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Tyvärr så har det resulterat i färre 
besökare på träffarna när man nu 
kunde forska själv hemma på kam-
maren. Det finns en social bit med 
på träffarna som man går miste om. 
Man pratar släktforskning, vad som 
händer på bygden och mycket annat. 
Nu kan man till och med topsa sig 
för att se vilket DNA man har för att 
finna sina rötter. Vad bli nästa teknik 
att prova?
Tack än en gång för denna tid och 

jag önskar alla...

God Jul &
Gott Nytt År
Bjarne Larsson, ordförande

Detta är nu sista gången som 
jag skriver under rubriken 
Ur ordförandens synvinkel.
Jag har bestämt att jag avgår efter 

13 år som ordförande i Bjäre släktring 
i samband med årsmötet den 13 mars 
2017. Jag vill passa på att tacka alla 
som har hjälpt mej under denna tid 

och att jag har fått det förtroendet 
att få vara ordförande.
Att jag lämnar ordförandeposten 

innebär inte att jag lämnar Bjäre 
släktring utan hoppas att det finns
något annat i styrelsen för mej. Det 

har varit inspirerande att få jobba i 
föreningen med de olika projekten 
vi haft och har samt att få hjälpa de 
som är nybörjare och även de som 
har kört fast i sin forskning.
Det som har varit intressant 

under de år som jag har varit med 
i föreningen är utvecklingen inom 
forskningen. Vi började forska med 
hjälp av rullfilmer, sedan mikrokort 
och nu är det mest Internet och 
ArkivDigital med sitt material vi har 
som hjälpmedel.

Ur ordförandens synvinkel
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De senaste åren har antalet släktforskare som tagit 
DNA-test ökat kraftigt, och intresset för det är mycket 
stort. Här skall jag försöka förmedla grunderna och ge 
lite tips på litteratur och länkar.

DNA ärvs från mor och far med 50% från varje förälder, 
dock helt slumpmässiga delar och två barn kan ärva 
olika delar. De tester som vi släktforskare kan göra ser 
på mängden DNA som är gemensam med andra utförda 
tester. Ju mer gemensamt och ju mer ”långa bitar” som är 
gemensamt, desto närmare släkt.

Varför skall man testa sig? 
DNA-test ersätter inte en stark pappersforskning. Men den 
kan verifiera pappersforskningen. För mig så har jag bland 
annat verifierat tillbaka till slutet 1700-talet på en linje jag 
delar med en fem-männing i USA. Man hittar nya släktingar, 
sådana som är intresserade av släktforskning, och vi vet ju 
alla hur sällsynta dom är. Både i Sverige och i USA som 
ligger före när det gäller dessa tester. Man kan med tur 
och mycket jobb lösa problem som fader okänd t.ex.

Hur testar man sig?
Det finns främst två alternativa bolag för oss som testar 
oss. FTDNA.com och Ancestry.com. FTDNA används av 
de flesta svenskar som testat sig. Främst eftersom Ancestry 
först nyligen börjat sälja till boende i Sverige. Jag rekom-
menderar på det starkaste att välja FTDNA såvida man 
inte enbart letar efter saknade USA-emigranter. 

Man beställer ett så kallat topsnings-kit. När det kommit så 
ser man till att inte ha ätit på ett par timmar. Sedan skrapar 
man sig c:a 30 sekunder på insidan av kinden. För säker-
hets skull med två olika pinnar. Gör inte ont och är inte 
obehagligt. Topsen skickas tillbaka till USA där labbet 
efter 6-10 veckor presenterar resultatet. Testen håller c:a 
20 år. Så man behöver bara testa sig en gång och kan 
sedan beställa nya tester utan att topsa sig igen.

Efter att testet är klart får man en lista med sina träffar. 
Eftersom man själv nyttjat väntetiden med att ladda upp 
ett eget släktträd (Gedcom eller bygg upp) så blir man 
glad av att se att i alla fall var femte träff kanske har ett 
träd att titta på. Snabbt sorterar man bort de flesta utan 
träd, men kontaktar de som är ”närmast” på mail.

