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Ett samhälle i ständig förvandling 
För oss som lever på 2010-talet är livet minst sagt annorlunda än det var för 
drygt hundra år sedan. Skillnaderna gäller inte bara materiellt och tekniskt, utan 
även hur samhället fungerar och vad man tycker, anser och tror – och tillåts 
tycka, anse och tro. 

Det är svårt för oss idag att förstå den omfattande roll i samhället och stora 
makt över befolkningen som Svenska Kyrkan en gång hade. Visserligen hade 
landets lagar efter hand ändrats i riktning mot det öpppnare och friare samhälle 
vi lever i idag,  men även under senare delen av 1800-talet var statskyrkans makt 
och sociala kontroll över människorna fortfarande markant. 

Min farfarsfar Magnus Nilsson blev på sitt sätt, och med sina enkla medel och 
ytterst knappa resurser, en av dem som opponerade sig, bröt mot dåtida 
trosföreställningar och traditioner – och tog aktiv del i att bygga upp något nytt. 

29 januari 2012, 
Charley Nilsson                   

 

 

Området kring torpet Tullskog vid Tollerup, nordost om Höör, ca 1910. 

 
I släktberättelsen Man har ju lite minnen från 2001 finns mer information om 
Magnus Nilsson, hans bakgrund och hans familjs vidare öden. Den finns 
tillgänglig via www.vindogatan62.se under Om oss/Släktforskning, och 
hänvisas till i följande text som Minnen. 
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“Ej döpt emedan fadren ej velat låta det 
döpas utan förklarat sig sjelf ämna göra 
detta” (Födelsebok Höör C:5, 1887). 

Torparen som blev lokal frikyrkoprofil 

År 2011 togs ett historiskt beslut att låta tre gamla svenska frikyrkor 
upphöra, och att istället bilda en ny gemensam organisation. Men allt 
har sin bakgrund, sin historia. Därför kan det vara på sin plats med en 
tillbakablick, här i form av ett exempel från när frikyrkan bröt fram och 
utvecklades på en mindre ort i hjärtat av Skåne. 

En dag i mars 1887 – samma år som det inte längre blev möjligt för Svenska 
kyrkan att med hjälp av ”executionsbetjänt” hämta barn till dop – fick prosten i 
Höör i hjärtat av Skåne besök av en torpare. Denne hävdade att den son han 
och hustrun nyligen välsignats med inte skulle döpas av prosten i kyrkan, utan 
att han istället ”sjelf ämnade göra detta”.  

Torparen var den 43-årige Magnus 
Nilsson, som tillsammans med 
hustrun Emelie och deras nio barn 
bodde på torpet Tullskog i Tollerup, 
några kilometer nordost om Höör.  

Tre år senare var Magnus Nilsson en 
av personerna bakom bildandet av 
Höörs baptistförsamling. Han kom 
att fram till sin död vara den ledande 
personligheten i församlingen, och 
kallades i folkmun ”Baptisten i Höör”. 

 

Familjen Magnus och Emelie Nilsson på Tullskog 1906. Magnus och Emelie ses längst t.h 

bakom två av barnen, medan sonen Nils (min farfar) står nedanför skorstenen. 

 
Splittrades och återförenades 

Redan på 1870-talet hade en inomkyrklig väckelse i socknen lett till att religiösa 
sammankomster arrangerades, till en början i de väckelsepåverkades hem. Efter 
en tid kom dock torparen och snickaren Nils Svensson att bygga ett missions-
hus på Trädgårdsgatan, och det blev ortens första egentliga frikyrkolokal.  

Vid den här tiden rådde markanta motsättningar mellan de olika tros-
riktningarna, och framförallt såg inte den svenska statskyrkan den frireligiösa 
verksamheten med blida ögon.  
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Meningsskiljaktigheter – delvis en följd av att kolportörer och predikanter från 
olika trosriktningar besökte orten – kom att leda till att väckelsefolket i Höör 
blev uppdelade, och efter en tid också till att de hade möten på skilda tider. 
Slutligen flyttade luthertrogna och missionsförbundssympatisörer till egna 
lokaler. Baptisterna stannade kvar i missionshuset på Trädgårdsgatan, köpte  
det så småningom och kallade det Betelkapellet.  

