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"Mormor och hennes systrar
blev föröldralösa som barn"

Fyra systrar Hultqvist blev tidigt ftiräldralösa i 1,870-talets Stockholm.
De återftirenades i vuxen ålder - bilden oyan. En av dem var
Eva, gift Alm, vars dotterdotter Catrine Norberg har grävt i arkiven
och dokumenterat sin mormors, mormorsmors och mormors mormors
livsöden. Hon berättar om detta i en lärorik krönika.

sid 3-8
Boka in i almanackan:

Temadag den 15 oktober
-

Lös mer& om dagens progr&m på sidan 12 a

Ordföranden har ordet
luft och blå himmel ger
en forsmak av hösten den vår de svage
SeprsNffiERS ktrara

kallar höst enligt Karlfeldt. Det är nu ftireningslivet, studiecirklarna och ambitionerna
att släktforska gror och växer så det knakar.
Och Pl rapporterade ftån det stora släktforskarmötet i Göteborg och om det växande
intresset.

Visst är det fascinerande att folja släkten
bakåt, men lika spåinnande att upptäcka nu
levande slåiktingar i Sverige eller i andra
viirldsdelar. Jag glads med det judiska paret
som överlevt Förintelsen och som genom
min släktforskarväninna på makens 80arsdag fick 22 nya (och katolska) kusiner i
Sydamerika! En utkastad nantnfråga på nätet resulterade i ett personligt möte i Stockholm.

Nu vÄwren höstens progfttm med ftireläsningar och samvaro. Som vanlig gräsrotsmedlem uppskattade jag foreningens aktiviteter men reflekterade väl aldrig över vilket
arbete som 1åg bakom" Nu vet jag bättre!
Ämne, vem kan prata om det och hur fär
rnan kontakt, pessar dagen då lokalen åir
bokad eller måste vi börja offi, behövs
hjälpmedel och uppkopplingar, behövs det
transport, är kaffegåinget med på noterna
osv. Etiketter, an-teclvtat, rnedlemmar som
betalar årsavgiften flera gånger och de som
glömmer att betala.
Efter ett intensivt och framfor allt trivsamt lagarbete kunde styrelsen ta sommar-

lov i den sköna
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Föreningen
Sallentuna
SIäktforskare

cla Gunilla Norström
Smedjevägen 7, 191 49 Sollentuna
Föreningens postgiro: 712 MA-3
Föreningen, sorn är partipolitiskt obunden, bildades 1990 och har idag ca 12A medlemmar. Vi

vill öka infresset fcr släktforskningen, bland annat genom föreläsningar och studiebesökStyrelse 2005
Gunilla Norström, ordforande,
Tel 754 34 58
e-po st : gunilla.norströ.m@ swipnet. se

Christina Hö$nark Bergman, vice ordforande,
information

Tel 754 45 01
e-post: ho gm3rhbergman@ cpmhem. se
Catrine Norberg, sekreterare
Tel 754 24 74
e-po st : gaff ine.norberg@.sw ip$et. se

Hans Carlheim, kassör, medlemsregister

Tel 35 48 80
e-post: cflqlheim@hgm.utfQ!:s. se

Karin Henriksson, utdelning m m
Tel 754 48 01
e-post: pnders-0 F 7544 80 I @Jelie. com

Arne Borgert

Tel 754 37 9I
e-post: arne.borgert@ comhem.se

$.,

Harriet Wisborn, utdelning
Tel 583 58 62A
e-post : harriet@ spray,qe

Majbritt Ohlsson, adjungerad
Tel 35 59 44

forvissningen att
hållpunkterna i
höstens progam
skulle hålla! Fin-

Ändrad postadress eller e-posfadrcss anmäls till
kassö ren Hans Carlheim, adress se avan'

slipningen och alla
små detaljer tar vi
tag i llu. Vi träffas
i bibliotekshuset i
höst - välkonlna!

Medlemsbladet beråiknas utkomma med fyra
nwnmer per år och ingår i årsavgiften. Manus
och skrivelser skickas till Christina Högnark
Bergman (adress: se ovan).

