
OLOF A ROSENGREN 

1857 – 1941 

Min Farfars Far 

 

Olof A Rosengren föddes hemma i Västra Strö Nr. 35 den 5 december 1857 där man bott sedan 1799 i samma hus och som ägdes av Baron Nils Trolle på 

Trollenäs. Huset finns dock ej kvar idag. 

 

https://kartor.eniro.se/?c=55.876803,13.239727&z=14&q=%22V%C3%A4stra%20Str%C3%B6,%20ESL%C3%96V%22;207428971;geo
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trollen%C3%A4s_slott
https://sv.wikipedia.org/wiki/Trollen%C3%A4s_slott


 

 

Olof döptes 6 dagar efter sin födelse den 11 december och hade som faddrar Per Persson i Västra Strö samt smeden Sandberg i Röstånga med hustrun Karna 

Persdotter. Pigan Hanna Nilsdotter (född 1835) från Torrlösa hjälpte hans mor Anna Persdotter med de alldagliga sysslorna när det gällde barnomsorgen. 

1859 flyttar även Olofs farfar Ola Nilsson in till familjen som nu bor på Västra Strö 3 5/16 som även denna fastighet ägs av Baron Nils Trolle på Trollenäs., här bor 

även Husman Anders Larsson med sin hustru Karna Olsdotter och deras son Johannes som är ett år gammal. Olofs mor Anna drabbas olyckligt av “nervfeber” 

och avlider 10 augusti 1866 och Olof får en styvmor då pappa Anders gifter sig med Cecilia Nilsdotter från Källs-Nöbbelöf den 27 mars 1867 detta år då kylan, 

missväxten och svälten drabbar norra Sverige under våren och sommaren. Året därefter var det ovanligt torrt i södra Sverige vilket ledde till missväxt även där 

https://kartor.eniro.se/?c=55.883496,13.094416&z=14&q=%22K%C3%A4lls%20N%C3%B6bbel%C3%B6v,%20TECKOMATORP%22;207521885;geo


vilket gjorde att både folk och djur svalt detta år och även året därefter, därför var det inte så konstigt att folk började emigrera. Missväxten under åren 1867–69 

är en av de värsta naturkatastroferna i Sveriges historia, och dess effekter förstärktes av politiska felbeslut och misstag. Hungersnöden bidrog till stora sociala 

spänningar och blev startskottet för massemigrationen, främst till Nordamerika. 

Anders och Cecilia emigrerade dock inte till utlandet men däremot så flyttade de till Halmstad / Bosarp 1868 enligt kyrkoböckerna.  

Olof vill utbilda sig till smed precis som hans far, farfar och farfars far gjorde och därför flyttar han den 8 november 1876 till Alfastorp 2, en gård i Alfastorp i 

Asmundtorp, Skåne och arbetar som smeddräng hos smeden Pål Nilsson. 

När smeden Pål med familj flyttar till Tullstorp No.3 i Örja, strax utanför Landskrona, Skåne så flyttar även Olof med och fortsätter vara smeddräng där fram till 

29 oktober 1878 tillsammans med fem andra lärlingar som hette Nils Peter Jönsson och Jacob Ludvig Björkman från Ottarp, Carl Magnus Bergman från Storby, 

Nils Larsson från Skårby samt Olof Kristensson från Asmundtorp. 

29 oktober 1878 flyttar Olof “hem” från Tullstorp 3 i Örja och skrivs in som inflyttad den 12 november och bor hos far och mor samt sina syskon fram till 21 

december 1882 då han flyttar till Trollenäs i Malmöhus.  Han träffar pigan Anna Helena Andersdotter (född 29 februari 1860 i Slättåkra, Skåne) och hon föder 

sonen Anders Rikard som ogift kvinna (min farfar som därmed blir inskriven som “oäkta” i födelseboken utan fader) innan han gifter sig med henne den 9 

september 1883 i Halmstad och bosätter sig på Heagård i Söndrum, Halmstad. 4 mars 1884 reser Olof och Anna Helena till Helsingör där de stannar några 

månader innan de kommer tillbaka till Sverige via Helsingör. Sonen Anders Rikard (min farfar) blir inskriven i Söndrums kyrkoböcker först 16 februari 1884 med 

noteringen att han var deras son född före äktenskapet. 

Smeden och filaren Olof flyttar till Röemölla 12 i Helsingborgs Maria Församling 9 juni 1884 efter att ha bott i Söndrum, Halmstad. Här bor han tillsammans med 

hustrun Anna Helena samt sönerna Anders Rikard och Frans Oskar. Här bor även arbetskarlen Olof Eliasson med sin hustru Brita Stina Abrahamsdotter och deras 

son August.  