En sommarnatt 1934 förstördes kapellet genom brand (se Minnen sidan 18). Men 
redan året därpå hade församlingen byggt en ny kyrka på Eriksgatan, där för 
övrigt missionsförbundare och baptister trettiofyra år senare återförenades och 
bildade Höörs ekumeniska församling.  

Höörs baptistförsamling bildas 

År 1890 bildade ett femtontal personer Höörs baptistförsamling, och valde 
inledningsvis Jöns Fransson till föreståndare och Magnus Nilsson till medäldste. 
Den senare hade inledningsvis sympatiserat med det år 1878 bildade Missions-
förbundet (han är noterad som ”Waldenströmare” i en husförhörslängd), hade 
sommaren 1885 blivit ”döpt till Christus” i Vanneberga, och hade även haft 
förtroendeuppdrag i den lokala missionsföreningen. 

 
Baptistförsamlingen i höör bildad 1890 malmöhus län 
1 Torp. Magnus Nilsson Tollerup född i norra Rörum socken den 17 januari 1844  
Döpt till Christus den 23 juni 1885 i Wanneberga  Död den 25 November 1914 kl. 1 e.m. 

2 Hustrun Emelia M. Nilsson född i norra Rörum socken den 15 september 1850  
Döpt till Christus den 24 maj 1888 i höör  Död den 21 juni 1907 kl. 3 f.m. 

(Ur den äldsta bevarade medlemsmatrikeln) 

 

De övriga tolv första personerna i medlemsmatrikeln är murare N. Broberg i 
Höör och hans hustru Carolina Broberg, änkan Bengta Liljengren i Höör, 
torparen Nils Persson i Höör, hans hustru Carna Nils Pers och deras dotter 
Elis, hustrun Mathilda S. Nils i Fogdaröd, hustru Anna J. Ols i Höör, änkan 
Elna Åkesson i Höör och pigan Maria Lind i Höör. 

Magnus Nilsson blev kort efter bildandet den lilla baptistförsamlingens före-
ståndare, och han var också ordförande vid församlings- och årsmöten. Så 
framgår till exempel av ett i demokratiskt ordning avfattat protokoll från 
årsmötet 1902 att ordföranden Magnus Nilsson och de övriga tio församlade 
kunde konstatera att räkenskaperna visat ett visst överskott.  
 

Protokoll från årsmöte 26 augusti 1902. 
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Man var uppenbarligen och på ett tidigt stadium noga med att att formalia 
enligt god föreningssed följdes: 

§ 1 Mötet öppnades af församlingens äldste Br. Magnus Nilsson, med bön och läsande 
af Korrbr: 2 kap: 

§ 2 Mötet beslöt, att protokoll skall föras vid hvarje församlingsmöte, öfver de beslut 
som vid hvarje tillfälle fattas, samt att därför inköpa en förs:bok, vartill utsåg Br. Carl 
Lindskog. 

(Protokoll församlingsmöte Höörs Baptistförsamling 19 oktober 1906) 

 
Av de gamla protokollen framgår också att man – i likhet med den statskyrka 
man tagit avstånd från – gärna ville ha kontroll över medlemmarnas vandel och 
trohet mot församlingen. 

§ 3  En hälsning framfördes av Ordföranden till Församlingen ifrån Broder Frans Nilsson 
som vistas på annan ort och frambar Ordföranden sin glädje över att denne Broder 
levde ett friskt liv med Jesus. 

§ 4 Församlingen beslöt att utesluta Syster Sigrid Ringström emedan hon ej längre vill 
vara med den lilla skaran utan övergivit all gemenskap med Församlingen. 

