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Den 20 december 1762 är Nils Pehrsson som är min Farfars Farfars Farfar och är enligt utsago född i Remmarlöv söder om och inte långt från Västra Strö. Dock har jag inte 
lyckats hitta honom i något av de kringliggande socknarnas kyrkböcker som styrker detta. Men det står i alla husförhörsböcker att han är född här. Remmarlöv är kyrkby i 
Remmarlövs socken i Eslövs kommun i Skåne län, belägen cirka fem kilometer väster om Eslövs centrum. Remmarlövs kyrka ligger här.

Klicka här för större karta och zoomning.

• Nils bor hemma hos mor och far när han som utbildad smed vid 36 års ålder gifter sig med pigan Ingeborg Göransdotter den 21 april 1799 i Strö och som då är 25 år gammal. 
Hustrun Ingeborg föddes i Bosarp den 3 oktober 1773 som ligger nord om Eslöv. De bosätter sig i ett av gatuhusen i Västra Strö och Ingeborg föder hela 13 barn tillsammans 
med Nils. 1830 är Nils, Ingeborg och barnen Nils och Bengta fattighjon husförhöret och de har det nog inte så lätt. Hustrun Ingeborg avlider 27 april 1839 av ålderdomssvaghet 
och Nils själv dör den 1 december 1846 också han av ålderdomssvaghet.

Nils Barn / ättlingar

(Nils Barn)
Per Nilsson

Första sonen föds 22 oktober 1792 hemma i Strö och vid 27 års ålder står han noterad som husar och bor hemma hos mor och far.  (Ytterligare info 
saknas)

(Nils Barn)
Ivar (Nilsson) 

Andra sonen (och andra barnet) föds 7 september 1794 i Västra Strö och döps två dagar senare buren av Ola Nilsson hustru till dopet tillsammans 
med dopvittnena Jöns Andersson och Lars Eriksson båda från Strö. Smedgesällen Ivar flyttar till Sallerup 1816 och han har vid denna tid gift sig med 
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Rosengren Pernilla Pehrsdotter från Torrlösa (född 23 maj 1792) När de bor i Sallerup får de en son (Ytterligare info saknas)

(Nils Barnbarn)
Petter (Ivarsson) 

Rosengren

Född 2 november 1816 i Sallerup, Skåne. (Ytterligare info saknas)

(Nils Barn)
Ola Nilsson

Tredje sonen föds 23 december 1799 i Västra Strö och verkar ha döpts samma dag med dopvittnena Skräddare Hagman och Mårten Persson. Ola 
är min Farfars Farfars Far och han är tillägnad ett eget dokument / berättelse så därför ingen mer info här i detta dokument.

(Nils Barn)
Karna Nilsdotter

Första dottern (och tredje barnet) föds 26 november 1801 i Västra Strö och bars till dopet av demoiselle Maja Lundberg, dopvittnen var Ola Nilsson, 
Jöns Larsson och Madam Galman? Gift med Corporal Pål Berg från Reslöf (född 23 september 1797) Fick en son. Karna var bräcklig och sjuk 1859 och 
avlider 23 december 1860. Den f.d. corporalen Pål Berg gifter om sig med pigan Ingeborg Nilsdotter (född 14 november 1814 i Strö, död 27 april 
1893) den 9 juni 1862, med sig i det nya äktenskapet har Ingeborg sin dotter Johanna Mauritsdotter (född 19 januari 1851 i Strö) (Ytterligare info 
saknas)
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(Nils Barnbarn)
Johannes Berg

Född 20 oktober 1839 i Strö. Blir Soldat vid Kongliga Norra Skånska Infanteri Regementet precis som sin far och bor i Västra 
Strö nr 35. Gifter sig med pigan Bengta Persdotter (född 2 april 1851 i Strö), lysning den 27 september 1874 och vigseln sker i 
Bosarps prästgård den 13 november. De får 4 barn i äktenskapet. Vistas i Amerika från 1889

(Nils Barnbarns  
Barn)

Johan Peter Berg

Född 9 augusti 1875 i Västra Strö och avlider före två års ålder i scharlakansfeber den 30 maj 1877.