Arbetade som smed i RÖEMÖLLA som låg i Stattena, där bäcken kallades Kärrabäcken, drevs en större vattenkvarn, Röamölla, belägen i nordvästra hörnet av 

nuvarande Hälsovägen/Norra Stenbocksgatan. Bäcken fortsatte till Bagaremöllan, även kallad Stampen, som låg i sänkan väster om korsningen 

Stampgatan/Hjälmshultsgatan. Möllebäcken, som flödet kallades här, fortsatte till Troedsmölla som låg i sänkan vid nuvarande Kopparmölleplatsen. Härifrån 

fortsatte den ner över Hälsovägen (kallad Möllevägen innan Hälsovägen anlades) till Hjelmshultsmöllan, belägen där Sofiakällan finns idag. Drygt 100 meter 

nedanför låg Kopparmöllan och slutligen fanns Barkamöllan vid Fågelsångsgatans nuvarande utfart mot Hälsan. Samtliga möllor utmed bäcken hade större eller 

mindre fångdammar för reglering av flödet till respektive mölla. Några av dessa finns angivna i danska arkiv redan på 1500-talet. Vid Röamölla ledde en mindre 

bäck norrut till Stattena ”måse”, sänkan kring Carl Öhrns gata m.fl. norr om Tågagatan och ner mot Pålsjö skog, där en större vattensamling bildades. Från denna 

rann en bäck ner i skogen och förenade sig med flera andra som samlades i Pålsjö damm. 

https://kartor.eniro.se/?c=55.925980,12.935371&z=14&q=%22Alfastorp,%20ASMUNDTORP%22;207812679;geo
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Här bor han ungefär i ett år innan han flyttar till kvarteret Danmark och no. 18 i Helsingborg 1886 då frihetsgudinnan i New York har invigts, även här blir han 

kortvarig då de efter ytterligare ett år flyttar vidare till kvarteret Argus No. 10 i Helsingborg 1887. Varför det blev så korta tider på varje boende i Helsingborg kan 

bero på att man under denna tid i Helsingborg planerade om denna del av stadskärnan och rev mycket av det gamla och byggde nytt. Kanske var det till detta 

hus han flyttade? 

 

 



 Efter ytterligare ett år flyttar de ånyo och denna gång till kvarteret Finland No.24 i Helsingborg 1888 då Jack the Ripper härjar i London. Här föds sista sonen 

Agard innan de flyttar till Slottsmöllan i Halmstad 1890 detta år då min avlägsna släkting (på mors sida) Evert Taube föddes. 1910 bor de Norra Förstaden 43 i 

Halmstad och sonen Anders Rikard har gift sig och skaffat familj men sonen Agard som nu är målargesäll bor fortfarande hemma. 

Hustrun Anna Helena dör 64 år gammal i cancer den 19 december 1924 och Olof får leva fram till 11 augusti 1941 då han avlider av ålderdomssvaghet 83 år 

gammal på S:t Olofshemmet i Halmstad och begravdes i familjegraven. 

  

 

Ättlingar 

Barn till Olof 

Anders Rikard 

Rosengren 

1883 – 1973 
 

(min Farfar) föds den 7 februari 1883 i Halmstad. Mer om honom i eget avsnitt / dokument. 

 
Barn till Olof 

Frans Oskar 

Rosengren 

1884 - 1922 

Föddes 28 december 1884 på Röamölla 12 i Helsingborg och döptes 8 februari 1885 och hade som dopvittnen Snickaren Johan Olsson och 
Smeden Nils Tornberg. 



 
Handlaren Frans Oskar gifter sig med Signe Torborg Andersson (född 1 maj 1888 i Kungshamn) den 8 oktober 1911 i Uddevalla. Frans 
Oskars lycka i äktenskapet blir kortvarigt då hans hustru drabbas av lungsot 15 månader efter bröllopet och avlider endast 24 år gammal 
den 6 januari 1913 i Strömstad. Frans Oskar träffar en ny kvinna som heter Sally Elise Bondesson (född 4 oktober 1888 i Torsås, Kalmar) och 
tar ut lysning 26 juli, 2 & 9 augusti och gifter sig på nytt den 16 augusti 1914 denna gång i Strömstad där de vigdes av pastor N G Byberg. I 
detta äktenskap får Frans Oskar 2 barn innan han avlider 37 år gammal av TBC den 9 oktober 1922 i Strömstad. Hustrun Sally Elise dog 2 
september 1981 i Strömstad. 

Barnbarn till Olof 

Inga Britta Rosengren 

1915 - 1992 

Föddes 29 augusti 1915 i Strömstad och döptes 10 oktober med faddrarna Alma Lundin från ? Och Andersson 
från Grafvarne. 

 
Inga Britta gifter sig med Stig Erik Stahre (född 20 oktober 1910 i Strömstad) den 24 juni 1937 i Strömstad. 
Okänt om de fick några barn. Inga Britta dog 26 november 1992 i Lysekil. När maken dog är okänt. 

Barnbarn till Olof 

Åke Bertil Rosengren 
1918 - 2013 

Föddes 18 december 1918 i Strömstad och döptes 9 februari 1919 med faddrarna Disponenten A E Nääs och 
Helda eller Melda Elvira Augustsson? 

 

Åke gifter sig med Inger Sigbritt Rigmor Lord (född 2 november 1924) den 20 oktober 1946 i 

Strömstad. Åke dog 15 april 2013 i Strömstad. När hustrun dog är okänt. 
 

Barn till Olof 

Bror Vilhelm 

Agard  

Rosengren 

1889 - 1981 

Föddes 7 februari 1889 i Helsingborg och döptes 24 mars med faddrarna Snickaren Per Olsson och Valsbindaren August Petersson. 

 
Agard var målare och arbetade tillsammans med sin bror Rikard i Halmstad. Agard levde ensam i hela sitt liv och var lite av en enstöring 
som bodde i en liten etta med kokvrå. Lägenheten var full med gamla tidningar och var dov och dyster. Han lär ha åkt fast en gång för 
fönstertittning. Han dog 22 april 1981 i Söndrum. 
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