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Sökande efter ett namns ursprung – och lite till 
I en tidigare artikel Torparen som blev lokal frikyrkoprofil har jag nämt släkten 
Ekman från Hallaröd, där det finns såväl vänskaps- som släktband till min  
egen släkt. 

Men var kommer namnet Ekman ifrån? Genom sökande i framförallt de 
numera oftast nättillgängliga handlingarna fick jag fram de uppgifter som legat 
till grund för denna historia om en av åtskilliga släkter med namnet Ekman. 

12 mars 2012 
Charley Nilsson 

 

 

 
Centrala Skånes kommuner och församlingar. 
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Drängen Åkesson blev husaren Ekman  
Den 7 januari 1814 föddes i Ynglingarum, Häglinge, en pojke som gavs  
namnet Ola. Fader var den 26-årige torparen Åke Siversson från Häglinge; 
medan moder var den femton år äldre Bengta Larsdotter, som tidigare fött 
parets dotter Bengta och son Pål.  

Omkring 1820 flyttade familjen till Gunnarp nr 4 i Tjörnarps församling där 
Åke Siversson var åbo (d.v.s. hade ärftlig besittningsrätt till annans jord). År 
1829 lämnade femtonårige Ola hemmet för att arbeta som dräng på Gunnarp 
nr 5, men efter ett år på granngården återvände Ola Åkesson till fadershuset. 

Olas bror Pål hade i februari 1830 antagits som soldat vid Norra skånska 
infanteriregementet, och uppenbarligen lockade soldatlivet även Ola. Den 1 
november 1832 antogs sålunda den 173 cm långe Ola Åkesson som husar vid 
Skånska husarregementet, och fick i samband därmed soldatnamnet Ekman. 
Året därpå flyttade han till ett husartorp vid Torup, ett par kilometer sydväst 
om nuvarande samhället Tjörnarp. För rusthållet svarade ”Torup nr 1 i 
Tjörnarps socken, Västra Göinge härad”. 
 

 
 
Generalstabskarta 1865 över Tjörnarp med Torup, Korsaröd, Ella med flera platser.  
 

Skånska husarregementet 

Skånska husarregementet hade sitt ursprung i ett kavalleriregemente som 1658 
sattes upp i den då nya svenska provinsen Skåne. Trots regementets namn fick 
inte skåningar rekryteras dit förrän 1698, eftersom man inte ansåg sig kunna lita 
på skåningarnas lojalitet mot den svenska överheten.  

Regementet kom också redan från början att användas mot snapphanar och 
andra dansktrogna på den skånska landsbygden. Efter freden 1660 fick många 
av regementets ryttare bruka mark på kronohemman i de norra delarna av 
Skåne, vilket också ledde till många slitningar med lokalbefolkningen.  

Skåningarnas inställning till soldaterna kom dock att ändras. År 1680 blev 
Norra skånska kavalleriregementet indelt med rusthåll i norra och västra Skåne. 
Ryttarna blev nu böndernas tjänare och underordnade, vilket ledde till att 
förhållandet mellan de svenska ryttarna och den skånska lokalbefolkningen 
efterhand blev bättre.  
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Från 1680 bestod regementet av 8 skvadroner (kompanier) om 125 man 
vardera. Varje skvadron var indelt i ett eget geografiskt område, som kunde 

bestå av en del av ett härad 
eller flera härader. I de mellan 
1680 och 1833 ingående 
skvadronerna fanns bl.a. Bjäre 
härads skvadron, Billesholms 
skvadron och Landskrona 
skvadron.  

År 1833 gjordes en ny 
indelning av Skånska husar-
regementet i 10 skvadroner om 
100 man vardera, däribland 
Kolleberga skvadron där Ola 
Ekman blev soldat nr 99. 
 

”Skånska Husar Regementet”, teckning från 1800-talet. 

 

Regementets övningar var från 1690 förlagda till Ljungbyhed, men 1908 
flyttades de skånska husarerna till Helsingborg. 

Nio barn på torpet 

Mot slutet av 1830-talet lärde husaren Ola Ekman känna den halvåret yngre 
pigan Elna Bengtsdotter från Gunnarp, och det såpass rejält att hon 1840 födde 
en son. 

Augusti 9 Gunnarp nr 8 - pigan Elna Bengtsdtrs oäkta gossebarn och kallades 
Johannes. Modren 26 år gammal festekvinna till Ola Ekman i Torup. 

Födelsebok Tjörnarp C:1 sidan 123. 
 

