Olander Sjöstrands oäkta son
Berättat av Thure Nilsson
Koholma, Färingtofta där bl.a. Thure
föddes. Oskar kände till sin far
Olander och de lär ha träffats ibland,
men Thure fick aldrig möta sin farfar.
Olander gifte sig med Elna
Johansson från Hallaröd och de fick
bara ett barn, en son som de lustigt
nog döpte till Oscar (Jöns Oscar
Sjöstrand f. 1902-11-26). Thure har
hört av vänner till Olander att han var
en öppen och trevlig person som gärna
berättade historier.
Olander Sjöstrand var född den 13 feb
1866 i Rögnaröd, Färingtofta. Hans
fader var Jöns Nilsson (f.1830 i N
Rörum) och hans moder var Cecilia
Olsdotter
(f. 1838 i Klingstorp 3,
Barnbarnet Thure Nilsson
Färingtofta). De hade 11 barn och hade
När Thure Nilsson började ett litet torp på ca 2 tunnland jord, med
släktforska för cirka 30 år sedan, ville en ko och gris.
han bl.a. försöka få reda på mer om
Lena RE
Olander Sjöstrand. Det påstods
nämligen att han var Thures farfar.
Thure tyckte att det var konstigt
eftersom de hette Nilsson i efternamn
och inte Sjöstrand.

Olander Sjöstrand

På landsarkivet i Lund hittade Thure
ingenting nytt i födelseboken för
Färingtofta. Där stod det bara att
Emilia Nilsson hade fött en oäkta son
vid namn Oskar.
Nära släktingar till Thures far Oskar
berättade för honom att Emilia var
havande när hon skulle gifta sig med
Nils Nilsson. Då krävde han att fadern
till det blivande barnet skulle betala.
Emilia kallade på Olander och därefter
betalade han regelbundet fosterlönsbidrag till henne. När Olander betalade
sista gången till Emilia lär han ha sagt:
“Detta blev dyrt, men vi hade roligt.”
Olanders son fick namnet Oskar
Nilsson och växte upp tillsammans
med många halvsyskon i Färingtofta
Rye. Han gick under namnet “Mors
påg” och hade en svår uppväxt. Han
gifte sig senare och bosatte sig i

Föräldrarna Jöns Nilsson och Cecilia Olsdotter, Rögnaröd,
Färingtofta
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