(Nils Barnbarns  
Barn)

Johan Peter 
Almqvist

Född 8 september 1877 i Västra Strö, döpt 30 september med dopvittnena pigan Elna Persdotter från 
Öslöf, soldaten Mårten Nordahl från Strö samt drängen Måns Trulsson också från Strö.

Johan konfirmeras och tar nattvarden den 22 april 1892. Sju år senare gifter sig Johan Peter, som nu är 
soldat precis som sin far och farfar (De indelta soldaterna tillhörde Norra skånska infanteriregementet, 
Onsjö kompani) med Anna Matilda Larsdotter (född 13 mars 1874 på Trollenäs) den 29 december 1899 i 
Gullarp, Bosarps församling och Trollenäs kyrka.

De får en son. Johans hustru Anna Matilda avlider i Västra   Sallerup 13 mars 1946. Johan avlider 27 
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februari 1958 i Remmarlöv.
(Nils Barnbarns  

Barnbarn)
John Algot 
Almqvist

Född 4 juni 1901 i Örtofta och döptes tre dagar senare med dopvittnena Larsson 
med hustrun Botilda Persson från Bosarp som bar barnet till dopet, även Anders 
Olsson var närvarande.

Arbetskarlen Johan Algot gifter sig med tyglagerskan Dagmar Maria Karlsson (född 
31 december i Stoby, Kristianstad län) den 5 mars 1927 i Malmö Sankt Pauli.

Antal barn okänt. Johan Algots hustru avlider 23 oktober 1980 i Kirseberg, Malmö 
och han själv dör 16 februari 1989 i Fosie, Malmö

(Nils Barnbarns  
Barn)

Ola Berg

Född 30 november 1879 i Västra Strö och döptes 28 december med dopvittnena pigan Kjerstin 
Bengtsdotter från Sonarp, soldaten Jöns Brandin från Selarp samt drängen Per Bengtsson från Strö.

Antal barn okänt. Ola avled 13 april 1960 i Västra Strö
(Nils Barnbarns  

Barn)
Carl Johan Ljung

Född 8 april 1882 i Västra Strö, döptes 21 maj. Dopvittne: Torparen Per Larsson och hans hustru från 
Hagahus, Trolleholm samt Skogvaktaren Jonas Persson från Trolleholm

Stenarbetaren Carl Johan gifter sig med pigan Agnes Ingeborg Nilsson (född 21 april 1888) i Landskrona 
den 18 april 1908. Agnes föder fyra pojkar i äktenskapet. När Agnes dör är okänt. Carl Johan avlider 2 
oktober 1956 i Västra Strö

(Nils Barnbarns  
Barnbarn)
Karl Valter 

Född 18 september 1908 i Västra Strö nr 14, döptes 4 oktober med dopvittnet 
arbetaren Johan Minkvist? Från Eslöf.
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Ljung

Karl Valter är järnarbetare när han gifter sig med textilarbeterskan Hanna Kristina 
Tell (född 6 augusti 1910) i Reslöv och tillsammans får de en son. Karl Valter avlider 
3 mars 1964, när hustrun Hanna dog är oklart.

(Nils Barnbarns 
Barnbarns Barn)
Hans Bertil Ljung

Född 18 augusti 1944 på Lunds lasarett.

(Nils Barnbarns  
Barnbarn)

Harry Vilgot 
Ljung

Född 16 oktober 1910 i Västra Strö och döptes tio dagar senare med dopvittnet 
arbetaren Bengt Borgensten från St. Harrie.

Harry jobbar som snickare när han gifter sig med hembiträdet Elsa Kristina Nilsson 
från Trollenäs (född 20 februari 1912 på Lunds lasarett). De gifter sig i Trollenäs 
kyrka den 7 december 1935 och får därefter en dotter. Det är okänt när Harry och 
Elsa dog.

