
En äkta Bjäreätt. 

Som förut skildrats i annat sammanhang har Bjärebygden i 
svunna tider fostrat ett segt och ihärdigt men ock modigt och 
tappert folk med ättlingar, vilka, då det gällt, manligt mött faran 
i dess olika skepnader. I nedanstående uppsats, som ger några 
brottstycken ur en släkts liv i tappra bragder såväl i krigets som 
i fredens värv, se vi belysande karaktärsdrag av bjärebor for
domtima. 

Skildringen går tillbaka till tredje Gustafs dagar, till det na
poleonska tidevarvet samt fram till Karl XV :s tid, och minnena 
härifrån ha genom muntligt meddelande bevarats från far till son 
fram till den siste ättlingen, lantbrukaren J oh :s Svensson i Slätta
ryd, V. Karup. 

Ola Hallengren var bördig från Halland men flyttade därifrån 
till Bj äre och bosatte sig inom Västra Karups kommun. Därifrån 
begav han sig sedermera över till Danmark, där han blev skepps
timmerman vid kronovarven först i Köpenhamn, sedan i Helsingör. 
När ihan efter åtskilliga år återkom till Bjärebygden, slog han sig 
ner som byggmästare och uppförde en hel del byggnader inom 
de norra socknarna. Hallengren var lika stark som han var stor 
och ansågs på sin tid som häradets starkaste man. Det berättas från 
hans Köpenhamnstid vid örlogsvarvet där, att en varvsgesäll blev 
uppbragt på en springpojke och gav denne en smällande örfil, så 
att han skulle fallit i sjön, om ej Hallengren, som var närvarande, 
gripit tag i honom. »Hur bär du dej åt?» sade Hallengren till 
gesällen. » Vad menar du med detta?» Häröver blev ,denne i sin 
ordning förargad och frågade Hallengren: » Vill du kanske ha en 
örfil?» Tvisten slutade så, att varvsarbetarna kommo överens om 
att pröva sina krafter - man hoppades nämligen att vid denna 
kraftmätning besegra den svenske jätten. 

Man förde för den skull fram till platsen, där arbetarna voro 
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församlade, tvenne järntyngder, som vägde tio lispund vardera 
( tillsammans 170 kg.) för att utröna, vilka av dem, som förmådde 
lyfta dessa tyngder. De försökte den ene efter den andre, men alla 
misslyckades utom Hallengrens vederdeloman. Till sist återstod 
svensken, vilken utan svårighet fattade en tyngd i vardera handen 
samt bar ,dem ett gott stycke fram och tillbaka på platsen. Där
efter sade han till de kringstående häpnande kamraterna: » Låt nu 
en dansk göra detta efter». - Efter detta kraftprov åtnjöt Hallen
gren stor respekt för sin styrka bland -de danska varvsarbetarna. 

Emellertid återvände han, som nämnt, till Sverige. Så utbröt 
ryska kriget under Gustaf III :s tid. Efter statsvälvningen 1772 
följde som bekant några lyckliga år för vårt land, men snart ut
bröto oroliga tider, ooh den fredliga utvecklingen stördes, då ett 
krig med Ryssland började år 1788, vilket fördes både till lands 
och sjöss. Svenskarna kämpade med största tapperhet - om än 

ej alltid med framgång. 
Året 1790 fördes kriget huvudsakligen till SJ oss, och efter en 

seger utanför Fredrikshamn drog sig Gustaf III med stora flottan 
in i Viborgska viken. Följ den av denna konungens oförsiktighet 
blev ju, att många svenska fartyg gingo förlorade, då flottan efter 
en lång väntan äntligen lyckades slå sig igenom kedjan av utanför 
vikens inlopp liggande ryska linjeskepp. Någon tid därefter sam
mandrabbade den ryska flottan och den svenska skärgårdsflottan 
jämte en till denna anländ förstärkning från stora örlogsflottan, 
och då utkämpades det ärorikaste sjöslag, som vår historia har att 
förtälja. Den 9 juli kl. 9.30 på morgonen började striden, vilken 
slutade först kl. 10 på kvällen, och inom denna tid hade svenska 
flottan, under befäl av konungen själv, efter en mördande strid 
vunnit en 1 ysande seger över den vid sjöslagets början segervissa 

