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Antavlan börjar egentligen före år 1727 då obekräftade källor säger att Per härstammar från Röstånga..., men 1727 
då Isaac Newton, tyngdlagens upptäckare, dör i London 84 år gammal, just detta år föds PER Svensson som är min 
Farfars Farfars Farfars Far i Västra Strö som ligger vid Trollenäs i Skåne. En liten by som ligger mellan Svalöv och 
Eslöv, dock närmare Eslöv. Västra Strö kyrkby, norr om Trollenäs, har en samlad bebyggelse och bevarar en by-
struktur från tiden efter skiftet med enstaka kvarliggande gårdar och oregelbundet placerade gathus. På centralplats 
ligger gamla skolan byggd i gråsten på 1700-talet. Strax invid ligger ett skolhus från 1800-talet. Inom Gullarps gamla 
by-område, öster om Trollenäs, finns några väl bibehållna gårdar och hus. Prästgården kvarligger på traditionell plats 
nära den gamla kyrkplatsen och utgör en viktig del av bymiljön med sin gula länga från 1800-talet. Den gamla 
kyrkogården är belägen inom prästgårdens nuvarande trädgård.



Klicka här för större karta och inzoomning.

Här träffar drängen PER sin blivande hustru Ingar Jönsdotter och gifter sig den 13 december 1752 i Västra Strö. PER 
och INGAR får 8 barn tillsammans vilket inte var ovanligt under denna tid samtidigt som det var svårt att få alla barn 
att nå vuxen ålder.

Barn till Per
Hanna Persson

Kommer till världen så fort det bara går, d.v.s. inom 10 månader efter bröllopet. Hanna föds 
den 29 oktober 1753 och döps 4 november. 

Tyvärr fick första barnet bara leva i drygt två år och avlider i koppor den 21 januari 1756.

Per Pehrsson Första sonen föds 11 augusti 1755 och döps 17 augusti. Ytterligare info saknas än så länge.
Hanna Pehrsson Under 1757 då pommerska kriget rasar, Sverige strider mot Preussen då föds andra dottern 
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den 19 november och får samma namn som den första som dog alltför tidigt. Men även här är 
tragiken återigen framme och Hanna dör 26 oktober 1764 vid 6 års ålder och även hon p.g.a. 
koppor. Det gick en kraftig epidemi i byn och det var flera i byn som dog av koppor denna 
månad.

Ola Pehrsson Andra sonen kommer till världen 8 december 1759 och döps 23 december.

Ytterligare info saknas än så länge.
Lusse Pehrsson Tredje dottern föds 21 september 1760 och döps 8 dagar senare. Man gläds antagligen över 

att få en dotter igen och hoppas att hon får leva längre än vad andra dottern Hanna fick göra. 
Kanske gläds man åt att förbudet mot husbehovsbränningen av sprit hävs. Men återigen är 
livet grymt och Lusse avlider faktiskt två dagar före sin syster Hanna i samma epidemi av 
koppor den 24 oktober 1764 vid endast 4 års ålder.

Nils Pehrsson Tredje sonen (min Farfars Farfars Farfar) föds den 20 december 1762. Mer om honom i eget 
avsnitt / dokument. Man är nog även glada för att Pommerska kriget har tagit slut som varat i 
fem år.

Swen Pehrsson Fjärde sonen föds 30 juni 1766 och döps 6 juli.

Men livet visar sig återigen vara skört och grymt då även detta barn dör i koppor vid 4 års ålder 
den 16 september 1770.

Detta år var det missväxt i Sverige och vart femte barn som föddes dog innan det fyllt ett 
år. Man försökte baka bröd på bark, om man nu kunde få barken av trädet då det var 
så fruset. På vissa ställen rev man ner halmtaken och bakade bröd på dessa, vilket 
ledde till att kylan obarmhärtigt fick fritt fram till stackarna som istället låg och frös 
ihjäl.

Jöns Pehrsson Föds 12 augusti 1772, döps fyra dagar senare.

Jöns får bara leva i ytterligare 20 dagar tills han avlider 6 september 1772.

Det har varit svårt att få fram fler uppgifter så tyvärr vet jag inte när varken PER eller INGER avled.




