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

Postgiro 83 82 59-0 Medlemsavgift 120:-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Årsmöte
lördagen den 23 februari.

• Öppet hus
Tisdag 22/1 kl. 13.30-16.00

värdinna Britt Bengtsson
Onsdag 30/1 kl. 19.00-21.00

värd Lennart Wallin
Tisdag 18/3 kl. 13.30-16.00

värdinna Gun Pålsson
Onsdag 2/4 kl. 19.00-21.00

värd Lennart Wallin
Tisdag 22/4 kl. 13.30-16.00

värd Thommy Svensson

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

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

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

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

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

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

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

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

Så var det tid igen att fatta pennan för att
summera vad som hänt sedan sist.

Det har varit en del aktiviteter i kommunen som vi
har deltagit i. Det har också varit riksstämma i
Halmstad vilket var mycket trevligt. Vi fick gjort bra
reklam för vår förening och fick sålt lite av vad vi
har att erbjuda.

Anbytardagen i höstas i Laholm tillsammans med
Södra Hallands släktforskarförening, Knäreds släkt
och hembygdsförening och Bjäre släktring var mycket
trevlig. Det var stor uppslutning, cirka 50 personer
besökte oss. Det har även varit bra uppslutning på
våra möten i lokalen vilket har gjort att man har
tyckt att det har varit värt all den tid man har lagt i
föreningen. Det är ett glatt gäng som möter upp på
månadsmötena.

Lite nytt material har införskaffats så gör gärna ett
besök i lokalen. Se tider i vår kalender både i tidningen
och på hemsidan när vi har öppet hus och andra
möten.

Den nya hemsidan är klar så det är bara att logga
in sig. Har ni problem med inloggningen så hör av er
så hjälper vi gärna till. I denna tidning finns en
artikel om hur du ska gå till väga.

Nu har vi det nya året framför oss och med nya
satsningar och även projekt som ännu inte är
avslutade. Det är bland annat gravstensinventeringen.

Tack för ett trevligt år.
God Jul och Gott Nytt År

Bjarne Larsson

Kallelse till

Årsmöte
Bjäre Släktring

i Församlingshemmet, Förslöv
lördagen den 23 februari

kl. 14.00

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar ges

intressant föredrag
(Vid pressläggning ännu okänt)

Välkomna!
Eventuella avsägelser skall vara inkomna till styrelsen

senast den 31 december 2007
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Ebner Nelson
av: Magnus Persson

Som de flesta medlemmar i föreningen
vet så forskar jag i första hand om de tusen-
tals emigranter som lämnade Bjärehalvön
för ett nytt liv i Amerika under 1800-talet
och det tidiga 1900-talet. Historien som
jag ska berätta i den här artikeln blev jag
uppmärksammad på då jag sökte på
Internet efter folk födda på Bjärehalvön
och avlidna i Amerika. Det jag hittade var
ett biografiskt utdrag ur en amerikansk
bok som handlade om en man vid James
Nelson vars far Ebner B Nelson uppgavs
vara född i Torekov 1828.

Som en del läsare säkert kommer ihåg så skrev jag
ett inlägg på Bjäre släktrings nya forum angående
detta, främst eftersom jag inte kunde hitta honom i
Torekovs födelsebok mellan 1823 och 1833.
Förklaringen till detta var enkel, han var inte född i
Torekov utan i Västra Karup. Ebner B Nelson var
född som Ebbe Nilsson den 19 april 1828 i Slättaröd
och son till Nils Andersson (1796-1864) och Boel
Nilsdotter (1787-1848).

Enligt informationen från Amerika kom Ebbe från
en sjöfarande familj, och det stämmer till en viss del.
Huruvida hans far Nils varit sjöman är oklart, men
hans morfar Nils Ebbesson från Faritslöv var i alla
fall skeppare. Ebbes liv till sjöss återges enligt
följande: “Under hans långa liv till sjöss besökte han
nästan alla hamnar av kommersiell betydelse i
världen och upplevde många hisnande äventyr och
svårigheter. Vid ett tillfälle gick det hål i botten på
skeppet och hela besättningen tvingades pumpa för
att fartyget inte skulle sjunka. Nilsson blev utmattad
och föll ned avsvimmad på fartygsdäcket men blev
väckt av kaptenen på ett fartyg som kommit till
undsättning.”

Den 24 januari 1848 hittade man guld vid Sutter’s
Mill i Kalifornien och en av historiens största
guldrusher inleddes. Inom ett år hade över 300 000
människor, mest män, begivit sig till Kalifornien för
att leta guld. Ryktena om hur enkelt det var att göra
sig en förmögenhet gjorde att många sjömän som
kom till Kalifornien helt enkelt övergav sina fartyg
och begav sig iväg för att leta guld. Till Kalifornien
kom Ebbe Nilsson med sitt fartyg omkring 1848 och
enligt historien så övergav han också sitt fartyg och

begav sig ut för att leta guld. Var han befann sig
1849 och 1850 är okänt men i mars 1851 hittade
man guld i norra Kalifornien på en plats som kom
att kallas Yreka belägen i Siskiyou county. Knappt
en månad senare, i april 1851 hade över 2.000
guldgrävare anlänt till området. I juni samma år hade
en “boomtown” vuxit upp i området, denna stad
döptes till Yreka. Hit kom Ebbe Nilsson, eller
Ebner Nelson som han nu kallades, för att gräva
guld. Han var verksam på platser som Eagle Gulch,
Yreka och en plats som kom att kallas Nelson Hill
efter honom. Omkring 1858 gifte han sig med en
irländska, Catherine Doherty, kanske i San Francisco.
Enligt den amerikanska folkräkningen 1860 så
bodde familjen i Yreka och här hade deras son
James Nelson fötts den 26 maj samma år.

