
Jag försöker klargöra när och var gossen/drängen/soldaten/korpralen Nils Andersson 
Graeco/Greco/Greko föddes. Anledningen till att vi borrar lite mer i denna person är 
att det förekommer lite olika uppgifter om när han är född och var han är född: 
 

1. född 1815-01-28 i Kärrstorp (=Västra Kärrstorps församling) 
2. född 1815-02-23 i Kärrstorp (=Östra Kärrstorps församling)  
3. född 1815-02-22 i Kärrstorp (finns inte i Västra eller Östra Kärrstorps FB) 

Nils Andersson Graeco (1815-1861) var soldat vid Södra Skånes Regemente: 
- Skytts kompani, Södra Åkarps socken, Hötofta rote 
- Skytts kompani, Västra Kärrstorps socken, Törringe rote    
 
Vi har gjort en liten utredning och kommit fram till följande.  
 
Med utgångspunkt i att Nils föddes 1815-01-28 på Kärrstorp 5 och 6 i Västra 
Kärrstorps församling har jag hittat följande. 
 

 Västra Kärrstorp AI:2 (1813-1820) 
När Nils föds är modern Cecilia Rasmusdotter piga på Kärrstorp nr 5 och 6 
(AID:v113.186.b15.s17). 
Cecilia Rasmusdotter gifter sig 1818-05-13 i Västra Kärrstorps församling med 
korpralen Sven Elg   
 

 Västra Kärrstorp AI:3 (1821-1831) 
Familjen Sven Elg (Sven, Cecilia, 6 barn och oäkta Nils) bor på Kärrstorp nr 7 
(AID:v113187.b23.s24). 
Nils flyttar 1826 till Svedala församling. 
Resten av familjen flyttar 1834 (AI:4, bild 24) till Arrie församling. 
 

 Svedala AI:6 (1824-1828) 
Gossen Nils Andersson f 1815-01-28 bor på Hyltarp nr 1 (AID:v112295.b154.s150). 
Han flyttar till Västra Kärrstorps församling 1827. 
 

 Västra Kärrstorp AI:3 (1821-1831) 
Gossen Nils Andersson f 1815-01-28 bor på Kärrstorp nr 4 (AID:v113187.b9.s6). 
Han flyttar 1830 till Kärrstorp nr 11 (AID:v113187.b36.s39). 
Han flyttar 1832 till Svedala församling.  
 

 Svedala AI:8 (1832-1838) 

Drängen Nils Andersson f 1815-02-28 (Obs!) bor på Hyltarp nr 2 

(AID:v112297.b228.s218). 
Det är tydligen här som prästen skriver fel födelsemånad men rätt dag. 
 
Han flyttar 1833 till Hyltarp nr 11 (AID:v112297.b255.s245).  
Här är han f 1815-02-22.  
Här står också att han antagits som soldat med namnet Graeco. 
 
Han flyttar 1834 till Södra Åkarsp församling. 
 

 Södra Åkarp AI:3 (1833-1841) 



Soldaten Nils Andersson Graeco f 1815-02-22 bor på Hötofta nr 2 
(AID:v112446.b68.s66 och b165.s165. 
 
Här står antecknat att han fått attest för att gifta sig med pigan Marna Nilsdotter i 
Västra Kärrstorps församling.  
Han flyttar 1839 till Västra Kärrstorps församling. 
 

 Västra Kärrstorp AI:5 (1836-1844) 
Familjen Nils Andersson Graeco f 1815-02-22 bor på Kärrstorp nr 6 
(AID:v113189.b29). 
De flyttar 1843 till Törringe församling. 
 

 Törringe AI:1 (1827-1845) 
Familjen Nils Andersson Graeco f 1815-02-22 bor i Törringe by 
(AID:v112874.b47.s55) 
 

 Törringe AI:2 (1846-1861)  
Familjen Nils Andersson Graeco f 1815-02-22 bor i Törringe by 
(AID:v112875.b54.s70) 
Nils Andersson Graeco dör 1861-11-11. 
 
 
När det gäller Nils född 1815-02-23 har jag bara hittat följande. 
 

 Östra Kärrstorps församling 

Det finns en oäkta Nils född 1815-02-23 (Obs!) i Rönås i Östra Kärrstorps 

församling.  
Denna Nils och hans moder pigan Ingar Persdotter har jag trots ihärdiga försök inte 
lyckats hitta i husförhörslängden.   
Det skulle vara bra att få veta mer om denna Nils för att säkert kunna utesluta 
honom. 
 

Min slutsats 
Nils är född 1815-01-28 i Västra Kärrstorps församling. 
En eller flera präster har skrivit slarvigt och siffrorna har därmed 
tolkats olika. 
Eftersom 1815-02-22 förekommer i senare källor är det inte så 
konstigt att detta födelsedatum är mest känt.   
 
 
Kvarstående frågor: 

 Vem är fader till Nils född 1815-01-28? 

 Var kommer patronymikon Andersson ifrån? 

 Vad händer med Nils som föddes 1815-02-23? 
 
 


