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På jakt efter sanningen 

När man gör sitt material och sina slutsatser offentliga får man räkna med att 
bli ifrågasatt. Och det är ju så det bör fungera: det jag kommit fram till måste 
nagelfaras av andra som forskat inom samma område och brottats med samma 
frågeställningar, och som kanske kommit till andra resultat.  

När sedan de olika ståndpunkterna vägs mot varandra blir förhoppningsvis den 
nya slutsatsen ett steg närmare sanningen. 

I början av 2014 skrev jag klart och webbpublicerade en berättelse om sko-
makarsläkten Beckman, grundat på en längre tids omfattande forskning. 
Liksom ett antal andra forskare tidigare hade jag kommit fram till slutsatsen att 
sockenskomakaren Hans Petter Beckman i Norra Rörum (min farfars farmors 
far) härstammade från skomakarna Beckman vid glasbruket i Perstorp. 

Några veckor efter publiceringen delgavs jag uppgifter som tydde på att Hans 
Petter, som föddes i Perstorps socken i november 1765 som son till Hans Jacob 
Beckman, knappast kunde vara identisk med ovannämnde Hans Petter 
Beckman.  

Istället uppgavs soldaten Hans Richter vara Hans Jacob Beckmans son. Som 
bevis anfördes bland annat bouppteckningen efter Richter, där två av Hans 
Jacobs söner angavs vara bröder till Hans Richter. Fortsatt undersökning gjorde 
mig övertygad om att jag haft fel. 

Det är viktigt att sanningen kommer fram även om den är obekväm, och det är 
bra att få hjälp med att rätta till sina misstag. Tack, Carina Månsson, för att du 
upptäckte och påtalade felet, och för all hjälp och stöd med att komma vidare! 

Det du nu läser är således en reviderad version av Skomakarsläkten Beckman – 
från skrönor till fakta, där de delar som inte längre är relevanta tagits bort och där 
annat tillkommit.  

Sedan återstår förstås att skriva den berättelse där sockenskomakaren Hans 
Petter Beckman placeras in i sitt rätta sammanhang! 
 

Rydebäck den 16 mars 2014 
Charley Nilsson 

Här vid Lillesjö sydost om Perstorp börjar denna berättelse om skomakarsläkten Beckman. 



Beckman på glasbruket                                                                                          2014-03-16 

                        4 

Allmänt 

Gammalt och nytt jämfört med förra versionen 

Sidorna 9–47 är identiska med sidorna 13–18 och 21–53, respektive sidorna 
62–72 med 70–81 i den tidigare publicerade Skomakarsläkten Beckman – från 
skrönor till fakta, medan övrig text är reviderad eller nyskriven. Huvuddelen av 
den bortredigerade texten ingår i en kommande berättelse om en annan sko-
makarsläkt. 

Fotnoter och källhänvisningar 

Fotnoter anges med upphöjd siffra (1), medan källhänvisningar noteras med 
upphöjd bokstav (A) och återfinns på sidorna 77–80. 

Äras den som äras bör 

Stort tack till Carina Månsson, Christina Nygren, Eva Nilsson, May Bosetti, 
Arne och Paula Thornberg, Åke Rosberg, Arne Elowson, Stefan Bengtsson, 
Roy Lantz, Lennart Persson och Johan Nilsson för uppgifter och synpunkter, 
men också till andra forskare som genom att göra sitt material nåbart i bokform 
eller på Internet lämnat värdefulla ledtrådar.  

Text, bilder och synpunkter 

Text och layout: Charley Nilsson. Samtliga färgbilder © Charley Nilsson, där ej 
annat anges. Källdokumenten har avfotograferats från originalhandlingarna eller 
kopierats från mikrokort respektive arkivdigital.se. 

Omslagsbild: Hos skomakaren, oljemålning av Kilian Zoll 1860, www.ts.skane.se.  

Synpunkter tas tacksam emot på windyisland@glocalnet.net. 

Besök gärna www.vindogatan62.se under Om oss/Släktforskning. 
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Påhl Persson Beckman 
d. 1716 
g.m. Ellina Persdotter 

Hans Jacob Beckman 
1709–1786  
g.m. Anna Axelia 
1721-1794 

Paul Hansson Beckman 
1750–1790 
g.m. Thora Nilsd. Bergsten 
1750–1814 

Samuel Hansson Hultberg 
1762–1833 
g.m. 1 Hanna Månsdotter 
1772–1810 
g.m. 2 Lusse Kjellsdotter 
1785–1824 

Peter L Hansson 
1756–1810  
g.m. 1 Sissa Christensdotter 
1766–1788 
g.m. 2 Karna Jönsdotter 

Helena C Hansdotter 
1753–1820  
g.m. Sven Svensson 
1759–1840 

Christiana Hansdotter 
f. 1759 
g.m. Nils Persson 
f. 1755 

Anna C Hansdotter 
f. 1748 

Hans Hansson Richter 
1765–1796 
g.m. Elsa Arvidsdotter 
1770– 

Hans  1773–1846 
Sven 1777–1838 
Troen  1780– 
Anna 1783–1864 
Nils 1788–1877 

Anna 1785–1846 
Hans 1788– 
Anders  1791–1839 
Påhl 1796 

1 
Ola 1785–1785 
Olu 1786–1838 

Pernilla 1784–1857 
Ola 1788–1866 
Thora 1791– 
Hinric 1794– 
Nils 1799– 
Anders 1800– 
Kielu 1803– 

Johanna (Hanna) 
1796–1861 
g.m. Johan Eric Målgren 
1801–1869 

För ytterligare stamtavlor se sidorna 61–75.  

 

 

  

1 
Anna  1795– 
Pehr 1797– 
Johannes 1800–1819 
Maria 1803–1803 
 
2 
Petter 1813– 
Helena 1815–1887 
Johanna 1821– 
Anna 1824– 

Påhl Pehrsson Beckmans barn, barnbarn och barnbarnsbarn 
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Skomakaren vid glasbruket 

Vem i den här släkten var först med att använda namnet Beckman? Frågan får 
förbli obesvarad, men det finns noterat i kyrkoböckerna åtminstone redan 1716 
i form av följande kortfattade notis:  

 

 

 
  
 

”… begrofs skomakaren Påhl Beckman”.A 
 

Den i Perstorp år 1716 begravde skomakaren är utgångspunkten för denna 
berättelse. Men först lite bakgrundshistoria. 

Glasbruk inrättades utanför Perstorp 

Efter att Skåne blivit svenskt i mitten av 1600-talet 
ville de styrande minska de tidigare danska land-
skapens beroende av Danmark.  

Behovet av glastillverkning inom Sverige var stort. 
Ämbetsmannen Jöran Adlersteen1 fick därför 1691 
kungligt privilegium att inrätta ett glasbruk vid det av 
honom ägda hemmanet Henrikstorp, några kilometer 
sydost om Perstorps kyrka2. Där fanns det tillräckligt 
med råvaror för tillverkningen i form av kvartssand 
från de närbelägna Sorrödssjöarna och Finjasjön, 
kiselsand från grannsocknen Torup, och stora 
bokskogar vars ved kunde brännas till pottaska.3 
 

Generalstabskarta från senare delen av 1800-talet, med platsen där glasbruket låg (Lantmateriet.se). 

                                                 
1 Jöran Adlersteen (1640–1713) var född Piehlman, adlades 1681 och blev 1706 landshövding i Blekinge 
(Svenskt biografiskt lexikon, www.sok.riksarkivet.se ). 
2 Glasbruket inrättades vid Lillesjö, intill det senare (1762) grundade säteriet Gustafsborg. 
3 Pottaska (kaliumkarbonat K2CO3) användes vid tillverkning av såpa, glas, krut, färgämnen och 
läkemedel. Namnet kommer av att man använde lerpottor när man skulle laka ur träaskan. 

Jöran Adlersteen  
(Svenska porträttarkivet)  
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Till Henrikstorp hämtades med början våren 1693 ett antal glasblåsare från 
Hessen och Mecklenburg med familjenamn som Hoffman, Kunckel, Kamph, 
Mentzel, Pakman och Wentzel. De kom att utgöra en liten tysk koloni där 
äktenskap oftast slöts mellan de i kolonin ingående familjerna, och där yrkes-
hemligheterna och hantverksskickligheten gick i arv.4 

Produkterna från glasbruket var till en början i huvudsak fönsterglas, spegelglas 
och flaskor, men från 1716 gjordes även konstglas som bearbetades av skickliga 
gravörer.  

Den 24 juli 1749 besökte Carl von Linné glasbruket och skrev i sin dagbok att 

Glasbruket, fru hofmästerinnan Schönström med dess syskon baronessorne 
Adlestenarne tillhörigt, låg tre kvart ifrån Blekmossa. Detta glasbruk bestod af en 
skön glashytta och en stor hop torp, där arbetarena bodde. Här förfärdigades allt 
glas i Skåne, som är vackert och säljes vida.B 

 
Vid det laget var sedan länge 
glasbrukets grundare Jöran 
Adlersteen död5, och verk-
samheten drevs av arvingarna. 
Den stora förbrukningen av 
ved gjorde dock att stora 
kalhyggen uppstod i när-
området, och vedbristen ledde 
till att brukets ekonomi i 
mitten av 1700-talet försäm-
rades. Till detta kom kon-
kurrensen från nyanlagda bruk 
som t.ex. småländska Kosta.  

Vinflaska och tratt av glas med skruvkork av tenn,  
tillverkad på Henrikstorps glasbruk.6 

År 1760 beslutade sig Adlersteens arvingar för att sälja bruket, och köpare blev 
greve Hamilton7 på Barsebäck. Men Hamilton var främst intresserad av 
markerna som ingick, och hade för avsikt att lägga ner bruket och riva 
byggnaderna, och från våren 1761 låg verksamheten nere. På Kristi Himmels-
färdsdag den 20 maj 1762 brann bruket ner, och kom aldrig att byggas upp 
igen.C     

Skräddare och skomakare behövdes också 

Men det var givetvis inte bara glasblåsare och spegelmakare som drogs till 
Henrikstorp, utan många andra var också sysselsatta vid bruket. Där höggs ved 
till att brännas till aska, där kokades pottaska ur vedaskan, där krossades 
råvarorna till fint pulver – och mycket annat.  

                                                 
4 Första noteringen i Perstorps kyrkoböcker rörande de inflyttade tyska glasblåsarna är från 1694 och 
anger att ”Den 2 Söndag efter Påsk är döpt Hans Jürgen Giertz barn af Glasbruket, N. Sophia” (Perstorp 
CI:1 1680-1767 sid 20).  
5 Jöran Adlersteen lär ha gått bort genom att han den 10 mars 1713 satt och åt då ett ben råkade fastna i 
halsen. I ett försök att få bort benet ställde han sig på huvudet, men tappade balansen och bröt nacken 
(Nordisk familjebok, 1922; Skånska herregårdar, G. Ljunggren och F. Richardt, 1852). 
6 Tillverkat 1754 och skänkt av brukspatron Josef Wessman samma år till Perstorps kyrka, där det nu 
förvaras. 
7 Gustaf David Hamilton (1699–1788), ägare till Barsebäcks slott från 1743. 
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Utöver alla vedhuggare, askebrännare, drängar och andra fanns också flera 
sysselsatta inom de traditionella hantverken. En av dessa Påhl Persson 
Beckman.8 

Påhl Perssons bakgrund är höljd i dunkel9, men han var sannolikt redan gift 
med Ellina Persdotter när han någon gång i början av 1700-talet flyttade till 
Perstorps socken och fick anställning som skomakare vid glasbruket.  

Åtminstone var han och Ellina gifta 1709, vilket framgår av födelseboken: 

1709 Torsdagen d 11 Martii föddes skomakaren Påhl Pärssons och dens hustru Ellina 
Persdotters drängabarn på Glasbruket och fick namn: Hans Jacob. Hustru Maria Påhl 
Olssons. Baptiz d:2 Söndag i fastan 14 Martii, Testanter hustru Gundil Christian 
Pakmans, hustrun Annika Johan Mildner, Johan Printz, Ryttaren Clas Fridrik, Hans 
Jörgen Mentzel.D 

Den 11 mars 1709 föddes alltså Hans Jacob Beckman, och vid dopet i Pers-
torps kyrka var flera tyskar dopvittnen. Glasbrukets anställda var till mycket 
stor del av tyskt ursprung. Familjerna bodde nära bruket och utgjorde en egen 
tyskkoloni, där de helst höll sig inom sin egen ganska slutna grupp. Tydligen var 
Hans Jacobs föräldrar Påhl och Ellina nära vänner med sina utlandsfödda 
kamrater från glastillverkningens olika hantverk.10 

Huruvida Hans Jacob var parets enda barn har inte kunnat fastställas. Even-
tuella äldre syskon (troligen hade han en syster vid namn Sissa11) har i så fall 
fötts i annan socken innan flytten till Perstorp. Några yngre syskon fick Hans 
Jacob i alla fall inte, och redan våren 1716 dog fadern Påhl Persson Beckman i 
okänd ålder.E 

 
Hans Jacob Beckman döptes den 14 mars 1709 i Perstorps kyrka, där även åtskilliga andra av Beckman-
släkten döpts, vigts och jordfästs. 

                                                 
8 Namnet anges som Påhl Pährsson i notis om sonen Hans Jacobs födelse 1709 och som Påhl Beckman i 
notis i dödboken för år 1716 (Perstorp CI:1 1680-1767 sidan 49).  
9 Se kapitel Återstående frågor, sidan 61. 
10 Även när Hans Jacob själv ett tretiotal år senare fick barn anlitades ofta medlemmar ur familjerna 
Plakman, Kamph m.fl. som dopvittnen. Se Återstående frågor. 
11 Se Återstående frågor. 
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Hantverket gick i arv 

Efter födelsenotisen 1709 dröjer det ända till 1743 innan Hans Jacob återfinns i 
tillgängliga dokument. Han är då noterad under mantalslängden12 för Glas-
bruket som en av flera drängar, men redan året därpå återfinns han bland 
hantverkskollegorna skräddaren Kamp och smeden Olsson som “skomakaren 
Hans Jacob Beckman”.  

 

Vid det laget var Hans Jacob 34 år gammal och hade sannolikt fått sin utbild-
ning till skomakare och verkat som sådan ett antal år på annat håll, innan han 
började arbeta vid glasbruket. 

Hans Jacob gifte sig omkring 1747 med den tolv år yngre Anna Petronella 
Axelia, och våren 1748 föddes första barnet, dottern Anna Catharina. Någon 
månad efter glasbruksbranden 1762 föddes parets sjätte barn, Samuel. Vid det 
laget hade familjen flyttat till Stugan på Tuseholm (Tussjöholm), omkring tre 
kilometer nordost om det nedbrunna bruket. 

Skomakare Beckman och Anna Petronella stannade kvar på Tussjöholm under 
återstoden av sina liv. Sista barnet lämnade hemmet 1780, och i april 1786 dog 
Hans Jacob. Änkan Anna Petronella blev kvar på Tussjöholm som inhyst hos 
dottern Christina, som flyttat dit tillsammans med sin man Nils Persson. Åtta år 
efter Hans Jacobs död avled Anna Petronella. 

1794. Den 4de Martii dog enkan Anna Petronella Beckman af … och bröstwerk och 
begrofs den 9 ejusdem. 73 år gamal.F 

En del av 2000-talets Tussjöholm ligger mellan väg 21 och järnvägen.  

                                                 
12 Med mantalslängd avses en förteckning över personer som mantalsskrivits, d.v.s. registrerats som 
boende, i en församling. 
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Skomakarfamiljen och glasbruksbranden 

Den ovan omtalade branden 1762 ödelade glasbruket och ett antal intilliggande 
byggnader, däribland  

…Caracters Byggningen, Krogen…samt flere glasbruksarbetarnes belägne hus och 
hemvister, med all deras egendom för utan som bergas kunnat”.GH 

Ganska snart kom rykten om mordbrand i omlopp, och en 57-årig malmöfödd 
skräddare och före detta glasarbetare vid namn Niclas Malmlöf pekades ut som 
gärningsman. Urtima ting hölls vid Stora Henrikstorp med början den 21 juli 
1762, och med ceremonimästare Carl Johan Gyllenpalm som domare. 
Huvudvittnen var skomakaren Hans Jacob Beckman och hans tolvårige son 
Paul, men även skomakarhustrun Anna Petronella var kallad att vittna. 

 

”… skomakare Hans Jacob Beckman, 54 år gammal … vittnar att Christi Himmelfärds dag…” I 

På Kristi himmelsfärdsdag den 20 maj skulle 76-åriga glasverksmästaränkan 
Anna Maria Kunckel begravas i Perstorps kyrka J. Strax innan begravningsföljet 
skulle lämna bruket mötte Hans Jacob Beckman den nu misstänkte Niclas 
Malmlöf, och denne hade då sagt sig leta efter sin tobakspung. Herrarna följdes 
åt till sorgehuset, men  

så snart M hade fådt en sup therstädes gick han ut af stufwan men hwart han gick 
wet wittnet icke.  

Beckman redogjorde även för hur Malmlöf sedan återkommit och uppmanat 
folket att skynda på till kyrkan, för det var bättre att de väntade på prästen än 
att han fick vänta på dem. En tid senare hade Malmlöf skrutit om att han visste 
hur branden gått till, och även i övrigt vid flera tillfällen uppträtt märkligt.  