Gunilla Norström

t\

e-post : m aj britt.phls sop@ swipfret. se
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Redaktionskommiud:
Christina Högnark Bergman,
Olle Vävarg teVfax 35 74 92
e-post: vavarq@telia.com
- Manus for nästa nuiluner: 15 november'
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En $läktforskares
vedermödor och triumfer
En berrittelse av Catrine Norberg
UNom MIN BARNDoM träffade jag min nnoffnor Eva
nästan dagligen. Hon giorde ladugård av kottar i tallbacken mittemot 7l:är, där nu Vasalundsskolan ligger, Tallbacken finns ännu kvar. Hon sjöng skilling
tryck: "Lille Hans sprang ned till strander, för att
plocka snäckor små. I den djupa heta sanden, måste

-

-

han barfota gå. Tåren glänste i hans öga, han så
och hungrig var ...u'etc. och ofir Anna med den
blodiga kjorteln. Mormor satt på vår kökssoffa och
sjöng, ja1hade huvudet i hennes knä, och grålt så det
skvalade. Ropade "Sluta!" när det blev alltfor outhärdligt. Men i nästa ögonblick bad jag henne:
"Fortsätt!", Mormor var den som hade tid att pyssla
med oss syskon. Hon lekte "post" med mig. Hon
lärde mig sy, sticka och virka. Hon lärde mig dricka
kaffe: hon blötte upp spisbröd i sin kaffekopp och
lät rnej smaka. Hon och min pappa hade ett väldiE
bra förhållande. Han kallade henne for "mors an"
och skojade mycket med henne, och det tyckte hon
om.
Den dagen fu 1949 då mormor blev påkörd och
dödad av en spårvagn på Råsundavägen minns jag än
idag som en film jag nyss sett. Hela händelsen satte
djupa och oforglömliga spår i mitt liv. Iag var 11 är
då och saknade henne mycket.

trött

Mnv ÄrsceDE mormor hette Eva Maria Theresia

f

-

Alm, född Hultqvist.
Hon ftiddes på julaftonen 1871 på Kungsholmen.
När hon blev foräldralös 1880 blev hon antagen vid
Frimurare-Barnhuset på Kristinebergs slott på
Kungshoknen. Hon blev kvar dar till 1887, då hon
fick anställning som piga hos kassören Gustaf Landgren med familj på Hollåindaregatan 5. Hos familjen
Landgren stannade hon i tre år. Därefter bytte hon

anställning i stort sett varje är, tills hon och min
morfar Viktor bildade familj. Viktor kom från Östergötland och hade tagit värvning vid artilleriregementet på Valhallavägen. Han var duktig på att sköta hästaro vilka behövdes for att dra kanonema. Eva
och Viktor gifte sig 1895 och flyttade till nybyggarsamhället HagahHrd i Solna den 13 december år
1

900.

Min mor Irma ftiddes i Solna den 11 september
1906. Hon var rnycket nyfiken på sin mors LrMormor Eva hade berättat att hennes mamma hette Theresia Lindkvist och att hennes pappa
hette Gustaf, var rödhårig, kom från Skåne och var
militärskräddare. Allt annat var höljt i dunkel.
sprung.

Mormor Eva Alm (I

87

I*1949)

Min mors nyfikenhet smittade av sig på mig.
Dock var min mamma redan död när jag började
släktforska. Det här är vad jag hade velat berätta for
henne och för min moffnor:
Dnq 2 oKToBER 1880, i en liten lägenhet på Hantverkar gatan 3 lD i kvarteret Körsbärsträdet på
Kungsholmen i Stockholm, dog Carolina Theresia
Hultqvist, 3 8 är gammal, i lunginflammation. Fyra
små flickor blev moderlösa: Anna 13, Eva 8, Sigrid 6
och lilla Ebba, som bara var knappt 4 år. Deras pappa hade dött två är tidigare, och deras ende bror