Vilka är de viktigaste testerna och vad kostar det?
Autosomalt DNA-test är det vanliga för släktforskare att 
börja med. Man får normalt mellan c:a 200-1000 träffar 
på folk man är släkt med. Av dessa kanske man klarar av 
att reda ut ett tiotal, och ana sammanhanget på ytterligare 
ett 30-40 tal. Resten är så avlägsen släkt att det sällan går 
att reda ut om inte båda har mycket bra pappersforskning.  
Ancestry säljer bara Autosomala tester, hos FTDNA kallas 

detta testet Family Finder och båda bolagen brukar debi-
tera 99 USD + c:a 10 USD i frakt, dvs runt en tusenlapp. 
Runt jul och släktforskardagar brukar man köra kampanjer 
som sparar kanske 20 USD.

Y-DNA-test kan bara testas på män (kvinnor ärver inte 
detta). Det testar i rak fars-led och ger dig din så kallade 
Haplogrupp. Tester finns i flera olika prisnivåer beroende 
på hur komplext det är. Från c:a 1500 kronor till 5000 
kronor för ett ”BigY”. Men då får man sin exakta plac-
ering i DNA-trädet. För mig och en annan forskare i 
Svealand innebar detta att vi fick en ”egen” grupp med 
bara vi två i. Y-DNA är kanske lite överkurs för många, 
men det ger en historisk inblick i människans utveck-
ling och man bidrar faktiskt aktivt i forskningens tjänst 
(utvecklingen av DNA-trädets grenar har exploderat efter 
att släktforskare börjat testa sig). De träffar man får är 
ofta inom 100-500 år eller i ännu fler fall långt före Jesu 
födelse. Y-DNA är bra för att leta efter ”fader okänd”. Om 
man är man (eller har bröder eller far/farfar i livet) så kan 
man testa för Y, notera att det får bara vara män ända till 
den okände fadern. Om man har det så har en man som 
man vet är rak mans-ättling från den ”misstänkte” fadern, 
kan man testa denna. Då får man med stor säkerhet ett ja 
eller nej på om det antagande man har är sant.

MtDNA, mitokondrieDNA testar på mödernet på samma 
sätt. Eftersom män ärver mitokondrieDNA kan män testa 
detta också. Mutationstakten, vilket styr bedömningen av 
släkt, är här c:a 1 per 2000 år (till skillnad från Y där den 
är 1 per c:a 100 år), vilket gör att dessa träffar är avsevärt 
mer avlägsna. Men även här är det ett historiskt perspektiv 
man får på köpet. Priset c:a 1500-2000 kronor.

Vem skall man testa först?
Ju äldre desto bättre. Främst kvinnor bör testa sin far eller 
farbror tidigt. Alternativt bror. Genom att ta ett autosomalt 
test på dessa säkrar man upp möjligheten att senare göra 
ett Y-test på det. PÅ samma sätt testa gärna mor. Testar 
man på både mor och far så kan man enkelt utröna på 
vilken sida träffarna man får på sitt eget test hör hemma. 

Ett litet varningens ord.
DNA ljuger inte. Om du hör dina föräldrar tveka så 
kanske du inte skall testa dig. Det finns forskare som fått 
större överraskningar än dom väntat sig. Att inte vara far 
till sitt barn, eller inte vara barn till sin förälder är inget 
man vill finna ut på detta sättet. 

Slutord
Passa på och testa er! Med många Bjäringar testade kan vi 
lyfta traktens släktforskning ett snäpp till.

DNA-test
- nytt sätt att bredda släktforskningen

Av Martin Johnsson
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Mina fyra bästa träffar. Edward Duffy, anor från Båstad och min tremänning 
på mammas sida. Bedöms vara 2nd-4th cousin (dvs tre-fyrmänning). Arthur 
Jonsson (Jönsson hette hans farfar i Sverige), anor från Svedala och fyrmän-
ning på pappas sida. Båda är släkt med en tredje person som jag har mycket 
svagare träff på. Det är en gåta vi ännu inte löst. Troligen var ju därför mina 
föräldrar släkt, kanske 7 till 8-männingar. De två träffarna jag dolt har jag 
ännu inte räknat ut hur vi är släkt.

Läsa mer:
Peter Sjölund är den store före-
läsaren/kunskapskällan i Sverige. 
Hans bok ”Släktforska med DNA” 
(ges ut av släktforskarförbundet) är 
en mycket bra ingång till ämnet.

Karin Bojs (vetenskapsreporter) 
har skrivit en riktigt bra bok: ”Min 
europeiska familj: de senaste 
54 000 åren”. Boken beskriver 
mänsklighetens vandringar och 
DNA-forskningen utveckling på ett 
språk som gör att man vill bläddra 
till nästa sida även när klockan är 
mycket.