1863 lämnade familjen Yreka och flyttade norrut
till Oregon där Ebner arbetade i olika gruvor i Grant
county under några år innan han skaffade sig land
vid Butter Creek nära Vinson i Umatilla county,
Oregon. Här bosatte sig familjen och byggde upp en
stor gård där man födde upp boskap.

1878 utbröt oroligheter när indianerna i nordvästra
USA tog till vapen för att försvara sitt land mot de
vita nybyggarna. Den 27 maj 1878 överfölls ett
boskapsläger i Idaho av Bannock-indianerna, detta
var början på ett kort men blodigt krig som varade
under sommaren 1878. Bannock-indianerna var
cirka 200 stycken och leddes av hövdingen Buffalo
Horn. Indianerna anföll isolerade rancher i Harney,
Malheur, Grant, Baker, Union, Umatilla och Morrow
counties i Oregon och dödade ägarna, brände husen
och slaktade boskapen.
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Ebner Nelson med hustrun Catherine Doherty

I samband med de här oroligheterna stannade
Ebner Nelson kvar på sin farm men skickade sin
familj till staden Pendleton för att vara i säkerhet.
Till sin hjälp för att försvara farmen hade Ebner sina
två vänner Luke Skelly och delstatssenatorn C. L.
Jewell. I Pendleton försökte James Nelson köpa
vapen och ammunition att ta med sig ut till sin far
på farmen men myndigheterna vägrade låta honom
köpa dem. I stället begav sig Jewell till sin farm för
att hämta mer vapen. Han kom tillbaka vid tretiden

på morgonen den sjätte juli 1878. När Jewell
närmade sig huset såg han någon bakom det men
antog att det var Nelson. Detta var ett ödestigert
misstag och Jewell blev skjuten i sidan av en indian
när han skulle binda sin häst. När han vände sig mot
huset fick han ytterligare en kula i armen men lyck-
ades ta sig förbi huset och ned i ån där han dök för
att komma ur synhåll. Jewell hittades senare av
Kapten Frank Mattox och hans frivilliga och togs till
Pendleton där han dog efter en vecka.

Vad Jewell inte visste när han kom till Nelsons
farm var att Ebner Nelson och Luke Skelly redan
var döda. Deras kroppar hittades av James Nelson
och en bekant J. E. Freeman när dessa senare red
genom en damm i närheten av huset. Knappt två
dagar senare besegrades den största gruppen
indianer av den amerikanska armen vid Birch Creek
men deras härjningar i Umatilla county hade krävt
tjugo dödsfall bland nybyggarna, däribland Ebner
Nelson och hans vänner. Kriget slutade med
indianernas kapitulation i Wyoming i september
samma år.

fortsättning nästa sida.

Bjäre Släktrings styrelse
önskar

alla medlemmar

God Jul och
Gott Nytt År!
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Fortsättning från föregående sida.

Efter Ebners död tog den artonårige sonen James
över driften av farmen och var mycket framgångsrik
i detta. Han specialiserade sig mer och mer på
boskapsuppfödning och ägde 1912 över 2.600
hektar mark. James gifte sig 1881 med Laura Eliza
Lightfoot och de fick tillsammans sju barn mellan
åren 1881 och 1904, tre av dessa dog unga. Den 17
september 1902 avled Catherine Nelson, James mor.
James själv avled den 8 augusti 1941 på sin farm i
Umatilla county.

Ebbe “Ebner” Nelsons barn och barnbarn i
Amerika:

Tabell 1
Ebbe Ebner B Nelson. Född 1828-04-19 i Nr 8,
Slättaröd, Västra Karup (L). Död 1878-07-06 i
Butter Creek, Umatilla, Oregon, USA.
Gift 1858 i San Fransisco, California, USA med.
Catherine Doherty. Född 1830-03-.. i Ireland. Död
1902-09-17 i Portland, Multnomah, Oregon, USA.
Barn:
James Nelson. Född 1860-05-26 i Yreka, Siskiyou,
California, USA. Död 1941-08-08 i Butter Creek,
Umatilla, Oregon, USA. Se tabell 2, s .
Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1)
James Nelson. Född 1860-05-26 i Yreka, Siskiyou,
California, USA. Död 1941-08-08 i Butter Creek,
Umatilla, Oregon, USA.
Gift 1881 med. Laura Eliza Lightfoot. Född 1861-
01-05 i Salem, Marion, Oregon, USA. Död 1938-08-
29 i Pendleton, Umatilla, Oregon, USA.
Barn:
Ebin J Nelson. Född 1881-12-23 i Butter Creek,
Umatilla, Oregon, USA. Död 1883-01-02 i Butter
Creek, Umatilla, Oregon, USA.
Joseph Nelson. Född 1883-11-30 i Butter Creek,
Umatilla, Oregon, USA. Död 1884-02-21 i Butter
Creek, Umatilla, Oregon, USA.
Samuel Joseph Nelson. Född 1885-10-.. i Umatilla,
Oregon, USA. Död 1953-09-18 i Pendleton,
Umatilla, Oregon, USA.
Charles Joseph Nelson. Född 1889-01-.. i Umatilla,
Oregon, USA. Död 1935-04-20 i Butter Creek,
Umatilla, Oregon, USA.
Laura Catherine Nelson. Född 1894-02-.. i
Umatilla, Oregon, USA. Död 1949-06-26 i Pilot
Rock, Umatilla, Oregon, USA.
Mary Madeline Nelson. Född 1900-01-21 i
Pendleton, Umatilla, Oregon, USA. Död 1976-06-
29 i Saint Paul, Marion, Oregon, USA.
Theresa Angeline Nelson. Född 1904-03-25 i
Butter Creek, Umatilla, Oregon,USA.
Död 1907-07-05 i Pilot Rock, Umatilla, Oregon,
USA.