Sonen Paul Beckman, som på grund av sin ringa ålder hördes utan ed, bekräf-
tade faderns uppgifter om Malmlöfs agerande vid sorgehuset. Hans Jacobs och 
Pauls vittnesmål tillmättes stor vikt, och kom sedermera även att åberopas i 
häradsrättens domslut. 

Niclas Malmlöf nekade först ihärdigt till att ha anlagt branden, men uppgav 
sedan att han på förre direktören Jacob Wessmans uppmaning tänt på glas-
hyttan. Målet uppsköts därefter för att Wessman skulle kunna höras, och 
Malmlöf fördes till arrest i Kristianstad. Där tog han tillbaka sitt erkännande 
och sina anklagelser mot Wessman, varpå han sedan vid nya förhandlingar 
ändrade sig och upprepade sitt erkännande och sina anklagelser. Wessman 
ansågs därför skäligen misstänkt för anstiftan. 

Misstänkt dömd till döden 

Den 17 februari 1763 hölls slutrannsakning i målet. Wessman friades av brist på 
bevis, medan Malmöfs erkännande kvarstod och han dömdes till döden. 
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”… i Rannsakningen befindteliga skiäl och omständigheter, eij annat än lijkmätigt 11:te Cap:t 2 § Miss:s 
B:n Niclas Malmlöf skyldig förklara at lif sitt mista och halshuggen warda”.K 

Den 18 juni 1763 fastställde Göta hovrätt häradsrättens utslag, men innan dess 
hade Kongl. Maj:t dock mildrat straffet till att omfatta  

…trettio par Spö trij slag af paret, skall undergå en Söndag uppenbahr Kyrckio plicht 
och därefter försändas till Warbergs fästning at therstädes i all sin lifstid till arbete 
hållas… 

Så fick alltså det rättsliga efterspelet till branden vid Skånska glasbruket sitt slut. 
Man kan såklart fråga sig varför branden anlades – om den nu verkligen var 
anlagd. Niclas Malmlöf tycks ha varit en svagt begåvad, labil och lättpåverkad 
person, och kan såklart i sinnesförvirring och eventuellt berusat tillstånd ha 
orsakat branden. Men möjligheten finns också att branden inte var anlagd, men 
att Malmlöf påverkades att erkänna sig skyldig. Det är ju som bekant inte sällan 
som oskyldiga personer påstår sig ligga bakom uppmärksammade brott.L 
 

Minnessten vid platsen för Skånska glasbruket.  
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Ryttaren som stred till sjöss  

Åren 1788–1790 pågick det så kallade ryska kriget, startat av Gustav III med 
avsikt att från Ryssland återta tidigare förlorat område och höja Sveriges an-
seende internationelltM. I sammanhanget bör nämnas att nuvarande Finland då 
varit en integrerad del av det svenska riket sedan 1200-talet. 

Den 17 april 1790 samlades Skånska Husarregementets kompanier med 800 
ryttare i Fjälkinge (iförda full mundering men utan sadelmundering, eftersom de 
skulle vara oberidna), och transporterades sedan i vagnar till Karlskrona. Den 
30 april lämnade flottan Karlskrona med de skånska husarerna ombord.N 

I Finland stred husarerna mot kosackerna, men en del av dem kämpade även 
ombord på den svenska örlogsflottan och skärgårdsflottan. Där var deras 
främsta uppgift att äntra fientliga fartyg, förhindra att de egna skeppen äntrades 
och bistå fartygens artillerister ombord.O 

En av de skånska husarer som tjänstgjorde i den svenska skärgårdsflottan var 
den 39-årige ryttaren Paul Beckman, som således sannolikt deltog i slaget vid 
Svensksund den 9-10 juli där skärgårdsflottan hade stor framgång. 13  

 

 
Generalmönsterrulla  
Skånska husarregementet  
903 (1779-1779). 

 

 

Den 5 fot och 9 ¾ tum (172,5 cm) långe Paul Beckman hade den 25 november 
1777 antagits som ryttare nr 79 vid Lif Compagniet af Kongl: Norra Skånska 
CavallerieregemenetP 14. Där blev han tilldelad ett fyraårigt ”brunt sto utan 
tecken, 9 kvarter 4 tum” 15, en häst som kom att följa honom under resten av 
hans militära bana. Paul tillhörde Hörja rusthåll16, men var kyrkoskriven och 
bodde sannolikt tillsammans med sin familj i Måleböke i Matteröds socken.  

Ett av krigets många offer 

Efter slaget vid Svensksund inleddes förhandlingar mellan Sverige och Ryss-
land, och fred slöts sedan någon gång i augusti. 

Men det blev ingen lycklig hemkomst till fru och barn för Paul Beckman när de 
skånska husarerna återvände söderut efter krigsslutet. Beckman var nämligen en 
av de omkring 20 000 soldaterna som fick sätta livet till under kriget Q.  

                                                 
13 Svensksund är en cirka sju km bred fjärd i Finska viken, belägen mellan öarna Mussalö och Kutsalö 
utanför Kotka i sydöstra Finland. 
14 Livkompani kallades ett regementes första kompani, och hade till uppgift att skydda regements-
chefen/sekundchefen. Inom kavalleriregementena kallades kompanierna annars som regel för 
skvadroner, d.v.s. livkompani motsvarades av livskvadron. 
15 Hästars storlek anges i mankhöjd. Denna avser avståndet mellan marken och manken, det högsta 
området på djurets rygg, alldeles bakom halsen där skulderbladen sitter. I det här fallet var märrens 
mankhöjd 143,5 cm. 

16 Kostnaderna för Paul Beckman och hans häst betalades således från gårdar i Hörja, vilkas skatte-

skyldighet omvandlats till beriden militärtjänst. Ägare till sådan gård kallades rusthållare. Det vanligaste 
var annars att soldaten bodde på torp som låg på rusthållarens mark. Se även not 46, samt faktaruta om 
indelningsverket på sidan 42. 
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Philip Julius Bernhard 
von Platen (1732–1805).  

Enligt mönsterrullorna dog Paul Beckman på skärgårdsflottan i augusti 1790, 
men mer detaljer än så ges inte. Detta innebär att Beckman kanske dog under 
tiden fredsförhandlingarna pågick, eller att freden i Värälä den 14 augusti rentav 
redan var ett faktum vid tidpunkten för hans död.  

 
 
 
 

”Paul Beckman död på 
Skiärgårds flottan i 
aug: månad 1790”. R 

Relativt få soldater dog i strid under det ryska kriget – liksom i andra krig – 
jämfört med de många som dog av sjukdomar, inte minst tyfus och andra 
farsoter. Man kan visserligen fantisera om att Paul Beckman sårades vid 
Svensksund och dog av sviterna lite senare, men det troligaste är att han 
drabbades av någon dödlig sjukdom, avled och därefter 
sannolikt som annat sjöfolk begrovs till havs.S 

Av de 125 soldater som ingick i Skånska Husarregementets 
livkompani, vilket Paul Beckman tillhörde, dog ett tjugotal 
i samband med ryska krigetT. Regementschefen general-
major Philip von Platen belönades däremot av Gustaf III 
med Serafimerorden för sina insatser, fast kanske än mer 
för ”sitt uppträdande som ifrig medlem af ridderskapets 
rojalistiska minoritet vid 1786 års riksdag” U. 

Tolvårigt vittne vid rättegång 

Var kommer då Paul Beckman in i denna berättelse om skomakarsläkten 
Beckman? Jo, Paul var nämligen skomakare Hans Jacob Beckmans och Anna 
Axelias äldste son, och född på glasbruket söder om Perstorp den 29 september 
1750. Han har tidigare förekommit i denna berättelse när han som 12-åring 
efter glasbruksbranden 1762 kallades till tinget för att vittna. 

Omkring 1772 gifte Paul sig med jämnåriga Thora, som var dotter till sko-
makare Nils Andersson Bergsten i Brönnestad. De nygifta slog sig efter en 
kortare tid ner invid ryttartorpet i Måleböke i Matteröds socken, i ett hus där 
parets fem barn föddes åren 1773–1788.  

Efter Paul Beckmans död i samband med ryska kriget kom hans änka Thora att 
bo kvar i Måleböke, periodvis tillsammans med sönerna Hans och Nils. Thora 
avled 64 år gammal 1814. 

Mönsterkusk, skomakare och torpare 

Thora Bergstens och Paul Beckmans son Sven sökte sig liksom fadern till det 
militära, och blev mönsterkusk17 vid Norra skånska kavalleriregementet. Han 
var 34 år gammal och boende i Troedstorp, Ignaberga, när han sommaren 1811 
äktade den nio år yngre Elna Persdotter, dotter till åbon18 Per Nilsson i Färlöv. 

Juli d. 6 wigdes Dr. Mönsterkutsken vid Sandby Compagnie Sven Beckman samt pig. 
Elna Pehrs dot. begge i Troedst.V 

                                                 
17 Mönsterkusk var kusk åt mönsterherren, den officer som förrättade mönstring. Varje kompani hade 
en tross, och för att i fredstid bemanna denna skulle varje kompani hålla 6 mönsterkuskar/trosskuskar.  
18 Åbo, en juridisk term för den som under ärftlig besittningsrätt innehar annans jord. 
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Sven Beckman lämnade en tid efter vigseln den militära banan, tog under en 
period upp släktyrket skomakare och räknades efter 1825 som torpare.  

Våren 1838 avled Sven Beckman av reumatisk feber. Änkan Elna Persdotter 
bodde efter Svens död kvar på Troedstorp 1, och dog där i februari 1866. 

Av de sju barn som Elna fick åren 1812–1830 var två döda när de föddes, och 
sonen Petter var bara 14 månader när han dog av mask i magen. 
 
 

 

 

 

 
Ignaberga 

gamla kyrka 
var i äldre 

tider platsen 
för flera av 

släkten Beck-
mans dop  

och begrav-
ningar.19 

 

 
Scharlakansfeber, smittkoppor och förståndssvaghet 

Den fyra månader efter Elnas och Svens bröllop födde sonen Pål kom i vuxen 
ålder att arbeta som dräng i bl.a. Stoby, innan han som 21-åring flyttade hem till 
torpet i Troedstorp. Efter faderns död drev Pål torpet tillsammans med modern 
och den år 1830 födda systern Helena. 

När Pål Svensson var 36 år gammal gifte han sig med den åtta år yngre torpar-
dottern Kersti Gummesdotter, och levde med henne på torpet. Tillsammans 
fick Pål och Kersti sex barn, däribland Gunnild som endast blev sju år gammal 
och Johanna som var sex år när hon dog i scharlakansfeber. 

Efterhand försämrades torparfamiljens villkor, och 1870 flyttade de först till 
Attarp för att fem år senare bli inhyseshjon i ett gathus under Ekeryd i Igna-
berga socken. Där dog Kersti Gummesdotter av smittkoppor i slutet av 1877, 
och en tid därefter stod den då som krympling noterade Pål och de hemma-
varande sönerna Lars och Johan utan fast bostad. 

I oktober 1896 avled den som ”inhyseshjon å församlingen skrifne”W Pål 
Svensson av ålderdomssvaghet. Den år 1860 födde sonen Lars noterades under 
”ytterligare afförde vid mantalsskrifningen den 22 Nov. 1882”X, varefter hans 
öden är okända. 

Lars tre år yngre bror Johan betraktades 1877 som ”idiot”Y 20 och blev längre 
fram intagen på den i Kristianstad 1915 byggda fattigvårdsinrättningen Ängs-

                                                 
19 Ignaberga gamla kyrka härrör från 1100-talet, och tillbyggdes med vapenhus på 1400-talet då även 
valven slogs. År 1717 förlängdes kyrkan mot väster. År 1887 var Ignaberga nya kyrka färdigbyggd och 
den gamla kyrkan lämnades att förfalla. På 1920-talet återuppbyggdes den gamla kyrkan och 
återinvigdes 1928.  
20 Det i nyare tid vanliga skällsordet Idiot kommer från grekiskan och betecknade från början en person 
som var okunnig i statens angelägenheter. Sedermera fick ordet betydelsen okunnig, dum, sinnesslö 
(Bra Böcker). Om noteringen skulle gjorts idag hade det sannolikt hetat förståndshandikappad. 
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gården. Där dog den stackars idiotförklarade, ogifte och arbetsoförmögne 77-
årige Johan i februari 1941. 

Johan Pålsson kan lite krasst ändå sägas ha fått vara till viss samhällelig nytta 
efter döden. Han blev nämligen  

jordfäst i Lunds stadsförsamling å anatom. institutionen. Liket överlämnades till 
anatomiska institutionen i Lund, enligt attest 13.2.41. Begravd 28/1 1942 å Norra 
kyrkogården, Lund.Z 

Dömd för lägersmål blev baptist 

Elna Persdotters och Sven Beckmans yngsta dotter Helena kom även hon att 
leva under svåra omständigheter, ett förhållande som knappast blev lindrigare 
av att hon den 2 januari 1854 fick en utomäktenskaplig son med icke angiven 
fader. Sonen blev nöddöpt i hemmet av sin mormor Elna Persdotter, och med 
sin morbror Pål och moster Kersti samt en piga som dopvittnen.  

Vid den här tiden var det fortfarande brottsligt att ha sexuellt umgänge utanför 
äktenskapet (lägersmål)21, så utöver särskild syndabekännelse inför prästen blev 
det även rättsligt efterspel för Helena vid häradsrätten för Västra Göinge. 

Har för lägersmål enligt lagens … dömd d. 14 Sept. 1855, enl. W.G.H Rätts utslag.Å 

Rättens kvarnar malde tydligen inte så snabbt på den tiden heller. 

Helena försörjde sig så gott hon kunde som arbeterska och piga, och bodde 
med sonen Enoch i ett gatehus i Troedstorp. Enoch fick även han någon form 
av arbete, även om han räknades som ”krympling, ej i ben”Ä. 

Omkring 1880 kom Helena och Enoch i kontakt med den frikyrkliga väckelse-
rörelsen, vilket satte sina spår i kyrkoböckerna där det nogsamt noterades att de 
”hyllar baptism”Ö . 

År 1912 avled 82-åriga och fortfarande ogifta enbarnsmodern Helena Svensson 
av ålderdomssvaghet, men långt dessförinnan hade sonen och gårdfari-
handlaren Enoch (som fått efternamnet Andersson) år 1884 gift sig i Vittsjö 
med den där födda pigan Assarina Trulsdotter. 

Assarina flyttade in i gatehuset hos Enoch och hans mor. Hon blev efter hand 
mor till nio barn, vilka på grund av föräldrarnas tro inte blev döpta i sedvanlig 
luthersk ordning. Flera av barnen dog som små eller i tonåren, och äldsta 
dottern Ester emigrerade som 17-åring 1902 till Nordamerika.  

Den år 1889 födda dottern Ruth Ingeborg betraktades med den tidens språk-
bruk som ”idiot”, och intogs på anstalt i Kristianstad. Liksom sina syskon var 
Ruth odöpt, men av någon anledning gav fadern senare medgivande till detta. 

Föräldrarnas baptistiska åsikt vållade att barnet blef odöpt. Skriftlig medgifvande 
från fadern 9/3 1900 att han tillät sitt barns döpelse.AA 

Senare kom Ruth Andersson att lämna vårdinrättningen och vistas hemma i 
Troedstorp, där hon dog 1929. Föräldrarna Enoch och Assarina var vid det 
laget döda sedan länge. Enoch dog 1903 av okänd orsak, medan Assarina 
femton år senare blev ett av offren för spanska sjukan22. 

                                                 
21 Lägersmål föll under allmänt åtal fram till 1855.  
22 Spanska sjukan var en influensaepidemi som 1918–1919 drabbade mer än 500 miljoner människor. 
Omkring 25 miljoner dog, varav 34 374 i Sverige (Bra Böcker). Min farbror Gustaf Nilsson, född 1913, var 
en av dem som insjuknade i farsoten, men överlevde och blev 90 år gammal. 
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Husaren, änkan och drängen 

Under våren 1813 gjorde sig Frankrikes fiender, däribland Sverige, redo att göra 
slut på Napoleons kejsardöme.  

Napoleons tidigare marskalk Jean Baptiste Bernadotte23 var sedan ett par år 
tillbaka svensk tronföljare, och under hans ledning samlades en svensk armé 
omfattande 30 000 man, inklusive ryttarna från Skånska husarregementet, i den 
svenska besittningen Pommern. Slutstriden mot Napoleon utkämpades sedan i 
de tyska områdena under sommaren och hösten 1813.BB 

Sex år tidigare hade en 23-årig man vid namn Jeppa antagits som ryttare vid 
Skånska husarregementets livskvadron, där han tilldelats soldatnamnet Hussar. 
Med sin svarta valack deltog sannolikt Jeppa Hussar bland annat i det stora 
fältslaget vid Leipzig den 16–19 oktober 1813, ett slag som innebar en 
avgörande seger för Napoleons motståndare.24 

Efter slaget vid Leipzig drog sig de svenska trupperna norrut25. Sannolikt 
insjuknade Jeppa Hussar under förflyttningen, eftersom han i mars 1814 
vårdades på sjukhus i Braunschweig, NiedersachsenCC. 

 

 
 

 
”Karlen på sjukhuset  
i Braunswig”. 

 
Våren därpå befann sig Jeppa Hussar fortfarande på sjukhus, och dessutom var 
hans 14-åriga valack inte längre tjänstduglig. Jeppa kom dock på benen igen, 
och fick hemma i Skåne sommaren 1815 en ny häst, ett sjuårigt ljusbrunt sto.  