Web-adresser:
www.familytreedna.com/ för den 
som vill testa sig. Här finns massor 
att läsa också.

www.ssgg.se/ den svenska officiella 
organisationen för genetisk gene-
alogi. Mycket att läsa, på svenska.

www.gronastubben.se/wordpress/ 
Magnus Bäckmarks blogg, en av de 
duktigare i Sverige. Ofta avancerat 
men även ofta bra läsning för oss 
vanliga dödliga.

www.dnaacademy.se/ Peter 
Sjölunds och Christina Sagerstens 
nybildade bolag som skall ha 
online-utbildningar i ämnet.

My origins. En tankeväckande men ganska grov bedömning av mina rötter 
baserat på ett urval testade personer i respektive område. Afghanistan (2%) 
så klart den mest spännande gåtan (kanske förklaringen till ”den spanske 
sjömannen”). För Finland misstänker jag att på farfars sida kan det finnas 
gener från skogsfinnar. England troligen så att gener från Vikingar (eller 
seglande Bjäringar…) sammanfaller.

Släktforskningens Dag
Tema: Sjöfolk

Kanske var morfars far eldare, och farmors far 
matros? Många är vi som har havets folk i våra 

släktled.

lördagen 18 mars 2017
kl. 10.00-15.00

i Båstads kommunhus
I samarbete med Båstads kommun

Mer information kommer på hemsidan

Föredrag om DNA i släktforskningen
av Lena Sohlberg

”Släktforskning med hjälp av kyrkoböcker täcker som mest 
några hundra år. De som har till exempel adliga anor har kunnat 
komma något längre. DNA-test har nu blivit så billiga att det 
är möjligt för gemene man att bekräfta eller vederlägga redan 
kända släktskap samt hitta nya släktingar. När det gäller raka 
fars- och morslinjer går det att komma tiotusentals år och mer 
bakåt i tiden och även se historiska folkförflyttningar. Och 
inte bara det. Adopterade och hittebarn hittar sina biologiska 
familjer. Familjehemligheter avslöjas. Lena Sohlberg Wagner, 
specialist i allmänmedicin, distriktsläkare på vc Höör, släktfors-
kare med kända rötter i Västsverige och Skåne, berättar om sina 
egna upptäckter.”
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Släktforskar Ni i Hjärnarp?
Då behöver Ni 

Familjerna i Hjärnarps gårdar och torp 
1670—1820

Birgitta Norbrings fantatiska arbete med att sam-
manställa  familjerna och deras torp och gårdar i 
Hjärnarps socken och som Bjäre Släktring nu förval-
tar. Detta är ett material som kan användas av både  
nybörjare och proffs. 

Till höger ser ni exempel från Birgitta Norbrings fantas-
tiska arbete, ett utdrag ifrån Werjesby Nr 7, Kyrkogården.

 
 

Werjesby Nr 7, Kyrkogården
Kyrkogården Del Aa
1/32 mtl.

Olof Gudmundsson åbo 1699-1701, död före 1709.
Gift med Bereta, död efter 1709.
Barn: Bengt född c:a 1678 (Cath.), åbo här i 
gården.
Boel ” ” 1690 (Cath.), hemma här 1711.
Kirstina född c:a 1696 (Cath.)

Bengt Olsson född c:a 1678, åbo här 1702 
(städsmål då enl. kyrkoräkensk.). Rusthållare
1706. Han är ogift 1709-1711, finns kvar 1713, men 
1718 är denna del öde

Priset är 200 kronor + USB minne och porto alltså 
endast 260 kr. 
Detta arbete kan Ni köpa direkt ifrån Bjäre Släktring. 
Enklast köper Ni det genom att sätta in 260 kr på vårt 
Bg 360-6688. Märk talongen med B.Norbring. 
Vill ni veta ner om Birgittas arbete, Hjärnarps gårdar 
och torp så ring Göran Toral, 0708-58 57 91 

En perfekt julklapp till släktforskaren!!

Efterlysningar!
Två bilder som jag saknar en del namn på.
Kontakta Kenneth Nilsson för att komplettera 
bilderna.