Den 6 januari året därpå gifte sig Ola Ekman och Elna Bengtsdotter. Paret fick 
under åren 1840–1858 fyra flickor och fyra pojkar, däribland sönerna Elias och 
Åke, samtliga födda på husartorpet vid Torup utanför Tjörnarp.  

Husförhörslängd Tjörnarp AI:6 (1846-1850). 

Omkring 1865 beviljades tjänstgörande husaren nr 99 Ola Ekman avsked och 
blev gratialist, d.v.s. uppbar pension från krigsmakten. Elna, Ola och ännu 
hemmavarande barn kunde dock bo kvar på torpet, och verkar ha kunnat 
försörja sig tillräckligt på vad torpet och Olas pension kunde ge.  

Några år senare blev den då 56-åriga Elna Bengtsdotter sjuk, och dog på hösten 
1870 av lungsot. Ola bodde kvar på torpet och avled där i januari 1894, någon 
vecka efter sin 80-årsdag. 
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Skattfria och utfattiga föräldrar 

För att återvända till Ola Åkesson Ekmans föräldrar Åke Siversson och Bengta 
Larsdotter, så flyttade de på 1830-talet runt och bodde inhysta på olika platser 
inom Tjörnarps socken. Slutligen kom de 1840 till ett torp i Slättaröd, några 
kilometer norr om Tjörnarp, dit även dottern Bengta Åkesdotter med sina tre 
oäkta barn flyttade.  

Från mitten av 1840-talet betraktades Åke, Bengta och dottern som utfattiga 
och var därför beviljade skattfrihet. På hösten 1855 avled 83-åriga Bengta 
Larsdotter i okänd sjukdom, och i december 1863 dog Åke Siversson.  

Husarens bror blev infanterist 

Åke Siverssons och Bengta Larsdotters äldsta son Pål föddes 1811, och blev 
som tidigare nämnts infanterisoldat som 19-åring.  

Norra skånska infanteriregementet fanns mellan 1811 och 1963, och var förlagt 
inom Kristianstads garnison i Kristianstad. Vapenövningarna skedde på 
Kvidinge hed och Bonarps hed, men från 1831 höll man till på Ljungbyhed. 
Regementet flyttades 1923 till kaserner i Kristianstad.  

Samma år som han antagits som soldat med namnet Elg flyttade den 5 fot 11 
tum (176 cm) långe Pål till ett rotetorp i Ella, 2½ km norr om Tjörnarp. Där 
bildade han efter några år familj och fick fem barn med hustrun Christina. 

År 1834 d. 28de Maji begerdes lysning till egtenskap af drengen och solldaten vid N. 
Skånska Infant: regem: No 95 Påhl Åkasson Elgh  samt pigan Christina Christiansdotter 
från Korsaröd, som efter Compagnie Chefens Hans Radkirchs bifallsbevis, bevilljades 
söndagarna d: 1sta, 8de och 15de... 

Lysnings- och vigselbok Tjörnarp C:1 sidan 88. 

 

Tjänstgjorde i Schleswig 

Under senare delen av 1840-talet var Pål Elg ”utcommenderad till Hertigdömet 
Schleswig”. Svenska trupper skickades nämligen för att understödja Danmark 
under Slesvig-Holsteins uppror mot danskarna, vilket pågick 1848–1850.  

År 1851 flyttade tjänstgörande soldaten Pål Elg och hans familj ett par kilo-
meter åt sydost, där Pål blev ägare till 1/24 mantal på nr 3 Gunnarp. Under 
några år i mitten av 1850-talet tjänstgjorde Pål i Landskrona, och blev 1866 
efter 36 års tjänst beviljad avsked med pension med noteringen ”erhöll afsked 
med anmälan till underhåll – tjent utmärkt väl”. 

Ur generalmönsterrulla för Norra skånska infanteriregementet, Västra Göinge kompani 1866. 
Bostadsadressen felaktigt angiven som ”Nr 3 Ella” (ska vara Gunnarp 3). 

 
Pål Elg och hustrun Christina Christiansdotter bodde efter Påls pensionering 
från regementet kvar i Gunnarp. År 1869 avled 49-åriga Christina av nervfeber, 
medan den pensionerade soldaten Elg kom att uppnå en för den tiden höga 
åldern av 87 år innan han sommaren 1898 dog av ålderdomssvaghet.  
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Gjuteriarbetaren Olander for till Amerika 
Åke Olsson var när han föddes 1848 nummer fem i Elna Bengtsdotters och 
Ola Åkesson Ekmans barnaskara om nio. Som femtonåring gav sig Åke i okto-
ber 1863 iväg för att under de närmaste tolv åren arbeta som dräng i bland 
annat Ekeröd och Pugerup.  