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

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

Hör gärna av Dig till någon i styrelsen så kan
vi säkert lösa det problemet.
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Ett fotoalbums hemlighet
av: Gun Pålsson

Efter att jag gift in mig i familjen Pålsson 1978, fick
jag snart höra berättelserna om Per Eliasson, som
lämnade familjen i Påarp, för att resa till Amerika
och att Pers bror Andreas och systrar Petronella och
Hilda som också utvandrade, men som stannade
kvar i Amerika.

Pers historia vet vi eftersom han återvände och avled i
Östra Karup 1913. Han hade varit i Kalifornien och bl a
försörjt sig genom att lägga ut järnvägsslipers.

När det gäller Pers bror och systrar visste vi enbart att
de utvandrat och att ett fotografi på Andreas fanns i
familjens gömmor, som visade honom framför hans affär
för hästtillbehör mm. Men så en dag i somras gjorde vi,
min man Bengt och jag tillsammans med andra släktingar,
ett besök hos Bengts kusiner, som idag äger ytterligare en
systers lilla stuga i Hov. Kusinen Christina, som vet mitt
intresse, hade tagit fram ett fotoalbum och ett antal andra
fotografier, som vi tittade på. Var det någon av släkting-
arna, som kände igen personerna på bilderna? Svaret på
den frågan var endast ett fåtal.

Tyvärr, så var detta album som så många  andra, ganska
tomt på information, endast några få bilder hade anteck-
ningar om namn på de olika personerna. Ett stort antal av
korten var tagna i Amerika och i Kalifornien. Eftersom
jag ville kopiera korten, så frågade jag om jag fick låna
hem albumet. Som tur var gick det bra.

Så började det dryga arbetet med att skanna av alla
fotona. Av en händelse upptäckte jag att mellan den tjocka
pärmen och sidorna med fotona satt två försättsblad, inte
ett. Det första var helt blankt men på det andra stod det
skrivet, “Till min syster Carolina från Andreas” och
dessutom fanns Andreas adress i Amerika antecknad på
sidan. Han hade bott i Butte county i Kalifornien.

Jag slängde mig på telefonen och ringde Magnus
Persson, som redan tidigare har sökt efter syskonen. Han
fick adressen och efter tio minuter hade han funnit
Andreas och genom att söka runt lite efter adresserna på
fotografierna, lyckas han hitta även systrarna. De närmaste
dagarna kartlade Magnus de olika familjerna och fann
dessutom ett barnbarn till Petronella Eliasson, en Delbert
Vanvoorhis, född 1922. Bland uppgifterna fanns även
även ett telefonnummer! Nu gällde det att sammanställa
alla uppgifter och även söka i längderna här hemma för
att se om det verkligen kunde stämma och att vi funnit
den försvunna släkten i Amerika.

Veckan före den stora branden i Kalifornien som visats
på Tv under flera dagar, ringde jag upp ett av de telefon-
nummer, som vi fått. Mr. Vanvoorhis svarade själv i
telefonen och efter att jag presenterat vår hypotes om
släktskap kommer så bekräftelsen. Jo, han var barnbarn till

Petronella Eliasson och son till Alfrida, född Petersson.
Bland korten fanns ett litet foto av en pojke i 10–12-års-
ldern med texten, “Delbert and his dog Shorty”.

Genom det gamla fotoalbumets hemlighet hade vi
äntligen fått kontakt med den amerikanska släkten igen!

Nu skall nya brev korsa Atlanten och kanske kan vi
genom detta lokalisera fler släktingar efter både de andra
syskonen Andreas och Hilda Eliasson samt Alfrida
Vanvoorhis syster Elisabet!

***********************************
Petronella Eliasson, född 1860 i Ängalag, Hov, dotter

till Elias Tuvesson och Johanna Persdotter. Hon utbildade
sig till lärare och fick en dotter Elisabet. Dottern lämnade
hon till sin syster Carolina i Hov, medan hon själv flyttade
till Alva socken på Gotland. Petronella gifter sig med
arbetaren Alfred Pettersson, född i Alva socken. De fick
en dotter Alfrida 1887, men Alfred avled när dottern bara
var 3 dagar gammal och Petronella utvandrade till
Amerika tillsammans med döttrarna. Troligen har både
Petronella och maken Alfred varit i Amerika tidigare, men
det är lite oklart och deras vigselort är inte heller funnen.
Kanske gifte de sig i Amerika?