(Protokoll församlingsmötet den 22 februari 1914) 

 

Den 3 maj 1914 hölls det som kom att bli Magnus Nilssons sista årsmöte,  
och han inledde det som vanligt med bibelläsning och bön. Efter sedvanliga 
årsmötesärenden avslutade han också mötet. 

§ 8 Derefter fick vi lyssna till Herrens ord och en varm tillämpning därpå av vår dyre 
broder M Nilsson Ungdomarna deltog med sång och musik under hela mötet. 

 
Protokollet är undertecknat av sekreteraren Olander Ekman och Magnus 
Nilsson. Släkterna Ekman och Nilsson kom även fortsättningsvis att markant 
delta i församlingens och dess ungdomsförenings arbete och styrande. 

Ekmans i Hallaröd 

August Olander Eliasson Ekman föddes 1872 i Ynglingarum, Häglinge, där 
fadern var skräddare. Efter att ha arbetat som dräng på olika gårdar i Tjörnarps 
socken kom han 1892 till Hallaröd. Annandag jul 1898 gifte han sig med den 
åtta år äldre pigan Emma Nilsdotter från Tjörnarp. 

Olander Ekman och Emma Nilsdotter levde under ytterst fattiga förhållanden. 
År 1899 och 1901 födde Emma söner, båda döda vid födseln på grund av 
kraftig undernäring. Sönerna John och Edvin föddes åren 1902 respektive 1906 
och överlevde, men barnmorskan har senare berättat att hon aldrig under alla 
sina år i yrket sett ett så undernärt spädbarn som John.  

Familjens förhållanden förvärrades av Olanders alkoholproblem, men dessa 
lyckades han bemästra efter att ha kommit i kontakt med Höörs baptist-
församling, där han 1906 också blev döpt och medlem. Olander och Emma 
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Julfest 1922 för söndagsskolan i Betelkapellet på Trädgårdsgatan. Bland gossarna till höger 
ses bl.a. Emil Nilsson (vid granen) och hans bror Gustav, två från höger i översta raden. 

startade senare söndagsskola i hemmet som en del av församlingens 
verksamhet, och 1932 blev Olander församlingens ordförande. 

Söndagsskola har bedrivits av baptistförsamlingen allt sedan starten. Fast den 
frireligiösa verksamheten var den första som tog hand om barnens religiösa fostran  
såg man inte denna verksamhet med blida ögon av statskyrkan. Som en kuriositet 
beträffande den tidens prästerliga inställning kan nämnas, att dåvarande prosten 
Hofström sökte omintetgöra söndagsskoleverksamheten genom beslut om förbud av 
kyrkorådet. Domkapitlet upphävde emelletid kyrkorådets beslut, och sedan kunde 
verksamheten fortgå obehindrat. 

(”Höörs baptistförsamling 60-årsjubilerar”, troligen ur tidningen Mellersta Skåne) 

Församlingsföreståndaren dör 

Magnus Nilsson kom att bo kvar i torpet nordost om Höör tills han 70 år 
gammal i november 1914 dog av akut bukhinneinflammation. Torpet hade vid 
det laget övertagits av äldste sonen Nils och hans familj, medan det långt 
tidigare var Magnus svärfar, missionshusbyggaren Nils Svensson, som under 
många år i mitten av 1800-talet bodde där. 

Församlingen här har drabbats af en svår förlust, 
i det dess föreståndare, Magnus Nilsson, har 
afgått med döden. Magnus Nilsson var 70 år 
gammal och har varit församlingens föreståndare 
allt sedan den kom till. Han var af den gamla 
stammen: orygglig, trofast, nitisk och besjälad av 
en varm gudsfruktan. Predikant i vanlig mening 
var han ej men deltog dock i offentliga möten 
med vittnesbörd och bön. Vid dylika tillfällen 
förmärktes hans varmhjärtenhet för Guds sak och 
hans vissa tro på Kristus. I en liten och trängd 
församling har han hållit ut till sin sista stund.  