Hösten 1875 flyttade Åke till Korsaröd i Tjörnarp, där han bodde hos 
husmannen Elias Nilsson och dennes hustru Elna Johnsdotter. Den 19 
december gifte han sig samma år med en av döttrarna i huset, den 23-åriga 
Christina som tidigare under året utomäktenskapligen fött sonen Olander.  

Christina Eliasdotters föräldrar Elias och Elna hade 1848 gift sig i Tjörnarp, 
och bott på några olika platser inom Tjörnarps församling innan de 1874 slog 
sig ner på Korsaröd nr 2, någon kilometer sydost om Tjörnarp. Elias och Elna  
dog 1879 respektive 1882, och Åke Olsson blev då (eller möjligen redan 
tidigare) ägare till huset i Korsaröd.  

Christina Eliasdotter och Åke Olsson fick åren 1877–1883 två pojkar och en 
flicka. I februari 1885 dog den 32-åriga trebarnsmodern Christina av okänd 
orsak. Änklingen Åke gifte sig dock innan året var slut med den 30-åriga 
Christina Nilsdotter, som han fick två barn med. Åke Olsson kom att bo kvar  
i Korsaröd fram till sin död sommaren 1921. 

 

“Hennes o ä son Olander”. Husförhörslängd Tjörnarp AI:12 (1875-1887) sidan 212. 
 

Förra hustruns oäkta son 

Vem som var far till Christina Eliasdotters före äktenskapets ingående födde 
son Olander har inte kunnat klarläggas. Mot att Åke Olsson var Olanders far 
talar att Olander i husförhörslängderna kategoriskt benämns som ”förre 
hustruns oä son”; medan man till stöd för faderskapet kan anföra att Åke 
Olsson förmodligen inte varit intresserad av att gifta sig med en kvinna som sju 
månader tidigare fött en annan mans barn, att Olander bar efternamnet 
Åkesson efter Åke, och att han dessutom senare ändrade det till sin eventuella 
farfars soldatnamn Ekman. Jag har valt att hålla mig till den senare linjen, och i 
denna berättelse betraktat Olander som Åke Olssons son. 

Olander Åkesson blev Olander Ekman 

Hur gick det då för Olander Åkesson? Jo, när han var 18 år gammal flyttade 
han hösten 1893 till Asmuntorp i Trollenäs socken för att arbeta som dräng. 
Det är i kyrkböckerna därifrån som Olander för första gången förekomer med 
efternamnet Ekman.  

 

Husförhörslängd Trollenäs 1892-1901. 
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Eslöv–Boston tur och retur 

Någon gång kring sekelskiftet träffade Olander Ekman den likaledes år 1875 
födda Johanna Jönsdotter, vars föräldrar var åbon Jöns Svensson och hans 
hustru Anna Svensdotter på Eslöv nr 12. Jöns Svensson föddes 1838 i Lilla 
Kastberga (några km nordost om Eslöv), där fadern var husman; medan Anna 
Svensdotter var född 1851 i Stora Kastberga som dotter till torparen Sven 
Fransson och hans hustru Hanna Jönsdotter. Hanna dog 1853 innan dottern 
Anna var två år gammal, men Annas far Sven gifte sig nio månader senare med 
den 40-åriga pigan Elna Nilsdotter. 

Den 4 maj 1900 ingick den då i Eslöv boende gjuteriarbetaren Olander Ekman 
äktenskap med Johanna Jönsdotter. Sommaren 1901 föddes sonen Svante Joel, 
som var endast fem månader gammal när hans 26-åriga mor dog av lungsot den 
20 november. Den moderlöse Svante bodde åtminstone de första åren hos sin 
far, och kom så småningom att bosätta sig i Malmö. 

Huruvida Olander Ekman haft planer på att söka sig ett bättre liv i Amerika 
redan innan han blev änkling är oklart, men sommaren 1903 tog han sig i alla 
fall tillsammans med den jämngamle Hans Olsson via Malmö till Liverpool.  
Den 23 juni lämnade de Liverpools hamn ombord på Cunardlinjens tidigare 
samma år sjösatta ångfartyg Carpathia, och anlände den 3 juli till New York.  

