Samt lite uppgifter om familjen Steen och Lindahl

Braconnier, Helga. Ett berömt skånskt medium - ej spiritist - främst känd
för sin psykometriska förmåga, dvs att "läsa av" ett föremåls historia.
Boken som utkom 1972

Helga 20 år 1914 (från boken)

Boken ( 95 sidor) innehåller:
Uppväxttiden sid. 7-16
Barnavårdsmannen sid. 17-37
Tom sida 37
Psykometrimediet sid 38-95.

Just denna bok innehöll en
dedikation till familjen Lönn.

I boken finns många bilder på Helga.
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Samt lite uppgifter om familjen Steen och Lindahl
Jag har här bl.a. försökt att samordna vad Helga själv skriver i sin bok med uppgifter som tex
kyrkböckerna innehåller. (Född, gift, död, boende, flyttningar, yrke mm).

SKARTOFTATIDEN 1894-1914 (Fadern tom 1924)
Folkskolläraren Steen inflyttad till Skartofta skola 1886 från Veberöd, gift 1887-04-28
med Elsa Andersdotter som var dotter till handlaren Anders Andersson på Bjärröd Nr 6.
Utdrag ur kyrkboken Östra Kärrstorp Husförhör 1884-1895

Utdrag ur kyrkboken Skartofta Husförhör 1886-1890

Familjen bodde i den gamla skolan byggd 1849.
Läs mer om ”Skolorna i Skartofta under 100 år, 1849-1849.” av Birgitta Knutman.
Finns att låna på Sjöbo bibliotek.
Skolan i Skartofta var i så dåligt skick i slutet av 1800 och början av 1900-talet att den
fick repareras nästan kontinuerllgt.
Ny skola byggdes 1909 vilket inte klart framgår av ”Skolorna i Skartofta…….”
Se vykort nedan, gamla och nya skolan. Ytterligare en skola byggdes 1934.

Den gamla skolan byggd 1849 är korsvirkeshuset i bakgrunden
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Helga föddes i Öveds Församling , Skartofta Skolhus 1894-08-22
Utdrag ur kyrkboken Öved, Födelse och dopbok 1881-1894.

Utdrag ur kyrkboken Öved, Husförhör 1891-1899

Modern dog i struplungsot 1894-09-10, strax efter Helgas födelse.
Fadern gifte om sig med Ida Stenberg 1896-09-18.
Helga skriver citat ”I början av augusti 1894 reste min mor med sina två barn på besök
till sina föräldrar, medan min far for till Stockholm på lärarmöte. De reste lugnt åt var sitt
håll; det nya barnet de väntade skulle inte infinna sig förrän om en månad. Men under
vistelsen i sitt föräldrahem blev mor plötsligt sjuk. Vad som hände med henne har jag
aldrig fått reda på, men jag föddes en månad för tidigt. Läkare efterskickades givetvis,
och han inriktade sig på att rädda mor. Det ynkliga lilla knyte som var jag avfärdade han
med beskedet: Glytten kommer inte att leva till kvällen.”
Enligt Öveds Födelsebok (Skartofta) föddes Helga i Skartofta skola och blev döpt 189409-08 i Öveds kyrka. Det finns inga uppgifter om att Helga föddes på Bjärröd Nr 6 i Östra
Kärrstorps församling.
Enligt Helga växte hon upp hos morföräldrarna men finns inte registrerad hos dessa i
kyrkboken (Bjärröd Nr 6)
Helga skriver citat ” Den dagen då jag själv tultade över golvet ensam dog min mormor.
Jag var väl drygt ett och ett halvt år då. Min moster kom hem och tog hand om vårt lilla
hushåll.”
Mormor är Hanna Bengtsdotter f. 1825-10-04 som dog 1896-05-20 på Bjärröd Nr 6.
Morfar är Anders Andersson som flyttade till Östraby 1907-09-30, återflyttad till Öved
1910-11-18 till skolhuset, familjen Steen, dog här 1919-03-01.
Moster är Johanna Andersdotter på Bjärröd Nr 6. f. 1864-02-17, gift 1906-12-28 med Per
Jönsson Bjärröd Nr 3. Johanna dog 1914-01-20.
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Utdrag ur kyrkboken 1896-1907, Östra Kärrstorp