Dottern Alfrida gifter sig med Lee Roy Vanvoorhis,
vars familj utvandrat från Nederländerna redan på 1650-
talet. Alfrida och Lee Roy fick sonen Delbert, född 1922
och som är syssling till min svärmor och hennes syskon.
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Torp och torpaminnen
av: Britt Bengtsson

I våra klippböcker i lokalen finns mycket att
upptäcka. Här presenteras avskrift ur
Öresundsposten 25/8 1985.

Intressant torphistoria från åsens tassemarker
Thure Karlsson ledde torpvandringen som var en del
av kursen “Torp och torparminnen” i Vuxenskolans
regi i Förslöv. Man samlades uppe vid Knut Olsson
gård, Simontorp i Hjärnarp.

Norr om vägen där låg tidigare ett torp, det s k
“Källstorpshuset”. De första som bodde här var Carl
Pettersson och Else Persdotter. Deras dotter Gunilla
gifte sig med Nils Bengtsson, som var född i Laholm.
1853 köpte de 22 tunnland jord och byggde en gård
söder om lnadsvägen.

Ett stenkummel minner om “Täckarehuset”, där
Per Johansson och Bengta Nilsdotter hade sitt hem i
början av 1800-talet. Från detta torp härstammar
kände hembygdsforskaren Nils Kjellsson i Västra
Karup.

Vandringen fortsatte vidare på en gammal väg ner
till “Knekthuset”. Där bodde i början på 1800-talet
Per Blixt och Elna Jönsdotter. Deras dotter Bengta
gifte sig med Jöns Mårtensson och övertog torpet.
Deras son Per Jönsson gift med Petronella Olsdotter
samt deras fyra barn, bodde där till 1863, då de
flyttade till Vanstad.

Marken häruppe hade Johan Berg och Bengta
Persdotter köpt 1853 och byggt en ny gård norr om
torpet. Det har varit många ägare sen dess. Jorden är
numera avstyckad och i husen bor Harriet Hedenmo,
som tidvis bedrivit teaterskola där.

SIMONTORPSGÅRDEN
Ruinerna efter den gamla Simontorpsgården kom
man sen fram till. I gamla tider fanns det bara en
gård i Simontorp. Ängeltofta har tidigare varit ägare
till hela Simontorps by. 1802 begärde Stjärnswärd på
Ängeltofta att få sina ägor i Simontorp gränslagda
mot övriga omkringliggande byar. Vid den lantmäteri-
förrättning som hölls och på den karta som blev
uppgjord, visas att de fanns fem torp, utom
Simontorpsgården.

På Simontorpsgården bodde då en torpare. År
1850 sålde ägaren till Ängeltofta, Ödmansson, hela
Simontorp utom den mark som ligger väster om

landsvägen, till J. Lindgren i Vanstad. Efter några år
sålde Lindgren ut marken till olika ägare och efter
hand har här byggts upp flera gårdar. I byn.

Ett område på ca 32 tunnland såldes till Anders
Persson och Gunnel Olsdotter. De byggde en ny
gård några hundra meter norr om den gamla
Simontorpsgården. De hade gården bara i några år.
Därefter kom Nils-Petter Olsson och Boel
Svensdotter dit. Gården ägs idag av Folke Linnér.

EGET KRAFTVERK
Ett litet vackert torp, invid en porlande bäck, kom
man fram till. Det ägs av Ingrid Åkesson, som hon
övertagit efter sina morföräldrar Joel Toft och Emeli
Bengtsson. Dessa kom dit 1901. De köpte 8 tunnland
jord som de odlade upp. Vid bäcken anlades ett
kraftverk, så de var självförsörjande med elström. I
en hage här sågs nu några hästar och ett par ungdjur
och till vandrarnas förtjusning även en åsna.

Tidigare hade på detta torp bott Bengt-Petter
Holmgren och Charlotta Nilsdotter. De hade kommit
dit från Hulebäckseröd 1892. Holmgren dog 1896
och några år senare flyttade Charlotta ner till
Kristina Linman i Margretetorp.

STAKAHUSET
Vandringen fortsatte i en vacker granskog tills man
kom fram till “Stakahuset”. Här hade Jöns Olsson
och Troen Pålsdotter sitt hem i många år. Dotterna
Ana med sina tre s k oäkta barn, dotter, Tilda samt
tvillingarna August och Elof, bodde också där.

En ny familj kom dit 1886, nämligen Carl-Petter
Bolin och Helena Johansdotter med sina barn.
Förutom skötseln av sitt lilla torp hade Bolin hand
om sotningen på Ängeltofta, som torpet lydde under.
Torpet stod kvar en bit in på 1900-talet.

VÄGAHUSET
“Vägahuset” som låg alldeles intill vägen, därav
namnet, kom man sedan strax fram till. I slutet av
1700-talet bodde där Per Jeppsson och Svenborg
Olsdotter. Deras dotter gifte sig med husaren Per
Markoff.  De flyttade 1830 upp till Hulrugered I
Östra Karup. Här har sedan bott många torpare. De
sista var Johan Hurtig och Anna Olsdotter med
barn. Torpet revs på 1850-talet.
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HJORTA-ANAN
Ruinerna efter det torp där “Hjorta-Anan” haft sin
bostad kom vandrarna sedan till. Och sedan fortsatte
man till ruinerna efter en backstuga. Där påträffades
den 7 februari 1885 Lars Olsson liggande ihjälfrusen.
Även den ökände Petter Larsson bodde där en tid.