E-post: kenneth@bjarenet.com
0431-732 76 eller 070-553 85 49

Bilden ovan: Landstormen, Hovs hallar 1914.
Några personer är nedskrivna på bilden. Från 
vänster: Bengt Diktus, (okänd 1), Arvid ???, 
(okänd 2), (okänd 3), Ola Petter, (okänd 4), 
Oskar Olsson, Pär Gottfrid, Otto Nilsson.
Uppe i backen står Henry, Sture, Axell.

Till vänster:
Hallavara skola 1933.
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Nu kan vi äntligen lämna besked om projektets fram-
tid! Vid styrelsens möte i helgen bestämdes att ut-
givningen av Sveriges Dödbok 7 kommer att ske i två 
steg:

1.    I november 2017 ges en förhandsversion ut, som 
planeras kunna innehålla ca 2/3 av det nya materialet.  
Förutom uppgifter för perioden 1860–1900 för de försam-
lingar som hunnit registreras klart kommer skivan också 
innehålla uppgifter om döda åren 2014–2016. Ambitionen 
är att också få med så mycket som möjligt av rättelser och 
kompletteringar till Sveriges Dödbok 6.

2.    I november 2018 kommer den slutliga versionen av 
Sveriges Dödbok 7 omfattande kompletta uppgifter för 
perioden 1860-2017.

Med detta upplägg hoppas vi kunna tillgodose såväl 
mångas önskan att redan 2017 få tillgång till nytt material, 
säkerställa kravet på god kvalitet och undvika en alltför 
stor påverkan på förbundets likviditet. Förhandsversionen 
kommer att säljas till ett lägre pris än slutskivan.

Vad innebär då det här för oss registrerare? Jo, ett slut- 
datum för att få med material till förhandsskivan sätts till 
1 juli 2017. Ni som har möjlighet att jobba med 1900-tals- 
material uppmanas att prioritera kompletteringar av detta 
material. Arbetet fortsätter därefter i ytterligare ett år för 
få ett så fullständigt material som möjligt till november 
2018. Deadline till slutskivan blir därmed 1 juli 2018.

Som lite kuriosa kan vi här nedan se hur duktiga vi varit 
och är! Antalet klara registrerade poster per månad visar 
på en fin trend, och vi måste försöka hålla den för att klara 
av målen som är satta för skivorna. Det ser bra ut och 
mycket talar för att november blir ett nytt månadsrekord!

God Jul och Gott nytt NÅDD-år!
Anders Berg
Projektledare
Epost:  dodbok@genealogi.se
Facebookgruppen: https://www.facebook.com/
groups/1797004830532076/

Namn åt de döda
ur: Månadsbrev 2016-11 för Namn åt de döda

1704 församlingar/delar är klara 
2016-11-24 med ca 1 400 000 poster 
och vi är ca 425 aktiva registrerare 
(enskilda och föreningar)
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Den 8 Maij 1821 dog och den 25 begrofs Contracts 
Prosten öfver Bjära Härad Prosten och Kyrkoherden 
Högärevördige och Höglärde Magister Herr Hans 
Petter Wennerberg uti Förslöf Prostegård. Död af 
ålderdomssvaghet, 70 år 10 månader och 22 dagar 
gammal.

Vice pastorn hade fått i uppdrag att skriva av och föra 
in H.P. Wennerbergs egenhändiga levnadsbeskrivning 
i Förslövs dödbok vid hans död, där den också finns 
nedtecknad. Nedanstående är en förkortning av 
beskrivningen som i kyrkboken är skriven i ”jag-form”.

Den 18 Juni 1750 föddes Hans Petter Wennerberg i 
Torekov och han var son till Lotsinspektoren och Ami-
ralitetskommissarien Edward Benedict Wennerberg och 
hans hustru Margaretha Friedrichsson. Han var den tredje 
av 11 söner och han säger att föräldrarna ansåg, att det 
var viktigt att sönerna fick en god utbildning och därför 
anställdes informatorer i deras hem under mer än 20 år. 
År 1764 skrevs han in som student i Lund och vistades 
där till år 1769, då han fick anställning hos Överstelöjt-
nanten och Friherren Kaulbars i Stralsund och han hade 
fyra söner.  Wennerberg skriver att han var ung, oerfaren 
och okunnig i det tyska språket, men att han blev behand-
lad som ett barn i huset.

I mitten av december 1770 hände en svår olycka i Stral-
sund, då ett av de största kruttornen vid Tribsee Port flög 
i luften och orsakade stor förödelse. Wennerberg tackade 
Gud för att han och de unga baronerna inte kom till skada. 