Hastigt kom budet, och han somnade in i döden som ett lyckligt barn i fadersfamnen. 
Han behöfver nu icke ångra att han burit Kristi smälek. Han är nu hemma hos en Fader, 
om hvilken han med så mycken kärlek och vördnad talade. Hans tro är förbytt i 
åskådning, hans möda i hvila, hans omsorger i evig härlighet. Församlingen tackar 
innerligen Gud för det aktade och fridfulla minne han efterlämnar.  

(Tidningsnotis av D.H. Schager, sannolikt ur Veckoposten) 

Den 3 december 1914 samlades vid Tullskog större delen av baptistförsam-
lingens medlemmar och många andra av Magnus Nilssons vänner. Trots regn 
och besvärligt väglag följde de alla den döde till graven på Höörs kyrkogård. 
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Vid bouppteckningen några månader senare svarade äldste sonen Nils under 
edlig förpliktelse för att ”allt blifvit riktigt uppgifvet och ej något med vilja eller 
vetskap är doldt eller utelämnat”. Förutom torparen och muraren Nils var 
syskonen Sigrid, Alma, Amanda och Hjalmar Vallentin närvarande. Deras till 
Amerika utvandrade syster Idas intressen bevakades av grannen Nils Jönsson i 
Bokeslund, som också föreslogs som förmyndare åt den då 19-åriga och 
omyndiga Ruth. 

Boet efter Magnus – vilket värderades av Nils svärfar Anders Persson och 
tollerupsbon och kronojägaren K. E. Lönn – innehöll bland annat en del 
möbler, diverse handverktyg, tre bisamhällen värda 14 kronor, glas och porslin, 
eldkärl, en koppargryta värd 4:25, linne, samt den till tio kronor värderade 
avlidnes garderob. Totalt värderades lösöret till 111:75, medan övriga  
tillgångar utgjordes av 95 kronor i kontanter samt en skuld som sonen Nils 
hade på 780 kronor. Begravningskostnader och gravvård uppgick till 228 
kronor, och sedan handlaren N. Nilsson i Höör fått sin räkning betald återstod 
721 kronor och 75 öre.  

Som jämförelse kan nämnas att ett drängadagsverk vid den tiden betalades med 
ca 2:75 och att piglön jämte förmåner värderades till 720:-per år. En höna 
kunde till exempel kosta 1:18 och ett tjog ägg 1:61. 

Engagemanget i arv 

Torparen Magnus Nilsson kan ses som en representant för folkrörelsernas 
Sverige, och den demokratiseringsutveckling som på hans tid skedde i landet. 
Kvinnor och män – ofta med ytterst små ekonomiska resurser – satsade tid och 
kraft på det de trodde på. De engagerade sig för andra människors väl och ve, 
de arbetade för ett bättre samhälle. 

Som för många andra eldsjälar från den tiden kom Magnus Nilssons engage-
mang att överföras till kommande generationer. Så blev till exempel döttrarna 
Sigrid och Ruth så småningom vaktmästare i Betel. Innan dess var Ruth och 
Amanda (de tre systrarna förblev ogifta och hade Magnusson som efternamn 
enligt äldre namnsed) tidigt engagerade i församlingen ungdomsförening 
Snödroppen, liksom Olander Ekmans söner John och Edvin. Sålunda kom den 
år 1906 bildade föreningens styrelse att 23 år senare utgöras av familjerna 
Ekman och Nilsson. 

Ordf John Ekman 
Sekr Ruth Magnusson 
Vise sekr Amanda Magnusson 
Kassör Edvin Ekman 

(Protokoll Ungdomsföreningen Snodroppens årsmöte 9 maj 1929) 

 
Magnus och Emelies äldste son Nils var också aktiv i församlingen, där han och 
hustrun Amanda 1916 blivit medlemmar samtidigt som Nils syster Ruth.  