(Nils Barnbarns 
Barnbarns Barn)
Ulla Brita Ljung

Född 3 april 1936 på Lunds lasarett.

(Nils Barnbarns  
Barnbarn)

Nils Sture Ljung

Född 10 maj 1913 i Västra Strö och döptes 1 juni med dopvittnet arbetaren Ola 
Nilsson från Reslöf.

Nils arbetar som linjearbetare när han gifter sig med sömmerskan Signe Ingeborg 
Persson (född 12 september 1913 i Hammarlunda) i Malmö Sankt Petri den 4 
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december 1937. De får en son. Okänt när de avled.

(Nils Barnbarns 
Barnbarns Barn)
Nils Bengt-Arne Ljung

Född 25 augusti 1941 på Lunds lasarett. I skrivande stund 
(26 mars 2019) bor han på Hovenäset med adress; 
Klovbergsvägen 6, 456 42 Hovenäset. Telefon 070-522 00 
35, 076-899 98 09

(Nils Barnbarns  
Barnbarn)
Ove Gösta 

Ljung

Född 10 september 1918 i Västra Strö och döptes 9 dagar senare utan dopvittnen.

Ove avled 10 december 2007 i Kirseberg, Malmö

(Nils Barn)
Jöns Nilsson

Tredje sonen (och fjärde barnet) föds 6 september 1803 i Västra Strö och döps den 11:e bars till dopet av Ola Månssons hustru, dopvittnen var Bernt 
Nilsson och Nils Månsson båda från Strö. Jöns flyttar till sin bror Ivar och hans fru Pernilla i Sallerup 1816. (Ytterligare info saknas)

(Nils Barn)
Elsa Nilsdotter

Andra dottern (och femte barnet) föds 3 december 1805 i Västra Strö och döps tre dagar senare med dopvittnena Ola Månsson, Måns Ohlsson samt 
pigan Margareta Olas dotter i Strö. Enligt kyrkböcker flyttar hon till Gullarp för att ta hand om föräldrar vilket verkar konstigt då de bor kvar i Västra 
Strö...  (Ytterligare info saknas)
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https://www.google.se/maps/place/242+91+Sallerup/@55.798377,13.699436,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653f52dce187dd1:0xc910726d0a212e18!8m2!3d55.7983546!4d13.7169456
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/Kirseberg,+Malm%C3%B6/@55.6130639,13.04108,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653a3c88980d2c3:0xe4e7241246b12457!8m2!3d55.6108462!4d13.0562456
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
tel:+46768999809
tel:+46705220035
tel:+46705220035
https://www.google.se/maps/place/Klovbergsv%C3%A4gen+6,+456+42+Kungshamn/@58.3706518,11.2933027,16.75z/data=!4m5!3m4!1s0x4645bb074dc7d73d:0x4d3c6466edf243c0!8m2!3d58.3705826!4d11.2954532
https://www.google.se/maps/place/456+42+Hoven%C3%A4set/@58.3712171,11.278176,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4645bae30c3a513b:0xa01907aa3402b10!8m2!3d58.3711963!4d11.2956855


(Nils Barn)
Anders Nilsson

Fjärde sonen (och sjätte barnet) föds 11 mars 1808 i Västra Strö och döps två dagar senare med dopvittnena Anders Nilsson, Jöns Karlsson och pigan 
Kjerstena. (Ytterligare info saknas)

(Nils Barn)
Nils Nilsson

Femte sonen (och sjunde barnet) föds 4 maj 1810 i Västra Strö och döptes två dagar senare med dopvittnena Åborna Jöns Nilsson och Måns 
Andersson i Strö. (Ytterligare info saknas)

https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369


(Nils Barn)
Lars Nilsson

Sjätte sonen (och åttonde barnet) är tvilling med Nils men lyckas inte nå varken vuxen eller ett litet barns ålder då han avlider innan han blir ett år 
gammal av okänd barnsjukdom den 19 mars 1811.