Fem dagar senare kom ett rysligt åskoväder över staden 
och han förmodade att det blev så starkt genom samlade 
krutpartiklar, som fanns i luften. Blixten slog ner i nästan 
alla kyrktornen. Under sin anställning i Stralsund reste 
han till Lund för examination hösten 1771 och fick sin 
Filosofie Magisters examen följande vår. 

Efter att ha besökt Greifswald och andra orter reste han 
i April 1773 sjöledes direkt från Stralsund till Torekov. 
Under denna resa tänkte han mycket på att han i sin 
barndom önskat bli sjöman och att det inte var förrän vid 
studierna i Lund, som han fick håg för predikoämbetet. 
I Torekov stannade han inte länge utan for vidare till 
Göteborg, där han fått anställning hos Jacob Habicht, 
som var Kapten vid Ostindiska kompaniet och han hade 
två söner. Han skriver också om sin vänskap med Nils 
Bredberg, som var informator hos Direktör Jonas Malm 
på Säteriet Backa. Den senare var direktör vid Ostindiska 
kompaniet och Wennerberg menar att han hade inflytande 
över hela hans levnadslopp. 

Vårterminen 1775 var han i Lund med sina elever, men 
hans anställning upphörde och han tillbringade vintern 
1776 i Torekov, varifrån han kallades till Göteborg för en 
anställning som rektor vid tyska skolan. Han var övertygad 
om att han skulle bli rektor där, men då erbjöds han en 
skeppspredikantsyssla vid Ostindiska kompaniet på Direktör 
Malms rekommendation. 

I januari 1777 avseglade han med skeppet Stockholms 
Slott med destinationen Kina. Resan var flera gånger farlig, 

Av Cecilia och Alf Nilsson

Hans Petter Wennerberg
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en gång var elden lös och under en svår orkanstorm i 
Kinesiska sjön, slog åskan ner i skeppet, skadade stormas-
ten, dödade tre män och skeppet fylldes med svavelrök. 
De ankom till Kina den 8 augusti efter 201 dagar. Efter 
tre dagar i hamn slog åskan ner i förmasten, dock utan så 
svåra påföljder som förra gången. I januari 1778 började 
återresan och under den förekom ingen storm, vilket han 
tackade Gud för, ”ty skeppet var så gammalt, stormas-
ten så bräcklig, att vi varit förlorade, om sådana orkaner 
inträffat, som vi måste utstå vid senare resor.”

År 1779 blev han tillsatt som skeppspredikant på skeppet 
Lovisa Ulrika och han förtrogne vän Bredberg var på det 
andra skeppet, liksom vid förra resan. De seglade från 
Göteborg i Mars 1779 och kom till Canton i slutet av 
september. Återresan startades på julafton och de kom till 
Göteborg i juni 1780. Sin sista resa gjorde Wennerberg 
med skeppet Gustaf III och de gick ut i februari 1781, 
kom till Canton i september, startade återresan i januari 
1782 och kom till Göteborg i juli.

Under den sista resan blev han mycket sjuk, men han 
kunde merendels predika. Han skriver om den kärlek, 
vänskap och det förtroende han åtnjutit på dessa resor. 
Han säger att han fått Herrens välsignelse och att han 
fått mer än vad man kunde tänka sig eller bedja om. Han 
skriver också: ”Det är märkeligt för mig att jag predikat 
på visst sätt i alla fyra werldens delar: I Europa, Asien och 
Africa och äfven i America såwida att jag hölt predikan 
ombord mellan Brasilien och Öjarne Ascentare der utan-
för.” Vid hemkomsten blev han erbjuden tjänsten som 
pastor vid tyska församlingen i Göteborg och verkade där 
en tid.  Då hans hälsa förbättrades reste han till Lund och 
undergick en Pastoral examen hösten 1782.

Från September 1783 tjänstgjorde han som Pastor i 
Förslöv och Grevie och i december 1784 efterträde ha sin 
företrädare prosten Ingelgren som kyrkoherde i församlin-
gen. Han skriver 

”Jag har visserligen i allt detta igenkennt ett Herrens nå-
diga förande och under alla bekymmer kunnat trösta mig 
däraf Herren sänt mig hit. Ack! Att jag i evighet och må få 
lovsångsämnen af frukten utaf min hitkomst.” Han skriver 
också ”Wid min hitkomst var wäl mycken okunnighet 
och oordning i dessa socknar, men Herren öppnade snart 
många hjertan, att de gåfvo ackt på Herrans ord.”