Av passagerarlistan framgår 
att de båda 28-åringarna var 
arbetare, hade vardera 20–30 
dollar på fickan, uppgav sig 
vara varken polygamister 
eller anarkister, och att de 
var på väg till Boston i 
Massachusetts där de hade 
en vän vid namn Nilsson på 
17 Lanson Street.  

Vad som närmast därefter hände är oklart, utöver att Olander Ekman sannolikt 
senast 1909 återvände till Sverige och Eslöv.  

Den 17 juni 1921 förrättade komministern och sedermera prosten Carl Emil 
Winslow vigsel i Västra Sallerups kyrka mellan 46-årige järnarbetaren Olander 
Åkesson Ekman och den i Eslöv 1879 födda pigan Elna Bengtsdotter. Paret 
kom att bo kvar i Eslöv, där de dog 1949 respektive 1950. 

En blind häst och ett vanskapt sto 

När Elna Bengtsdotters farfar Nils Hansson var 43 år gammal råkade han ut för 
något slags olyckshändelse, vilket ledde till att han till följd av benbrott dog i 
Bältinge, Skarhult den 24 januari 1845.  

Nils Hansson verkar, att döma av mängden ägodelar enligt bouppteckning 
förrättad den 13 maj 1845, ha haft det med den tidens mått förhållandevis gott 
ställt. Han lämnade efter sig bland annat ett brännvinsredskap i koppar, ett 
mäskekar, en järnkakelugn, tre järnskodda vagnar, ”2 gla Wagnreden med  
1 paraxel och 6 hjul” och en mängd andra jordbruksredskap; 1 blind häst,  
1 brokigt sto och 5 bruna ston varav 1 vanskapt; 1 par oxar, 3 kor och 4 kalvar: 
1 bagge, 5 får och 4 lamm; samt 6 svin. Till detta också en hel del kläder, 
sängkläder, köksredskap, möbler m.m. Änkan Hanna intygade att hon inte 
gömt undan något, och undertecknade ”med hand å pennan”. 
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Per Nilsson Ljungfeldt  
(1833–1910), kyrko-
herde i Norra Rörum  
och Hallaröd från 1881. 

Elias Olsson och Anna Persdotter. 

Från boets behållning om 316 riksdaler drogs en fattigavgift om 1/8 procent, 
d.v.s. en form av arvsskatt som här innebar 19 skilling, vilket torde ha räckt till 
att förse tre av socknens fattighjon med ett par strumpor vardera. 

Mottagandet av de fattigas andel kvitterades i september av fattigvårdsstyrelsens ordförande. 

 
Drängen Olander blev församlingsordförande 
Men – det är inte den ovan nämnde Olander Åkesson Ekman som leder den 
här berättelsen vidare fram till våra dagar. Det är istället hans tre år äldre kusin 
August Olander Eliasson, son till Elias Olsson som var en annan av Elna 
Bengtsdotters och husaren Ola Åkesson Ekmans söner. 

Elias Olsson föddes liksom den fyra år yngre brodern Åke på husartorpet 
utanför Tjörnarp. Som sextonåring flyttade Elias 1860 hemifrån för att arbeta 
som dräng på olika gårdar i Häglinge socken, men blev så småningom 
skräddare. I november 1867 gifte han sig med pigan Anna Persdotter från 
Sjöberga i Häglinge församling.   

Efter några år i Västra Häglinge och 
Ynglingarum flyttade Elias och Anna 
1873 till Tjörnarp, där Elias var åbo  
på Korsaröd 2. Åren 1868–1890  
fick paret fyra flickor och tre pojkar.  
Av barnen kan utöver sonen August 
Olander nämnas Gottfrid, som blev 
ångbåtseldare med Landskrona som 
hemmahamn. 

Elias och Anna stannade kvar i Korsa-
röd under resten av sina liv. Anna var  
52 år när hon dog 1899, medan Elias 
hann bli 74 år innan han 1918 dog av 
magkräfta. 

Träffades i Hallaröd 

Elias Olssons och Anna Persdotters son August Olander föddes den 17 april 
1872 på Ynglingarum 5 i Häglinge. Sjutton år gammal flyttade han hemifrån för 
att arbeta som dräng, och var bland annat år 1890 hos åbon Per Nilsson på 
Slättaröd nr 1. 

Två år senare flyttade Olander Eliasson till Hallaröd. 
Där bodde och arbetade han de närmaste åren på  
olika gårdar, och kom bland annat 1896 som dräng  
till Hallaröd nr 3 som ägdes av en annan Olander, 
hemmansägare Olander Pålsson. Dit kom året därpå 
också den åtta år äldre pigan Emma Nilsdotter från 
Tjörnarp.  