Enligt kyrkboken bodde Johanna hemma tills hon gifte sig 1906-12-28.
Helga skriver citat: ” Lördagarna var solskensdagar antingen det regnade eller snöyrde.
Då fick jag gå till morfars………….. När jag kom nästa lördag stod en ny skinande cykel
och väntade på mig. Älskade morfar! En cykel var inte var mans förnöjelse 1902. Några
av mina äldre kamrater hade cyklar, men de var för det mesta köpta begagnade på
Sjöbo marknad.”
Helga skriver citat: ”När jag slutade skolan hos min far blev jag inackorderad i en
prästgård, där jag fick läsa för guvernant. Det var brukligt på den tiden – 1908 …………
………………. Min lärare var Gunnar Bergström, senare fil dr. och prost”.
Prästgården var den i Skartofta, dåvarande kyrkoherden 1908 var Axel Herman
Nordstandh som flyttade till Brågarp 1908-04-28. Han ersattes 1908-05-05 av Gunnar
Bergström 1908-05-06. Han flyttade till Lund 1916-09-27.
Helga skriver citat: ”Efter konfirmationen, då jag skulle räknas till de vuxna, fick jag
fortsätta mina studier i Malmö. Jag läste hos Hermods…………….. Jag blev inackorderad
hos min farbror och faster i Malmö”…………….. Efter min examen fick jag anställning som
registrator i Arbetsinrättningen, som sedan bytte namn till Malmö fattigvård.”
Helga konfirmerades 1911-08-05 tillsammans med bl.a. Otto Ramel, Hans Ramel. Amelia
Ramel. Hon var då 17 år.
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Helga flyttar till Malmö 1914
Utdrag ur kyrkboken 1908-1917.

Helga Emilia flyttade till Malmö, Sankt Pauli församling 1914-11-09.
--------------------------------------------------------------------------------------------------1919 tog familjen ett fosterbarn som stannade till 1930.

Fosterbarn Sigurd Bertil Fredrik Levin f. 1916-02-10 i Malmö, Sankt Petri församling
inflyttad 1919-09-23.
Folkskollärare Steen pensionerades 1924 och flyttade då med familjen till Bjärsjölagård,
Bjärröd Nr 4.
------------------------------------------------------------------------------------------------Helgas broder Anders Emil flyttade också till Malmö Sankt Pauli församling 1912-11-04.
Yrke enligt utdrag ovan, Kronolänsmansbiträde.
Gift 1938-08-26 med Matilda Amalia Anna Margareta f. 1904-09-09 i Trelleborg.
Anders dog 1976-11-26 i Lilla Isie församling, Trelleborg, boende på V.Torp 5 i 23020
Klagstorp. Hustrun dog 1996-03-27 i samma församling men boende på Böste Strandväg
53, 23192 Trelleborg. Barn ej kollade.
------------------------------------------------------------------------------------------------Helgas systern Ester Dorotea tog småskolelärarinne-examen 1914 och flyttade till Lund
1916-11-29. Gift 1919-10-04 i Öved med Hovrättsnotarie Helge Lindahl från Hedvig
Eleonora församling i Stockholm. Utflyttad till Stockholm, Engelbrekts församling 191911-14 Villagatan 18-20.
Barn: 1920-10-19, Karl Erik Tore--------- gift med Dagnar Tamera f. 1925-02-19
Barn Carl Rickard f.1950-11-07 i Bromma
Hans Peter Helge f. 1955-02-28
1923-09-30, Odöpt flicka----------- Inga andra uppgifter hittade
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Ester Dorotea dog 1963-02-01 i Västerled församling, Sthlm, Stavgårdsgatan 67.
Helge dog 1974-07-18 i Västerled församling, Sunnerdalsplan 3, 16138 Bromma.