Jeppa Hussar stannade kvar vid regementet ytterligare några år, men hösten 
1823 betraktades han som svag. Han begärde sålunda avsked, vilket beviljades 
den 16 oktober samma år.DD  

Husarens hustru 

Någon gång dessförinnan hade Jeppa gift sig med jämnåriga pigan Anna Påls-
dotter. Anna var född 1783 i Måleböke i Matteröds socken, och dotter till den 
tidigare nämnde ryttaren Paul Beckman och hans hustru Thora Bergsten.  

Anna Pålsdotter och Jeppa Hussar bodde på 1830-talet i ett torp i Mjölkalånga i 
Finja socken. Där dog på hösten 1837 den giktdrabbade Jeppa Hussar.  

Knappt två år senare gifte sig Anna Pålsdotter med den år 1805 födde drängen 
Ola Mårtensson. Den 21 år yngre Ola tycks ha haft en vitaliserande inverkan på 
Anna, eftersom hon hann fylla 80 år innan hon 1864 avled hemma på torpet i 
Mjölkalånga.26 

                                                 
23 Senare känd som kung Karl XIV Johan. 
24 ”Den stora folkslaktningen” vid Leipzig beräknas totalt ha kostat 129 000 soldater livet. Den svenska 
insatsen var dock blygsam, med förluster som inskränkte sig till 180 man (Bonniers vol. 11 sid 140–143). 
25 De svenska husarerna deltog den 7 december 1813 i en sammandrabbning i Bornhöft i Schlesvig-
Holstein (Larsson och Marklund, sidan 257). 
26 Det är oklart huruvida Anna hade några barn, eftersom bristande dokumentation gör hennes liv svårt 
att klarlägga. 
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Skomakare med explosivt namn 

Ett annat av Paul Beckmans och Thora Bergstens barn var den år 1788 födde 
sonen Nils, som vid kyrkoråd den 7 november 1817 antogs som socken-
skomakare i MatterödEE. Den 7 november 1820 gifte Nils Beckman sig med 
den 22-åriga pigan Bengta Nilsdotter.  

Sex veckor efter vigseln fick paret sitt första barn, sonen Pål, som dog innan 
han var två år gammal. Bengta och Nils kom dock att få ytterligare nio barn, 
varav ett dödfött och ett som bara blev fyra år gammalt. 

Nils tycks ha övergivit skomakaryrket något år efter giftermålet, och efter att 
familjen en tid bott på ett husartorp i Maglehult blev Nils 1824 husman27 i ett 
samma år anlagt gatehus i Deleberga, Matteröds socken. Senare bodde Nils och 
Bengta på undantag hos sonen och torparen Johannes Nilsson och hans familj. 

Under en period i ungdomen ingick Nils i lantvärnet28, och namnges i död-
boken 1877 som ”Landtvärnisten Nils Bäckman Kresolit29 på Deleberga”FF.  

Matteröds kyrka. 
 

Skräddaren från Deleberga 90 år 

Nils Beckman Kresolits och Bengta Nilsdotters son Anders föddes 1822 och 
kom att bli skräddare i Deleberga. Som 29-åring gifte han sig med den sex år 
yngre pigan Pernilla Persdotter, ett äktenskap som resulterade i tre barn. 

År 1859 flyttade familjen till Hörröd i Brönnestad socken, där Anders var åbo 
och för första gången noterades som ”Nilsson Beckman”GG. Efter sju år 
flyttade man vidare till Svenstorp, Matteröd, där Pernilla drabbades av influensa 
och dog 1891.  

                                                 
27 Husman är benämningen på en lantarbetare som äger sitt hus men inte jorden, och som bl.a. försörjer 
sig med arbete åt bönderna. 
28 Lantvärnet inrättades omkring 1810 som ett led i strävan att förstärka den svenska armén, och kom 
att omfatta ca 30 000 man. I Ivar Johanssons bok Uppe på åsen uppges Nils Beckman ha tillhört 
lantvärnet under åren 1808–1810. 
29 Kresolit (fr.crésylite), krigsv., ett i Frankrike använt brisant sprängämne, består av nitrerad kresol 
(trinitrokresol) (Nordisk Familjebok Uggleupplagan). 
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På äldre dar var Anders Beckman husägare inne i Sösdala, där han bodde till-
sammans med sonen Adolphs familj. Anders Beckman var 90 år gammal när 
han dog 1912, och blev därmed två år äldre än sin far Nils.  

Bröderna Andersson blev soldaterna Björklund och Björkgren 

Ovannämnde sonen Adolph mätte 168 cm i strumplästen när han som 18-åring 
den 15 december 1871 antogs som soldat på Westra Göinge kompani vid 
Norra skånska infanteriregementet. Efter utbildning på Carlsborg blev han 
”Corporal Adolph Andersson Björklund”HH, och gifte sig 1892 med den åtta år 
yngre Mathilda Hansson. Vigseln utfördes i hemmet i Svenstorp av prästen  
A. Malmberg. 

Det barnlösa paret flyttade senare till Sösdala, där Mathilda dog av ålderdoms-
avtyning 1925, medan förre korpralen Björklund dog nio år senare av kronisk 
hjärtinflammation och lunginflammation. 

Adolph Andersson Björklunds tre år yngre och en tum längre bror Elias satsade 
även han på den militära banan, och antogs som 21-åring 1878 vid samma 
kompani som sin bror. 

I december 1885 gifte sig soldaten och tillträdande åbon Elias (nu med efter-
namnet Björkgren) med pigan Gustava Duzell. Paret kom så småningom att bo 
i Finja socken. Efter Gustavas död av en hjärtsjukdom 1903 flyttade Elias och 
de tre barnen till Tyringe. Förre soldaten Elias Björkgren uppnådde liksom sin 
far och bror hög ålder, och var 89 år när han dog 1946. 

Mannen rymde, frun och styvsonen hamnade i fängelse 

Pål Nilsson var Nils Beckmans tredje barn, och arbetade först som dräng på 
olika gårdar i matterödstrakten varefter han vistades ett par år i Danmark.  

År 1861 gifte sig 39-årige Pål med den fem år äldre pigan Gunnild Jönsdotter. 
Gunnild hade tio år tidigare fått sonen Nils utom äktenskap och med fader för 
kyrkböckerna okänd, och tillsammans med Pål fick hon fem månader efter 
vigseln sonen Jöns. 

Familjen bodde inhysta på ett torp i Måleböke i Matteröds socken när Pål 
Nilsson 1863 lämnade torpet, och därefter noterades som ”rymd (sägs uppe-
hålla sig på Jylland) från 1863”II och senare överfördes administrativt till kate-
gorin obefintliga personer. Pål återkom aldrig, åtminstone inte officiellt, till 
hembygden och hans vidare öden är okända. 

Den övergivna hustrun Gunnild och styvsonen Nils utmärkte sig däremot desto 
mer några år efter att Pål lämnat dem.  

Många stölder på sitt samvete 

Gunnild Jönsdotter, sonen Nils och Christian Olsson30 från Sjöhuset blev 1868 
häktade såsom misstänkta för ett större antal stölder, att döma av bytet oftast 
för att få mat för dagen. Vid Västra Göinge häradsrätts vårting i Hässleholm 
hävdade sålunda en av de tio målsägarna, Per Bengtsson i Tågeröd, att 

de hos honom första gången föröfvat brödstölder jämväl tillgripit 3 st. till torkning i 
bränneriet upphängda skjortor… Gunnild Jönsdotter och Nils Pålsson erkände detta 
tillgrepp och att Nils Pålsson nu var iklädd den ena skjortan.JJ 

                                                 
30 Av det andra citatet i brottsbeskrivningen tycks även Christian Olsson kunna vara son till Gunnild 
Jönsdotter, men detta har inte kunnat fastställas då det inte gått att följa Gunnilds liv åren 1835-1848. 
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”… var iklädd den ena skjortan”. 

Vidare erkände Christian och Nils att de vid fyra särskilda tillfällen utan att 
bryta sig in  

stulit panntofflor i Christian Prambergs källare, 1½ skäppa hvarje gång, hvilka de sins 
emellan delat och hemburit, dock hade Christian Olsson icke omtalat stölderna för 
sin mor, men Gunnild Jönsdotter hade derom haft vetskap och erhållit af det stulna. 

En annan av de drabbade var Olof Jönsson i Finja, som blivit bestulen på sin 

uti markerna liggande väst och i den förvarat portmonnän … hafva tillgripit ute i 
marken växande pantofflor 

medan det från Nils Nilsson i Isastorp tagits tre famnar upphuggen ved i 
skogen. Gunnild själv hade stulit två hönor från arrendatorn Carlsson på 
Hässleholmsgården, medan de alla tre 

hafva gemensamt från samme Målsägare vid ett annat tillfälle jämväl utan inbrott 
tillgripit 2. fällar, 1. filt, 1. sax, 1. gås och en hönstupp… 

Tre års straffarbete 

Häradsrätten dömde den 9 mars 1868 Nils Pålsson, Gunnild Jönsdotter och 
Christian Olsson 

för första resan stöld dels i förening med och dels utan inbrott hvar för sig hållas till 
straffarbete i Tre år och vara medborgerligt förtroende förlustiga31 i fem år hvardera, 
hvarjemte de tilltalade förpliktigas att ersätta Målsägarne hvad de förlorat och inte 
återfått … Efter meddelad besvärshänvisning förklarade sig de tilltalade med Utslaget 
nöjda. 

Med början den 26 mars 1868 avtjänade Gunnild tre år på straffängelse i 
Stockholm. Vad gäller hennes 17-årige son Nils tog man tydligen hänsyn till 
åldern, eftersom han slapp undan med sex månader på Malmö fästning med 
början den 12 november samma år.KK 

Nils flyttade i november 1869 till Deleberga, men kom sannolikt aldrig dit och 
har därefter gäckat folkbokföringen. Även halvbrodern Jöns vidare öden är 
okända. Troligen följde de Pål Nilssons exempel och lämnade landet. 

 

                                                 
31 Förlust av medborgerligt förtroende innebar ett slags tillfällig omyndighet, då man inte fick rösta, inte 
vara vittne och inte sköta affärer (Nordlöf). 
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Barnbarn återupptog släktnamnet 

Nils Beckmans son Johannes fick med sin fru Petronella Nilsdotter åtta barn, 
däribland en son med det ovanliga förnamnet Svenson.  

Deras sjätte barn Frans föddes 1867, och började tidigt arbeta som dräng och 
arbetskarl på många gårdar inom Finja socken. Efter giftermål 1896 med åbo-
dottern Anna Bengtsdotter från Hässleholm slog han sig ner i Tyringe (i Finja 
församling). Där återupptog husägaren och åkaren Frans Johannesson ett 
gammalt släktnamn, om än med annan stavning. 

Släktnamnet Bäckman godk. af K.B. enl. beslut d. 3/12 1910, som vunnit laga kraft 
den ½ 11. Uppvisadt här den 8/11 1911.LL 

Frans Bäckman avled 1956, men hans stavningsvariant av släktnamnet levde 
vidare hos hans och Anna Bengtsdotters sex barn. Sedan dog det sannolikt ut, 
eftersom ende sonen Bernt förblev ogift. 

 
 
 
De båda ogifta syskonen  
Bernt Bäckman (1903–1980) 
och Ester Bäckman (1899–
1991) delar grav på Tyringe 
kyrkogård. Sannolikt är 
syskonen de sista som bar 
denna skomakarsläkts 
efternamn. 

 

 

Skräddarfamilj emigrerade till Nordamerika 

Frans Bäckmans faster Hanna Nilsdotter blev som 15-åring piga i Matteröd. 
När hon lite längre fram bodde i Finja hade hon tydligen dragits till den tidiga 
väckelserörelsen, för när hon som 30-åring 1859 återvände till hemtrakterna i 
Deleberga försåg husförhörslängdsskrivaren henne med epitetet ”baptist”MM.  

Noteringen visar att Hanna således kommit i kontakt med den svenska 
baptismen på ett mycket tidigt stadium i dess historia, kanske mindre än tio år 
efter att den första församlingen i landet bildats 1848 i Halland och medan 
Konventikelplakatet fortfarande gällde.32 

År 1863 flyttade 34-åriga Hanna till Hörja, där hon gifte sig med skräddaren 
Johannes Nilsson från Barkhult. Efter att ha fått fyra barn (varav det yngsta dog 
1880) emigrerade Hanna, Johannes och döttrarna Mathilda och Emma i april 
1883 till Nordamerika, dit 19-årige sonen Martin två år tidigare rest i förväg.  

Johannes och Hanna bodde troligen på äldre dagar i Gothenburg, Dawson 
county, Nebraska.33 

                                                 
32 Från 1726 till 1858 gällde Konventikelplakatet i Sverige. Det förbjöd religiösa samlingar (konventiklar) 
som inte leddes av en präst. Den som bröt mot detta kastades i fängelse och blev därefter landsförvisad 
(www.equmeniakyrkan.se).  
33 U.S. Census 1900 anger att paret John och Hanna Nelson bodde i Gothenburg & German-området i 
Gothenburg town, Dawson, Nebraska. Födelse- och immigrationsår stämmer, liksom födelsemånaden 
beträffande Hanna. 
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Artilleristens dotter dog i barnsäng 

Avslutningsvis bör även Bengta Nilsdotters och Nils Beckmans son Christian 
Nilsson - som liksom sex av sina nio syskon var född i Deleberga – nämnas.  
År 1856 flyttade han som 18-åring till Kristianstad, för att där bli artillerist vid 
2:a batteriet på garnisonen under namnet Christian Bengtsson. 

Juldagen 1874 sammanvigdes artilleristen Bengtsson med Johanna Nilsdotter i 
Torups kyrka, och fyra år senare lämnade Christian militärlivet i Kristianstad. 
Tillsammans med frun Johanna, som i likhet med en del andra släktingar ”om-
fattar baptismen”NN, och den 1875 födda dottern Nelly bosatte de sig i ett torp 
under Hissmåsa 2 i Torups socken. 

F.d. artilleristen Christian Bengtsson dog av hjärnblödning 1925, två år efter att 
hustrun avlidit av ålderdom. 

Deras enda barn Nelly gifte sig med soldaten och åbon Fredrik Jakobsson 
Wingren och fick sex barn med honom. Deras son Erik föddes den 8 februari 
1913, men ”barnet dog 8 timmar efter födseln odöpt”, och två dagar senare dog 
modern i sviterna av förlossningenOO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artilleristen Christian Bengtssons svärson 
Fredrik Wingren var lantbrukare i Vasa-
bygget, och har sin grav på Oderljunga 
kyrkogård. 
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Husmansfrun i Brönnestad 

Makarna Anna Petronella Axelia och Hans Jacob Beckman fick sju barn 
tillsammans, däribland ovannämnde Paul Beckman och den år 1753 födda 
dottern Helena.  

När Helena Hansdotter var i 30-årsåldern gifte hon sig med den sex år yngre 
husmannen Sven Svensson, och bodde under resten av sitt liv tillsammans med 
honom i hans födelsehem på Brostorp i Brönnestads socken. Helena dog 1820, 
efterlämnande fyra barn. 

Året därpå gifte Sven om sig med den 17 år yngre pigan Pernilla Nilsdotter. 
Pernilla dog barnlös i bröstfeber 1836, medan Sven hann bli 80 år gammal 
innan han 1840 dog av ålderdomskrämpor. 

Brönnestads kyrka. 

 
Mannen blev krympling 

Helena Hansdotters och Sven Svenssons dotter Anna flyttade som 21-åring 
hemifrån. År 1813 gifte hon sig med Jon Jönsson, som var åbo på Ebbjörnarp 
nr 1 i Brönnestad socken. Längre fram blev dock Jon krympling, och man 
tvingades att arrendera ut hemmanet. Anna och Jon bodde kvar på undantag 
resten av sina liv, vilket för Anna innebar till december 1846 och beträffande 
Jon till oktober 1852.  

Anna och Jon fick sju barn tillsammans, däribland tre söner som uppnådde 
vuxen ålder: Jöns, Sven och Nils. 

Skogvaktare under Hovdala 

Jöns Johnsson föddes 1821, men föräldrarna hade innan dess haft två söner 
som också getts namnet Jöns. Den förste levde bara fem dagar, den andre 
drunknade när han var 2½ år gammal. 
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Sven Herner (1865–1949).  

Fyra av Anna Svensdotters och Jon (John) Jönssons barn, däribland tre med namnet Jöns.PP 

Ett betydligt längre liv fick däremot Jöns nr 3. Denne Jöns Johnsson arbetade 
först som dräng, och flyttade 1856 efter fem års äktenskap med fru Hanna och 
tre söner från Tormestorp till Ellestorp, ett hemman som tillhörde Hovdala 
slott i Brönnestad socken. Där var Jöns skogvaktare i sju år, innan han blev 
ägare till ett hemman i Åraslöv, Vinslöv, där han 87 år gammal avled 1909. 

Frikyrkligt engagerad spannmålshandlare  

Efter att först ha arbetat som dräng på olika hemman inom Ignaberga socken 
flyttade den 1826 födde Sven Johnsson som 22-åring till Vinslöv, för att där 
först bli sockenskräddare och sedan handlare. Tillsammans med den sju år 
yngre hustrun Pernilla fick han åtta barn. 