TRÖSKAREHUSET
En liten gård som sedan passerades ägs nu av Fride
Pettersson. Hans farmors föräldrar Andreas Andersson
och Christina Pålsdotter hade köpt gården 1883.
Deras dotter Johanna-Christina var gift med Petrus
Hising, som var född i “Tröskarehuset” i Vanstad.

Minnesmärket över postrånet 1757 passerades
innan man kom fram till gränshuset som numera är
skogvaktarboställe.

GRÄNSEN
Sista platsen man kom till var där vägen går över
bäcken. Här alldeles intill gick också gränsen en
gång mellan Sverige och Danmark, mellan 1645 och
1658. En av deltagarna i vandringen, Sven
Petersson i Viken var född där. Hans farfar Alfred
Pettersson Ört hade köpt gården i slutet av 1800-
talet. En annan av deltagarna, Åke Karlsson i
Drängstorp, har också anor härifrån. Hans morfar
Jöns Petter Svensson var född där i maj 1851.

Det var således många platser som besöktes på
den den här torpvandringen och studieledaren hade
många historiska händelser att berätta längs den en
gång så farliga vägen över Hallansåsen.

Under våren kommer Bjäre Släktring att ha ett tema under månadsmötena. Läs mer om vilka
teman, projekt eller utflykter som är planerade för årets första månader.

14 januari kl. 19.00-21.00. Månadsmöte. Magnus informerar om hemsidan och visar bla hur man
praktiskt använder forumet.

11 februari kl. 19.00-21.00. Månadsmöte. Vi presenterar vårt eget material.

23 februari kl. 14.00-. Årsmöte med föredrag.

8 mars kl. 09.00-13.00. Vi skriver rent anteckningar och klistrar in fotografier för
gravstensinventeringarna.

10 mars kl. 19.00-21.00. Månadsmöte. Bjarne informerar om gravstensinventeringarna i Förslöv och
Västra Karup.

15 mars. Släktforskningens Dag, eventuellt på Båstads kommun.

29 mars kl. 09.00-13.00. Vi forsätter arbetet med gravstensinventeringarna.

14 april kl. 19.00-21.00. Månadsmöte. Britt informerar om bouppteckningar och visar våra register.

21 maj kl. 18.00-  Vårutflykt utmed gränsen mellan Skåne och Halland, vi tittar på några gårdar i Lya
och Finsbo och avslutar med eget kaffe vid Linbastan i Finsbo. Samling vid Hotell Riviera, Båstad.

Läs även kalendern på sidan 16.
Välkomna!

Temakvällar vid månadsmötena
och andra begivenheter
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Hov församlings märkvärdigheter 1828
av: Britt Bengtsson

Beskrifning och Förteckning å Houfs Kyrkas
märkwärdigheter och tillhörigheter i fölgd af
Kongl. Kungörelsen 1828.

Kyrckans ållder kan icke utrönas. Hennes Längd
invändigt är 49 ½ aln och Hennes bredd 13 aln. På
manssidan innehåller hon 25 bänkar, på Qvinssidan
28, dessutom å Läcktaren 5 bänkar och i
Vapenhuset 2ne. Hela kyrkan och tornet är täckt
med bly – Vapenhuset med brädspån.

Altartaflan föreställer Christi Uppståndelse. Den är
omgifven med Bildhuggare arbete, och har denna
underskrift: “ Si himla hjelten fin hur han ur grafven
går, med segerfanan sin, han allting nu förmår, Bed,
att Du saligt här, i hans kraft må uppstå, och sedan
evigt ther med honom lefva må”.

Nederst läses:
Denna Altartafla är af Houfs församling skänkt till

Kyrkans prydnad år 1762.
A. F
Past Loc.

Predikstolen är af  Ek, beprydd med
Bildhuggare arbete och de 4to Evangelisternas
billder. – Öfverst läses: “ Beatus que audit
verbum Domini et eustedit illed, anno 1677”.

Läcktaren innehåller på framsidan fem speglar eller
Taflor, hvardera föreställande en Bönpunkt af  Fader
vår, nemln: 1sta Taflan, tillkomme ditt rike,
framställer en billd med uppräckta armar, derofvan
en Helgeandsbild och på sidorna änglar. 2no Taflan,
Ske din villje och visar en Englabild med vingar,
sittande på jordklotet och hållande i handen ett
Solglas. - 3dje Taflan, Vårt dageliga bröd, gif  oss i
dag, En bild med vingar framför en korg med bär,
omgifven af  Englar vid sidorna. 4de Taflan, Och

förlåt oss våra skullder med En ängel hållande i
handen en tafla med Ziffror. som han med en duk i
handen aftorkar. – Derjemte en bild, som framvisar
en mindre tafla med Ziffror.– 5te Taflan, Inled oss
icke i frestelse, Ett träd med omslingrad orm, och
dervid 2ne billder, hvaraf  den ene uppräcker händer
och hufvud i höjden. –

Särskilt förekommer i Kyrkan ett stort Crusifix af
Träd.