hade, sex år gammal, drunknat vid Pilgatan 1876.
Ingen slåikting fanns som kunde ta hand om systrarrla. Ingen fanns som kunde berätta för dem om deras
urspnmg. De hamnade hos okända människor. Syskongruppen splittrades.
De två äldsta systrarna, Anna och Eva, blev kvar i
Stockholm. Anna fick bo och arbeta hos en strykerska, Eva kom till Frimurare*Barnhuset. Anna och
Eva höll kontakt med varandra men ftirlorade kon-

takten med srnåsystrarna. Sigfid kom som fosterbarn
till €n bondfamilj i Katrineholmstrakteo, bildade
familj och blev själv bondmoraLilia Ebba hamnade hos ett äldre par i Blekinge,
vilka hade flera fosterbarn. Hon hade liishuvud, fick
studera till småskolelärarinna, var verksam i Torhamn och sedan i Sölvesborg. Ebba gifte sig aldrig.
Det var Ebba som genorn efterforsknin gw fick adressen till Eva, och den 7 september 1897, 2l år gammal, satt hon i Torhamn och skrev ett brev som nu
finns i min ägo. Brevet börjar: "Min innerligt älskade
systerl Jag tycker mig minnas att iag hade 3 systrarAnna, CertruO (Eva) och Sike (Sigrid)' besynnerliga
namn, men jag har intalat mig själv att iag bara
drömt. Äfuen tycker jag mig minnas att min mor
dog och att iag grät" då någon tröstade mig me{-qrdei: 'Se därf<ommer Anna med blommorrla! 'o'- Ebba
berättar om sina vaga hågkomster av anhöriga, om
sin tillvaro som fosterbarn, om sin utbildning och om
sin längtan att fä träffa sin familj.
Eve KoM ALLTsÄ till Frimurare-Barnhuset i Kristineberg. Ansökan nr 99I, som inkom den LZ oktober
1880 och beviljades den 26 ol<tober 1880 lyder:

vittnesbörd, samt låte henne på sin vdg finna goda
menniskor, hvilka vitia firhielpa henne att sielf ryfva en god menniska. Gud till dra, henne sielf tlll
heder ich medmenniskor till nytta och vrilsignelse. "
Eva var alltså nästan sexton år när hon lämnade
barnhuset. Hon blev då "(Jttagen af Kassören W'
Landgren, boende i huset No 19 Kammakaregatan i
AdolI Fredriks fdrsamling. " Här arbetade hon som
piga i tre år. Därefter haåe hon olika pirylatser tills
iton träffade morfar och själv bildade familjNUVILLEJAG veta mer om Evas foräldrar!

Evas far, Gustaf Wilhelm Hultqvist, var alltså född
den 8 oktober 1840 men var? Han blev korpral,
bildade familj, l?imnade det militära, blev arbetskarl
och avled slutligen den 17 juni 1878 pä Kungsholmen. För sin dotter Irma hade Eva alltså berättat att
hennes far skulle ha varit militärskräddare, att han
var rödhårig och kom från Skåne.
Gustaf finns noterad i kyrkböckerna i Kungsholrns
forsamling bland annat som f.d. distinktionskorpral,
vilken tyder på att han hade tagit vtirvnitg, _-,-men
vid vikåt regemente? Man kan utgå ifrån att folk

<\

q

För flickan Eva Maria Theresia Hultqvist, hvilkens

har aflidit, oeh hvilken rir fulllcomligt
fArAlårar
"vrirnlös,
får ia7 hrirmedelst anhålla om att hon må
v

arda inlagen i Frimurare -Barnhus et Kungsnim d. IB Oct. LS9A/EH Schultzberg

Eva blev intagen under nr rc7gg den 3 november
880.
Bland ansökningshandlingarna fanns också:
. Ett fortryckt formulär med intygande från 'fostermor' Ånna Ågren att hon kan ta hand om Eva om
hennes omständigheter slarlle ändras.
r "Ått flickan Eva Maria Theresia Hultqvist tir frisk
1

och

$

betYgas.