Hemmet har beskrivits som ”starkt engagerat i de nordskånska fri- och lågkyrk-
liga väckelserörelserna”QQ. Engagemanget visade sig bland annat genom att i 
Sven Johnssons fastighet på Vinslöv nr 8 bodde på 1870-talet kolportören34 Ola 
Nicklasson Thomasson, och 1892 blev predikant Carl Gustaf Vilhelm Svensson 
och hans familj från Vetlanda hyresgäster. 

Svens fru Pernilla dog 1885. Senare samma år gifte Sven 
om sig med den 15 år yngre Hanna Persdotter, ett äkten-
skap som dock blev barnlöst. Spannmålshandlare Sven 
Johnsson dog 1906 i Vinslöv, 80 år gammal. 

Av Sven Johnssons och Pernilla Jönsdotters barn kan 
framförallt nämnas sonen Sven, som under namnet Sven 
Herner blev professor i exegetisk35 teologi 1909 vid 
Lunds universitet, och även kyrkoherde i Husie och 
Västra Skrävlinge.                             

Välbeställd rusthållare och nämndeman 

År 1832 föddes Anna Svensdotters och Jon Jönssons sista barn, sonen Nils. 
Denne flyttade som 18-åring till sin bror Sven i Vinslöv och blev som denne 
handlande. När Nils 1868 gifte sig med den tio år yngre Elna Nilsdotter var han 
även nämndeman, och fyra år senare övertog han rusthållshemmanet Önnestad 
nr 36 efter Elnas föräldrar. Äktenskapet blev dock inte särskilt långvarigt, även 
om fyra barn hann födas innan Nils dog av en bröstsjukdom, 45 år gammal. 

                                                 
34 Kolportörer var benämningen på kringresande lekmannapredikanter som sålde andliga skrifter. Från 
det franska colportage, utbjudande av litteratur genom kringvandrande försäljare (Bra böcker). 
35 Med exegetik avses textkritisk bibelforskning. 
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Nils och Elna hade det uppenbarligen tämligen gott ställt, åtminstone att döma 
av bouppteckningen efter Nils. Den innehöll utöver en större mängd kläder, 
möbler och husgeråd bland annat uppgifter om åkerbruks- och körredskap lik-
som halva andelen i ett tröskverk; medan kreatursbeståndet utgjordes bl.a. av 
ett antal hästar, kor och svin. Totalt beräknades tillgångarna till 21 035 kr 35 öre 
och skulderna till 13 415,17 vilket gav boets behållning till 7 620,18.36   

 

”Kreatur. 5 st. hästar, 10 koer, 1 quiga, 1 tjurkalf, 6 får med lamm, 1 bagge” RR. 

Svärdottern överlevde tre män 

Helena Hansdotters och Sven Svenssons son Anders var född 1791. Någon 
gång omkring 1820 tog han över faderns hemman Fåbrohusen, som låg under 
Brostorps allmänning i Brönnestad socken, och 1822 gifte han sig med pigan 
Elsa Larsdotter. Paret fick inga barn, men på 1830-talet hade de en fosterson, 
som efter att Anders 1839 dött av slag flyttade med sin fostermor till Ignaberga. 

Änkan Elsa Larsdotter gifte 1840 sig med den elva år äldre rusthållaren37 Sven 
Nilsson på Ignaberga nr 2, där denne femton år senare dog i hjärnfeber. Elsa 
Larsdotters tredje och sista äktenskap ingicks våren 1858, i och med att hon 
som 59-åring gifte sig med hemmansägaren Per Bengtsson i Adseke, Norra 
Mellby. Tredje maken Per dog 1879, medan Elsa drog sin sista suck strax före 
jul 1886, tre månader innan 90-årsdagen. 

                                                 
36 Som jämförelse kan nämnas att vid den tiden hade en industriarbetare omkring 1:50 om dagen i lön, 
medan en kirurgiprofessor och en förste major kunde lyfta 3 500–4 000 kr om året (Vad kostade det? – 
Lars O Lagerqvist & Ernst Nathorst-Böös, 1984). 
37 En rusthållare var en bonde som mot skattefrihet förband sig att svara för utrustning och underhåll av 
en ryttare med häst, ofta med tillägg i form av räntor från ett eller flera andra hemman (Bra Böcker). Se 
även faktaruta om indelningsverket på sidan 42. 
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Smeden på Lilla Tockarp 

Skomakaren Hans Jacob Beckmans och Anna Axelias fjärde barn Peter Lorentz 
kom till världen den 15 september 1756. Peter lämnade som ung föräldra-
hemmet i Tussjöholm, och när han i oktober 1783 gifte sig med den 17-åriga38 
skräddardottern Sissa Christensdotter var han dräng på Stora Pålstorp i Torups 
socken.  

Peter Hansson och Sissa Christensdotter bosatte sig i Torup, där Peter blev 
sockensmed. Klockan ett natten till den 3 januari 1785 födde 18-åriga Sissa 
Christensdotter en son som fick namnet Ola, som när han bara var sju månader 
blev en av dem som dog i samband med rödsotens härjningar i socknen.39 

I oktober året därpå fick Sissa och Peter sitt andra barn, dottern Olu, som 
däremot klarade sig från allvarligare sjukdomar och så småningom kom att bli 
åttabarnsmor. Den 12 december 1788 drabbades familjen åter av sorg, då 
Peters hustru Sissa Christensdotter dog. 

”…sockensmedens, Peter Hanssons hustru Sissa Christensdotter ifrån Torup, som dog den 12, kl: 7 n.m., 
af hufvudsjukdom, efter 22 års lefnad.” SS 

Efter Sissas död kom Peter Hansson att inleda bekantskap med en kvinna vid 
namn Karna Jönsdotter, och gifte sig senare med henne40. Karna var änka efter 
Per Nilsson, som i november 1790 avlidit på det av honom arrenderade Lilla 
Tockarp. Peter Hansson fick tillåtelse av kyrkan att överta arrendet, och kom 
också överens med sockenmännen om att få driva smedja på platsen.TT 41 

Lilla Tockarp tillhörde Torups socken och ligger ett par kilometer sydost om 
dagens Västra Torup. Det var ett av kyrkan ägt hemman, vars första säkra 
dokumentation härrör från 1569. När Peter Hansson tog över arrendet bestod 
gården av en mangårdsbyggnad mot norr som uppförts 1760 på rester av en 
tidigare byggnation från 1630-talet, samt en länga åt öster vilken användes som 
ladugård.UU 

                                                 
38 Efter att man tidigare kunnat gifta sig som mycket ung bestämdes 1734 att mannen skulle vara 21 år 
och kvinnan 15 år för att få ingå äktenskap. Ganska snart ändrades detta för män till 18 år, medan 
kvinnans ålder ändrades först mot slutet av 1800-talet till 17 år och 1915 till 18 år. Dispens har dock 
alltid kunnat sökas (Nordlöf). 
39 Av de 25 personer som år 1785 avled i Torups socken dog 13 av rödsot (dysenteri, akut 
tarminflammation). 
40 Viss tvekan råder om Peter Hansson och Karna Jönsdotter var gifta, eftersom de ej anträffats i vigsel-
bok. Å andra sidan är Peter Hansson noterad på Lilla Tockarp med hustru i mantalslängder fr.o.m. 1792, 
och vid ett dop är ”Peter Hanssons hustru Karna Jönsdotter” vittne. Jag betraktar dem därför som gifta. 
41 Ivar Johansson uppger (se källhänvisning zz) att Peter Hansson tog över arrendet efter Karna 
Jönsdotters bror Måns Jönsson, men jag har inte funnit belägg för detta i mantalslängderna. 
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Peter Hansson flyttade sålunda år 1791 till det ensligt belägna Lilla Tockarp. 
Mitt emot ladugården byggde han en länga till bland annat får- och hönshus, 
och på en kulle intill uppförde han sin smedja.42 

Det gamla kyrkohemmanet Lilla Tockarp är idag Västra Torups hembygdsgård. Ovanför dörren till sin 
nybyggda del av gården ristade Peter Hansson in sitt bomärke (PHS = Peter Hans Son) och årtalet 1792, 
något som än idag kan beskådas. Den av Peter Hansson uppförda smedjan har nyligen grävts ut genom 
Västra Torups hembygdsförenings försorg. 
 

På nyårsafton 1810 dog den 54-årige sockensmeden Peter Lorentz Hansson av 
bröstfeber. Den 14 april året därpå beslöt sockenstämman att Karna Jönsdotter 
skulle få bo kvar på gården mot viss ersättning. 1814 avstod Karna besittnings-
rätten och anmälde en släkting vid namn Nils Nilsson till efterträdare, vilken 
lovade att ge Karna nödigt uppehälle.VV  

Sockensmedens sjungande dotter 

Om Sissa Christensdotters och Peter Lorentz Hanssons enda överlevande barn, 
den år 1786 födda dottern Olu, har berättats att hon som ung var vallpiga. 
Vargen härjade och gick hårt åt böndernas djur, så om somrarna vaktades 
kreaturen av vallhjon. När Olu var 13–14 år var hon en av dem som vaktade 
djuren. Olu hade en fin sångröst och sjöng så det gav eko i skogen, och det var 
många som gärna lyssnade till henne och uppskattade hennes sånger.WW  

När hon var 20 år gammal gifte sig Olu Petersdotter med den året äldre åbo-
sonen Anders Olsson från Kampholma, ett par kilometer sydväst om Lilla 
Tockarp. Där blev Anders Olsson åbo och sedermera rusthållare på ett 
hemman om ¼ mantal43 i Stora Kampholma, där han och Olu kom att leva 
resten av sina liv.  

                                                 
42 Peter Hansson är noterad under Lilla Tockarp första gången i mantalslängden Västra Torup MTL:1 
(1742-1830), vilken undertecknades 17 oktober 1791.  
43 Mantal är en beteckning för jordegendomarnas storlek och skatteförmåga. 
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S.S. Cedric byggdes i Belfast 1902 och hade plats 
för inte mindre än 2 875 passagerare. 

Sommaren 1837 dog Anders Olsson av kolik, och fem månader senare in-
sjuknade Olu i feber och dog i en ålder av 51 år. 

Olu Petersdotter var som ovan nämnts Peter Lorenz Hanssons enda över-
levande barn, men själv fick hon 8 barn, 29 barnbarn och 87 barnbarnsbarn. 
Tre månader efter vigseln i juli 1807 i Torups kyrka föddes sonen Johannes, 
och i februari 1828 fick den då 42-åriga Olu sitt sista barn. Samtliga barn föddes 
hemma på gården i Stora Kampholma. Sonen Nils, född 1815, var knappt tio år 
gammal när han dog i bröstfeber, medan hans 1828 födda bror med samma 
namn dog av lungsot när han som 19-åring arbetade som dräng i Isastorp, 
Matteröds socken.  

Av Olus och Anders övriga barn går vi nu lite närmare in på Johannes, Peter, 
Sissela, Anders och deras familjer. 

Gifte sig med arbetsgivarens änka 

Äldste sonen Johannes var under senare delen av 1830-talet dräng på Stora 
Tockarp 1. År 1839 dog ägaren Måns Eliasson i lungsot, och året därpå gifte sig 
33-årige Johannes Andersson med den fem år äldre änkan och fembarns-
modern Hanna Bengtsdotter, och blev därmed åbo på de 3/16 mantal som 
gården omfattade. 

Johannes och Hannas enda gemensamma barn, sonen Måns, var 34 år när han 
1875 gifte sig. Brud var pigan Cecilia Svensdotter, som sju år tidigare utom 
äktenskap fött dottern Maria. Sannolikt var det i samband med giftermålet som 
Måns övertog gården och föräldrarna sattes på undantag. Johannes Andersson 
dog 1877, 69 år gammal, medan Hanna Bengtsdotter hann bli 82 år innan hon 
den siste november 1884 lades till den sista vilan på Torups kyrkogård. 

Hemmansägare Måns Johannesson och hans familj kom att bo kvar på Stora 
Tockarp 1, och Måns gavs även det synnerligen hedervärda uppdraget som 
kyrkvärd.  

Yngsta barnen emigrerade 

Tillsammans fick Måns och hans fru Cecilia fem barn under åren 1876–1884 
varav de två yngsta, sönerna Janne och Svenander, i unga år emigrerade till 
Nordamerika.  

Den 1882 födde Janne Månsson 
anlände till New York den 21 mars 
1903 som tredjeklasspassagerare på 
S.S. Cedric, efter att fartyget tio 
dagar tidigare lämnat Liverpool. 
Enligt skeppsliggaren var Månsson 
på väg till Sutherland, Nebraska.XX. 

Som så många andra emigranter 
modifierades namnen i det stora 
landet i väster. Janne Månsson kom 
under namnet John Monson att 
bosätta sig i Paxton i Keith County, Nebraska. Dit kom även hans bror 
Svenander, som under namnet Swan Monson under en period omkring 1910 
bodde hos John.44 YY 

                                                 
44 Med undantag för de amerikaniserade namnen stämmer de uppgifter jag haft tillgång till mycket väl in 
på de båda bröderna Janne och Svenander. Jag har därför utgått från att identiteterna är riktiga. 
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Janne/John gifte sig och fick två barn med den fjorton år yngre nebraskafödda 
Maud, medan Svenander/Swan gifte sig med den tretton år yngre Flora från 
Illinois och fick tre barn. Bröderna stannade kvar i Paxton, där John dog 1955 
och Swan 1965.ZZ 

På Paxton Cemetary begrovs bröderna Janne och Svenander Månsson, alias John och Swan Monson.ÅÅ 

 
De till Nebraska utvandrade brödernas far Måns Johannesson dog 1921 av 
kräfta och åderförkalkning, medan änkan Cecilia Svensdotter dog tre år senare, 
även hon i en ålder av 79 år.  

Cecilias dotter Maria gifte sig 1891 med den tolv år äldre Thulin Månsson. 
Denne hade sedan 1886 arrenderat Lilla Tockarp, och blev sedermera 
nämndeman. Barnen Sven, Carl och Anna Thulin tog över faderns arrende 
fram till omkring 1970. 

 

 
På Västra 
Torups kyrko-
gård vilar 
nämnde-
mannen 
Thulin 
Månsson, 
hans fru 
Maria  
och deras 
barn Thure, 
Carl, Sven, 
Anna och 
Johanna. 
 

Hemmansägaren på Kampholma 

Den 17 juli 1837 gifte sig den 27-årige ”drängen och tillträdande rusthållaren i 
Stora Kampholma Peter Andersson och pigan därstädes Anna Nilsdotter” ÄÄ.  
Anna bodde på Kampholma 1 hos sina föräldrar, på en gård om 1/8 mantal 
som de nygifta tog över. 

Anna Nilsdotter födde 1838 en dotter som fick sin farmors namn Olu. Men i 
juni 1841, nio dagar efter att hon fått ytterligare en dotter, dog Anna i lungsot. 
Knappt fyra månader senare dog även lilla Maria av okänd barnsjukdom. 

En tid efter att Peter Anderssons föräldrar avlidit flyttade Peter tillbaka till 
faderns gård om ¼ mantal på Stora Kampholma nr 2. Han behöll dock ägandet 
av gården på nr 1, och arrenderade ut denna. Innan dess hade han dock 
sommaren 1842 gift sig med den tio år yngre Bengta Olsdotter. Under åren 
1844–1861 fick de sex barn tillsammans, varav tre dog tidigt. 
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Tio dagar innan sin 70-årsdag dog Peter Andersson den 10 maj 1880. Bengta 
Olsdotter bodde kvar som undantagsänka på gården, tills hon 88 år gammal 
avled 1908. 

Kampholma 1, 2013. 

Skojare och tysklandsfarare 

Peter Anderssons dotter Olu var bara 30 år gammal när hon våren 1868 avled 
av hjärnfeber, men dessförinnan hade hon med sin make, åbon och rusthållaren 
Johannes Månsson, fått fyra barn. Bland dessa kan nämnas Cecilia, vars dotter 
Hilma kom att gifta sig och få sex barn med sin mors kusin, den 17 år äldre 
kreaturshandlaren Olander Andersson.  

Bengta Olsdotters och Peter Anderssons son Anders föddes 1844. Han vistades 
omkring 1875 en tid i Tyskland, och tycks ha uppfattats av en av kyrkans män 
som något av en skojare45. Anders Petersson kom dock åter till hemorten, och 
gifte sig på annandag jul 1876 med den i Hörja socken födda pigan Nilla Lars-
dotter. Nilla hade på nyårsafton två år tidigare utom äktenskap fått en son som 
gavs namnet Olander, och – även om bevis ej kunnat finnas – får det antas som 
sannolikt att Anders var barnets fader. Anders och Nilla slog sig ner på Svens-
torp nr 2, även det i Torups socken.   

Efter att ha fått fem barn inom äktenskapet flyttade Anders Petersson och Nilla 
Larsdotter 1895 till Hyllstofta i Vedby socken, där Nilla dog av ålderdoms-
svaghet den 16 januari 1920. En månad senare avled Anders av lungkatarr och 
åderförkalkning. 

Efter skilsmässa gift med kusinbarn  

Den ovan nämnde föräktenskaplige sonen Olander föddes nyårsafton 1874. 
Som 22-åring var den uppenbarligen handelsintresserade Olander Andersson 
bokhållare i Torup. Han bodde sedan bland annat i Kävlinge, innan han 1912 
gifte sig i Sankt Johanneskyrkan i Malmö med den tio år yngre Evelina 
Lundberg och bosatte sig på Hyllstofta nr 4 i Vedby socken. 