Vid altaret är ett wägguhr uppställt hvarå läses:
“Lyssna till mitt Gud, Dödlige påminnen Dig Gud,
Tiden Förgängelsen, Evigheten. Mitt råd är njut så
lifvet, att Du icke frugtar Döden. – Skänkt af
Skepparen Ebbe Bengtsson, dess son Nils Ebbasson
samt svärson Pär Svensson i Olastorp Ano 1800 d:
28 Dec;

Funten utgöres af en Uthålkad fyrkantig sten med
ett messingsfat öfver af drifvit arbete föreställande i
bottnen St Göran som rider öfver draken,
hvaromkring läses följande, stora latinska
bokstäfver: DEN RIDDERS 100 RIS, GOODTS,
MAGHT BENEEMDTEN DRAECK
SYNKRAGHT.

I Tornet der ett stort Slaguhr är uppställt, hänga
2ne Ringklockor. – På den förstas ena sida står:

Virat
(vapen med R C XI S )

Öfverst på klockan står: “ Deo gloria in Excelsis”.
På andra sidan läses: “ Pulfo aures vistras in Campo,
perque Jenestras- Pulfanti Christo gorda aperte-
Pastore Canute Thulijno “. Nederst på Klockan står:
“Me fécit Lars Wetterholtz Malmö anno 1704”.

På den mindre klockan läses följande munkstyl:

fortsättning på nästa sida.

Efterlysningar
Vi efterlyser fler efterlysningar i tidningen.

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

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

Efterlysningar
Hör gärna av Er om tips och idéer på

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

vertyg, industriminnen med mera.
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fortsättning från föregående sida.
Af Kyrkans Inventarii bok utdrages följande
hithörande Märkvärdigare persedlar.

Silfver
1 Kalck och Ditto väger 68 ½ lod
1 förgyllt Oblat ask  12 lod
1 Brud Krona, församlingens

Messing
2ne Ljusstakar
2ne Ljuskronor
1 Funt fat, omnämnt
Måttstock m. m. furusaker

Malm
2ne Klockor, redan beskrifna
1 par malmstakar

Tenn
1 Funt skål

Koppar
1 Fyrkant Vinflaska

Jern
1 Tornuhr, omnämnt
Diverse graftyg m. m.
6 Brandspannar

Böcker och Skrifter
Embets förättningsböcker förbigås
Nya Kyrko Lagsamlingen
Religions Stadgarna
1 gl Danske Ritual
Häffners Choral Bok med Karup
Nya Bibel versionen m. fl.
Pontins Läkare bok

Kläder
1 Ny Mässeskjorta
2ne gla  1 Do gl Prestkappa
1 Messehake af swart Sammet
2ne gla Handdukar
1 gl Satténs Altarkläder
2ne gla altardukar

Trädvaror
1 Klädskåp
1 Bord
1 Ländstol
3ne Bänkar – 5 pallar
1 Straffstock
3 Kyrkokistor
1 Crusifix, omnämnt
1 Likbår m. m.

Diverse
1 Slaguhr, omnämnd
1 Chistall Ljuskrona
Konungens Tal i glas och ram
1 timglas, 1 skepp i taket
Hofpung – Ziffror och tafla

4 vinflaskor

Houf d: 10 oct
1830

G. Nibelius

Bengt Svensson

Pehr Olsson
Constit: ombud

Pehr Pehrsson
Kyrkovärd

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

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

Hör av Er!
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Forumet på föreningens hemsida
av: Magnus Persson

Som de flesta av er säkert vet vid det här laget
så har Bruno lämnat över driften av hemsidan
till undertecknad. I samband med detta har
layouten på hemsidan gjorts om från grunden.
Den nya hemsidan har en menyrad till vänster
och ett kalendarium till höger på startsidan.
Detta för att hemsidan ska vara enkel att över-
blicka. Mellan menyn och kalendariet kommer
olika nyheter att presenteras.

Den största och viktigaste nyheten
på den nya hemsidan är forumet. På
forumet kan man ställa och besvara
frågor och diskutera med andra med-
lemmar. Detta är speciellt viktigt då
de flesta av föreningens medlemmar
inte längre bor på Bjärehalvön.
Genom forumet får dessa en möjlig-
het att vara delaktiga i föreningen
och lära känna andra medlemmar.

För att kunna skriva och delta i
diskussionerna på forumet så måste
man registrera sig. Detta är tyvärr en
nödvändig procedur eftersom annars
skulle forumet dränkas i spam och skräpmeddelanden.
Endast de två efterlysningsrubrikerna är öppna även
för ickemedlemmar.

För att gå med i forumet så klicka på texten “Gå
med i forumet” som står uppe till höger i mitten av
forum sidan. Efter att du gjort detta kommer en sida
med ett registreringsavtal upp. Detta avtal innebär
att du själv är ansvarig för vad du skriver på hemsidan
och att vi som administrerar forumet har rätt att ta

bort inlägg som strider mot detta. Om du accepterar
vilkoren kommer du till en sida där registerings-
informationen ska fyllas i. Sidan innehåller en mängd
uppgifter och inställningsmöjligheter, men de flesta
av dessa behöver man inte bry sig om. De rutor som
måste fyllas i är: Användarnamn, E-postadress,
Lösenord, Fyll i lösenordet igen och Bekräftelsekod
rutan. Användarnamnet skall vara ditt förnamn och
efternamn. Inga andra varianter kommer att accepteras.

