkan. 
Innehavaren skulle för cirka 10 år sedan gräva bort 
en hög i trädgården då han fann två stenar med årtal 
och bokstäver på. Då jag nu besökte platsen fanns 
tyvärr bara den ena då en av stenarna gått itu. Troligt-
vis skulle den fi nnas någonstans på tomten. Den som 
fanns kvar har årtalet 1785 med bokstäverna EODK 
ristade undertill. Om detta är en väghållningssten 
eller något annat vet jag ej. Om det fi nns någon som 
har svaret eller ett bra förslag så hör gärna ev er till 
föreningen, så kanske vi får en lösning på stenarnas 
ursprung och uppgift.
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Konfirmation 19220408 i Torekov.
I främre raden från vänster nr 4 Hilda Pettersson född 19080430 Varan 3

Konfi rmations- och skolkort
Av: Thommy Svensson

Konfirmation 1930 Östra Karup. Om Ni känner igen någon eller några var god 
skicka svar till Thommy Svensson thommy@bjareslaktring.se
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Ovan:
Skolklass från Västra Karups skola omkr. 1911-1913 ?
3:e raden nummer 7 från vänster Ebba Alise Persson född
1904-02-27 Boarp 1
Om Ni känner igen någon eller några var god skicka svar till Thommy Svensson
thommy@bjareslaktring.se

Konfi rmationskort från Västra Karup?
Jag söker konfi rmationskort från Västra Karup från år 1933.

Om ni har detta kort var god tag kontakt med Thommy Svensson thommy@bjareslaktring.se

Detta foto till höger har en egen liten historia. Det har varit 
ett bakstycke i en tavelram som Lennart Wallin har med sina 
släktingar på. När det kortet togs ut för scanning, då up-
ptäckte han fotot på bakstycket och nu undrar han om det är 
någon som känner till familjen på kortet. Fotograf var Sigrid 
Graff, Båstad.
Om ni känner igen någon eller några svara till Thommy 
Svensson thommy@bjareslaktring.se

Efterlysning
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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

Demografi ska 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

SläktforskarprogramSläktforskarprogram
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 8/6 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Tisdag 23/6 kl. 13.30-16.00
     Öppet hus

Juli
Måndag 13/7 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Onsdag 29/7 kl. 10.00-17.00
     Sommaröppet

Augusti
Måndag 10/8 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Tisdag 25/8 kl. 13.30-16.00
     Öppet hus

September
Tisdag 8/9 kl. 19.00-21.00
     Öppet hus
Måndag 14/9 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Tisdag 29/9 kl. 13.30-16.00
     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 fi nns tillgängligt på 
Båstads bibliotek.

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

Oktober
Tisdag 6/10 kl. 19.00-21.00
     Öppet hus
Måndag 12/10 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Tisdag 27/10 kl. 13.30-16.00
     Öppet hus

November
Lördag 7/11
     Arkivens dag Tema: Liv och död
     Tid och plats meddelas på hemsidan
Måndag 9/11 kl. 19.00-21.00
     Månadsträff
Tisdag 24/11 kl. 13.30-16.00
     Öppet hus

December
Måndag 14/12 kl. 19.00-21.00
     Julavslutning

För uppdaterad kalender:
www.bjareslaktring.se

Där ingen annan plats anges gäller 
föreningslokalen i församlingshemmet 
på Hallavaravägen i Hov.
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Lämna Er e-post adress
till Britt Bengtsson.

Tel: 0431-207 64
e-post: georgohlsson@home.se

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 Ohls son.Hör av Dig till någon i redaktionen: Ove Johansson, Bjarne Larsson eller Georg Ohls son.
Adresser och telefonnummer fi nner Du på sidan 2.



Porto
betalt

Sverige

B
För en ings brev

Returadress:
Georg Ohlsson
Bäckvägen 6
260 91  FÖRSLÖV