Anders Erik troligen barn till Karl Erik Tore och Dagmar Tamera Lindahl
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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BJÄRSJÖLAGÅRDSTIDEN 1924-1948
Helga har inte bott i Bjärsjölagård (Bjärröd Nr 4) utom möjligen när hon besökt fadern.
Folkskollärare Steen pensionerades 1924 och flyttade då med familjen till nybyggt eget
hus i Bjärröd Nr 4 där idag Gunne Salongen finns.
Barnen redan utflyttade, men familjen tog en fosterson mellan 1919 och 1932.

Fostersonen flyttade 1932-11-12 till Östra Torp.
Folkskollärare Steen dog 1948-02-20
Hustrun Ida dog 1938-07-31.

Huset i Bjärsjölagård (Bjärröd Nr 4)
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MALMÖTIDEN 1914-1935
Datum avser när flyttbetyget inlämnats till pastorsexpeditionen.
Helga, kontorist, inflyttad till Malmö Sankt Pauli 1914-12-15 till Kv 11, Lea Nr VI
- kyrkbok, Malmö Sankt Pauli AIIa:319 (1910-1919) Bild 1340 / sid 126
- här bodde faderns bror Bengt Emil Sten gift med Ida Brissander samt Helgas bror
Anders Emil.
Helga, kontorist, inflyttad till Sankt Pauli 1915-06-14 till Kv 11, Lea Nr VI
- kyrkbok, Malmö Sankt Pauli AIIa:319 (1910-1919) Bild 1460 / sid 138
- hit flyttade även faderns bror Bengt Emil Sten gift med Ida Brissander samt Helgas
bror Anders Emil.
Helga, kontorist, inflyttad till Malmö Sankt Petri 1916-02-28 till Tranan XVIIa,
Ostindiefararegatan 18.
- kyrkbok, Malmö Sankt Petri AIIa:50 (1912-1917) Bild 2590 / sid 227
- inga andra släktmedlemmar bodde här
Helga, kontorist, inflyttad till Malmö Sankt Pauli 1917-06-05 till Kv 11 Lea Nr VI
- kyrkbok, Malmö Sankt Pauli AIIa:319 (1910-1919) Bild 1490 / sid 141
- samma adress som tidigare
Helga, barnavårdsman, inflyttad till Sankt Pauli 1921 till Kv. Östergård Nr XVI
- kyrkbok, Malmö Sankt Pauli AIIa:131 (1917-1933) Bild 3290 / sid 324
- eget boende?
Helga, barnavårdsman, inflyttad till Sankt Pauli 1927 till Kv. 6 Flora Nr IV
- kyrkbok, Malmö Sankt Pauli AIIa:304 (1921-1931) Bild 760 / sid 72
Notera att här hade Helga 2 fostersöner.
Gunnar Barning f. 1926-09-18 i Köpenhamn, inflyttad från Köpenhamn 1928-04-10,
utflyttad 1930-11-11 till Fosie
Georg Valdemar f. 1918-06-02 i Lund, inflyttad från Valleberga 1926-08-11,
Sandberg
utflyttad till Valleberga 1928-04-30.
- eget boende?
Helga, barnavårdsman, inflyttad till Sankt Petri 1930-11-05 till Reval I, Regementsgatan 66
- kyrkbok, Malmö Sankt Petri AIIa:191 (1923-1931) Bild 1330 / sid 115
- eget boende?
Helga, barnavårdsman, inflyttad till Sankt Petri 1931-07-10 till Reval I, Rüsgatan 1,
Regementsgatan 66
- kyrkbok, Malmö Sankt Petri AIIa:195 (1931-1935) Bild 180 / sid 1
- eget boende?
-

Det här är så långt man kommer med datorn via Internet.
För att komma vidare måste man åka till Landsarkivet Lund.
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MALMÖTIDEN 1936-1942
Helga gifte sig 1939-07-08 med Ingenjör Hilding Frans Ragnar Braconnier f. 1897-12-14
i Skivarp.
De flyttade 1942 till Limhamn till Häckebergagatan 16, 21618 Malmö.