22 Nils Josef Nilsson Tollerup född i Höörs socken den 21 juli 1872 Döpt till Kristus i 
Hessleholm den 9 juli 1916.  

23 Hustrun Amanda Nilsson Tollerup född i Matteröds socken den 15 september 1878. 
Döpt till Kristus i Hessleholm den 9 juli 1916. 

24 Ruth Linnea Magnusson Höör född i Tollerup Höörs socken den 30 april 1895 Döpt 
till Kristus i Hessleholm den 9 juli 1916. 

(Medlemsmatrikel Höörs baptistförsamling). 
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Pastor Tage Levin och Edvin Ekman i mitten i mörka kostymer och i dörröppningen syns Emil 
Nilsson. Emils bror Gustav sticker fram pannan mellan Levin och Ekman, medan lillebror 
Hugo (min far) sitter längst till höger i knälånga strumpor och väl tilltagen huvudbonad. 

Till skillnad från systrarnas föreningsledande engagemang verkar dock Nils 
medverkan mest ha bestått av rent praktiska åtaganden: 

”§ 2 Det beslöts att vi skall hafva julgran och lofvade broder Nilsson i Tollerup att 
anskaffa julgran som vanligt” (Protokoll församlingsmöte 13 december 1925). 

 
Efterhand blev också Nils och Amanda Nilssons barn Emil, Ester, Gustav och 
Hugo (min far) medlemmar i ungdomsföreningen och församlingen, liksom 
senare Hugos fru Ella och Edvin Ekmans hustru Herta. 

Pastorn talade varmt och innerligt till oss alla varefter systrarna Karolina Persson och 
Ester Nilsson samt bröderna Emil Nilsson och John Ekman som förut avlagt bekännelse 
om sin tro på Gud och idag inför många vittnen blifvit döpta intogs i församlingen genom 
bön och handpåläggning. 

(Protokoll församlingsmöte 31 maj 1925). 

 
nr 97 Nilsson Gustav Magnus 13/2 1913  Döpt i Höör 1/3 1931  
nr 98 Nilsson Hugo Anders 20/7 1915 Döpt i Höör 29/3 1931 

(Medlemsmatrikel baptistförsamlingen 1920–, sid 13) 

 

nr 63 Nilsson Ella född Persson, fru Höör, 1/10 1907 Billesholm. Döpt Betel Höör 4/12   
 1938. Från missionsförbundet, tillhört jan 1937. Flyttad till Lund 1941. 

Nr 66 Ekman Herta Åhus 27/10 1913 Döpt 15/3 1934 Kristianstad 

(Medlemsmatrikel baptistförsamlingen 1937–, sid 25) 

 

De kom efterhand att också ta aktiv del i såväl ungdomsföreningens som 
församlingens styrande. 

Ordf John Ekman, Tage Levin (pastor) v. ordf * 
Sekr Ruth Magnusson, Vise sekr Amanda Magnusson 
Kassör Edvin Ekman, Revisorer Maja Olsson** och Emil Nilsson 

(Protokoll Snödroppens årsmöte 17 maj 1930). 

*/Tage Levin var församlingens pastor omkring 1930–1932, och kom senare  

bl.a. att driva missionsbokhandel på Kullagatan i Helsingborg.  

**/Maja Olsson gifte sig 1938 med Nils Nilssons son Gustav. 
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Utflykt i det gröna med 
bröderna John och 
Edvin Ekman i mitten, 
flankerade av bröderna 
Emil Nilsson t.v. och 
Hugo Nilsson t.h. 

Ester Nilsson i Boshwe (ca 50 mil 
ostnordost Kinshasa) ca 1972. 

 

Sex år senare (1936) hade tre av församlingsgrundaren Magnus Nilssons 
barnbarn förtroendeuppdrag i ungdomsföreningen: Emil Nilsson var vice 
ordförande, Gustav Nilsson vice kassör och Hugo Nilsson revisor. 