Hit sträckte sig Hans Petter Wennerbergs berättelse, men 
vice Pastorn gjorde en del tillägg.

1791 blev Wennerberg hedrad med Prostnamnet och 
skötte en längre tid denna syssla i Bjäre Härad. År 1811 
förordnades han till Häradsprost. Han var en av de förste 
som kallades till ledamot i Evangeliska Sällskapet och se-
dan till medlem i Bibelsällskapen i Stockholm och Lund. 
Han var också den förste i Häradet som tänkte på en för-
bättrad prästänkekassa och en stiftelse härför bildades. 

År 1785 ingick han äktenskap med Direktören vid Ostin-
diska kompaniet Jonas Malms yngsta dotter Anna Maria. 
Med henne levde han i ett lyckligt äktenskap i nära 36 år 
och de fick fem barn, tre söner och två döttrar, ”af vilka 
två söner redan i yngre åren gingo före honom till den 
himmelska glädjen”. 

Vice Pastorn forsätter sedan med att berätta om Wennerbergs 
Gudfruktighet och kyrkliga gärning. Slutligen berättar han 
ingående om hans långvariga sjukdom. Enligt Personhis-
torisk tidskrift berättade gammalt folk om att han sysslade 
med besvärjelser, handpåläggning o.d. Fyra år före sin 
död fick han ett svårt näsblod och samma år som han dog 
fick han två slaganfall.

Tavlan till vänster är försedd med två kistplåtar av silver 
och texten förtydligas nedan.

Här hvilar hyddan efter Herr Contracts Prosten 
Kyrkoherden Magister Hans Peter Wennerberg. 
Anden är saligt förlossad den 8 Maij 1821.
Jag hafver kämpat en god kamp, jag hafver fullbordat 
loppet, jag hafver hållit tron: Här efter är mig förvarad 
rättfärdighetens krona vihlken Herren mig gifva skall på 
den dagen, den rättfärdige Domaren, men icke mig 
allenast utan alla dem som älska hans Uppenbarelse.
2 Tim: 4.7.8

Ingen ting kan skilja mig ifrån Guds kärlek, som är i 
Jesu Christo. 
Där hafven i profvet.
Att himlen härlighet är mig beredd jag vet.
Dät namn som mig är gifvit är i Guds 
bok inskifvit. Min frid skall der ej störas, min lovsång 
evigt höras.
Sv. Ps. B. 458. v 8.  

Källor: Förslöv födelse/dödbok 1749-1828, sid 714-722. 
          Personhistorisk tidskrift/Åttonde årgången 1906.
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Nils Peter Petersson var född i St Petri Förs. i Malmö 
den 10/11 1819 och var son till tunnbindarmästare Olof 
Jacob Petersson och hans hustru Othiliana Christina 
Ljung. 1837 blev han student i Lund och började läsa 
teologi för att bli präst. Efter att ha varit adjunkt i Ullstorp 
och Tryde kom han till Hörby som vice pastor och där 
träffade han sin blivande hustru Emelie.

Emelie Sofia Weibull föddes den 22/4 1824 i Hörby 
och var dotter till prosten Nils Magnus Weibull och hans 
hustru Anna Christina Barfoth. Båda Emelies föräldrar var 
döda, då hon gifte sig år 1750 med nödårspredikanten i 
Gråmanstorp Nils Peter Petersson. Därför var det hennes 
farbror Nils Weibull, postmästare i Landskrona, som gav 
sitt skriftliga samtycke till äktenskapet.

Efter ett år i Gråmanstorp flyttade N P Petersson med 
hustru och en son till Riseberga, där han blev regements-
pastor vid Norra Skånska infanteriregementet. Han fick 
titeln hofpredikant efter att ha hållit en predikan, som 
kungen närvarat vid, dagen före en fanutdelning vid 
Ljungbyhed.  Elaka tungor i släkten påstod, att det 
berodde på att han höll en så kort predikan, men det 
tycks ha varit en vanlig titel i Riseberga.

Efter nitton år i Riseberga blev N P Petersson 
kyrkoherde i Hjärnarp och Tåstarp. Han flyttade med 

hustru och sju barn, fyra söner och tre döttrar, till Hjär-
narp och efter ett år kunde de flytta in i den nybyggda 
prästgården.