E-postadressen ska vara din epostadress. Lösenordet
får du välja själv men du måste fylla i det även i “Fyll
i lösenordet igen”. Detta är en kontroll så att du
kommer ihåg ditt lösenord. Det sista du måste fylla i
är “Bekräftelsekod” rutan. I denna ska du skriva de
sex tecken (siffror och bokstäver) som står i det grå
fältet precis ovanför rutan. OBS, du måste skriva
exakt som det står (koden är känslig för stora och
små bokstäver). Detta är tyvärr en nödvändighet

eftersom det numera finns datorprogram
som kan registera falska användare för
att sprida reklam på forumen och detta
försvårar för sådana program.

Resten av fälten kan du fylla i om du
vill, men det är ingen nödvändighet.
Det sista du måste göra är att klicka på
“Skicka” längst ned på sidan. Efter det
så får jag ett epostmeddelande om att
du har registerat dig och efter att jag
kontrollerat att du är medlem så kommer
du att få ett välkommenmeddelande i
din epost och sedan är det bara att börja
använda föreningens forum.
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T-Ö

Tell, Yngve Samuel, kyrkoadjunkt, Kattarp, f. 2 juli 1909
i Barkåkra, Krist. län, av järnvägstjänsteman Tellander Tell
o. Ingrid Maria Emerentia Samuelsson. Gift m. Judit
Svensson. - Studentexamen i Lund 1930, teol. fil ex.
1931, teol. kand., prakt. teol. prov o. prästv. f. Lunds stift
1936. Pastorsadj. i Barkåkra, kyrkoadj. i Välinge o.
Kattarp sedan 1943.

Tholén, Sven Henry, folkskollärare, Skälderviken, f. 26
april 1911 i Göteborg av A. Tholén o. Hulda Hugosson.
Gift 1941 m. Margareta Bjärholm. Barn: Birger f. 1942,
Ingrid f. 1944. - Realex. i Göteborg 1927, folkskoll.ex.
där 1934. Vik. folkskoll. i Barkåkra 1934, ord. där sedan
1935. Sekr. o. instr. i Skäldervikens luftsk.fören., rev. f.
kyrkans räkenskaper, fd rev. f. kommunens räkensk., led.
av kommunfullmäktige o. kyrkofullm., kommunnämnd,
fattigvårdstyr., skolstyr., o. biblioteksstyr., v. ordf. i
barnavårdsnämnd, kronans ombud i taxeringsnämnd.
Led. av styr. f. Barkåkra Sparbank.

Thulin, Johannes Laurentius, kyrkoherde, Västra Karup,
f. 2 januari 1885 i Simris, Krist. län av v. pastorn Andreas
Thulin o. Ingrid Rasmusson. Gift 1924 m. Betty (Bettan)
Andersson. Barn: Eskil f. 1928, Harald f. 1939, Kjell f.
1943. - Stud. ex. i Lund 1903, teol. fil. ex. 1904, teol.
kand., prakt. teol. prov o. prästv. f. Lunds stift 1909.
Past.adj. i Asarum, v. past. i N. Mellby, Löderup, Ö.
Vemmerlöv, N. Åsum, v. kommin. i Kristianstad, tf.
kyrkoh. i Ullstorp, kyrkoh. i Västra Karup o. Torekov
sedan 1935. Ordf. i kyrkostämma, kyrkofullm.,
folkskolstyrelsen o. taxeringsnämnd, miss.styr. omb., insp.
f. föreläsningsföreningen.

Wargren, Helmer Evald, förste hamnfogde.
Landskrona. Född 5 december 1902 i Torekov, Krist. län
av lotsförman C. L. Wargren o. Hilda Johansson. Gift
1929 m. Dorothea (Thea) Sjölin. Barn: Lilian f. 1930,
Bodil f. 1931. - Realex. 1919, styrm.ex. 1926,
sjökaptenex. 1927, lotsex. 1936, Andre o. förste styrman i
ol. red. 1927 - 1935, e. lots i Landskrona 1936 - 1938,
förste hamnfogde där från 1938. DFrM (Dansk?
Frihetsmedalj).

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

framtagen av: Georg Ohlsson

Weister, Hjalmar Sigfrid, folkskollärare, Ängelholm, f. 3
juli 1889 i Västra Karup, Krist. län. Gift 1912 m. Teresia
Hansson. Barn: Inga f. 1913, folkskoll. (g. m. övn. skollär
K. A. Kalin), Växjö, Gösta f. 1916, lärov.adj., Malmö,
Stig f. 1920, landskont., Halmstad, Birgit f. 1922, fil. mag.
- Folkskol.ex. i Lund 1910. Vik. folkskoll. i Lomma 1910,
Västra Karup 1912, ord. i Höja 1913, i Ängelholm sedan
1923. Kamrer v. Höja o. Starby Sparbank 1914 - 23,
förest. f. Ängelholms föreläsningsförening sedan 1936,
styrelseled. o. kassör f. Ängelholms skollovsskola sedan
1936.

