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 Min egen släktforskning började för 19 år sedan i Hjärnarps socken, Kristianstads län. 
Kända uppgifter var min farmoders flicknamn, födelseår o. datum, samt födelsesocken. Det 
framgick av dopnotisen att hon var född på Kyrkogården, vilket först föreföll otroligt, eftersom det 
är en plats, som man snarare förknippar med livets slut än med dess början. I Hjärnarp fanns 
emellertid en gård med detta namn. Min forskning fortsatte bakåt några generationer, men så 
småningom uppstod problem. Husförhörslängden började inte förrän 1818 o. kyrkoboken före 
1763 är förstörd. Andra hjälpmedel fick bli t.ex. mantalslängder o. domböcker. 
 Efter förfrågningar om hjälp med forskning bl.a. från Amerika började jag för några år sedan 
samla uppgifter om alla gårdarna i socknen. Denna skrift skall ses som ett hjälpmedel för den, som 
forskar i Hjärnarp före 1818, då husförhören börjar. 
 
 Mina källor har varit: 
Husförhöret 1818-21 o. ibland något längre framåt. 
Mantalslängder 
Jordeböcker 
Katekismilängder 
Kyrkoräkenskaper 
Bjäre Härads Domböcker  
Bouppteckningar  
Militära rullor 
Ett kyrkoboksregister över födda, vigda o. döda i Hjärnarp 1763-1860 
Dessa sista uppgifter är endast delvis jämförda med originalnotiser i kyrkoboken o. bör alltså 
kontrolleras. 
 
 Här redovisas endast familjerna på gårdarna, samt i viss mån de torp, där hänvisning finns 
från gården. (Resten av torpare o. inhysesfolk är under arbete) En särskild avdelning utgör soldater 
o. ryttare boende i Hjärnarps o. Tåstarps socknar. 
 
 Använda förkortningar: 
T.ex. Husf.  = Husförhörslängd 
 Cath.  = Katekismilängd 
 D.B.  = Bjäre Härads Dombok (om inte annat anges) 
 mtl.  = Mantalslängd    
 Dal.Smt.= Daler silvermynt 
 Rd.  = Riksdaler 
Att vid varje enskilt tillfälle ange källan skulle naturligtvis varit önskvärt, men har tyvärr inte varit 
möjligt, då framställningen i så fall skulle ha blivit alltför lång o besvärlig att ta sig igenom. Min 
förhoppning är, att detta i alla fall skall vara en god hjälp på vägen. 
 
 
   Birgitta Nobring  
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 Med stort tack till Skånes Knektregister för hjälp med militära beteckningar o. till Bjäre 
Släktring för utlåning av kyrkoboksregister o. microfilmrullar. 

 