Allén upp mot Hjärnarps prästgård.

Under hela sin prästerliga verksamhet var han flitigt 
använd i offentliga uppdrag och framför allt åtog han 
sig ekonomiska och administrativa uppgifter. Han var 
också medlem i diverse föreningar.  Den stora branden i 

Av Cecilia och Alf Nilsson

Hofpredikant N P Petersson 
och hans hustru Emelie Weibull
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Fler konfirmationskort?
Jag söker konfirmationskort från hela Bjäre.

Hör av er och berätta vad ni har 
till Thommy Svensson

thommy@bjareslaktring.se
0768-008430

Båstad år 1870 inträffade strax efter 
att han tillträtt sin tjänst i Hjärnarp 
och han blev djupt engagerad i den 
riksomfattande insamlingen.  Hans 
företrädare, kyrkoherde J S Gahm 
försökte starta ett sockenbibliotek, 
men fick inte församlingen med sig. 
Nio år senare lyckades det för N P 
Petersson att starta ett bibliotek för 
hela socknen och han blev ord-
förande i styrelsen.  Hjärnarps Spar-
bank bildades år 1871 på initiativ 
av N P Petersson och i en skrift som 
sparbanken gav ut till sitt 75-årsjubi-
leum, står det att hovpredikanten var 
en man med framåtanda, en över-
tygande talare och mycket mån om 
socknens utveckling. Han ansträngde 
sig för att få västkustbanan dragen 
genom Hjärnarp och Stavershults-
dalen i ställer för genom Förslöv och 
Sinarpsdalen, men sockenpamparna 
vågade inte offra det kapital, som 
krävdes för att gå emot Båstadsin-
tresset.  Han lär ha tagit väldigt illa 
vid sig av detta.

De senare åren av sitt liv var han 
märkt av sjukdom och från 1887 
bodde han i Landskrona, där han dog 
den 27/3 1889.

Året efter makens död skrev sig 
Emelie Weibull i Landskrona och 
där bodde hon tillsammans med sina 
två yngre döttrar i sex år, innan hon 
tillsammans med dem flyttade till 
Malmö. Där dog hon på Allmänna 
sjukhuset den 9/2 1899.

Vid sidan om obelisken över N P Petersson och Emelie Weibull fanns tidig-
are en mindre sten över döttrarna Emelie Eline Laurentia Petersson, född 
den 28/4 1854 i Riseberga och död den 14/4 1913 i Malmö samt Helene 
Carolina Sofia Petersson, född den 25/9 1855 i Riseberga och död den 13/4 
1929 i Malmö.

Källor: 
Kyrkböcker. 
Lunds Stifts Herdaminnen för Åsbo och Bjäre kontrakt. 
Hjärnarpsbladet Mars 2007, ”Historien om Hjärnarps bibliotek” 
av Karl-Axel Sand.
Bjärebygden 1955, ”Hjärnarps Sparbank 75 år” av 
Em. Collin.
Hörsägen.

Missa inte!
Årsmötet och

Släktforskningens dag!
Läs mer på

tidningens baksida.
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Förslövs IF är nästa lag i vår serie om fotbolls-
klubbarna och deras tidigaste historia.

Fotbollen lät vänta på sig i Förslöv. För här var det 
gymnastiken som var den ledande idrotten. 1926, den 
2 mars bildades Förslövs Gymnastik  Förening. Den 
första ledaren och instruktören var folkskolläraren 
John Ek som även var förenigens första ordförande.

1928 började föreningen att bedriva verksamhet i 
Kyrkskolan.

1927 väcktes ett förslag om att föreningen skulle 
starta en verksamhet med den, nya starkt ökande 
idrotten som kallades fotboll. Samtidigt föreslogs att 
man skulle ta upp friidrotten i sitt program.

1932 är en viktigt år för föreningen. Då anlades den 
första fotbollsplanen i Önnarp, där ett område hade 
arrenderats året innan för den ringa kostnaden av 150 
kronor per år. Bjärserien i fotboll startades detta år 
och naturligtvis deltog Förslöv med ett A-lag i serien. 
Vid årsmötet 1932  beslutades också att föreningen 
skulle  byta namn till Förslövs IdrottsFörening

Föreningen blev fort trångbodda i Önnarp och ett 
större markområde behövdes för alla aktiviteter man 
hade för unga och gamla. Två hektar åker i utkanten 
av byn införskaffades för 5000 kronor. Med hjälp av 
skolbarn och beredskapsarbete kunde planen besås 
och i augusti 1934 kunde Bjärevallen invigas under 
pompa och ståt.