Werger, Sven Yngve, domkyrkokomminister, Lund, f.
13 maj 1907 i Hjärnarp, Krist. län. Gift m. Vivi Andréll.
Barn: Sven f. 1939, Torgny f. 1943, Urban f. 1946. -
Stud.ex. i Lund 1925, fil.kand. 1926, teol.kand., prakt.
teol. prov o. prästvigd f. Lunds stift 1929. V. Past. i
Hjärnarp, adj. i Ö. Strö, kyrkoadj. i Lund 1932,
domkyrkovicepast. i Lund 1939, domkyrkokommin. där
sed. 1943.

Werner, Karl Magnus, ämneslärare, Malmö, f. 17
oktober 1880 i Västra Karup, Krist. län. Gift m. Hanna
Zetterholm. - Folkskoll.ex. 1902, behör. f. anst. v. prakt.
mellansk. 1915. Stud.resa t. Tyskland 1909. Lär. v.
Förslövs folkskola 1903 - 04, v. Malmö borg.sk. sedan
1915, Malmö stads yrkesskola sedan 1920. Led. av
kyrkoråd. 1915, kyrkovärd 1928, led. av kyrkofullm.
1931, av samfällda kyrkoråd sedan 1928 av
fattigvårdsstyr. m.m., v. ordf. i kyrkoråd. Ekonominämnd
i kyrkofullm. valberedn., led. av boställsnämnd o.
styrelseled. i likalavd. av Riksfören f. svenskh. bev. i utl.
Skrivit läroböcker tillsammans med andra författare i
religionskunskap o. kyrkohistoria m.m. RVO 1939.

Vinke, Henry Malte. folkskollärare. Förslövsholm, f. 28
november 1904 i Ö. Nöbbelöv, Krist. län. Gift 1930 m.
Margareta Olsson. Barn: Boel f. 1937, Tomas f. 1940. -
Realex. i Simrishamn 1920, folkskollärarex. i Lund 1925.
Vik. folkskollärare i Brantevik 1926, i Ystad 1927, i
Förslövsholm 1927 o. ordinarie där sedan 1930,
tillsynslärare sedan 1938. Ordf. i fattigvårdstyr.,
Barnavårdsnämnd, brandstyr. o. taxeringsnämnd, rev., led.
av kommunfullm., kyrkofullm., skolstyr. o. valnämnd.
Skånes gymnastikförbund Splak.
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Internet-adresser
Bjäre Släktring:
www.bjareslaktring.se

Sveriges Släktforskarförbund,
Rötter:
www.genealogi.se

Släktforskarförteckning:
www.abc.se/m2976/ssff

Skånes Genealogiska Förbund:
www.sgf.m.se

Datorhjälp i Släktforskning DIS:
www.dis.se

Mormonernas register:
www.familysearch.org

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

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

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

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

Släktforskningslänkar:
www.kultur.nu/arkiv/
slaktforskning

Släktforskarprogram
Anarkiv 5.3
www.datadux.se/anarkiv

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

Disgen 8
holger.aland.net

Genesis
www.candil.se

Kalender
Januari
Måndag 14/1 kl. 19.00-21.00

Månadsträff. Info om hemsidan
Tisdag 22/1 kl. 13.30-16.00

Öppet Hus
Onsdag 30/1 kl. 19.00-21.00

Öppet hus

Februari
Måndag 11/2 kl. 19.00-21.00

Månadsträff. Presentation av
föreningens material

Lördag 23/2 kl. 14.00-
Årsmöte med föredrag
Plats: Förslövs församlingshem

Mars
Lördag  8/3 kl. 9.00-13.00

Arbete med gravstensinventeringar
Måndag 10/3 kl. 19.00-21.00

Månadsträff. Info om gravstens-
inventeringarna i Förslöv och
Västra Karup

Lördag 15/3
Släktforskningens dag, ev Båstads
kommun

Tisdag 18/3 kl. 13.30-16.00
Öppet Hus

Lördag  29/3 kl. 9.00-13.00
Arbete med gravstensinventeringar

Holger 5.0
holger.aland.net

Min Släkt
www.dannbergsdata.se

Reunion (endast för Macintosh)
www.gensoft.se

Win-Family
www.jamodat.dk

Genline
Genline finns tillgängligt på
Båstads bibliotek.

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

April
Onsdag 2/4 kl. 19.00-21.00

Öppet hus
Måndag 14/4 kl. 19.00-21.00

Månadsträff. Info om bouppteck-
ningar och föreningens register

Tisdag 22/4 kl. 13.30-16.00
Öppet Hus

Maj
Måndag 12/5 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Onsdag 21/5 kl. 18.00-

Vårutflykt utmed gränsen mellan
Skåne och Halland, vi tittar på
några gårdar i Lya och Finsbo och
avslutar med eget kaffe vid
Linbastan i Finsbo.
Samling vid Hotell Riviera, Båstad

Juni
Måndag 9/6 kl. 19.00-21.00

Månadsträff

Juli
Måndag 14/7 kl. 19.00-21.00

Månadsträff
Några dagar under juli månad

Släktforskning i Boarp.
Se mer information på hemsidan.
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Lämna Er e-post adress
till Britt Bengtsson.

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

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

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

nummer av Bjäreanor.
Tel: 0431-43 17 81

e-post: georgohlsson@home.se

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

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