                                                 
45 Inom parentes vid Anders Peterssons namn i husförhörslängden Västra Torup AI:9 (1869-1876) finns 
en notering som sannolikt lyder ”skojare”, förmodligen någon form av minnesanteckning från en präst 
som hyste vissa tvivel på Anders trovärdighet. 
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Ola och Anna Petterssons grav i Västra Torup. 

Äktenskapet resulterade i den på sommaren 1913 födda dottern Margit 
Ingeborg, men tre år senare var skilsmässan mellan Olander och Evelina ett 
faktum. Evelina kom några år senare att ta med sig dottern och flytta till 
Bräkne-Hoby i Blekinge, medan Olander 1918 slog sig ner i Gråmanstorp 
(Klippan).  

Betydligt lyckligare blev uppenbarligen kreaturshandlare Olander Anderssons 
andra äktenskap, vilket 1919 ingicks mellan den 44-årige Olander och 27-åriga 
Hilma Martina Andersson, som var dotter till Olanders kusin Cecilia Johannes-
dotter. Äktenskapet välsignades med sex barn i det av Olander ägda huset i 
Klippan. Hilma dog i april 1934, och åtta månader senare lämnade även 
Olander jordelivet. 

 

Sextonbarnsföräldrar 

Olander Anderssons farbror Ola Petersson föddes 1850 och var Peter Anders-
sons och Bengta Olsdotters tredje barn. I december 1878 gifte han sig med den 
1855 födda Anna Pettersdotter, vars 
far Peter Svensson Mauritz var arren-
dator i Klemedstorp, Torup46. Anna 
flyttade i samband med giftermålet till 
Ola, som nu var åbo på Stora Kamp-
holma nr 1 (1/32 mantal) och nr 2 
(1/4 mantal). 

Sex månader efter vigseln födde Anna 
Pettersdotter parets första barn, sonen 
Anders, som dock dog av difteri när 
han var tio månader gammal.  

De följande tjugo åren födde Anna 
inte mindre än femton barn, nio 
flickor (varav två omgångar tvillingar) 
och sex pojkar. Två av barnen blev 
bara några månader gamla, men övriga 
överlevde barndomsåren och flera av 
dem kom att uppnå hög ålder.  

                                                 
46 Peter Svensson hade för övrigt året innan Annas födelse avtjänat ett år på fästning i Malmö för 
hemfridsbrott (Västra Torup AI:7 (1854-1860) sid 234). 

Här vid Gråmans-
torps kyrka vilar 
Olander och Hilma 
Andersson. 
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Yngsta barnet Nanny föddes 1899, och kom att tillsammans med maken Nils 
Rosberg få fyra barn. Deras son Åke blev teknisk chef i Hörby kommun, och är 
dessutom släktforskare och stor hembygdsvän. 

Sextonbarnsföräldrarna Ola Petersson och Anna Pettersdotter bodde kvar på 
Stora Kampholma genom alla åren, och blev 69 respektive 76 år gamla. 

Lungsot och vattusot dödsorsak 

Olu Petersdotters och Anders Olssons sjätte barn och enda dotter Sissela 
föddes 1821. När hon var 21 år gammal flyttade hon till Matteröds socken och 
gifte sig med den på juldagen 1817 födde Jonas Jonasson, vilken vid tiden för 
giftermålet tog över faderns skatterusthåll om 1/8 mantal på Isakstorp nr 2. 

Den 15 november 1857 föddes parets sjätte barn Nils, men sju dagar senare 
avled Sissela Andersdotter av lungsot. Tre månader senare var även lille Nils 
död. Änklingen Jonas gifte 1½ år senare om sig med pigan Sissela Nilsdotter, 
ett äktenskap som dock blev barnlöst. Jonas Jonasson dog i vattusot47  år 1870, 
52 år gammal. 

Folklivsforskare och författare 

Sisselas dotter Oliva gifte sig 1871 med hemmansägare Johannes Jönsson i 
Matteröd. Deras åttonde och sista barn Ivar blev folkskollärare omkring 1920 
och sedermera hedersdoktor i Lund. Ivar Johansson (1897–1987) ägnade sig 
mycket åt hembygds- och folklivsforskning och har författat åtskilliga artiklar i 
dessa ämnen, liksom matterödskrönikan Uppe på åsen. 

Åbo i Maglehult 

Sommaren 1824 föddes Olu Petersdotters och Anders Olssons sjunde barn 
Anders. Den 10 juli 1854 vigdes  

Drengen och tillträdande krono-Skatte Hemmansegaren Anders Andersson i Stora 
Kampholma, och åbo dotteren och Pigan Johanna Måns dotter i Stora Tockarp af 
Torups SockenÖÖ.  

I samband med vigseln flyttade Anders och Johanna till grannsocknen 
Matteröd, där Anders blev åbo på en gård om 3/16 mantal på Maglehult nr 1 
och där parets sju barn föddes 1854–1873. Anders dog 1890 av okänd anled-
ning, medan änkan Johanna bodde kvar på undantag i Maglehult fram till sin 
död i en bröstsjukdom 1913. 

Friande torpare ångrade sig 

Parets äldste son Anders föddes på Luciadagen 1854, och fick således samma 
namn som sin far och farfar. Anders gifte sig 1887 med den åtta år yngre Anna 
Nilsdotter från Finja, men avled av okänd dödsorsak sommaren 1900. 

Änkan Anna Nilsdotter bodde kvar som ägare till gården. Hon blev sedermera 
bekant med en tretton år äldre torpare i Stora Oberöd vid namn Nils Persson, 
som sedan 1871 var gift med den sinnesjuka och av och till på Lunds lasarett 
intagna Helena Persdotter. Men sedan torparhustrun Helena avlidit lystes det i 
februari 1908 de tre stipulerade gångerna för Nils Persson och Anna Nilsdotter.  

                                                 

47 Vattusot är en äldre benämning på vattenfyllda svullnader, ödem, i olika organ i kroppen. 
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Men – de båda blev ”ej vigde på grund af brudgummens vägran”. Lysnings- 
och vigselboken ger dock inget svar på varför Nils Persson ångrade sig. AAA 

Äktenskapet mellan Anna Nilsdotter och Anders Andersson resulterade i två 
barn, där sonen Nils Ivar som 21-åring blev sjöman och inskriven i Helsing-
borgs sjömanshus. Ett tämligen unikt yrkesval år 1912 för en bondpojke från 
Göinge!  

 

  

Det militära indelningsverket 
Efter ett statsmakten provat olika modeller för att få fram soldater beslöts 1682 
att inrätta ett nytt indelningsverk. Grundprincipen för det så kallade yngre indel-
ningsverket, knektehållet, var att varje landskap ställde upp och underhöll ett 
regemente på 1 200 infanterister. Dessa var fördelade på kompanier om 150 
man, vilka ofta kom från samma härad.  

Gårdarna indelades i rotar, vilka var och en skulle svara för rekrytering, utrust-
ning och underhåll av en knekt, och även se till denne blev ersatt om vakans 
uppstod. Soldaten skulle förses med ett torp med mark, utsäde och en del 
naturprodukter, samt en viss kontant lön. För flottans del var motsvarigheten 
det roterade båtsmanshållet, medan rusthållet var kavalleriets motsvarighet. 

I det tidigare rusthållet hade självägande bönder ställt upp med häst och utrust-
ning, och själva fungerat som ryttare. Det hände också att rika bönder var rust-
hållare, och ställde upp med flera ryttare mot att de erhöll skatteinkomsterna 
från ett eller flera hemman.  

I det nya systemet fick inte ryttaren själv fungera som rusthållare. Den senare 
skulle bruka jorden medan ryttaren skötte krigandet. På så sätt blev inte jord-
bruket lidande i onödan, och det blev lättare att ersätta stupade eller avskedade 
ryttare.  

Rusthållaren var skyldig att rekrytera en ryttare, förse honom med häst och ut-
rustning, och se till att häst och ryttare ersattes om de gick förlorade i fält. I gen-
gäld slapp rusthållaren att betala skatt. Ryttaren å sin sida hade rätt till ett torp 
med jord att bruka, men även skyldighet att göra dagsverken hos rusthållaren. 

Eftersom de ständigt övade kunde förbanden sättas in i strid med kort varsel. 
Befälen bodde i samma socknar som sina soldater, och kaptenerna var skyldiga 
att varje månad samla sina kompanier till övning. Dessutom övades hela rege-
mentet tillsammans under två veckor varje sommar. 

Källa: Larsson och Marklund, Bra Böcker m.fl. 
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Den oduglige husaren och hans syster 

Smeden Peter Lorenz Hanssons syster Christiana föddes 1759 på Glasbruket i 
Perstorp. Omkring 1780 gifte hon sig med Nils Persson från Tussjöholm. Paret 
fick sex barn i Tussjöholm, och sedan de omkring 1802 flyttat till Stockholms-
gården föddes 1803 sista barnet Kielu. 

Här ska vi närmast ägna oss åt de i Tussjöholm födda barnen Pernilla och Ola. 

Ogifta pigans testamente 

Pernilla Nilsdotter föddes 1784 och var Nils och Christianas första barn. Som 
35-årig ogift piga på Stockholmsgården fick Pernilla sommaren 1820 dottern 
Helena, hennes såvitt känt enda barn. 

Från 1841 (förmodligen tidigare)48 bodde Pernilla som utfattig och inhyst piga 
på Hönsholma nr 2 i Perstorp. Där lät hon den 13 januari 1845 upprätta ett 
testamente, vari det angavs att dottern skulle vara hennes enda förmånstagare. 

… mina Syskon och skylde men icke skall till falla något det minsta arf, utaf min efter 
lemnade qvarlåtenskap, utan om något skulle öfver blifva min jord fäst och begraf-
ningskostnad och Grafwatjoner Så skall det ensamt till höra min dotter Helena Nils-
dotter, förutan nogot intrång af mine öfrige arfvingar, och emedan min benämnda 
dotter redan uppnått den ålder och förstånd att hon bört kan använda min efter 
lemnade qvarlåtenskaps persedlar sig till nytta, så må hon genast emottaga dem  
alle samman…BBB 

”… sedan jag genom döden aflidit … skall det ensamt tillhöra min dotter Helena Nilsdotter…” 

Knappt tre år efter att Pernilla upprättat sitt testamente gifte sig 27-åriga 
dottern Helena med den sju år äldre rusthållarsonen Torsten Åkesson, och 
flyttade i samband med giftermålet till honom i Oderljunga. År 1853 flyttade 
även Pernilla Nilsdotter till Oderljunga, för att bo hos dottern och hennes man 
i deras torp på Häljalt nr 5. 

Kvarlåtenskap och utgifter 

Den 13 mars 1857 dog 72-åriga Pernilla Nilsdotter av ålderdomsbräcklighet, 
och en månad senare genomfördes bouppteckningen. Vid förrättningen redo-
visades dödsboet av den avlidnas hyresvärd torparen Torsten Åkesson i Häljalt, 
d.v.s. den dödas svärson. Denne gavs sedvanlig förmaning att under edlig för-
pliktelse ”boet redligen uppgifva”. 

 

                                                 
48 Husförhörslängder saknas för Perstorps socken före 1841. 
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Paradislustgård var en av teologen 
Johan Arndts böcker som lästes flitigt 
även i Sverige. 

Nu var det knappast några sensationer som framkom vid bouppteckningen. 
Pernilla Nilsdotter lämnade efter sig en ”rödrandig öfver Dyna”, två kuddar, 
underdyna och ett lakan; och i klädesväg nästan enbart en mörkblå vadmals-
tröja, en brun vadmalskjortel, två randiga förkläden, två randiga näsdukar, tre 
särkar samt ett par strumpor och två par vantar. 

”…utan andra arfvingar än Tvenne Syskon Neml. Broderen, fattighjonet Ola Nilsson Pröjtz i Perstorps 
Socken, och dess Syster Kjelo Nilsdotter från Torups Socken…” CCC 

Under ”Trädvaror” förtecknades vardera en 
furukista, soffa, skåp, stol och spinnrock; medan 
de tre posterna under diverse innehöll ”4 stöcken 
böcker, en Johan Arnts49 en psalmbok 2nne 
mindre”, samt tre små flaskor och en mindre 
säck. Sammantaget värderades boet till 24 Rdr 

(riksdaler) och 38 öre.  

På skuldsidan fanns Torsten Åkessons krav på 
ersättning för begravningskostnader i form av 
inhandlade matvaror, däribland ”12 Kapper50  
Råg, med malnings och baknings besvär”; 14  
skålpund51 kött, lika mycket fläsk, 6 skålpund fisk;  
2 kapper malt samt ”2 Skp af hvart Slag kaffe och 
Socker, Sill, Sirup och wettebröd och Brännvin”.  

Till Torsten Åkessons krav lades så kostnaderna 
för kista (4 Rdr) samt grävning och ringning (1:24 
Rdr), vilket gjorde att minusposterna totalt uppgick 
till 40 Rdr och 60 öre. Således var ”skulderne 16 Rdr 

22 öre större än tillgångarne”. 

Efter själva uppteckningen framlade ”den aflidnas (oäkta) dotter” det tidigare 
nämnda testamentet, vilket således angav att de av Pernillas sex syskon som 
fortfarande var i livet – Ola Nilsson Pröjtz och Kielu Nilsdotter (båda omyn-
diga och frånvarande) – inte skulle ärva något, utan att allt som blev över skulle 
tillfalla dottern Helena. 

Men även om tillgångarna inte ens täckte begravningskostnaderna kunde den 
hädangångna i alla fall hedras med ett fullt anständigt begravningskalas. 

                                                 
49 Den tyske lutherske teologen Johann Arndt (1555–1621) var en i Sverige länge uppskattad författare. 
Hans fyra böcker om Den sanna kristendomen och Andlig skattkammare har utkommit i åtskilliga 
upplagor och hör till 1700- och 1800-talens mest lästa uppbyggelseskrifter (Bra Böcker samt 
www.wikipedia.org). 
50 En kappe = 1, 75 kannor = 4,58 liter (jmf engelska gallon 4,55 liter). 
51 Ett skålpund motsvarade omkring 0,425 kg (jmf engelskt pound 0,454 kg). Torsten Åkesson angav 
kostnaden för fläsk till 36 öre per skålpund och kött till 24 öre skålpundet. 
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Helena Nilsdotter och hennes man Torsten Åkesson kom att stanna kvar på 
torpet i Häljalt. De fick inga barn, men hade tidvis ett par fosterbarn. När 
Torsten var 60 år drabbades han av någon form av tärande sjukdom och avled 
1873, medan Helena fick uppleva sin 83-årsdag innan hon dog i början av 1904. 

Änkeman och piga dömda för köttslig beblandelse 

Till Norra Åsbo härads laga höstting 1839 i Åby52 instämdes den 51-årige änk-
lingen och avskedade soldaten Ola Pröjts från Spjutseröd och 44-åriga pigan 
Johanna Johansdotter. De var åtalade för lägersmål, ett brott som resulterat i att 
Johanna fött oäkta sonen Olof. 

Vid upprop inställde sig i närvaro af Åklagaren de tilltalade personligen, af hvilka 
Johanna Johansdotter förmälde att hon af Ola Pröjts blifvit lägrad och i följd deraf 
den 21 sistl. Juni inom Pehrstorps församling framfödt ett ännu lefvande Gosse-
barn.DDD 

Ola Pröjts erkände förbrytelsen och sade sig villig att gifta sig med Johanna, 
men var inte villig att i annat fall bidra till barnets underhåll. Johanna var dock 
av motsatt uppfattning. 

I anledning häraf förklarade Johanna Johans Dotter, att hon icke ville med Pröjts ingå 
äktenskap, men förnyade sitt påstående om fosterlön, hvars belopp hon öfverlem-
nade åt Hds Rn att betsämma.EEE 

Rättens utslag den 9 november 1839 blev för både Ola och Johanna böter och 
enskild syndabekännelse i Perstorps kyrka för ”köttslig beblandelse”.  Dess-
utom skulle Ola ge Johanna 11 riksdaler och 5 skilling per år till sonens upp-
fostran. 

”… alldenstund Sne53 frivilligt erkänt att de med hvarandra haft köttslig beblandelse…”FFF 

Senare erbjöd sig dessutom Pröjts att hyra ut sitt hus på Stockholmsgårdens 
ägor till Johanna om han fick bo kvar i huset. I överenskommelsen ingick också 
att Johanna skulle ”rengöra hans linkläder då hon bycker sina egna” samt ”böda 
hans kläder”.GGG 

                                                 
52 Åby bytte namn till Klippan i samband med järnvägens utbredning under senare delen av 1800-talet. 
53 Sne = svarandena. 
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”Karlen får afsked för oduglighet.  
Hästen vakant” 

Avskedad husar blev infanterist 

Ovannämnde Ola var son till Christiana Hansdotter och Nils Persson, och 
således bror till den Pernilla Nilsdotter som inte ansåg att han skulle få del av 
kvarlåtenskapen efter henne. 

Ola Nilsson var född våren 1788, och blev under namnet Pröjs54 antagen 1810 
som ryttare vid Skånska husarregementet, där han tillhörde Överste löjtnantens 
skvadron och rusthåll nr 108, Kjellstorp.   

Men husarkarriären blev inte lång. Vid 
generalmönstringen på Ljungbyhed den 25 
augusti 1812 ansågs Ola Pröjts vara oduglig, 
och avskedadesHHH.  

Samma år antogs Ola dock som rotesoldat 
vid Norra skånska infanteriregementet. Där 
blev han kvar under tio år tills ”soldaten Nr 
30 Pröjs erhöll interims afsked den 23 
Oktbr 1822”III. 