ryska flottan. 
I denna väldiga sjödrabbning var ·det, som bjärebon Ola Hallen

gren deltog, ådagaläggande stort mod och tapperhet. Han var 
båtsman ombord på örlogsfartyget »Dygden», som förde många 
kanoner. I den täta krutröken och under stridens hetta vart »Dyg
den» skild från den övriga delen av flottan och såg sig snart om
ringad av sex ryska fartyg. En fruktansvärd kanonad började. På 
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det svenska krigsskeppet stodo nio man vid varje kanon, vilka ut
sände död och förödelse bland <le omringande ryska skeppen, av 
vilka ett erhöll en svår roderskada ocih blev redlöst. En del av dem 
fingo riggen nedskjuten, och de övriga skötos i sank. »Dygden» 
hade emellertid också under den ojämna striden erhållit högst be
tydande skador. Masterna voro nerskjutna, och hela riggen med 
tackel och tåg bildade ett enda oredigt virrvarr på det av blod 
nedsudla-de däcket. Hallengren, som under den heta striden stått 
vid en av kanonerna, var till sist, som han sedan själv berättar, 
tredje man, de övriga sex hade stupat. Härvid kom hans jättestyrka 
väl till pass. Slutligen måste han själv sköta kanonen, och efter 
varje omladdning av denna satte han sina breda skuldror mot den
samma och förde den åter in i skottläge. »Dygden» vart dock om
sider ett flytande vrak, sedan den erhållit inte mindre än 78 skott 
i vattenlinjen - men då var striden ändad - varför de överlevande 
måste uppbjuda sina sista krafter för att söka täta de många skott
hålen. De använde allt, som var lämpligt, och som de lyckades 
anskaffa. Matroser läto t. o. m. fira ner sig utmed fartygets sidor, 
sittande i skinnpåsar, för att därifrån bidraga till arbetet med att 
ihålla fartyget flytande, tills striden var slutad och hjälp kunde 
anlända. Hallengren berättar även, att, då krutröken något sking
rats och »Dygden» lyckats avfärda sina fiender, hlevo de beskjutna 
av det svenska chefsfartyget, enär man ombord på detta trodde, 
att »Dygden», som ej visade flagg, var ett fientligt fartyg. Slutli
gen lyckades man på däck uppresa en stång med den svenska 
flaggan, och inom kort blev besättningen, som kämpat med den 
största tapperhet, omhändertagen av sina landsmän. 

Under Karl XIV Johans deltagande i det stora kriget mot Na
poleon utkämpades de mest avgörande drabbningarna vid Gross
beeren, Dennewitz och Leipzig. Vid den sistnämnda stadens storm
ning, som utgjorde slutakten i det väldiga krigsdramat, deltogo 
även svenska trupper, däribland Vendes artilleriregemente under 
överste Karl von Cardells befäl. 

Cardell var född i Tyskland och tjänade först i preussiska armen 
men gick sedan i svensk krigstj änst, <lär han inlade stor förtjänst 
genom omorganiserandet av artilleriet. 

216 

I det stora tredagarsslaget vid Leipzig den 16--18 och 19 okt. 
1813 deltog Cardell med sina trupper. Hans ordonnans vid denna 
tid var Sven Hallengren, son till förutnämnde Ola Hallengren, 
vilken berättat, att då överstens stora bruna häst höll på att sätta 
sig fast i ett kärr utanför Leipzig, ville han byta häst med sin 
ordonnans, som red en mindre och lättare. Han berättar vidare från 
stormningen av Leipzig, att, då Vendes artilleriregemente utan 
framgång lät sina kanoner spela mot ett par av stadens dubbla 
järnportar, gick han fram till sin överste och anhöll om tillstånd 
att få ladda malmkanonerna med dubbel laddning. Denne svarade 
då, att ordonnansen fick göra detta men på eget ansvar. En artil
lerist lyckades under tiden komma fram till portarna, omkring 
vilkas lås han ritade en stor cirkel. Därefter riktades en koncentre
rad eld mot denna punkt, och efter en fruktansvärd tredje salva 
störtade portarna samman under stort brak. Artilleriet körde då 
genom den på detta sätt öppnade bräsohen i stadsmuren in i staden, 
medan de avbröstade kanonerna sköto skott på skott, som svepte 
genom den av skräckslagna människor fyllda gatan. »över bles
serade preussare, sönderskjutna vagnar, övergivna franska kanoner 
störtade de in i ett riktigt helvete på gatan. Här mötte enskilda 
preussare. Krutröken fördunklade allt. Husportarna voro stängda, 
men ur alla fönstren, ur alla gluggar och från hustaken slungades 
döden i <let mest mördande kulregn. Fransmännen hade inneslutit 
sig i husen och stodo dessutom i tjocka massor långt framme på 
gatan, som inom få ögonblick beströddes med döda och sårade.» 
Utöver denna citerade skildring tillägger Hallengren: »Från husen 
kastades massor av kokhett vatten ned på oss, där vi tågade fram. 
På grund av detta den civila befolkningens deltagande i gatustriden 
gav Cardell - vid den tiden general, vilken för övrigt under det 
stora napoleonska kriget gjort sig känd för sin skicklighet som 
artilleriofficer men även för sin grymhet och hänsynslöshet - sitt 
folk tillåtelse till en timmes plundring i staden, och inom den tiden 
blev mången av dem en förmögen man.» Hallengren har också 
berättat om huru Napoleon, som från ett av stadens torn åsett de 
svenska truppernas intåg, därvid skulle iha yttrat: »Jag tror det 
regnar svenskar från himlen, ty jag ser inga andra än blå trupper.» 
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Sven Hallengren fick sålunda även vara med om att bevittna Na
poleons återtåg med spillrorna av sin här - ett återtåg, som be
tydde ingenting mindre än Europas befrielse. 

