Hej,
jag heter Marie Smith och bor i Stockholm, men min släkt på mammas sida kommer från Skåne och har bl.a
bott i Helsingborg.
Jag söker efter följande:
Min mormors mormors mor hette Maria Ekberg, född Jönsdotter 7/4 1837 i Kvidinge. Hennes föräldrar hette
Kjersti Ekberg/Persdotter f. 1796 och Jöns Ekberg f. 1789 (tror han tidigare var gift med Maria Petersdotter
och blev änkeman).
Maria fick tre barn utom äktenskapet, Janne Svensson f.1862 i Norra Vram, som emigrerade 1887, Thilda f.
22/4 1874 i Mörshög och Klara f.10/8 1877 i Bjuv. Döttrarna fick efternamnen Thomasson, och jag
misstänker att de har olika pappor och att Klara gav de namnet Thomasson för enkelhetens skull.
1. Är det någon som vet något om Maria Ekberg/Jönsdotter och vilka papporna kan vara? Är det någon som
har rötter i Kvidinge eller Bjuv som vet något om de som bodde där under åren 1870-1880? Någon som vet
ngt om ngn Svensson i trakterna kring Norra Vram 1860-talet?
Min mormors mormor Klara Thomasson hette senare som gift Erlandsson och senare även Jacobsson.
Hon ägde bl.a en fastighet 1930-40 talet på dåvarande Södra Trädgårdsgatan 4 (tror jag). Tror den ligger nära
sk Stadsparken.
Det skall ha skrivits en artikel i Helsingborgs dagblad om att hon var Helsingborgs största kvinnliga
fastighetsägare då.
(Tror hon ägde 3 fastigheter i H-borg).
2. Är det någon som har tillgång till Helsingborgs dagblad från slutet 1930- början 1940 tal?
Klara drev även en leksaksaffär i Hörby ca 1925, som jag tror även sålde slöjdartiklar. Den borde ha Varit
nära torget där hon även sålde saker.
Klara skall också ha drivit pensionat i Höganäs runt 1920, och dessförinnan ett konditori/pensionat i Lövestad
1918.
Klaras dotter nr.2 f. 1901, drev en konstaffär i Helsingborg, efter att ha skilt sig från färghandlare Hydéus
son. Den hade hon tills hon dog 1972.
3. Är det någon som känner till att det funnits en leksaksaffär i Hörby kring 1925?
Är det ngn som känner till pensionatet, konditoriet, cafét i Höganäs och Lövestad1918-1920?
Klara borde haft efternamnet Jacobsson då, men det kan också ha varit Erlandsson eller Thomasson.
Klaras dotter nr. 2 - Gunhild f. Erlandsson 1901, drev en konstaffär i Helsingborg efter att hon skilt sig från
färghandlare Hydéus son i Helsingborg. Det borde ha varit kring mitten 60-tal till ca 1970.
4. Är det någon som känner till en konstaffär som drevs av Gunhild Erlandsson/Hydéus den tiden?
Skulle bli väldigt glad om någon hade info. Just nu fokuserar jag på att hitta Maria Ekbergs barns pappor och
Klaras affärsverksamheter samt fastigheter. Det kommer fler efterlysningar senare:-).
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