Kvinnor och barn 

Ola Pröjts hade trots sin rusthållstillhörighet i Strövelstorp i Luggude härad 
bott kvar i Perstorp. Sedan mars 1819 var han gift med den sex år yngre pigan 
Christina Tufvesdotter, och fick två barn med henne åren 1821–1826. Äkten-
skapet varade fram till sommaren 1836 då Christina dog i samband med 
barnsbörd55. 

Ett par år senare hade Ola Pröjts det ovan relaterade förhållandet med pigan 
Johanna Johansdotter. Johanna hade redan innan den köttsliga beblandelsen 
med Ola fött två utomäktenskapliga barn, och tycks ha fört ett allmänt kring-
flackande liv. I början av 1840-talet var hon utfattig och tiggerska när hon i 
enlighet med avtalet med Ola flyttade till hans stuga på Stockholmsgården.  

Sommaren 1844 befann sig trebarnsmodern Johanna i Kävlinge. 

Fattiga pigan Johanna Johansdotter från Stockholmsg. dödde i Kjeflinge av kolik den 
12 Aug. och der begrafven 48 år gl. 56 

Fattigdom och tiggeri 

Även den avskedade rotesoldaten och tillika änkemannen Ola Pröjts levde i 
fattigdom. I början av 1840-talet bodde han inhyst i ett soldattorp i Spjutseröd, 
utfattig och skadad i ena handen. För att överleva återstod det bara att tigga. 

Rörande gamle Preütz yttrades idag att han inom socken fick försörja sig med 
Bettlande, så godt han kunde, till dess något widare kunde warda utredt rörande 
honom och hans husbonde.JJJ 

Den med Johanna Johansdotter gemensamma sonen, moderlöse Olof, fick 
följaktligen inte någon bra start i livet. På socknens bekostnad togs han under 
en period omhand av en åbo i Tussjöholm, men denne ville sedan inte behålla 
Olof längre.  

                                                 
54 Stavningen av namnet varierar mellan Preütz, Preutz, Pröjts, Preys och Pröjs. Rimligen är den korrekta 
stavningen Preutz. 
55 Barnet var sannolikt dödfött eftersom uppgift om det saknas i såväl födelse- som dödbok. 
56 Dödbok Kävlinge CI:2 (1832-1853) anger ”feber” som dödsorsak, medan det ur Perstorp CI:2 (1817-
1861) hämtade citatet uppger ”kolik”. 
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Den 3 oktober 1847 diskuterade sockenstämman i Perstorp vem som mot 
betalning var villig att stå för den åttaårige Olofs uppehälle. 

Ordföranden uppmanade församlingen att nödvändigheten fordrade att någon 
måste emot betalning emottaga Gossen åtminstone på ett år. Härtill svarade Åboen 
Tufwe Nilsson i Hönsholma att han emot 35 Rdr Rgs ville emottaga bemälde Gosse 
på ett år och draga, under tiden, om honom en faderlig försorg, förskaffa honom 
nödige kläder, föda honom ordentligt, och låta honom få minst 3ne månader 
begagna undervisning uti härvarande skola. 

Församlingen godkände detta enhälligt, samt utfäste sig att vid accordets slut till 
Tufwe Nilsson betala ofwanbemälde 35 Rdr, mot det han i allo uppfyller sina 
förbindelser.KKK 

Den tidigare husaren, rotesoldaten och torparen Ola Pröjts var inhyst fattighjon 
när han 77 år gammal dog av ålderdom den 23 januari 1866. 

Sonen Olof Olsson bodde i enlighet med sockenstämmans beslut hos Tufve 
Nilsson i Hönsholma. Efter att han därefter varit fosterbarn hos en åbo på 
Pårstorp nr 1 åren 1849–1854 var han inhyst fattighjon i Tussjöholm. År 1855 
flyttade han till Malmö, och därefter är hans vidare öden okända. 
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Husaren som slogs mot Napoleon  

För Samuel Hansson, den kort efter glasbruksbranden 1762 födde sonen till 
Anna Axelia och Hans Jacob Beckman, var det liksom för brodern Paul militär-
livet som lockade. Den 20 oktober 1784 approberades den 171 cm långe 
Samuel Hansson som ryttare vid  

Nr 3 Öfverste Lieutenantens Compagnie af Kongl:e Maij:ts Norra Skånska Cavallerie 
RegementeLLL 

där han som soldat nr 111 Samuel Hultberg ingick i första korpralskapet under 
stabskornetten57 Johan af Wincklerfelt, och med Södrahult 2 som rusthåll. 

Samuel Hultberg ska i unga år ha varit en högst social person, som bland annat 
ofta ställde upp som fadder vid dop. I Tussjöholm uppkallades en äng, 
Hultbergs lycka/Hultbergs äng, efter honom.MMM 

Den 31 oktober 1805 förklarade Gustav IV Adolf krig mot NapoleonNNN, och 
de skånska husarerna kommenderades till tjänst i det då svenskstyrda Pom-
mern. Hultberg deltog i kommenderingenOOO, men eftersom han beviljades 
avsked i november 1806 kan hans deltagande endast ha pågått en kortare tid.58 

Under tiden som husar hade Samuel i november 1793 gift sig med pigan Hanna 
Månsdotter från Avenböke, Torup. När han 1811 ingick sitt andra äktenskap 
noterades han som ”avskedade husaren i Hulthuset under Tusjöholm” 59 PPP.  

Samuel Hultbergs äktenskap med Hanna Månsdotter resulterade i fyra barn, 
innan Hanna 1810 dog av en ”huvud- och bröstsjukdom” i en ålder av 38 år. 
Hultberg gifte sig året därpå med den 23 år yngre pigan Lusse Kjellsdotter, även 
det ett äktenskap med fyra barn, samtliga födda på torpet i Tussjöholm. 

Dömd för spritförsäljning 

Den 7 maj 1814 hade till Norra Åsbo häradsrätt i Åby 

…Landsfiskal Billing instämt mot avskedade husaren Samuel Hultberg vid Tussjöholm, 
rörade ansvar för oloflig brännvinsminutering...QQQ 

Inför rätten intygade vittnet Jöns Trulsson i Hönsholma att han sistlidna vinter 
utfört snöskottning. Han hade då träffat på flera personer som trakterade sig 
med brännvin, och fått reda på att brännvinet kom från Samuel Hultberg. Ett 
annat vittne, Nils Andersson i Perstorp, berättade att ”den ofvannämnde såldt 
brännvin i minut, hvaraf vittnet sjelf köpt”. 

Den 31 maj 1814 
dömdes avskedade 
husaren Samuel 
Hultberg att böta 
10 riksdaler för 
olovlig brännvins-
utminutering. 

                                                 
57 Kornett var den lägsta officersgraden i kavalleriet och motsvarade fänrik i infanteriet.  
58 Det ur svensk synpunkt misslyckade kriget pågick fram till vapenvilan i april 1807. Husarernas 
kommendering i Pommern fortsatte dock en tid, och 1807 års generalmönstring genomfördes i 
Greifswald den 19 juni. 
59 Avsked innebar normalt sett en hedersam avgång, ibland med gratial d.v.s. den avskedade soldaten 
uppbar någon form av pension. Sådan utgick som regel till den som skadats i tjänsten med nedsatt 
försörjningsförmåga som resultat, eller efter 30 års tjänst (Andersson och Anderö). 
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Nio år senare var det dags igen. Torparen och skomakaren60 Samuel Hultberg 
dömdes att böta 23 riksdaler för att ännu en gång ha sålt brännvin utan 
tillstånd61.  

Men saken var därmed inte ur världen. När kronofjärdingsmannen Sifvert 
Nilsson den 30 april 1823 besökte Hultberg i hans stuga i Tussjöholm för att 
utmäta böterna hade 

Hultberg utfarit i smädliga yttranden emott såväl Nilsson som de handlingar han 
kungjorde och var befalld att werkställa. RRR 

Galen och onder war han 

Inför Norra Åsbo häradsrätt den 13 maj uppgav sig Samuel Hultberg visser-
ligen ha frågat efter verkställighetsorderna, men kunde inte dra sig till minnes 
att han uppfört sig ohövligt mot fjärdingsmannen.  

De två inkallade vittnena var dock av annan uppfattning. När fjärdingsmannen 
Sifvert Nilsson svarat på Hultbergs fråga om var ordern om utmätning fanns 
och vem som utfärdat den hade Hultberg replikerat ”Jag skiter i de papperen!”.  

”… jag skiter i de papperen!” SSS 

Medan ordern lästes upp hade Hultberg även sprungit omkring i stugan, slagit 
ihop händerna och sagt ”Vet hut, djävlar!”. Han skulle även ha tagit en sabel 
som hängde på väggen och slagit den i golvet framför fötterna på fjärdings-
mannen. Denne uppgav visserligen att sabeln dunsat i golvet, men att han inte 
sett att Hultberg haft sabeln i händerna. Enligt Sifvert Nilsson var Samuel 
Hultberg inte ”full men wid godt humeur, eller icke alldeles nyckter”. 

”… samt flera gånger yttrat wet hut djeflar”.TTT 

Det andra vittnet, Ola Olsson, hade hört Hultberg använda uttryck som ”Hut 
Fan!” och ”Hut Satan!”, och tyckte även han att Samuel Hultberg inte verkade 
full, ”men galen och onder war han”. 

                                                 
60 Samuel Hultberg hade uppenbarligen vid det här laget tagit upp det gamla släkthantverket, eftersom 
han benämns ”skomakare Hultberg” i häradsrättsprotokollet. 
61 Brännvinsbränning till så kallat husbehov var som regel tillåten på Samuel Hultbergs tid, även om det 
var kringgärdat av restriktioner där tillstånd krävdes. Även för försäljning av brännvin fanns restriktioner 
och krävdes tillstånd, något som uppenbarligen Samuel Hultberg saknat.  
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Samuel Hultberg försvarade sig med att yttrandena inte var ämnade åt lagens 
befallningsman, utan att han hade talat för sig själv och med djävulen, och var 
arg på sin hustru. Men åklagaren ville inte godta Hultbergs förklaring, utan 
yrkade på fällande dom. Häradsrätten konstaterade också i sitt utslag den 5 juni 
att skomakare Hultbergs  

i sig sjelf enfaldiga förklaring af de ohöfviska uttryck och åthäfwor, samt smädeord 
wittnen omtalat kan Hds Rätten, lika lite som åklagaren antaga 

och beslöt att Samuel Hultbergs hetsiga humör, olämpliga ordval och agerande 
skulle kosta honom 5 riksdaler i böter.UUU 

Ett liv i fattigdom 

Samuel Hultbergs andra hustru, 38-åriga Lusse Kjellsdotter, dog i januari 1824 
av slag hemma på torpet i Tussjöholm, 16 dagar efter att dottern Anna fötts.  

Liksom så många andra levde Samuel Hultberg och hans familj ett liv i fattig-
dom, ett tillstånd som knappast lindrades av den tidens brännvinsvanor. Kan-
ske var Samuel Hultbergs spritförsäljning ett sätt för honom att få tillskott till 
uppehället, eller att åtminstone delvis finansiera det egna brännvinsbehovet.   

Samuel Hultberg och barnens situation togs 1826 upp av sockenstämman. 

Widkommande hwad anmält blifwit om Torparen Samuel Hultbergs 2ne barn i Tussjö-
holms torp; så aldenstund Hultberg både bör och kan, med förnufts hushållning, 
försörja sina barn, utan att därmed falla Socknen till beswär, åligger det Hultberg at 
hafwa sådan omsorg, och hwaröfwer Förmyndare och jordägare skola hafwa tillsyn 
och vidtaga nödige anstalter efter behofwet, at barnen blifwa behörigt underhållne 
och wårdade.VVV 

Ett sätt att få inkomst var att mot ersättning från socknens fattigkassa ta 
omhand barn vars föräldrar själva hade svårt för detta.  

Johan Nilsson var född 1774 och bodde på Hönsholma nr 3, och hade själv 
svåra problem. Han omtalas i flera sockenhandlingar bland annat som ”van-
sinnig” och ”får häftiga anfall”, men om han verkligen var psykiskt sjuk eller 
hade epilepsi framgår inte klart. Ständiga problem med ekonomin gjorde inte 
saken bättre (han ansågs inte själv kunna ta hand om sin ekonomi, varför 
häradsrätten tillsatte en förmyndare), inte heller hans spritmissbruk, grann-
tvister och våldsamheter mot andra.WWW 

Så kom det sig att Lusses och Samuels yngsta dotter, den då moderlösa treåriga 
Anna, under några år omkring 1827 på fattigkassans bekostnad togs omhand av 
Johan Nilsson i Hönsholma. 

Som tiden var inne, då ytterligare befattning borde tagas angående flickebarnet 
Anna Hultberg från Tussjöholm torp på 4e året gammal, hwilken husmannen Johan 
Nilsson i Hönsholma haft under sin omvårdnad hittils mot godtgjord betalning af 
Socknens fattig Cassa, emedan barnets Fader, enligt tillkännagifwande icke mäktat 
att behörigt försörja och uppfostra samma; så kom nu under öfwerläggning hwad 
utwäg till barnets bergning skulle beredas. Åboarne gåfwo tillkänna att Hultberg 
numera är i den belägenhet, att han sjelf kan försörja barnet, och hwarföre barnet 
genast bör aflemnas hos dess fader.XXX 

Oavsett åsikten att Samuel Hultberg själv kunde försörja dottern Anna kom 
hon att stanna kvar hos Johan Nilsson ytterligare något år. Därefter är Annas 
vidare öden okända. 
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Den f.d. husaren Samuel Hultberg blev kvar på torpet i Tussjöholm, och hann 
bli 71 år gammal innan han drabbades av bröstsjukdom och dog i mars 1833. 

År 1841 var Johan Nilsson utfattig, oförmögen att betala skatt och hade 
engelska sjukan62, och dog sju år senare av en bröstsjukdom. 

Söner, barnbarn och barnbarnsbarn soldater 

Samuel Hultbergs och Hanna Månsdotters år 1797 födde son Per blev 1817 
artillerist vid Kongl. Wendes Artillerie Regemente i Kristianstad under namnet 
Schau, en militär karriär som sannolikt bara varade fram till omkring 1822.  
Men redan året innan Per blivit soldat Schau hade hans tre år yngre bror 
Johannes blivit soldat nr 69 Kamp vid Skånes husarregemente. Det blev dock 
en ännu kortare soldatkarriär för Johannes, eftersom han drabbades av någon 
form av bröståkomma och dog redan som 19-åring. 

Helena, Samuel Hultbergs dotter i äktenskapet med Lusse Kjellsdotter, fick 
som ogift 22-åring sonen Anders 1838, och därefter fem barn med maken och 
torparen Sven Andersson. Av dessa följde sonen Johannes familjetraditionen 
och blev husar under namnet Kjellin.  

Johannes Svensson Kjellin gifte sig 1876 med Karolina Andersdotter, som fem 
år tidigare utom äktenskap fött sonen Alfred Brink. Johannes och Karolina slog 
sig ner på ett torp under Perstorp 2. En bit in på 1900-talet flyttade de till 
Björnekulla socken, där Johannes dog av bronkial lunginflammation 1917 och 
Karolina tolv år senare.   

Husarlivet varade för Johannes Kjellin från 1863 och fram till omkring 1895, då 
han beviljades avsked med gratial. Även sönerna Albert och Hjalmar valde den 
militära banan, och sökte sig båda till Svea artilleriregemente 1901 respektive 
1904. 

Svärsonen dog i fängelse 

Helena Samuelsdotters och Sven Anderssons dotter Sissela var 21 år när hon 
gifte sig med drängen Nils Andersson, med vilken hon på hösten 1865 fick 
sonen Elias.  

Natten till den 21 december 1866 drabbades Måns Nilsson i Abbarp av inbrott, 
där det bland annat stals tre kappor, två frackar, tre delar fårkött samt oxkött, 
fläsk och nio gåshalvor. Misstankarna föll på en Nils Berggren och på Sissela 
Svensdotters man Nils Andersson, varpå länsmannen hemma hos Nils och 
Sissela anträffade fläsk, fårkött och gåshalvor vilka ansågs komma från inbrotts-
stölden. 

Uppgifter framkom om fler stölder, och efter att ärendet först hade behandlats 
vid Norra Åsbo häradsrätt kom slutligen den 18 mars 1867 Västra Göinge 
häradsrätt till följande utslag: 

Nils Andersson, som af Norra Åsbo häradsrätt är förklarad fallen till bestraffning för 
första resan inbrottsstöld, till belopp som ofvannämndt är, har lika med Berggren 
varit uti stölderna hos Magnus Christensson och Elias Johnson delaktig, hvadan Nils 
Andersson med tillämpning af 20 Kap. 1, 3, 6 af 18§§ Strafflagen dömes att för dessa 
sina brott undergå två (2) år och sex månaders straffarbete och att i fem år wara 
medborgerligt förtroende förlustig.YYY 

                                                 
62 Engelska sjukan, rakit (rakitis), är en bristsjukdom som främst drabbar barn och som orsakas av för lite 
D-vitamin. Sjukdomen kan leda till ett mjukt och missformat skelett (Bra Böcker). 
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”…dessa sina brott undergå två (2)år och sex månaders straffarbete…” 

Under straffets avtjänande i Malmö drabbades Nils Andersson av tyfoidfeber63, 
och avled på straffängelsets sjukhus i februari 1868, tre år efter sonen Elias 
födelse. 