Hallengrens son, Bengt P. Svensson, blev en duglig jordbrukare 
i sin fädernebygd i Västra Karup, där han föddes 1818, och även 
han blev i tillfälle att visa prov på mod och rådighet liksom sin 
tappre fader, om än ej på krigets blodiga valplats bland tusende 
döda. 

En stormig höstnatt strandade en stor engelsk fullriggare vid 
»Sj älaviken» inom Påarps allmänning (Västra Karup). Väldiga 
brottsjöar hävde sina vitskummiga vattenmassor över det stora far
tyget, som knakade i sina fogar, medan den -olyckliga besättningen, 
som varje ögonblick trodde, att det skulle remna, hade tagit sin 
tillflykt till riggen, där de surrat sig fast så gott de förmått. Under 
tiden samlades en mängd människor på stranden - omkring 300 
fiskare och sjömän - såsom åsyna vittnen till stormens raseri och 
brottsjöarnas våldsamma anstormande mot det redlösa fartyget 
men ock till de skeppsbrutnas ångest, där de uppe från riggen 
vinkade till de på stranden hopade åskådarna, därmed bedjande 
dem om hjälp ur dödens nöd. 

En stund senare anlände en norsk snipa från Torekov till strand
ningsplatsen. Vilka ville nu riskera sina liv för att om möjligt söka 
rädda de skeppsbrutna? Fiskarena och sjömännen sade: »De, som 
e ledsna på livet, må gå.» Slutligen framträdde ur hopen fyra 
modiga bönder - tillika fiskare och sålunda sjövana: Bengt P. 
Svensson, »ry.58-Ola Peter», Malm och Eneman, vilka samtliga 
förklarade sig villiga att söka r~dda de ombordvarande. Snipan 
fördes omedelbart ner till strandbrädden och vidare ut mot de 
vitskummande och fräsande bränningarna. Tre av dem satte sig 
strax i båten, en vid rodret och två vid årorna, medan Bengt P. 
Svensson så långt han kunde gick vid båtens sida och stödde denna, 
varefter även han gick ombord. Med de yttersta ansträngningar 
och under ständig fara att kantra lyckades de fyra modiga männen 
med sin båt komma i lä av fartyget. Snart voro de ombord och 
klättrade, sedan de först fastgjort en även i land fästad lina, upp 
i riggen, däri.från de lyckades medtaga de stelfrusna skeppsbrutna 
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samt föra dem ned i båten. Vid den nämnda linan kunde de så 
med större trygghet föra båten mot land, och snart stodo de alla 

lyckligt räddade på stranden. 
Den vackra räddningsbragden blev också belönad av den engel

ska kronan, och de fyra djärva räddarna erhöllo var sin medalj 
i silver att bäras i blått band med gula ränder. På den ena sidan 
var präglad Karl XV :s bild, och på den andra stodo respektive 
namn jämte orden »För berömliga gärningar». Den dag, då den 
högtidliga medaljutdelningen ägde rum i Västra Kamps kyrka, 
var denna fylld av folk, och församlingens dåvarande kyrkoherde, 
professor Eberstein, höll ett högstämt tal till de fyra med erkän

nande av -deras mod och människokärlek. 
Även vid ett senare tillfälle, då ett fartyg under storm strandat 

vid »Röhälle» utanför Dagshög, lyckades tack vare Bengt P. Svens
sons mod och rådighet besättningen bli räddad. Skeppsbrott inträf
fade för övrigt tyvärr ej så sällan i forna tider vid kusten mellan 
Torekov och Slättaryds allmänning liksom också på de för sjö
farande synnerligen farliga klipporna - med bråddjup invid -

väster om Hallands Väderö. 
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