(Nils Barn)
Lars Nilsson

Sjunde sonen (och nionde barnet) föds 13 februari 1812 i Västra Strö och döps två dagar senare med dopvittnena Jöns Nilsson och drängen Peter 
Nilsson i Strö. (Ytterligare info saknas)

(Nils Barn)
Johanna 

Nilsdotter

Tredje dottern (och tionde barnet) föds 16 juli 1814 i Västra Strö och döptes dagen efter av pastor Carl Clemens Rothstein. Dopvittnen var Åboen 
Jöns Nilsson, Kerstina från Gunna samt pigan Elna Nilsdotter från Strö. (Ytterligare info saknas)

https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369


(Nils Barn)
Bengt Nilsson

Åttonde sonen (och elfte barnet) föds 17 december 1816 i Västra Strö och döps fem dagar senare med dopvittnena smeden Ivar Rosengren (hans 
broder) och hustrun Pernilla Pehrsdotter från Sallerup. Bengt avlider vid 3 års ålder av mässlingen den 30 januari 1821 och begravdes den 4 februari 
på Västra Strö kyrkogård.

(Nils Barn)
Bengta 

Nilsdotter

Född 29 maj 1819 i Västra Strö, döptes två dagar senare med dopvittnena Drängarna Nils Bengtsson och Ola Nilsson samt Husaren B. Nilsson. 
Skräddare ??? samt Elna Nilsdotter i Strö. 

Bengta gifter sig med trumpetaren Anders Jacobsson från Bosarp (född 14 november 1807) den 15 september 1839 i Bosarp-Onsjö fs efter att det 
lysts 28 juli, 4:e och 11 augusti och bosätter sig där och får sju barn under 16 års tid i sitt äktenskap.

I Bosarp såg en person en ovanligt stor orm vid Finshus den 20 mars 1822 då det hade varit en väldigt blid vinter och rågen gick i ax och blomstrade 
redan i slutet av maj månad. År 1829 var vintern ovanligt sträng. Ringsjön var tillfrusen efter mitten av april. Sommaren var kall och hösten likaså och 
våt. Säd och frukter mognade ovanligt sent och i mitten av oktober stod kornet ännu på flera håll på rot. Säden blev i allmänhet illa bärgad och på 
åtskilliga ställen alldeles fördärvad. Den 14 oktober föll det ymnigt med snö och följande natt var det stark köld, marken låg snötäckt i flera dagar. 
Pastorn skriver i kyrkboken att han i sin trädgård såg att träden sviktande af både snö och mogen frukt. 
Bengtas make Anders avlider 16 maj 1855 och Bengta blir inhyses med döttrarna hos husmannen och änkemannen Hans Johansson på Kyrkojord 
Nårmad i Bosarp fram tills även hon avlider den 8 januari 1879 och begravs elva dagar senare.

https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8861454,13.2959344,13.25z/data=!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298703,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/212+36+S%C3%B6dra+Sallerup/@55.6340686,12.9969279,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x46539f56a471522f:0x31c1bf157f7ba67f!8m2!3d55.5850014!4d13.118825
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758234,13.2298274,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369


(Nils Barnbarn)
Christina 

Andersdotter

“Oäkta” dotter född 9 april 1838 i Lund och döptes två dagar senare med dopvittnen var arbetskarlen Ola Svensson gift med 
Anna Olsdotter, arbetskarlen Jöns Jönsson. Flyttar till Skarhult/Skarshult 1854

(Nils Barnbarn)
Johannes 

Andersson

Född 5 juli 1840 i Bosarp-Onsjö. Ev.bosatt på Bosarp no.8 i eget hus

(Nils Barnbarn)
Emilia 

Andersdotter

Jacobsson

Född 23 december 1844 i Bosarp. 