Tycke uppstod uppenbarligen mellan piga och dräng, 
för annandag jul 1898 kunde kyrkoherde Ljungfeldt 
förrätta vigsel i Sankt Olofskyrkan i Hallaröd mellan 
August Olander Eliasson och Emma Nilsdotter.  
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Det nygifta paret bodde först på Hallaröd nr 4, men flyttade 1900 till det som 
senare blev Hallaröd 2:13. Olander försökte framförallt försörja sig och Emma 
som dräng och byggnadsarbetare, och kom senare att tituleras murarmästare. 

Emma Nilsdotter från Tjörnarp 

Olanders fru Emma Nilsdotter var född 1864 i Stavaröd, Tjörnarp, som tredje 
barnet till drängen Nils Nilsson och pigan Johanna Nilsdotter, vilka gift sig 
1859. Två år innan äktenskapet med Nils hade Johanna fått en s.k. oäkta dotter, 
och tillsammans kom de sedan att få sex barn inklusive Emma. 

Johanna Nilsdotters man Nils Nilsson föddes 1803, och var son till den 1775 
födda Bengta Nilsdotter och hennes nio år äldre make Nils Svensson. Nils var 
åbo på Adseke nr 5 i Norra Mellby, där han och den vid husförhör som 
”mycket okunnig” ansedda Bengta utöver Nils fick fem barn tillsammans. Paret 
bodde kvar i Adseke resten av sina liv, de senare åren på undantag. Nils var 83 
år när han dog 1850, medan Bengta blev 76 år gammal. 

Johanna Nilsdotter kom ursprungligen från Kvesarum i Södra Rörums socken, 
där hon var född 1832. Modern Pernilla Pehrsdotter kom från Höör och var 22 
år gammal när Johanna föddes, men efter att ha fått ytterligare en dotter dog 
Pernilla 1838 av ”bröstsjukdom, under hafvande tillstånd”, 28 år gammal. Den 
32-årige och i Örtofta födde maken och drängen Nils Jönsson lämnades därför 
ensam med de två flickorna. 

Drunknade i en grop 

Johanna Nilsdotters farfar Jöns Persson var född 1773 i Sunnantorp, Stehag. 
Han gifte sig och kom så småningom till ett torp under Näs vid Trollenäs, där 
hans och hustrun Hannas tre yngsta av totalt nio barn föddes. 

Sent på kvällen den 3 maj 1837 var den i det närmaste 64 år gamle undantags-
mannen Jöns Persson på hemväg från byn. När han skulle passera en vatten-
fylld grop vid bysmedens lilla åkerlapp på Remmarlövsvägen bar det sig inte 
bättre än han föll i gropen och drunknade.  

 
Dödbok Gullarp C:4 (1815-1861) sidan 43. 

 
Jöns Perssons änka Hanna Larsdotter bodde sedan kvar i Näs som inhyst och 
fattighjon, de sista tjugo åren hos sonen Nils. När Hanna dog 1868 var hon 84 
år gammal, och som dödsorsak angavs följaktligen ”ålderdom”. 

Inledningsvis ett liv i fattigdom 

När ovannämnda Hanna Larsdotters sondotterdotter Emma Nilsdotter var 15 
år flyttade hon hemifrån för att börja tjäna sitt uppehälle som piga, till en början 
på olika gårdar inom Tjörnarps socken. År 1883 flyttade hon från Hedensjö i 
Tjörnarp till Matteröd, där hon 1890 var piga hos åbon Måns Persson i Lilla 
Oberöd. Några år senare kom hon till Hallaröd och blev 1897 piga på Hallaröd 
nr 3, där samtidigt blivande maken Olander Eliasson var dräng. 
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   Olander och Emma Ekman. 

Olanders och Emmas liv 
tillsammans blev inledningsvis 
ett liv i yttersta fattigdom och 
nöd. I april 1899 och januari 
1901 födde Emma söner, båda 
döda vid födseln på grund av 
kraftig undernäring. Sönerna 
John och Edvin föddes åren 
1902 respektive 1906 och över-
levde. 

– Men när jag många år senare 
träffade barnmorskan berättade 

hon att hon aldrig under sina år i yrket sett ett så undernärt spädbarn som John, 
säger Hertha Ekman, Johns svägerska.  