Förslövs IF
Av Göran Toral

Bilder: Förslövs IF
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Några snabba om Förslövs IF:
1933 bedrevs allmän idrott, bland annat löpning, 
 diskus, spjut och längdhopp.

1937 bildades föreningen Bjärevallen u.p.a., 
 ekonomisk förening som skulle förvalta och 
 administrera  idrottsplatsen

I början av 1940-talet blev orientering väldigt pop-
ulärt och Förslöv deltog i Riksorienteringen.

1944  anläggs löparbanor och hoppgrop  

1946  byggdes läktaren

1949 startades bordtennissektion och ungdoms- 
 avdelning

1951 spelades det revy

1957 ordnades den första Midsommarkarnevalen. 

Bygdegårdsföreningen var arrangör av Midsom-
markarnevalen de första åren men sedan tog idrotts-
föreningen över och karnevalen lever ännu till glädje 
för förslövsbor, sommarboende och andra bjärebor.

Förslövs IF har fortsatt att utveckla och moderniserat 
Bjärevallen och har idag en stor aktiv ungdomsavdel-
ning speciellt inom innebandyn.

Mest aktuellt för föreningen är att Jonathan Paulsson 
med Förslövs IF som moderklubb blivit uttagen till 
innebandylandslaget 2016.

Övre raden från vänster: Ordförande Henry Wester, Bengt Ahlgren, Hasse Hansen, Rune Ahlgren, Åke Hansen, Börje 
“Nacka” Hansen, Åke Gabrielsson och lagledare Ove Gustafsson. Nedre raden från vänster: Göran Pettersson, Sten-
Åke Jönsson, Stig Nilsson, Sven Ottosson och Ingemar Dahl.
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Bilder ur Thure Karlssons bildarkiv.

Foto från Bjäre

Till vänster:
Mäsinge, Västra Karup
Otto Johansson med dottern Lily (gift med 
Herman Nilsson i Killeröd) och hustrun 
Matilda Karlsson.

Bilden nedan:
Uddens stenkross i Hallavara 1915.
Överst från vänster: Oskar Larsson (Haga), 
Alfred Linde, Nils Svensson (Haga), Karl B 
Larsson (Segelstorp), Joel Linde.
Nedre raden från vänster: Nils Larsson 
(Troentorp), Pauli Hjelm (Dearp), Bengt 
Bengtsson Hall (Segelstorp), Anton Dock 
(Kattvik) och Julius Hansson (Kattvik).
Ägare till krossen var Nicklas Nilsson.

Bilden ovan:
Litet jordbruk i Dearp, Hov.

Karolina och Oskar Nilsson.

Bilden ovan:
Ödegården, Torekov
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Våra sponsorer gör det möjligt att ge ut Bjäreanor

Allt inom byggnadsplåtslageri
för villa och industri

Takbyten | Renovering | Montage | Stålhallar

John 0703-21 27 92   john@hjarnarpsplat.se 
www.hjarnarpsplat.se

VÄLKOMNA TILL... 

En riktig bygghandel

Båstad - Förslöv - Grevie - Laholm - Munka Ljungby - Ängelholm

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

Vinter på Bjäre

Foto: Ove Johansson

Tel. 0431-36 38 02 • mobil 070-363 80 48
Åldermansgatan 2, 269 78 Torekov

Foto: Georg Ohlsson

Foto: Georg Ohlsson
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Porto
betalt

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

Kallelse till

Årsmöte
Bjäre släktring

Församlingshemmet,
Hallavaravägen 8 i Hov

månd. den 13 mars 2017 kl. 19.00

Föredrag av Bengt Bengtsson
från Östra Karup,

om en emigrants hemkomst.

Motioner och skrivelser skall var inkomna 
senast 6 februari 2017

Eventuella avsägelser skall vara inkomna 
senast 6 februari 2017 till Valberedningen/

styrelsen.
För vidare info se hemsidan.

Släktforskningens Dag
Tema: Sjöfolk

Föredrag om DNA i släktforskningen
av Lena Sohlberg

lördagen 18 mars 2017
kl. 10.00-15.00

i Båstads kommunhus
I samarbete med Båstads kommun

Läs mer på sidan 5.