 
När det gäller att mera aktivt medverka i ungdomsföreningens samlingar var 
man noga med att flera (däribland Hugo Nilsson, Emil Nilsson och Maja 
Olsson) turades om att inleda sammankomsterna. 

§ 1 Mötet öppnades av Hugo Nilsson med läsning av Mika 4 samt bön  
   (1 april 1933). 

§ 9 Att läsa poem utsågs Maja Olsson samt Emil Nilsson att läsa en berättelse 
   (protokoll planering inför årsmötet 5 maj 1934). 

 

Som i många andra föreningssammanhang blev det för flera ungdoms-
föreningsaktiva naturligt att engagemanget i något mognare ålder kanaliserades 
till att ta del i huvudföreningens (församlingens) styrande. 

Sålunda kan bland de som valdes vid baptistförsamlingens årsmöte den  
2 januari 1938 nämnas John Ekman, sekreterare; Emil Nilsson, v. sekreterare 
(omval); Hugo Nilsson, kassör (nyval); och till kollektörer utsågs Emil Nilsson, 
Hugo Nilsson och Edvin Ekman. Två år senare omvaldes Hugo Nilsson som 
kassör, medan Elsa Håkansson, Anna Ekman (Johns fru), Ella Nilsson, Emil 
Nilsson och Edvin Ekman utsågs att utgöra församlingens festkommitté. 

Fortsatt engagemang  
i varierande sammanhang 

Nils Nilssons barn Emil, Ester, Gustav och 
Hugo kom efter hand att lämna Höör för 
att bo och arbeta på andra orter, där de 
fortsatte sitt deltagande i församlingsliv. 
Därutöver var till exempel Ester Nilsson 
under ett tjugotal år ensam kvinna bland 19 
män i Sydsvenska Baptismissionens 
styrelse, och även ledamot av baptisternas 
kvinnoförbunds styrelse. Efter att 1969 ha 
pensionerats arbetade Ester under två peri-
oder ideellt som sköterska på missions-
sjukhus i dåvarande Belgiska Kongo. 

Även för Magnus och Emelie Nilssons 
barnbarnsbarn har det ofta varit naturligt 
att engagera sig i olika sammangang. 
Utöver förtroendeuppdrag och omfattande 
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praktiskt arbete inom församlingslivet har till exempel politik och facklig 
verksamhet engagerat flera av dem, liksom idrott där sonsondottern Carins 
uppdrag som ledamot av Sveriges olympiska kommitté och Internationella 
handbollsförbundet kan nämnas. 

Vad gäller förhållandet mellan släkterna Ekman och Nilsson kom de tidigare 
starka vänskaps- och föreningsbanden att utvecklas även till släktband. Två av 
Magnus Nilssons barnbarnsbarn flyttade tillbaka till rötternas Höör, där de idag 
sedan många år tillbaka är gifta med två av Olander Ekmans barnbarn. 

 

 

 

 

Källor 

Utöver i texten angivna källor har uppgifter hämtats från 

• egna intervjuer med Ester Nilsson, Gustav och Maja Nilsson 2000–2001 

• handlingar från Höörs baptistförsamling deponerade på Landsarkivet, Lund 

• bouppteckning 8 mars 1915, Frosta härad §39, no 93 

• diverse husförhörslängder och andra kyrkböcker 

• I kamp för tron, minnesskrift Sydsvenska Baptistmissionen 1960 

• Vi bygger för Höörs framtid, Höörs ekumeniska församling 1995 

• Betelkyrkan, historik utgiven av Höörs ekumeniska församling 

• Vad kostade det? Lagerqvist och Nathorst-Böhs 1984 

• Sveriges dödbok 1901-2009. 

 

Slutligen ett stort tack till Herta, Ingegerd och Maths Ekman, Höör, samt 
Ingemar Levin, Helsingborg, för uppgifter och hjälp med fotoidentifikationer. 

 

/cn 

 

 

 

 