Började ett nytt liv 

Familjens misär berodde till största delen på Olanders omfattande alkohol-
missbruk. Detta lyckades han dock bemästra sedan han kommit i kontakt med 
Höörs baptistförsamling, där han 1906 blev döpt och medlem.  

Olanders tros- och livsstilsomvändelse inträffade troligen någon gång mellan 
sönerna Johns och Edvins födelse. John döptes nämligen i vanlig ordning i 
Hallaröds kyrka, medan det beträffande Edvin noterades i födelseboken att 
barnet ej döpts ”på grund av faderns vägran att frambära det”. 

Namnet Ekman, då? När Olander själv började använda sig av efternamnet 
Ekman är inte klarlagt, men första gången det officiellt finns dokumenterat är i 
församlingsboken för åren 1908–1920. Sättet det är skrivet på tyder dock på att 
det börjat användas något tidigare, och det är möjligt att upptagandet av 
farfaderns gamla knektnamn var ett sätt för Olander att understryka att han  
börjat ett nytt liv. 

Blev söndagsskollärare och ordförande 

Olander och Emma Ekman startade senare söndagsskola i hemmet som en del 
av baptistförsamlingens verksamhet, och 1932 blev Olander församlingens 
ordförande. Dessförinnan hade han under många år varit dess sekreterare, 
bland annat under de sista åren min farfarsfar Magnus Nilsson (som dog 1914) 
var ordförande. 

 
Söndagsskolans julfest i missionskapellet Betel på Trädgårdsgatan i Höör omkring 1931.  
Vid bordsänden ses dåvarande pastorn Tage Levin, och i bakre högra raden står Olander 
Ekman och hans söner Edvin och John. 
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Eugen Bjäre (1894–1948) blev 
landsfiskal i Höör under senare 
delen av 1920-talet. Han var för 
övrigt min mors kusin, och vigde 
i kraft av sitt ämbete bl.a. mina 
föräldrar. 

När Olander Ekman var inne på sitt tredje år 
som ordförande eldhärjades församlingens 
kapell Betel. Vid ettiden natten till den 7 juli 
1934 utbröt brand i ett garage som var 
sammanbyggt med bostadshus, och branden 
spred sig sedan till missionshuset.  

Beträffande orsaken till branden har landsfiskal Eugen 
Bjäre vid undersökningen kommit till det resultatet, att 
elden uppkommit antingen genom själfantändning av 
bilen i garaget eller genom antändande av en del där 
befintliga oljor och trassel. 

Skånska Dagbladet måndagen den 9 juli 1934. 

 
Branden innebar naturligtvis ett svår motgång 
för församlingen, såväl känslomässigt som 
praktiskt. Vid ett församlingsmöte elva dagar 

senare konstaterades krasst att ”på grund av branden i församlingens kapell 
hade även predikantrummet blivit obeboeligt.”  

Inte minst var det en kännbar förlust ekonomiskt, eftersom huset var lågt 
försäkrat och hade ganska stora inteckningar. Vid mötet klubbade Olander 
Ekman följande beslut: 

§ 7 Det beslöts att församlingen då brandförsäkringsbeloppet erhållits skall betala alla 
de skulder som åvila den brunna fastigheten. Det belopp som sedan återstår skall 
insättas i Höörs sparbank. 

Ur protokoll Höörs baptistförsamling 18 juli 1934. 
 

Med de återstående försäkringspengarna som grundplåt påbörjades i november 
samma år byggandet av ett nytt missionshus, och redan i september året därpå 
kunde den nya Betelkyrkan på Eriksgatan tas i bruk. 

På denna bild från omkring mitten av 1930-talet ses i bakre raden från vänster John Ekman,  
min far Hugo Nilsson, Maja Olsson, Hugos bror Emil, okänd dam samt Edvin Ekman. Sittande 
min farmor Amanda Nilsson, okänd dam samt min farfars systrar Ruth och Sigrid. Längst fram 
ses min farbror Gustaf Nilsson (som några år senare gifte sig med Maja Olsson), samt skymtar 
Maja Olssons syster Eva. 
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Den 23 januari 1817 föddes avskedade rotekorpralen Nils Holmbergs son Andreas. Faddrar 
och dopvittnen ansågs tydligen viktigare än modern, som inte nämns vid namn utan bara ålder. 
 

Snickaren John och muraren Edvin 

Sedan Olander Ekman vänt supandet ryggen till förmån för en vettigare livsstil 
fick han och Emma det bättre ekonomiskt, och kunde leva drägligt under 
resten av sina liv. Emma dog av hjärnblödning 1942 i en ålder av 77 år, medan 
Olander avled två år senare av tarmvred och lunginflammation, 72 år gammal.  