Inhyses tillsammans med mor och syskonen Anna Chatarina, Maria 1861 som piga hos änkemannen Hans Johansson på 
Kyrkojord Nårmad i Bosarp. Flyttar från/till Remmarlöf till Bosarp 1864. Gifter sig med Möllesven Dräng William Walter (född 2 
januari 1834 i Röstånga) 17 februari 1865 i Bosarp. Får fyra barn tillsammans med William Walter. Familjen emigrerar 4 
november 1874 och reser till Danmark, vart färden slutar vet jag inte i dagsläget men troligen till USA.

https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/268+68+R%C3%B6st%C3%A5nga/@56.0024895,13.2844807,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c17cef3e51bd:0x7ffa91994a76d0d2!8m2!3d56.0024903!4d13.2932569
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+93+Skarhult/@55.8048904,13.3639187,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653935b6af8280b:0x9bd98a55de0594db!8m2!3d55.8048912!4d13.3726949
https://www.google.se/maps/place/Lund/@55.7067964,13.162891,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653907c03e75a3b:0x4019078290e7a70!8m2!3d55.7046601!4d13.1910073


(Nils Barnbarns  
Barn)

Anna Catharina 
Williamsdotter 

Walter

Född 7 juni 1865 i Öslöf No.7 och döptes 5 dagar senare med dopvittnena hustru Anna Kjellsdotter 
från Widtsköfle, Dr. Ola Jakobsson från Hemmingsberga samt möllesvennen Anders Andersson från 
Öslöf.

Anna Catharina fick bara leva i fem dagar och dog 12 juni och begravdes sex dagar senare.

(Nils Barnbarns  
Barn)

Amelia 
Williamsdotter 

Walter

Född 1 september 1866 i Bosarp och döptes 15 dagar senare med dopvittnena pigan Bothilda 
Jakobsson från Bosarp, soldaten Olof Frid från Näs samt arbetaren Zackarias Uslander från Öslöf.

Familjen emigrerar 4 november 1874 och reser till Danmark, vart färden slutar vet jag inte i dagsläget 
men troligen till USA.

(Nils Barnbarns  
Barn)

Wilhelm 
Williamsson 

Walter

Född 23 december 1868 i Bosarp Kyrkojord Nåsmad och döptes 3 januari 1869 med dopvittnena 
skomakare Olssons hustru från Bosarp samt drängarna Jöns Persson och Nils Svensson från Öslöf.

Familjen emigrerar 4 november 1874 och reser till Danmark, vart färden slutar vet jag inte i dagsläget 
men troligen till USA.

(Nils Barnbarns  
Barn)

Alma Maria 
Williamsdotter 

Walter

Född 18 december 1871 i Bosarp Kyrkojord Nåsmad och döptes på nyårsafton 31 december med 
dopvittnena åboen Bengt Svensson med hustru samt drängen Per Hansson i Bosarp.

https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+%C3%96sl%C3%B6v/@55.8965894,13.3008903,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0xaeebfe72ba0e2eef!8m2!3d55.8965671!4d13.3183999
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+%C3%96sl%C3%B6v/@55.8965894,13.3008903,14z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0xaeebfe72ba0e2eef!8m2!3d55.8965671!4d13.3183999
https://www.google.se/maps/place/281+97+N%C3%A4%C3%A4s/@56.1985998,13.7315567,11.5z/data=!4m5!3m4!1s0x465156a0d838b803:0x928f9d741d42bfd3!8m2!3d56.2066799!4d13.8542689
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+%C3%96sl%C3%B6v/@55.8965663,13.3096237,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0xaeebfe72ba0e2eef!8m2!3d55.8965671!4d13.3183999


Familjen emigrerar 4 november 1874 och reser till Danmark, vart färden slutar vet jag inte i dagsläget 
men troligen till USA.

(Nils Barnbarn)
Olaf Andersson

Jacobsson

Född 21 maj 1847 i Bosarp.

