Släktmöte. Signestorp.2004
Släkttavlorna berättar
Så möts vi här igen – och frågorna återkommer om Släktföreningen Ebbarp –
Signestorp. Låt släkttavlorna berätta!!
De hänger på väggen här framför er!
Vårt ursprung är de två gårdarna Ebbarp och Signestorp. Signestorp är den här
gården. Ebbarp ligger i andra ändan av byn, andra sidan av Kattarp, mot gränsen
till Strövelstorp och Kristianstad län.
Vi kan se grenarna breda ut sig åt olika håll. Här bodde Jöns Jonsson,
häradsspelemannen – och där borta bodde Pehr Nilsson, storbonden.
Sonsonen Gustaf Stenson i Ebbarp lät redan 1917 att trycka upp en Släkttafla,
men för att kunna följa gårdens öden bakåt fick han upprätta 7 olika släktgrenar,
som han kallade ABCDEF och G.
Vänstra tavlan här visar släkten A, Ebbarpsträdet, Pehr och Boels barn,och som
ni ser så delar den sig i 5 huvudgrenar, som är numrerade 1-5.
Den högra visar släkten F, Signestorpgrenen, Jöns och Hannas barn,och är
indelad i grenarna 6-10.
Om ni tittar på era namnlappar, så finner ni en siffra, som visar vilken
huvudgren ni tillhör. I deltagarförteckningen kan ni se vilka, som tillhör de olika
grenarna.
Vill ni veta mer om era släktningar så titta in i boningslängan, där finns Hakon
Sylvan, som bearbetar vårt släktregister och håller på att bygga upp släktens
dataregister.
På datorn kan du skriva ut din stamtavla, som utgår från din farfar eller morfar.
Du kan också få en ”antavla”, som utgår från dig självoch visar dina förfäder
bakåt i tiden. Du kan tom få reda på hur du och din kompis är släkt – om du inte
visste det!
Stommen i vår släktförening är grenarna 5 o 6. Det kom sig av att Johannes
Jönsson på Signestorp gifte sig med Kerstin,Sten Perssons syster från Ebbarp
medan Sten Persson själv gifter sig med Johannes syster, Kerstin från
Signestorp.
Båda fruarna hette Kerstin.

På båda ställena blev där många barn. Johannes och Kerstin på Signestorp fick
10 barn. Sten och Kerstin på Ebbarp fick 8 barn.Alla dessa barn blev alltså
dubbelkusiner.
På Ebbarp – storbonde, som han var, så skaffade Sten Persson präktiga gårdar åt
alla sina söner: Peter, den äldsta, fick Fleninge Boställe. Nils fick Signestorp nr
1, som ni kan se här på andra sidan vägen. Sture fick Lydeslunds gård och
Gustaf övertog hemmet på Ebbarp.
Flickorna blev gifta på traktens gårdar utom Hilma och Ida, som gifte sig med
fabriköran Carl Hellberg i Mörarp respektive ABBröderna Åberg i Kattarp.
På Signestorp – var Johannes inte sämre han, därom vittnar gårdar som
Lundsgården, Hjälmshults kungsgård, Louisefred.En del av hans barn fick också
högre utbildning: Emma blev sjukgymnast, Sten agronom, Arvid läkare och
George ingeniör.
George gick på Chalmers Högskola i Göteborg.Efter examen föreslog skolans
rektor de elever med bästa vitsord att de skulle byta sin –son efternamn och taga
sig nytt namn. George valde Leire. Flera av hans bröder följde efter med
namnbytet.
Vi minns George med särskild värme. Det är nämligen hans förtjänst att vi kan
samlas här i dag på denna vackra gård. Ty när husen höll på att förfalla på 50talet, då grep George in och köpte gården av en släkting och lät renovera den till
nuvarande skick. Gården förvaltas nu av Stiftelsen Jöns Jonsgården.
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