fcirdig,
Krtittnebörg den 3 november 80 / H.W. Hiilphers,
doktor" (På väg till mormors grav pä Solna kyrkogård brukar jag- stanna till vid doktorns familjegrav
åttdeles titl vänster om ingången.)
. "Ått Eva Maria Theresia Hultqvist tir .f.n- frisk samt
vaccinerad intygar. / Stockholm den I Okt I SB0 /
Cart Borg"
, 4de roten nr 13 1 (formulär):
"Att flickebarnet Eva Maria Theresia fÄdd den 24
december 187 I och boende i huset nr 3 I D Handtverkargatan rir stadd i utblottade omstcindigh-e-ter,
vardei med avseercde å hennes ansölvting att blifva
intagen å Frimurare-Barnhuset htirmed intygad. /
Fr. Lund /Roteman"
Pappersexercis fanns även på den tiden!
Friåurare-Barnhuset gav Eva bra låirdomar ftir livet. Den 25 april 1987, sexton är gammal, skrevs
hon ut med betyget i Uppförande: Godt, Flit: God
och Kunskaper: Med beröm godkAnds. Befyget
slutar med en välgångsönskan: " Gud forlAne henne
sin nåd, att alltid kunna behålla ett godt samvetes

I detta
bodde

hus på Hantverkargatan fAddes ,Eva. HAr

famitien Hultqvist fro* till rnoderns d\d

IB8A.

på den här tiden bodde i närheten av den plaf

d1i1 de

nur yrkesverksamma, Familjen Hultqvist bodde i
kvarieret Körsbärsträdet på Handtverkaregatan 3 1D.
Kan det ha legat något regemente på Kungsholmen
på 1870-talet? En titt på en stockholmskafta från
ärn här tiden bekräftar att pontonjär-B ataljonen lag
intitl kvarteret Körsbärsträdet. Kan Gustaf ha tillhört
Pontonj ärbatalj onen?

Försf beställäe iag fram husforhörslåingderna för
åren 1 86 5-7 4. - bei åir alltså inte bara på lkigsarkivet som man kan finna sin militär. - Pontonjärbataljonen bestod av tre kompanier och verkar ha varit
en stad i staden. Boken börjar med uppgifter om
militärerna med farniljer, i rangordning: bataljonschef, löjtnanter etc, låikare, brtatjonfFredikant. Däreftei foijer personer med alla möjliga yrken; från

s

till skräddar&iing, vikarierande skollärare, hornblåsare, boktryckarlärling, instrumentmakare etc. Och dffi, på sidan 47: lK(ompaniet) med
löpnummer I 10 hittar jag den eftersökte:
cigarrarbetare,

Hultavist Gustaf Wilhefrn, inskriven 4l1l 1862, florst
noterad som dräng, vilket sedan ändrats till Korporal
och därefter till Distinktions Korporal. (Inte Militärskräddare alltså, men det visade sig, att hans far var

+

skräddare.)