(Nils Barnbarn)
Bothilda 

Andersdotter

Jacobsson

Bothilda

Sven August

Född 11 november 1849 i Bosarp no.6 och döptes 4 dagar senare med dopvittnena drängen Pehr Svensson i Bosarp no.6 och 
smedgesällen Anders Olsson Rosengren i Strö no.35, pigan Anna Catharina Möller i Bosarp och Corporalen Pål Bergs (som var 
gift med Karna Nilsdotter, Nils dotter) hustru i Strö no.35

https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953


1866 flyttar pigan Bothilda från Bosarp no.6 till Öslöf no.12 men bor inte där speciellt länge förrän hon flyttar igen året 
därefter till Öslöf no.9. Här blir hon inte länge heller då hon flyttar 1868 igen då till Bosarp och bor inhyses tillsammans med 
sin mor och systrarna Anna Catharina och Maria hos änkemannen Hans Johansson på Kyrkojord Nåsmad i Bosarp. Flyttar 
sedan till Västra Strö no.28 och jobbar hos torparen Anders Nilsson med hustru Elna Johansdotter fram till 7 juni 1870 då hon 
emigrerar till USA.  Den normala rutten till USA gick från Göteborg till Hull och därifrån åkte man tåg till Liverpool som avgick 
på måndagar klockan 11:00 och gick via Leeds och Manchester och brukade vara framme på eftermiddagen mellan klockan 14-
15:00. Dessa tåg var vid denna tid fullproppade enbart med immigranter. Biljetten köpte man redan innan avresan från Sverige 
och en överresa kunda kosta en hel årslön, d.v.s. runt 60 kronor. Väl i USA så träffar hon Sven August Carlson som föddes 30 
oktober i Tutaryd, Kronoberg och gifter sig med honom 1871 troligen i Boston och de flyttar sedan troligen till Denver 
eftersom det är där som Sven August ansöker om att bli amerikansk medborgare. De får totalt 9 barn tillsammans.

Familjen Carlson 1898 (fotot lär vara taget I Växjö)

https://www.google.se/maps/place/Denver,+Colorado,+USA/@39.7642543,-104.9955367,11z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x876b80aa231f17cf:0x118ef4f8278a36d6!8m2!3d39.7392358!4d-104.990251
https://www.google.se/maps/place/341+91+Tutaryd/@56.8457749,14.041461,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x465127c56fa64867:0xd1617aa94dbc7098!8m2!3d56.8457757!4d14.0502372
https://www.google.se/maps/place/Manchester,+Storbritannien/@53.4722249,-2.2936735,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487a4d4c5226f5db:0xd9be143804fe6baa!8m2!3d53.4807593!4d-2.2426305
https://www.google.se/maps/place/Leeds,+Storbritannien/@53.805982,-1.605943,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x48793e4ada64bd99:0x51adbafd0213dca9!8m2!3d53.8007554!4d-1.5490774
https://www.google.se/maps/place/Liverpool,+Storbritannien/@53.4121568,-2.9862694,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x487adf8a647060b7:0x42dc046f3f176e01!8m2!3d53.4083714!4d-2.9915726
https://www.google.se/maps/place/Kingston+upon+Hull,+Hull,+Storbritannien/@53.7663656,-0.3670908,13z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47d6208f7c0160ad:0x6d447e9d82f130ff!8m2!3d53.7456709!4d-0.3367413
https://www.google.se/maps/place/241+92+V%C3%A4stra+Str%C3%B6/@55.8758003,13.2385607,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653c037f33f7b9f:0x773010be07131eaf!8m2!3d55.8758011!4d13.2473369
https://www.google.se/maps/place/241+92+%C3%96sl%C3%B6v/@55.8965663,13.3096237,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0xaeebfe72ba0e2eef!8m2!3d55.8965671!4d13.3183999
https://www.google.se/maps/place/241+92+Bosarp/@55.8866963,13.3107538,15z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4653eaf78bd4e2c7:0x7c21541bdad1338c!8m2!3d55.8866972!4d13.31953

