
Ekhult.  
 
Från Åhylte i Kinnared infI. Anders Jonsson, f. 1750, med h. Kierstin Jonsd. f. samma år oeh 
d. till åbon Jons Olofsson i gården med en son Jons f. 1774, till byn. År 1793 skrives 
backstugumannen. Makarna hade fått tio barn varav fyra dog i barnaåren, fyra utfI. och två 
söner inhystes på torpet som sedermera kallas Västerskogen. Backstugan var troligen en 
föregångare till detta.  
 
I 1801 års husf. längd inskrives Erik Christensson, f. 1766, med h. Bengta Gudmundsd. f. 
1769. Makarna hade en d. Kjerstin som blev gift med en åbo i byn och en son Ingel, som gick 
på socknen. Varifrån fam. kom är obekant.  
 
1816 inskrives i Vanered f.d. Roterings Båtsman fr. Asige, Andreas Bengtsson, f. 1786, med 
h. Ingrid f. 1783, dotter till åbon Erland Johansson i Wanered. Makarna hade en d. Anna 
Beata, f. 1817, som fick en s. Elof och en d. Anna. Den senare blev socknens första 
småskollärarinna. år 1835 flyttade fam. till torpet i byn, och fr. 1851 i Backstuga.  
 
R. Båtsm. Magnus Knutsson Ekman, f. 1817 i Hestra med h. Anna Johanna Andersd. f. 1823 i 
Kinnared kom närmast från ö. Eskhult oeh bosatte sig 1847 på Västerskogen. Makarna fick 
fem barn varav två dog i barnaåren och de övriga utflyttade. Från år 1865 skrevs mannen som 
avtr. torpare.  
 
Nämnda år inskrevs mannen Bengt Jonsson, f. 1812 i Krogsered med h. Beata Christina, f. 
1815 och d. till åbon. Arvid Johannesson i gården. Makarna var åbor i gården fr. 33-57 då 
denna förvärvades av en framstående kommunalman varefter fam. skrevs 57-58 på Socknens 
slut och inhystes i gården till 1865.  Makarna hade fått 12 barn varav tre dog i barnaåren. En 
son, Carl Johan, blev hem.åbo i Lidhult. Av döttrarna blev två hem.äg. hustrur och en 
torparhustrur. Se Åsarna u. Bökstorp. De övriga utfI. år 1869 f1yttade fam. till torpet 
Bengtstorp u. Lidhult.  
 
Ar 66 inskrives åter förutnämnde Magnus Kn. Ekman och flyttade år 1877 till Wanered där 
han blivit ägare till 1/26 mantal.  
 
Någon mera torpare är icke inskriven.  
 
Backstuga.  
 
Förutnämnde Andreas Bengtsson skrives som torpare till 1851 sedan som fattighjon å 
Socknens slut men torde ha bott kvar å torpet i backstuga. Hustrun hade dött 1847, mannen 
dog 1855. Dottern Anna Beata bodde kvar hos fadern och fick fyra barn, därav d. Anna 
Catrina, f. 1844 i Gryteryd. Denna blev socknens första småskollärarinna och skaffade sig en 
bostadslägenhet å Prästgårdens mark där hon £r 1882 är skriven. Hon tog modern till sig 
vilken dog 1901. Anna Catrina dog år 1933.  
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