Juldagen 1877 gifte dock änkan Sissela om sig med torparen Olof Persson 
Palm, sex år efter att dottern Betty fötts utom äktenskap och med icke angiven 
fader. Olof dog 1900, och åtta år senare avled Sissela i Svenstorp i Torups 
socken, där paret bott under hela äktenskapet. 

  

                                                 
63 Tyfoidfeber (tyfus) är en akut infektionssjukdom i tunntarmen där smittämnet överförts med 
livsmedel och vatten (Bra Böcker). 
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Dog innan dottern föddes  

Anna Petronella Axelias och Hans Jacob Beckmans yngste son Hans Peter 
föddes den 30 november 1765. Bland dopvittnena fanns då som så ofta förr 
glasritaren Johannes Areskoug, som omkring 1750 tagit hand om ledningen i 
brukets ritkammare.  

Johannes Areskoug har flera beröringspunkter med Hans Jacob Beckman. Vid 
flerfaldiga tillfällen hade familjerna Areskoug och Beckman varit dopvittnen åt 
varandra, och Johannes Areskoug valde också att försörja sig och sin familj 
med skomakeri efter att storbranden förstört glasbruket. Johannes dog 1786, 
bara ett par månader före sin gamle arbetskamrat Hans Jacob, och dessutom 
hade båda förlorat sina fäder redan i barndomen.ZZZ 

Soldatlivet lockade även lillebror Hans Peter 

Troligen bodde Hans Peter Hansson kvar hemma hos föräldrarna 
fram till omkring 1778. Som husar med soldatnamnet Hans Richter64  
kom han efter faderns död 1786 åter till Tussjöholm, där han under 
något år bodde samtidigt som sin bror Samuel Hultberg.  

 

På Tussjöholm 1786: Ryttaren Samuel Hultberg med familj och brodern och husaren Hans Richter.65 ÅÅÅ 

Några år senare flyttade Hans Hansson Richter till Häljalt i Oderljunga socken. 
Där var han vargerningskarl66 åt Toarps rusthåll, som vid den tiden svarade för 
husaren nr 116 Magnus Tornquist. 

Den 13 december 1795 gifte sig Hans med den 25-åriga pigan Elsa Arvids-
dotter. Men äktenskapslyckan blev kort. 

Dop och bouppteckning   

Redan några månader efter vigseln insjuknade den 30-årige reservsoldaten Hans 
Richter, och dog på våren 1796. 

Den 17de Maij dödde Toarps reserve-karl gifte mannen Hans Richter af Bröstfeber,  
i Heljaltshus, och begrofs d 22, 30 år gl.ÄÄÄ 

                                                 
64 Hans Hansson Richter har inte påträffats i generalmönsterrullorna för Skånska husarregementet  
(vid den tiden kallat Norra skånska kavalleriregementet) eller vid Kronprinsens husarer. Däremot 
förekommer vid det senare en i Pommern omkring 1769 född Hans Richter, som inte blev husar  
förrän 1788.  
65 Både Hultberg och Richter noterades som inhysta (inte ovanligt bland soldater) och var i tjänst, Richter 
uppgavs tjänstgöra i Ängelholm. 
66 Vargerningskarl var benämningen på en extrasoldat som förbundit sig att vid ordinarie soldats avgång 
rycka in i hans ställe. Bönderna var skyldiga att hålla sådan extrasoldat (Andersson och Anderö). 
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Tre månader senare födde änkan Elsa Arvidsdotter en liten flicka som fick 
namnet Hanna67. Vid dopet veckan därpå deltog Hannas farbror, smeden Peter 
Hansson från Lilla Tockarp, medan farbrodern Samuel Hultbergs fru Hanna 
Månsdotter bar flickan vid dopet.  

Dagen därpå hölls bouppteckning efter fadern. 

Åhr 1796 den 22dre Augustii anstältes Boupteckning efter husmannen och Warger-
ningskarlen Hans Hansson Rickter i Heljalts hus, som med döden afledit den 17de 
sistl: Maii och utom änckan Else ArvidsDotter efter sig lämnat en ännu späd dotter 
wid namn Hanna blott 8 dagar gammal, och bewakades dottrens Rätt af thess Fader-
bröder hemmansåboen Peter Hansson i Tockarp, och Ryttaren Samuel Hultberg i 
Holmahus.ÖÖÖ 

 

”bewakades dottrens Rätt af thess Faderbröder…”  

Boet efter Hans Richter innehöll bland annat två rödbrokiga kor, och värde-
rades till totalt drygt 30 riksdaler. Det inbringade vid företagen försäljning 
ytterligare 4 riksdaler, och efter avräkning av ”gälder och gravationer” återstod 
16 riksdaler.  

Änkan Elsa Arvidsdotter och lilla Hanna stannade kvar åtminstone några år i 
Häljalt, och i slutet av december 1799 gifte sig Elsa med en torpare vid namn 
Johannes Persson. Därefter upphör spåren efter Hans Richters änka Elsa 
Arvidsdotter. 

Till stålindustrin i Loshult 

I nordöstra hörnet av Skåne ligger Loshults socken, en trakt där olika slags 
smideshantverk frodats. I början av 1800-talet fanns här Kjellebergs Manu-
faktur Verk, dit yrkesmän från järnbruksorter norrut i landet sökte sig för att 
arbeta. Så kom till exempel från Vedevågs bruk vid Lindesberg år 1817 gesällen 
Carl Loman, hans hustru Brita Målgren samt deras fosterson Johan Eric.  

Johan Eric Målgren var född i Vedevåg 1802 och son till fabriksarbetaren Peter 
Fredrik Målgren och dennes hustru Anna Jönsdotter. Med vid dopet var 
Målgrens syster Brita och hennes man Carl Loman, vilka kom att bli Johan 
Erics fosterföräldrar. 

                                                 
67 Namnet skrivs i födelseboken (Oderljunga C:2 [1783-1816] sid 26) som Hanna, i senare handlingar 
uppges hon heta Johanna. 
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Elsa Arvidsdotters och Hans Richters enda barn Johanna var piga i Norra 
Rörum när hon på hösten 1822 utom äktenskap födde sonen Ola. Några år 
senare flyttade hon till Loshult, där hon vid midsommaren 1826 gifte sig med 
den fem år yngre manufakturgesällen Johan Eric Målgren. Paret fick sex 
gemensamma barn, där dock Lars Peter dog som tvååring i mässlingen medan 
Conrad dog när han var tolv.  

Johanna Richter avled i Kjelleberg, Loshult, 1861. Hennes make, fabriks-
arbetaren Johan Målgren, ansågs redan mot slutet av 1840-talet vara sjuklig och 
dog utfattig 1869. 

Sönerna blev smeder, döttrarna emigrerade 

Johanna Richters och Johan Målgrens son Johan föddes 1834, och kom liksom 
fadern att bli smed. Tjugofem år gammal gifte han sig med Inger Isaksdotter 
med vilken han fick elva barn. Sista barnet Enok föddes 1880 och dog 2½ år 
gammal av ormbett. 

Sönerna Olof, Johan och Per Otto gick i faderns fotspår och blev smeder, 
medan döttrarna Ingrid, Elna och Hanna under åren 1887–1893 utvandrade till 
Nordamerika.  

Emigrerande soldat återvände 

Efter att under några år arbetat som dräng antogs Johanna Richters son Nils 
Petter68 i oktober 1852 som soldat nr 83 vid Södra Sunnerbo kompani under 
Kronobergs infanteriregemente. 

 

 

 

 

 

 

 

”…förut kallad Nils Peter 
Målgren född i Loushult 
Socken af Christianstad 
Län…” AAAA 

Omkring 1853 gifte sig soldaten Målgren med den fyra år äldre pigan Bengta 
Sunesdotter från Loshult, vilken två år tidigare utom äktenskap fött dottern 
Hanna69. Paret flyttade efter något år till Gräsholma i Traryds socken i Småland, 
där sex av parets åtta barn föddes.  

I oktober 1877 ansökte Nils om avsked från regementet, beviljades gratial och 
försörjde sig dessutom som smed.  

I maj 1891 lämnade den 62-årige Nils Målgren och hustrun Bengta sin 
backstuga i Kopparbygd i Göteryds socken. Via Köpenhamn, Liverpool och 
Queenstown, Irland, kom de till New York, varifrån de tog de sig till Brainerd i 
Crow Wing county, Minnesota. BBBB 

                                                 
68 Skriven som Johan Petter i födelseboken (Loshult CI:4 sid 257), men kallas därefter Nils Petter i övriga 
handlingar. 
69 Förmodligen var Nils Petter far till Hanna. 
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Dessförinnan hade sonen Johan som den förste i familjen emigrerat och 1882 
slagit sig ner i Brainerd. Våren 1889 följdes smeden Johan av sin syster Oliva 
och hennes familj, och två år senare var det brodern och järnvägsarbetaren 
Carls tur att ta sig till Nordamerika.CCCC 

Huruvida Nils och Bengtas avsikt var att bosätta sig för gott i det stora landet i 
väster, eller kanske bara besöka barnen och deras familjer, är okänt. Hursom-
helst återvände paret till hemlandet, där Nils Målgren avled 1899 i Hallaryd 
medan Bengta kom att tillbringa sin sista tid på fattighuset i Göteryd och dog 
där 1913. 

Krigsveteranen överste Lofquist 

Nils och Bengta Målgrens dotter Emilia gifte sig 1887 med soldaten Olof 
Löfqvist. Tillsammans med sina två barn lämnade de 1890 Hallaryd i Krono-
bergs län för att söka lyckan västerut. Även Olof och Emilia slog sig ner i Crow 
Wing i Minnesota, och fick där ytterligare fem barn.DDDD 

Deras i Sverige 1887 födde son Uno Filip kom under namnet Frederick 
Lofquist att som vuxen ta sig ytterligare västerut till Kalifornien, där han dog 
1958 i San Mateo. Av gravstenen på veterankyrkogården San Francisco 
National Cemetery framgår att han deltog i båda världskrigen och uppnådde 
rangen som ”colonel”, d.v.s överste.  

Olof och Emilia (Emelie) Löfquist med barnen Fridolf och Lydia.                   Överste Lofquists grav. EEEE 

Stupade i Frankrike under kriget 

Frederick Lofquists nio år yngre bror Albert kom också att delta i det första 
världskriget.  

Den 26 september 1912 tog den 18-årige Albert Lofquist värvning i USA:s 
armé, men trivdes tydligen inte eftersom han den 19 juni året därpå deserterade 
FFFF. Några år senare var han dock menig soldat i det kanadensiska infanteriets 
72:a bataljon70, och skeppades via England över till Frankrike där han stred 
under senare delen av kriget.  

                                                 
70 Canadian Infantry, 72nd Battalion, även kallad Seaforth Highlanders of Canada. 
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På morgonen den 2 september 1918 befann 
sig hans enhet i trakten av Dury, några mil 
öster om Amiens i norra Frankrike. 

While taking part in the attack in the vicinity 
of Arras-Cambrai Road, near Droucourt-
Queant Switch, about nine A.M. on 2nd 
September 1918, he was instantly killed by 
enemy machine gun fire.GGGG 

Menige Albert Leonard Lofquist kom att bli 
en av de drygt 11 000 kanadensiska soldater 
utan känd grav som fick sitt namn ingraverat 
i det väldiga krigsmonumentet i Vimy i norra 
FrankrikeHHHH.                Private Albert Lofquist, England 1918

    

Infanterist vid Södra Sunnerbos kompani 

Nils och Bengta Målgrens yngste son Edvard föddes 1865 och blev liksom 
fadern soldat vid Kronobergs infanteriregemente. År 1888 gifte han sig med 
den åtta år äldre Gustava Eriksdotter, och fick med henne fem barn hemma i 
Kråkeryd i Hallaryds socken.  

Efter några år som soldat nr 98 Edvard Lundin vid Södra Sunnerbos kompani 
blev han smed. Noteringar i husförhörslängdernaIIII tyder dock på att Edvard 
Lundin någon gång kring sekelskiftet drog iväg till Amerika71. 

Edvards hustru Gustava stannade i alla fall kvar på torpet Lövenborg i 
Kråkeryd åtminstone fram till 1935, varefter hennes vidare öden är okända. 
Döttrarna Jenny och Olga gav sig däremot iväg till USA, men återkom senare 
till hemlandet och dog båda i Osby.   

                                                 
71 Ett antal personer med samma/liknande namn emigrerade vid den här tiden, men ingen av dem har 
med säkerhet kunnat fastställas vara denne Edvard Lundin. 
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A( terstående frågor 

Att släktforska verkar innebära att man får svar på många frågor, samtidigt som 
annat dyker upp som ibland – men inte alltid - går att reda ut.  

Syskon till Hans Jacob Beckman 

Som tidigare nämnts var Hans Jacob det enda barn till Ellina Persdotter och 
Påhl Persson Beckman som jag kunnat finna i kyrkoböckerna.  

Men släktforskaren Roy Lantz har i en mantalslängd från Perstorp 1709 funnit 
noterad en inflyttad skomakare Påhl med hustru, och där en Sissa nämns som 
är markerad såsom varande deras barn. Denne Påhl kan knappast vara någon 
annan än Påhl Persson, och i så fall hade den vid tillfället ännu inte födde Hans 
Jacob Beckman åtminstone en storasyster.  

 

”Inflyttad till Bengt (?)/ Sissa / Skomakare Påhl och Hustru”. Under Glasbruket i en mantalslängd för 
Perstorp daterad den 26 januari 1709. 

Anna Axelia 

Vad gäller Hans Jacob Beckmans fru Anna Petronella Axelia har inte några 
säkra uppgifter om hennes bakgrund framkommit. Däremot är sannolikt den i 
samtida handlingar från Perstorp förekommande Lena Axelia en syster till Anna 
Petronella. Lena Axelia gifte sig 1758 med Claes Friedrich Kamph, son till 
Mathias Kamph som var en av de glasblåsare som på 1690-talet kom från 
Tyskland till Henrikstorp. 

Dottern Anna Catharina 

När det sedan gäller Annas och Hans Jacobs äldsta barn, dottern Anna 
Catharina, är hennes liv höljt i dunkel. Endast uppgifterna att hon föddes den 
29 april 1748 och döptes den 6 maj har hittats. Om övriga sex barn har som 
framgått funnits desto mer att berätta. 

Påhl Perssons bakgrund 

Låt oss slutligen återgå till den som i den här avhandlade släkten såvitt känt var 
den förste som bar namnet Beckman, nämligen skomakare Påhl Persson i Pers-
torp. Går det att fastslå var han kom ifrån och hur han fick namnet Beckman? 

Släktforskare Birgit Holmqvist har redogjort för en berättelse inom hennes 
släkt, där det uppges att ”Hans Jacob Beckmans far Påhl Persson Beckman 
kom från Tyskland tillsammans med två söner, och att äktenskapet med Ellina 
Persdotter (Hans Jacobs mor) var Påhls andra”. Uppgiften om Persson, 
sönerna och Tyskland finns också i en Norra Skåne-publicerad artikel av Ivar 
Johansson om Västra Torups hembygdsgård. 

Om Påhl Persson nu verkligen kom från Tyskland är det av namnet att döma 
rimligtvis så att han ursprungligen var svensk (eller kom från svensk släkt i den 
svenskstyrda delen av norra Tyskland), och hade troligtvis varit lärling och sko-
makargesäll i Tyskland innan han kom till Skåne.  
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Detta kan i så fall vara en rimlig förklaring till Beckman-släktens uppenbart 
starka band med de tyska glasblåsarfamiljerna, band som visar sig tydligt i 
uppgifterna om dopvittnen vid Hans Jacobs barns dop. Så bar t.ex. Samuel 
Kamphs fru lilla Anna Catharina vid dopet (medan Christiana bars av mostern 
Lena Axelia och Peter av pastorskan Gunilla Tyrell). Samuel Kamph72 själv var 
vittne när Paul, Helena och Peter döptes, och andra som förekom som dop-
vittnen var Johan Hindrich Kamph, Hindrich Repman, Antonia Waltman och 
Maria Schieffmak. 

 

 

 
 

Dopnotis för Helena 
Christina Hansdotter 
den 30 december 
1753.JJJJ 

”Fru Inspectorskan 
Christina Beata Ståhl 
hölt barnet. Testes: 
Samuel Kamph, Joh. 
Areschoug73, Swen 
Heljasson, hustru 
Eleonora Neiman etz. 
alla ifrån Glaas-
bruket.”  

Men jag lämnar släkttraditioner, spekulationer och teorier vad gäller Påhl 
Persson Beckman därhän. Jag får helt enkelt nöja med vad jag kunnat klarlägga, 
det vill säga att han 

1. var skomakare vid glasbruket i Perstorp 
2. fick med sin hustru Ellina Persdotter år 1709 sonen Hans Jacob 
3. dog 1716.  

 

Och kanske dyker svar på de hittills obesvarade frågorna upp en vacker dag 
med hjälp av någon som läst detta, och vet mer om Påhl Persson Beckman och 
hans bakgrund? 