LIMHAMNSTIDEN 1942-2014
Familjen bodde i Limhamn på Häckebergagatan 16, 21618 Malmö.
Hilding dog i Limhamns församling 1965-08-08.
Helga dog i Limhamns församling 1973-03-05.
Utdrag ur Sveriges befolkning 1870.

Braconnier, Hilding Frans Ragnar

Braconnier, Helga Emelia

Född: - Avliden: - Gravsatt: 1965-08-16
Limhamns kyrkogård Kvarter: kv 26 A Gravplats:
0201
Gravplatsnummer: 3026 010 0201
Gravrättstid: 1965-08-12 - för all framtid

Född: - Avliden: - Gravsatt: 1973-03-13
Limhamns kyrkogård Kvarter: kv 26 A Gravplats:
0201
Gravplatsnummer: 3026 010 0201
Gravrättstid: 1965-08-12 - för all framtid

Hildings bouppteckning 1966:2337 (ej inhämtad)
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Enligt telefonkatalogen 2014-06-19 bor Jan Ebbe Ragnar fortfarande kvar på
Häckebergagatan 16. Tel.nr. 040-15 58 66. (Se flygfoto huset, nedan)

Detta hus
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NÅGRA UPPGIFTER OM HELGA BRACONNIER PÅ INTERNET
Ref: http://myling.se/index.php?page=226
SPÖKHUSET I BLEKINGE
Helga Braconnier och hennes man Ing Hilding Braconnier (vilken själv var lika intresserad
utav parapsykologi som makan Helga) åkte ofta på ockulta ”upptäckarresor”. Vid ett
tillfälle så fick de höra om ett hus som hade ägts tidigare utav en gammal änka (vilken
var dåd sedan länge)! Kontentan av besöket var ”att det spökade något alldeles
fruktansvärt där”..., med andra ord..., ”det var inte stillet”! Nåväl de nya ägarna hade
rumsterat och grävt en del och restaurerat, och under detta så hade de hittat en gammal
stålplatta virad med tygstycken som de bara ”kastade bort”(!). Efter detta så började det
”spöka” något alldeles fruktansvärt..., för de nya ägarna begrep ju inte; att den där
”stålplattan” den hade skyddat den gamla damen (som var ”jordamoder”) för att ”ont”
skulle komma över barnen..., för ”de” var ju (enligt gammal folktro) ”hedningar” ända
fram till dopet..., och där skulle ju ”stålet” hindra allt ”ont” frånatt komma vid barnen!
Gumman var ju gammal, och det sista hon tänkte på, det var kanske just den där
”omlindade stålplattan” , vilken hon kanske inte hade ork nog att ”skaffa undan” ifrån
huset innan hon dog..., och ville väl inte framstå som ”vidskeplig” inför
ortsbefolkningenom någon rentav skulle hitta den efter hennes död.
De nya ägarna till torpet märkte snart att ”det inte stod rätt till..., för första natten i
torpet så såg de ”en grånad gumma i gammaldags kläder ”som såg irriterad ut”, och då
de båda ”bad gumman lämna huset” så löstes hon upp inför deras förvånade ögon! I och
med detta så kallade de på makarna Braconnier för att få hjälp met att få ”gumman ur
huset”(!). De kom dit ”i rykande snöstorm”, och en granne sa, snälla ni..., gå inte dit...,
för det spökar något alldeles förfärligt därinne, men Braconniers svarade; jamen så bra
då (och gick in)!
Hilding Braconnier hade tagit med sig en massa ”spökjägarutrustning” och riggade upp
denna och runt självs stugan så riggade han sp kallade ”skvallersnören” försedda med
elektrisk alarmklocka så att ingen oförmärkt skulle kunna närma sig utan att det ringde.
Han ställde upp kameror och lade fram ”svarta blixtar” (han avser nog att mena UV-ljus).
Samt mångahanda andra typer av ljus. Vidare så satte han upp termometrar här och
där...., ja, det gamla vanliga.., kommer spiritualistiska fenomen.., då sjunker
temperaturen. För han ansåg; om fenomenen var ”gynnsamma” då fick man en vink
innan om ”det som komma skulle”!
Men nu så började det spöka på riktigt.., för dörrarna for upp av sig själva(!), makarna
Braconnier stängde, men de for upp igen (och så höll det på) de var bekymrade för att
”gumman” skulle tro att de ville ”köra ut henne”..., och försökte nu på allt vis förklara för
”spöket” att så var inte fallet! Då hände det konstiga ”dörrarna slog igen”..., och fortfor
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att vara stängda! >Fru Braconnier hade bara hunnit tala till slut då hennes make förnam
”en klapp på axeln och fru Braconnier en smekning över kinden. Den gamla gumman
hade således ”förstått” vad Helga hade sagt åt henne! De hörde en massa ”prassel” och
när de till slut gick emot rummet där gumman hade dött..., då kom hon emot dem. Först
så var hennes ansiktsuttryck ”bistert” men ju mer som de talade till henne desto mer
lyste anletsdragen upp och när de talade om att hennes ”oro” för stålplattan var onödig,
utan nu så konde hon i ”frid” återvända till det bättre!
Ingen av makarna Braconnier nämner ”något” om att några foton skulle ha tagits? Men
man får ju se det så här; vad blir effekten på en ”spök-gumma” om man drämmer av en
”blixt” (osynlig eller ej) i nosen på henne..., då kanske hon bara blir ”etter värre”?
Ja det vad en historia ”ir verkliga livet” om makarna Braconnier vilka var mycket kända
på sin tid, och Fru Braconnier var en trägen medarbetare i de dåtida tidningarna i ockulta
frågott.
Hälsningar
Ullet

