Nils Pehrsson
1762 – 1846
Min Farfars Farfars Farfar

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
(Nils Barn)
Ivar (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)
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

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

(Nils Barn)
Ola Nilsson
(Nils Barn)
Karna Nilsdotter

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

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.
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)

(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
Född 9 augusti 1875 i Västra Strö och avlider före två års ålder i scharlakansfeber den 30 maj 1877.
Barn)
Johan Peter Berg

(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

februari 1958 i Remmarlöv.
(Nils Barnbarns Född 4 juni 1901 i Örtofta och döptes tre dagar senare med dopvittnena Larsson
Barnbarn)
med hustrun Botilda Persson från Bosarp som bar barnet till dopet, även Anders
John Algot
Olsson var närvarande.
Almqvist
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

(Nils Barnbarns
Barn)
Carl Johan Ljung

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

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
Född 18 augusti 1944 på Lunds lasarett.
Barnbarns Barn)
Hans Bertil Ljung
(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
(Nils Barnbarns
Barnbarn)
Nils Sture Ljung

Född 3 april 1936 på Lunds lasarett.

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

december 1937. De får en son. Okänt när de avled.

(Nils Barnbarns
Barnbarns Barn)
Nils Bengt-Arne Ljung

(Nils Barnbarns
Barnbarn)
Ove Gösta
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

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)

(Nils Barn)
Anders Nilsson

(Nils Barn)
Nils 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)

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)

(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)

(Nils Barn)
Bengt Nilsson

(Nils Barn)
Bengta
Nilsdotter

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.

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.

(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

Född 23 december 1844 i Bosarp.

Jacobsson
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.

(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

(Nils Barnbarns
Barn)
Wilhelm
Williamsson
Walter

(Nils Barnbarns
Barn)
Alma Maria
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.
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.
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.

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

Född 21 maj 1847 i Bosarp.

Jacobsson
(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

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 1415:00. 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)