 

  

                                                 
72 Samuel Kamph figurerar flitigt i samband med dopen. Kamph var för övrigt svärson till glasverkmästar-
änkan Anna Maria Kunckel, som begrovs på Kristi Himmelsfärds Dag år 1762, samma dag som glasbruket 
brann ner. 
73 Glasritaren (glasgravören) Johannes Areskoug var en av glasbrukets få kvalificerade arbetare med 
svenskt ursprung. Han kom från en mycket framgångsrik handelsmannasläkt i Simrishamn med omnejd, 
i närheten av Gärsnäs där brukets ägare Adlersteen levde (uppgift från forskare Arne Thornberg). 
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Personregister 

A 
Adlersteen 

Jöran ............................................ 9, 10 
Andersdotter 

Karolina ........................................... 46 
Sissela ........................................ 31, 35 

Andersson 
Adolph ............................................. 21 
Anders ................................. 31, 35, 36 
Elias ................................................. 21 
Enoch ............................................... 18 
Hilma ......................................... 33, 34 
Johannes .......................................... 31 
Margit Ingeborg, .............................. 34 
Nils ....................................... 16, 31, 46 
Nils Ivar ............................................ 36 
Olander ...................................... 33, 34 
Peter .............................. 31, 32, 33, 34 
Sven ................................................. 46 

Areskoug 
Johannes .......................................... 49 

Arndt 
Johan ............................................... 38 

Arvidsdotter 
Else .................................................. 49 

Axelia 
Anna ....... 12, 13,16, 25, 29, 43, 49, 55 
Lena ........................................... 55, 56 

B 
Beckman ........................................... 1, 77 

 Se även under Bäckman 
Hans Jacob .. 11, 12, 13, 16, 25, 29, 43, 

49, 55, 56 
Helena Christina .............................. 56 
Nils ....................................... 18, 19, 20 
Paul ........................... Se Hansson, Paul 
Påhl .............................. Se Persson, Pål 
Samuel ................. Se Hansson, Samuel 
Sven ........................................... 16, 18 

Bengtsdotter 
Anna ................................................ 23 
Hanna .............................................. 31 

Bengtsdotter Wingren 
Nelly ................................................ 24 

Bengtsson 
Christian .............. Se Nilsson, Christian 
Per ................................................... 27 
Stefan .......................................... 4, 77 

Berggren 
Nils ................................................... 46 

Bergsten 
Nils .......................... Se Andersson, Nils 

 Thora ................... Se Nilsdotter, Thora 
 

 
Bernadotte 
 Jean Baptiste ................................... 19 
Björkgren ..................................................  
 Elias ....................... Se Andersson, Elias 
Björklund 
 Adolph............... Se Andersson, Adolph 
Bonaparte 
 Napoleon ........................................ 19 
Bosetti 

May ............................................. 4, 77 
Brink 

Alfred .............................................. 46 
Bäckman 

Bernt ............................................... 23 
Ester ................................................ 23 
Frans ................ Se Johannesson, Frans 

C 
Christensdotter 

Sissa ................................................ 29 

D 
Duzell 

Gustava ........................................... 21 

E 
Eliasson 

Måns ............................................... 31 
Elowson 

Arne ............................................ 4, 77 
Enochsdotter 

Ester ................................................ 18 
Ruth Ingeborg ................................. 18 

Eriksdotter 
Gustava ........................................... 53 

Erlandsdotter 
Hanna .............................................. 26 

F 
Fridrik 

Clas .................................................. 11 

G 
Giertz 

Hans Jürgen..................................... 10 
Sophia ............................................. 10 

Gummesdotter 
Kersti ............................................... 17 

Gustav III .............................................. 15 
Gustav IV Adolf ..................................... 43 
Gyllenpalm 

Carl Johan ....................................... 13 
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H 
Hamilton 

Gustaf David .................................... 10 
Hansdotter 

Anna ................................................ 25 
Anna Catharina .......................... 12, 55 
Christiana ............................ 37, 40, 56 
Christina .......................................... 12 
Elna .................................................. 27 
Hanna Johanna ................................ 50 
Helena ....................................... 25, 27 
Sissela .............................................. 47 

Hansson 
Hans Petter (Richter) ....................... 49 
Mathilda .......................................... 21 
Paul ...................................... 15, 19, 25 
Peter Lorentz ................. 29, 30, 37, 56 
Samuel ........................... 12, 43, 46, 56 

Haskå 
Guno ................................................ 77 

Herner 
Sven ........................ Se Johnsson, Sven 

Hoffman ................................................ 10 
Hultberg 

Samuel ................. Se Hansson, Samuel 
Hussar 

Jeppa ............................................... 19 

J 
Jakobsson 

Fredrik ............................................. 24 
Johannesdotter 

Cecilia .............................................. 33 
Emma .............................................. 23 
Mathilda .......................................... 23 

Johannesson 
Frans ................................................ 23 
Martin .............................................. 23 
Måns ................................................ 31 
Svenson ........................................... 23 

Johansdotter 
Johanna ..................................... 39, 40 

Johansson 
Ivar ................................ 20, 29, 35, 77 

Johnsson 
Jöns ............................................ 25, 26 
Nils ............................................. 25, 26 
Sven ........................................... 25, 26 

Jonasdotter 
Oliva ................................................ 35 

Jonasson 
Jonas ................................................ 35 
Nils ................................................... 35 

Jönsdotter 
Gunnild ...................................... 21, 22 
Karna ......................................... 29, 30 
Pernilla ............................................ 26 

 
 
 

Jönsson 
Johannes ......................................... 35 
Jon ............................................. 25, 26 
Olof ................................................. 22 

K 
Kamp 

Johannes ..... Se Samuelsson, Johannes 
Kamph ............................................ 10, 11 

Claes Friedrich................................. 55 
Johan Hindrich ................................ 56 
Mathias ........................................... 55 
Samuel ............................................ 56 

Karl XIV Johan ..................... Se Bernadotte 
Kjellin 

Johannes ......... Se Svensson, Johannes 
Kjellsdotter 

Lusse ....................................43, 45, 46 
Kresolit 
 Nils ........................... Se Beckman, Nils 
Kunckel ................................................. 10 

Anna Maria ............................... 13, 56 

L 
Lantz 

Roy .........................................4, 55, 77 
Larsdotter 

Elsa .................................................. 27 
Nilla ................................................. 33 

Larsson 
Olle .................................................. 77 

von Linné 
Carl .................................................. 10 

Loman 
Carl .................................................. 50 

Lundberg 
Evelina............................................. 33 

Lundin 
Edvard .................. Se Målgren, Edvard 

Löfquist 
Albert .............................................. 52 
Olof ................................................. 52 
Uno Filip Fredrick ............................ 52 
 

M 
Malmlöf 

Niclas......................................... 13, 14 
Marklund 

Andreas ........................................... 77 
Mentzel ................................................ 10 

Hans Jörgen..................................... 11 
Mildner 

Annika ............................................. 11 
Monson 

John................. Se Månsson, Johannes 
Swan ............. Se Månsson, Svenander 

 



Beckman på glasbruket                                                                                          2014-03-16 

                        59 

Målgren 
Brita ................................................. 50 
Edvard ............................................. 53 
Hanna .............................................. 51 
Helena ............................................. 52 
Ingrid ............................................... 51 
Johan ............................................... 51 
John Erik .................................... 50, 51 
Nils ............................................. 51, 52 
Ola Olof ..................................... 50, 51 
Oliva ................................................ 52 
Per Otto ........................................... 51 

Månsdotter 
Hanna ........................................ 43, 46 
Johanna ........................................... 35 
Maria ............................................... 32 

Månsson 
Janne ............................................... 31 
Johannes .......................................... 33 
Svenander........................................ 31 
Thulin ............................................... 32 

Mårtensson 
Ola ................................................... 19 

N 
Nelson 

Hanna ................. Se Nilsdotter, Hanna 
John .................... Se Nilsson, Johannes 

Nilsdotter 
Anna .................................... 32, 35, 36 
Bengta ............................................. 20 
Elna .................................................. 26 
Hanna .............................................. 23 
Helena ............................................. 37 
Johanna ........................................... 24 
Kielu ........................................... 37, 38 
Pernilla ................................ 25, 37, 40 
Petronella ........................................ 23 
Sissela .............................................. 35 
Thora ......................................... 16, 19 

Nilsson 
Anders ............................................. 20 
Charley .............................................. 4 
Christian .......................................... 24 
Eva ............................................... 4, 77 
Johan ........................................... 4, 45 
Johannes .................................... 20, 23 
Måns ................................................ 46 
Nils ................................................... 22 
Ola ................................. Se Preutz, Ola 
Per ............................................. 16, 29 
Pål  ............................................. 21, 22 
Sifvert .............................................. 44 
Sven ................................................. 27 
Tufve ................................................ 41 

Nygren 
Christina ...................................... 4, 77 

 

O 
Olofsdotter 

Betty ............................................... 47 
Bengta ..................................32, 33, 34 
Nanny .............................................. 35 

Olsson 
Anders ....................................... 30, 35 
Christian .................................... 21, 22 
Olof ........................................... 40, 41 
Påhls Maria ..................................... 11 

P 
Pakman ................................................ 10 

Gundil ............................................. 11 
Palm 

Olof ........................... Se Persson, Olof 
Persdotter 

Ellina ....................................11, 55, 56 
Elna ........................................... 16, 18 
Hanna .............................................. 26 
Helena ............................................. 35 
Pernilla ............................................ 20 

Persson 
Johannes ......................................... 50 
Lennart .............................................. 4 
Nils ................................. 12, 35, 37, 40 
Olof ................................................. 47 
Påhl ........................................9, 11, 56 

Petersdotter 
Anna .......................................... 34, 35 
Olu ........................... 29, 30, 32, 33, 35 

Petersson 
Anders ............................................. 33 
Johannes ......................................... 31 
Ola ........................................29, 34, 35 

Pielman ............................... Se Adlersteen 
Plakman................................................ 11 
Pramberg 

Christian .......................................... 22 
Preutz, Pröjts 

Ola ................................................... 40 
Printz 

Johan ............................................... 11 
Pålsdotter 

Anna ................................................ 19 
Gunnild ........................................... 17 
Johanna ........................................... 17 

Pålsson 
Johan ............................................... 17 
Jöns ................................................. 21 
Lars.................................................. 17 
Nils .................................................. 22 
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R 
Repman 

Hindrich ........................................... 56 
Richter 

Hanna Johanna Se Hansdotter, Hanna 
Hans .............. Se Hansson, Hans Petter 

Rosberg 
Nanny .................. Se Olsdotter, Nanny 
Nils ................................................... 35 
Åke ........................................ 4, 35, 77 

S 
Samuelsdotter 

Anna ................................................ 45 
Helena ............................................. 46 

Samuelsson 
Johannes .......................................... 46 
Per ................................................... 46 

Schau 
Per ........................ Se Samuelsson, Per 

Schieffmak 
Maria ............................................... 56 

Schönström ........................................... 10 
Sunesdotter 
      Bengta ....................................... 51, 52 
Svensdotter 

Anna .......................................... 25, 26 
Cecilia .............................................. 31 
Helena ....................................... 17, 18 
Sissela ........................................ 46, 47 

Svensson 
Anders ....................................... 27, 46 
Carl Gustaf Vilhelm .......................... 26 
Johannes .......................................... 46 
Pål  ................................................... 17 
Sven ........................................... 25, 27 

Svensson Mauritz 
     Peter ................................................. 34 

T 
Thomasson 

Ola Nicklasson ................................. 26 
Thornberg 

Arne ............................................ 4, 77 
Paula ........................................... 4, 77 

Thulin 
Anna ................................................ 32 
Carl .................................................. 32 
Sven ................................................ 32 

Trulsdotter 
Assarina .......................................... 18 

Trulsson 
Jöns ................................................. 43 

Tufvesdotter 
Christina .......................................... 40 

Tyrell 
Gunilla ............................................. 56 

V,W 
Wadne 

Carl .................................................. 77 
Waltman 

Antonia ........................................... 56 
Wentzel ................................................ 10 
Wessman 

Jacob ............................................... 13 
Wingren 

Fredrik ............... Se Jakobsson, Fredrik 

Å 
Åkesson 

Torsten ...................................... 37, 38 
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Stamtavlor 

1 Påhl Persson Beckman      

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

3 
 

4 

 
5 

 
6 
 

7 

 

 

 

2 Paul Hansson Beckman 
 

 

 

 
 
 
 
2.1 

 

 

 

 
2.2  
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2.1 Sven Beckman 
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2.2 Nils Beckman Kresolit 
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3 Helena Hansdotter 

 

 
 

3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Anna Svensdotter 
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4 Peter Lorentz Hansson 

 
 

 

 

4.1 

 
4.2 

 
4.3 

 

 
4.4 

 

4.5 

 

4.6 

 

 

 

 

4.1 Johannes Andersson 
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4.2 Peter Andersson    

 

 
 

4.2.1 

 

 

4.2.2 

 

 
 
4.2.3 

 
4.2.4 

 

 

 

 

 

4.2.1 Olu Petersdotter 

 



Beckman på glasbruket                                                                                          2014-03-16 

                        67 

4.2.2 Anders Petersson  
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4.2.3 Ola Petersson          

        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4.2.4 Maria Petersdotter  
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4.3 Ola Andersson  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Sven Andersson  
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4.5 Sissela Andersdotter  
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4.6 Anders Andersson 
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5 Christiana Hansdotter         6 Samuel Hansson 
Hultberg 
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7 Hans Peter Hansson Richter 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 

 

 
7.5 

 

 

7.7 

 

 

7.3 Nils Johan Petter Målgren 
 

 

 
7.3.1 

 

7.3.2 

 

 

 

7.3.5 

 

7.3.6 

 

7.3.7 

 
7.3.8  
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7.3.1 Hanna Nilsdotter Målgren Bengtsson  7.3.5 Emilia Nilsdotter Målgren 

  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

7.3.6 Eva Målgren 

 

 

 

 

7.3.2 Carolina Nilsdotter Målgren    7.3.7 Edvard Målgren 
Lundin 

  

 

 
 
 

 

7.3.8 Oliva Målgren 
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7.5 Johan Målgren                    7.7 Carl Petter Mårten Fritz    
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Källor 

Uppgifter till grund för historien om skomakarsläkten Beckman har hämtats ur 
otaliga födelse-, vigsel- och dödböcker, husförhörslängder och andra doku-
ment, alltför många för att här listas. Jag har därför valt att främst ange övriga 
källor, samt när det gäller kyrkoböcker och liknande endast de varifrån speciella 
uppgifter eller direkta citats tagits. 

Utöver ovannämnda samt publicerade källor har Carina Månsson, Christina 
Nygren, Eva Nilsson, May Bosetti, Arne och Paula Thornberg, Åke Rosberg, 
Arne Elowson, Stefan Bengtsson och Roy Lantz bidragit med uppgifter och 
synpunkter. 

Följande böcker hör till de som framförallt refereras till vad gäller historiska 
fakta eller annan information. 

Andersson, Kent och Anderö, Henrik Ordbok för släktforskare (2002). 

Haskå, Guno   På prosten Hjerstedts tid – liv och händelser i 
    Oderljunga och Perstorp 1810-1845 (2005). 

Johansson, Ivar   Uppe på åsen – Matterödskrönika (1973). 

Larsson, Olle och Marklund, Andreas Svensk historia (2013). 

Nordlöf, Barbro   Rättshistoria för släktforskare (1998). 

Olika författare Den svenska historien –  
Bonniers lexikon (1993). 

Olika författare   Bra Böckers lexikon (1988–1993). 

Wadne, Carl   Livet och jag (1983). 
 

                                                 

Hänvisningar 
 

B Dödbok Perstorp CI:1 (1680-1767) sidan 49. 

B Carl Linnæi Skånska Resa på Höga Öfverhetens Befallning, sidan 343. Utgiven 1750.  

C Uppgifter om glasbruket i Henrikstorp har hämtats bl.a. från Kamp kring Skånska 
Glasbruket (Arne Thornberg), Skånska Glasbruket (Bengt Nordahl), Glasblåsarnas eget rike 
blev ruiner (Lennart Pettersson), Henrikstorps glasbruk (www.wikipedia.org) och Skånska 
glasbruket 1687–1760 (www.platsr.se).  

D Födelsebok Perstorp CI:1 (1680-1767) sidan 29. 

E För den som vill forska efter uppgifter i Perstorps socken finns födelse-, trolovnings/ 
lysnings/vigsel- och dödsuppgifter från så långt tillbaka som 1680. Tyvärr finns inte 
husförhörslängder och ut-/inflyttningslängder förrän från och med 1841 respektive 1845.  

Vid bränder i Oderljunga prästgård den 15 januari 1846 och 19 april 1912 förstördes delar av 
kyrkoarkivet, varför uppgifter saknas för åren 1768–1782. Existerande mantalslängder 
(Perstorp MTL:1 1742–1800) är dock till god hjälp när det gäller att få fram uppgifter om 
personer vid glasbruket och i resten av socknen, även om texten stundtals är svårtydd. 

F Dödbok Oderljunga C:2 1783-1816 sidan 196. Se även mantalslängd Perstorp MTL:1 (1742-
1800) sidan 1788. 

G Dombok Norra Åsbo häradsrätt AIa:44 (1762-1762) . 
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H Berättelsen om branden och efterspelet till denna baseras på egen läsning av rättegångs-
protokollen, men även på Henrikstorp – Det skånska glasbruket 1691–1760 (Sven E. Noreen 
och Henrik Graebe 1964), sidan 46–50.  

I Dombok Norra Åsbo häradsrätt AIa:44 (1762-1762) sidan 5. 

J Död- och begravningsbok Perstorp CI:1 (1680-1767) sidan 191. 
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