"Födelseår : IB40 8/IA / Ort: Hvetlanda och IrIy/ Grft, 4/9 69 / Flyttad från Myresjö I /6 I 862. "
Beträffande Gustafs kunskaper anges att han kan
läsa "innantill", samt klarar av "Luth. Kateches'o och
"Förklaringen". Åren I 865-1868 var han flitig att
bevista förhör och begå natfvarden. I själva verket
en av de flitigaste. Den 22 mars 1868 tog han nattvarden, och den 19 maj bevistade han forhor. Därefter, for åren 1869, 1870 och l87I finns inget noterat. (Anna foddes 1867 , 1869 gifte sig Gustaf med
Carolina Theresia, Gusten foddes snart därefter och
l87l foddes Eva, så Gustaf hade fått annat att tänka
på!).
Den 4 november l87I (alltså några veckor innan
Eva foddes) lämnade Gustaf Pontonjärbatatjonen
ef[er nio års stamanställning. Under rubriken: "Friijd
och särskilda anteckningar" står skrivet:
"AfrI (:afflyttad) 4/II-7 I / sig troget och vril forhållit ... "
Kan vi hitta mera om familjen i forsamtingsböckerna? Jovisst, bland Födde Döpte Vigde och Döde fu
1855 till fu 1869 för Kongl. Ingenieur Corpsens
Sapeur Compagniets Församling finns anteckning om
Gustafs och Carolinas vigsel den 4 september 1869
och om deras pojkes, Gustaf 'Gusten' Waldemars
fodelse den 14 oktober. Anna Ellidas fodelse (1867)
fanns dock inte noterad här.
När jag satt och bläddrade i den här boken hittade
jagett löst papper, som var en avskrift av ett polisinfyg. Intyget gällde inte Gustaf utan en annan pontonjär. Metr, nederst på detta dokument stod:
"Afslcrifiens ltkhet med originalet intyga /
J. Y4erner G.W'. Hultqvist/Dist Korporal"
Arkivarien ordnade en kopia ät mig, inkluderande
G.'W. Hultqvists namnteckning!
resjö (inte Skåne !)

?

7

f

f

Eves Mo& Carolina Theresia Engvall, var litet knepig att spåra. I forsamlingsböckerna angavs att hon
var född 1842 i Clara ftirsarnling. Men i Clara församlings fodelsebocker fanns hon inte, varken btand
"Åkta" eller "Oäkta". Arkivarien kunde inte ge någon ledtråd. Då kom jae att tänka på att jag själv står
skriven som fiödd i Engelbrekts forsamling, trots att
jag aldrig har bott i Stockhokn. Men jag ar född på
Allmrinna BB, som då tillhörde Engelbrekts forsamling. Därför började jag söka i journalerna från Allmänna Barnbördshuset, sorn år 1842 var beläget på
Kungsholmen. Vilken lycka: På dafurnet den 19 no-

vember hittade jag Carolina Theresia! Enligt frrlossningsjournalen kom modern (ej namngiven, eftersom
hon var ogifr), "30 år gammal, af medelmåttig

kroppsbyggntd", in till BB den 18 november. Det
ftirtryckta formuläret åir delvis i$'llt och beskriver
havandeskapstiden samt forlossningsforloppet. En
kvart i fyra på eftenniddagen foddes "medelst naturens kraft" en "lefuande flicka". Den 22 döptes barnet och kallades Carolina Theresia. Mor och barn
fick stanna kvar på BB till den 24, då modern "Utgår
e.m. frisk med barnet och tillräcklig mjölk." (SA,
Mikrofiche, Allm BB Journal 81474 L842-kort 5).
Att jag hade hittat Evas mor låg utom allt tvivel.
Men vad hette Carolina Theresias mor?
Här krnrde all vidare forskning effer henne ha avstannat. Men jag hade fur. Efter tips från arkivarien
hittade jag Carolina Theresia i registret för mantalsskrivna i Ladugårds lands forsamling år 1855. (Åt
1 8 5 5 finns även barn medtagna i registret.) I originalhandlingen fann jag: Jonas Engvall, Snickare Gesell, frdd den 4 juli 1810 (var?), Hustrun Carolina
född 14 februari L8I2 (var?), nyfodde sonen Carl
Hinrik Alexander frdd 22 augusti 1854 samt dottren
Carolina Theresia. De bodde i kåkbebyggelse vid
Öftra Qvarngrrind nr 9 i kvarteret Lerlafven (beläget
rnellan Hurnlegården och Träsksjön (nuvarande
Eriksbergsplan). Jonas underskrift är daterad den 13
november 1854. (MU 1855 Lglö, nt 163).
NuHAREve plötslig fått en mormor, Carolina Lovisa Engvall, samt en morfar, snickargesällen Jonas
Engvall!
Vidare i mantalsuppgifterna: den 7 november 1864
har familjen Engvall flyttat till Qvarteret Sqvalbergeth, Hurnmelgårdsgatan 14-16. Men Evas mor,
Carolina Theresia (dä 22 år), bor inte llingre hemma
hos föräldratna och sin bror. Jonas är nu 55 år gammal. Han mår nog inte så bra längre. Blyertslinjer är
dragna som stöd for ifyllandet av uppgifterna. Skriften är darrig. Man kan arna en ansträngning att försöka skriva fint. Underskriften lyder:
stockholm den 7 November 1864
Jonas Engvall
Snickare Gesell'yttan' Anstcillning"
(MU 1865 Lglö, nr 1163)
Qvarteret Sqvalbergeth med fastigheterna Hummelgårdsgatan nr 12, 14-16 och 18, låg rnellan Grev
Turegatan och Brahegatan. Mantalsuppgifterna är
sorterade på kv arter och fastighet. För varje fastighet finns en salnmanställning över dess ägare, hyresgäster och ofta vad varje hyresgäst betalar i årshyra.
På Hurnmelgårdsgatan 14-16 hyrde Jonas en liten
bostad, Den slutsatsen kan man dra av den l&ga årshyran, 95 kronor. Endast sömmerskan Margareta
Herngren hade lägre hyra.
"
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artikeltexten.
död
återbercittas
efter
livsöden
De fyra iystrarnaioliko
ftråldramas