Emmas och Olanders söner John och Edvin arbetade först inom lantbruk,  
men blev sedan byggnadssnickare respektive murarmästare och kom att arbeta 
mycket tillsammans med husbyggande. Båda blev liksom föräldrarna 
medlemmar i Höörs baptistförsamling och gavs förtroendeuppdrag där  
(se sidan 7 i Torparen som blev lokal frikyrkoprofil). 

John Ekman gifte sig i december 1937 med jämnåriga Anna Johansson från 
Bosjökloster, vars anfäder till största delen kom från socknarna i närheten av 
Ringsjön i hjärtat av Skåne. Så var till exempel Annas farfars mormor Karna 
Persdotter född på Södra Hultarp i Hallaröd 1791, medan hennes mormors 
farfar Nils Holmberg var född 1774 i Östra Sallerup. 

Annas far Karl Johansson var husman på Stanstorp i  Bosjöklosters församling, 
och femte barnet till husmannen Johannes Gustafsson och hans hustru 
Johanna Månsdotter på Klingstorps hus i Munkarp; medan Annas mor Augusta 
var femte barnet av sju till pigan Johanna Andreasdotter och torparen Jöns 
Nilsson på Gärahus i Stehag. 

När deras båda söner var några år gamla flyttade Anna och John Ekman till 
Östra Nyrup 1:11 på andra sidan gränsen till Munkarps socken (men fortfaran-
de nära Hallaröds by), där de kom att bo tills de våren 1964 flyttade till Höör. 

John Ekmans bror Edvin lämnade hemmet som fjortonåring 1920 för att 
arbeta som dräng på en näraliggande gård i Hallaröd, men återvände tio år 
senare till föräldrahemmet. Som varande s.k. samvetsöm gjorde Edvin under 
beredskapsåren vapenfri tjänst i trakten av Yngsjö (Åhus socken), och träffade 
där i början av 1940-talet den sju år yngre fiskardottern Hertha Skoog.  

 

 Beredskaps-
tjänstgöringen för 
vapenfria bestod 
bl.a. i att dra tagg-
tråd längs Skånes 
östra kust.  

Den knästående 
mannen med tång  
i händerna är min 
far Hugo Nilsson, 
och mannen rakt 
bakom honom  
i keps kan ev. vara 
Edvin Ekman.  
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Anders Olsson och Elna Nilsson. 

 
Äktenskapet genom tiderna 
 

Den kyrkliga vigselakten var ursprungligen endast en välsignelsehandling utförd efter 
äktenskapets formella ingående, men den fick senare rättslig verkan. I Sverige påbjöds  
den kyrkliga vigselakten i 1686 års kyrkolag, och 1734 blev det den enda giltiga formen  
för äktenskapets ingående.  

Under 1800-talets senare hälft utvecklades efterhand möjligheten att ingå borgerligt äkten-
skap, och 1908 infördes i lag slutligen den generella möjligheten att välja mellan civil och 
kyrklig vigsel. I samband med religionsfrihetslagen 1951 blev det även möjligt för andra 
trossamfund att anordna juridiskt bindande vigslar. 

 

Farfar och farfarsfar var dragoner 

Hertha Skogs farfarsfar Håkan Andersson var född 1825 i Vittskövle. Femton 
år gammal flyttade han till Åhus socken och blev några år senare dragonen 
Ferm vid Skånska dragonregementet, vilket vid den tiden höll till på Ljungby-
hed och Herrevadskloster. 

Håkan Ferms och Hanna Trulsdotters son Per föddes 1849 i Yngsjö, och blev 
som 21-åring dragonen Per Skog vid Skånska dragonregementets livkompani. 
År 1876 gifte han sig med den 28-åriga pigan Hanna Mårtensdotter från Östra 
Sallerup, som tre år tidigare fått sonen Nils med okänd fader. 

Hanna Mårtensdotters föräldrar var den i Gummarp, Östra Sallerup 1814 födda 
pigan Bengta Åkesdotter och den halvåret äldre ”lösdrifvaren Mårten Pehrs-
son”, även han från Gummarp. Hanna var född utom äktenskapet, men 
föräldrarna gifte sig 1851 och fick ytterligare två barn. 