Ref: www.bokbörsen.se
ISBN:: 9170040079
Mitt liv med det okända. Ockulta upplevelser
av Braconnier, Helga
Allhems förlag. 1972. 95 s. Häftad. 22x15cm. 258 gram. Hyfsat skick. illustrerad, slitet
omslag med veck på framsidan.
Ref: http://runeberg.org/vemarvem/skane66/0147.html

---------------------------------------------------------------------------------------------
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Ref: http://sv.wikipedia.org/wiki/John_Bj%C3%B6rkhem
Björkhems mest kända bok, som utkommit i många upplagor fram till 80-talet är Det ockulta
problemet från 1939, där han skildrar både hypnosexperiment med fjärrsyn och klärvoajans
och i en senare upplaga psykometriexperiment från 1947, där mediet Helga Braconnier
beskrev något som skulle kunna ha varit livet på Kejsar Caligulas skepp utifrån endast en
(autentisk) bränd kopparspik i ett kuvert. Björkhem var hela tiden mycket försiktig med att
uttala sig om det eventuella bevisvärdet i sina experiment.
Han var en av de drivande bakom att Sällskapet för Parapsykologisk Forskning bildades
1948.
-----------------------------------------------------------------------------------------

Ref:
http://books.google.se/books?id=eNqb5eVr0moC&pg=PA83&lpg=PA83&d
q=helga+braconnier&source=bl&ots=6nkIkq82_c&sig=Bo51sCTITlekYiA_jBV5mPc-eM&hl=sv&sa=X&ei=Y_uiUrSMcTnygPauIKYCA&ved=0CFcQ6AEwDA#v=onepage&q=helga%20braco
nnier&f=false
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