CenolwaTrmnp$A bor alltså inte med Carolina och
Jonas 1 865. Vart hade hon tagit vägen?
Jo, Carolina Theresia hade flyttat till Kungsholmen. Är 1869 hyr hon en bostad i kvarteret Bergsfallet, hus N:r 4, vid Bergsgränd N:r 5, där hon bor
tillsammans med Dottren Anna Elida, fÖdd 1867,
och en inneboende: Sy Jungftun Albertina Elisabeth
Cecilia Engerdahl, fiödd 1844. Själv arbetar Carolina
Theresia som "'Wäfverska wid Karlswljk". (MIJ 1869
Ku, nr 2043).
Idag finns på Kungsholmen, just där Sankt Eriksgatan mynnar ut på Hantverkargatan, ett kvarter med
namnet Karlsvik. På den gamla kartan ser man att
fabriken Karlswijk låg granne med PontonierBataljonen. Kvarteret Bergsfallet, dar Carolina Theresia bodde, 1åg på andra sidan Hantverkargatan mot
Kronoberget. På sin väg hem från arbetet måste
Carolina Theresia ha gått forbi PontonierBataljonens område. Med litet fantasi kan vi se
framfor oss den unga vackra väverskan (hon hade
kolsvart hår, enligt hörsägen från lrma) på hemväg,
och den 'stilige' Gustaf Hultquist i sin uniform kasta
blickar på varandra över staketet. Sedan var det
klippt!
Carolinas handstil är mycket vacker, och iag kände
mig väldigt stolt över att min monnors mor kunde

fi{fr

skriva så fint. Ända tilts iagkom till de sista raderna'
där Carolinas yrke åir angivet, liksom uppgiften om
hennes inneboende. I)en handstilen är ltlslig men

inte mer. Det verkar trotigt att Carolina haft ttjälp
att skriva mantatsuppgiften men t/llt i det sista
själv. På samma adress som Carolina bor Pontonierän Jonas Petter Svär{ frdd 1829, med hustru och
tre barn. Pontonieren Svärds mantalsuppgift ät skriven rned samma handstil som Carolillas. Svåirds var
antagligen goda vänner tilt Carolina och Gustav, och
så hjälpte Svåird Carolina att skriva.

Ån 1870 HAR Carolina och Gustaf flyttat

samman

tvärsöver gatan till kvarteret Körsbärsträdet N:o 6
vid 3 lD Handtverkare g&tan. (MU Ku 1870, rf
1389). I bostaden bor förutom barnen Anna och
Gusten även en inneboende, väverskan Emma Julia
Hellberg, f t 840. (Henne återfinner vi senare som
vittne viO Sigrids dop.) Gustaf betalar en årshyra av
95 Rdr.
Ett intressant ffttd bland hyresgästerna pä adressen
Handtverkaregatan 31D: MIJ nr 1874 anger hyresgästen Ulrika Theresia Lindqvist, som betalar 550
ndr i årshyra och beskriver sin yrkesverksamhet som
foljer: IJndertecknad som innehar Klassons rättighetei uti mångleri och Nålstolkramhandel med No

{\
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Gustaf Wilhelm Hultqvist
*8t/10

1840

t

Carclina Thcrssia, fttdd
* 19/l r

tw?