Mårten Persson och hans åtminstone på äldre dagar vanföra hustru Bengta 
Åkesdotter levde i fattigdom, men uppnådde dock förhållandevis hög ålder. 
Bengta var 75 år när hon dog hemma i Gummarp 1889, medan Mårten dog 
först 1901 i en ålder av 87 år på grund av ålderdomsavtyning. 

Vägrade att gifta sig och låta döpa barnen 

Dragonen Per Skog och hans hustru Hanna fick sju barn tillsammans, däribland 
den 1879 i Furuboda, Yngsjö födde Håkan, vilken liksom sina fyra bröder blev 
fiskare. När ålafiskaren Håkan Skog var 27 år gammal ingick han borgerligt 
äktenskap med den nio år yngre Anna Andersdotter.  

Anna var född våren 1888, 
och skrevs in i födelse-
boken som ”odöpt oä 
dotter” till timmermannen 
Anders Olsson och hans 
nio år yngre hustru, åbo-
dottern Elna Nilsson, på 
Yngsjö nr 11. I födelse-
boken har också särskilt 
noterats att de ogifta 
föräldrarna var baptister. 

På grund av föräldrarnas 
trosuppfattning, och ovilja 

att låta någon av Svenska kyrkans präster viga dem, var även Annas åtta syskon 
(födda 1882–1900) odöpta och s.k. oäkta.  
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Hertha och Edvin Ekman. 

Samling på Tockarp 1:15, Hallaröd 

Anna och Håkan Skog 

Anna och hennes man Håkan 
Skog bodde under hela sitt 
gemensamma liv i Furuboda 
(Yngsjö nr 6, Åhus), och 
försörjde sig på vad lantbruket 
gav och på Håkans ålfiske om 
höstarna. Paret fick sju barn 
tillsammans, med den 1913 
födda Hertha som enda dotter.  

Av Herthas syskon kan särskilt 
nämnas Ernst, som mot slutet 

av 1950-talet grundade Furuboda ungdomsgård (som senare blev Furuboda 
folkhögskola) och var dess drivande kraft under många år. 

Anna Skog dog på juldagen 1952, medan hennes make Håkan hann bli 85 år 
innan han avled sommaren 1964. 

Ekmans i Hallaröd 

Som tidigare nämnts blev Håkan 
och Anna Skogs enda dotter 
Hertha i början av 1940-talet 
bekant med murarmästare Edvin 
Ekman från Hallaröd, i samband 
med att han gjorde vapenfri 
beredskapstjänst i Yngsjö. 

– Jag brukar säga att vi träffades 
sju gånger och sedan förlovade  
vi oss, därefter träffades vi sju 
gånger till och gifte oss, berättar 
Hertha Ekman.  

I samband med giftermålet 1943 flyttade Hertha till Hallaröd. Paret bosatte sig 
på Tockarp 1:15, där de åren 1945–1954 fick tre barn och även hade fosterbarn.  
 

På äldre dagar flyttade Hertha och Edvin till en lägenhet i Höör, där Edvin dog 
1992. Hertha Ekman bor idag kvar i centrum av Höör, nittioåtta år gammal. 
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Källor 
Utöver i texten angivna källor har uppgifter hämtats från framförallt 

• åtskilliga husförhörslängder och andra kyrkböcker 

• handlingar från Höörs baptistförsamling deponerade på Landsarkivet, Lund 

• bouppteckning 13 maj 1845, Frosta häradsrätt FIIa:45 (1844-1845)  

• Skånes genealogiska förbund – Skånes knektregister 

• Norra skånska infanteriregementet  
– generalmönsterrullor för Västra Göinge kompani 

• Bra Böckers lexikon 

• familysearch.org 

• ellisisland.org 

• wikipedia.org 

• gravar.se 

• runeberg.org 

• Vad kostade det? av Lagerqvist och Nathorst-Böhs  

• Sveriges befolkning 1890 

• Sveriges befolkning 1990 

• Sveriges dödbok 1901-2009. 

 

Tack 
Slutligen ett stort tack till Herta Ekman, Ingegerd och Maths Ekman, Monica 
Netterheim, Gunnar Ekman samt min bror Lennart Nilsson för uppgifter, 
synpunkter och bilder. 

Charley Nilsson 

 

 
 

Hallaröds kyrkogård, juli 2011. 
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Anfäder till August Olander Eliasson Ekman 



Knektnamn blev släktnamn                                                                                                                                    2012-03-12 

Drängen Åkesson blev husaren Ekman                     18 

 

Anfäder till Emma Nilsdotter 
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Anfäder till Anna Johansson 
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Anfäder till Hertha Skog 