L7t6 r87S

hgvatl

t 1880

Evt lilnria Tkrrsb

* I87l t1949

Mormor

Evas

firäldrar och syskofi
Camlim Lovisa" f Hurnrnelgren
* t4{2 t8l2

Jonas Engvall
* 4f7 1810

l^

Carolln* Thercsir

* Lgfil tE42
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Mormors morslöräldrw och systr
Eric Hrrmmelgrcn

* 17ffi

Anffi

*

f 1837

lvfa$a

t77t

(Maria), f Dichlou
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Mormor Evas modar uch morfiror
18, som utfors i detta hus, är fbdd 1829 Juni 5
Kungsh. Hon bor tillsammans med dottern Sophia
Ulrica Charlotta 22.75L Underskrift: "Ulrica Theresia Lindqvist, Murare-Gesäll-Enkalf ".
Vad är det för intressant med det? Jo, Eva hade berättat for Iffna, att hennes marnma skulle ha hetat
Theresia Lindqvist (Jag minns att Irma tyckte det
var ett egendomligt sammanträffande att hennes
syster Tora fick namnet Lindkvist i sitt gifte med
Ejnar). Detta visade sig ju vara fel: Evas mamma
hette Carolina Theresia Engvall. Kan det vara så, att
IJlrika Theresia Lindqvist hade varit väninna till
Carolina Theresia och att hon efter Carolina Theresias död kom att befyda så mycket för Eva, att Eva
forväxlade henne med sin deirda mor?
1.1
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EN rönmonLIGEN ödesdiger håindelse

i Evas (då fyra och

halvt år gammal) och hela familjen Hultqvists

liv

ett

var det

som håinde med Evas bror 'Gusten' (Gustaf Waldemar Hult-

qvist), enligt församlingsböckerna fodd den 14 okto-

i Pontonjärbataljonens forsamling, död
(genom drunkning) den 2 julr 1876 i Kungsholmens
ftirsamling.
ber 1869

Beträffande broderns tragiska öde finns följande att
.läsa i polisrapport:

Tisdageq den .* juli I 876: "2:o Brädgårdsarbetaren Gustaf Wilhelm Hultqvist, boendes i huset N:o
3 1D Handtverkaregatan, har anmält, att hans 6 112

års gamla son Gustaf Waldemar sistlidne

Söndags

e"m. försvunnit från hemmet hvadan Hultqvist tror
att han någonstädes i sjön omkommit."
Onsdasen den 5 iuli 1876 :"4:o - Enligt I ounkten
denna dag har gossens döda kropp nedanskrifire dag

på morgonen träffats i sjön nedanför Pilgatan, utan
tecken till yttre våld, samt blifvit förd till bårhuset.
Fadren har lofvat taga hand om begrafningen."
(Beg 817). - (Källa: SAIBla - 3:dje polisvakfdistrik-

Enligt min mormor sörjde fadern den ende sonens
tragiska död så djupt att han tog till flaskan, vilket
blev hans egen död.

Evns MoRMoR och morfar Carolina och Jonas
Engvall - vad vet vi om dem?
Vivet att Carolina var född den 14 februari 1812
men vi vet inte hennes efternamn som ogift. Vi u"i
att Jonas var född den 4 juli 1810. Men var de var
fodda var fortfarande dolt i Stadsarkivets gömmor.
Åter titt registret över mantalsskrivna!
fu t 848 hittar jag vår Engvall, Jonas Snickare Cresell, boende i o'qvarteret Sjörån, huset nr 12, nya nr 4
vid Rådmansgatan". Jonas uppgifter lyder: "Undertecknad, Snickare Gesellen, Jonas Engvall är född
1810, Juli 4; Fäste Qvinnan Carolina Lovisa Hummelgreil, frdd 1812, Februari 14; hpnqs dotter Carolina Teresia, fcdd 1842, Nov. 19. Hos mig inneboende: Pigorna Brita Maria Ericsson f. I 816 Juni 10,

f

1844 April 29 och Carolina
Krok f 1822 Juni 19. Egrra Förteckningar medftiljef ." (Betyder att bakom Jonas mantalsuppgift sitter
separata mantalsuppgifter, som skrivits av pigorna
Brita och Carolina.) Jonas mantalsuppgift är underskriven av honom den 10 november 1847 .

henes son CarI Robert

MH{YEM var Evas morfar?

Eva blev utan morfar, eftersom Carolina Theresia står angiven som 'henes', det vill säga Carolina
Lovisa Hummelgrens, dotter. Arkivarien bekräftade
att det åir enfydigt: Jonas var inte far till Carolina
Theresia. Däremot vet vi nu dels yttefligare ett förnamn, dels efternamnet på Carolina innan hon gifte
sig med Jonas. Nu vidare till mantalsuppgifterna för
år 1349. Är Carolina fortfarande Fäste Qvinna dä?
Nej, nu är Carolina och Jonas gifta och har fått en
dotter tillsammans! De bor kvar på Rådmansgatan 4
och familjen har utökats med "I)ottfen Anna Maria", frdd 2S januari 1848. Familjen har det möjligen
bättre ekonomiskt ru, eftersom inga inneboende
finns antecknade. Underskrift av Jonas den 16 llovember 1848. - (MU AF 1849, nr 2103)
Frågan åir nu: När gifte sig Carolina med Jonas? Om
vi kan få fram den noteringen åir det möjligt att deras
födelseorter finns angivna. Nu blev det att sätta sig
vid en läsapp arat ocf söka på mikrofiche, Där fann
jaslysninglåokumentet: "Att Contrahenterne Snick*o/,
besefen Jonas Engtall fOdd 4/7 I8l0 i Ragunda och Pigan Carolina Hummelgren född I4/2
I B 12 i Waxholm i avseende på Skigt eller Svågerskap, Förtffiing med andra, Yederbörandes samrycke, ringa Ålder, Sargetid, Åfvittring, samt beh1rigt Yittnesbörd ör hinderslösa att trrida med hvaraidra i Egtenskap; sådant varder sv o.ts undertecknade vid ensver efier Lag, hcirmed egenhcindigt
forsrilcradt. ..... Stockholm den I Sept I B4B "
Underskrivet av: Borstbindare Gesellen G.I. Bergdahl och J.P. Sahlstedt
(G.I. Bergdaht var granne med Jonas och Carolina
på Rådmans gatan 4.)
Vigseln ägde rum den 6 oktober 1848.
NuHARSoKAIIDET fått en ny öppningl
Att hitta Jonas Engvalls fodelse i Ragunda visade

upp'
*g vara komplicerat. Kyrkböckerna har brunnit
Även om inte Jonas var Carolinas far, måste han ha
haft en stor befydelse för henne, och det hade ju
varit intressant att veta litet mera om hans bakgnmd. Att finna Carolinas riktige far är formodligen
ornöjligt. Men på Stadsarkivet kunde jag fortsätta att
söka efber namnet Hummelgren i Waxholms församlingsböcker.

I husforhörslängderna for åren 1801-1807, Ekudds
kvarter, pagina 87, fanns frljande personer inskrivna:

Rådm. Bengl Hummelgren * 24lLZ 1724
I 512 1802. t
1723,
Stina
Cajsa
Hust.
1809
2414
I
*
Son: Borg. Eric Hummelgren

17

Hust Anna Maja

1771

Dichlou

Eric
Cajsa
Anna
Dott:
Son: Johan

ic 2219 1804

*

'Ns

66

i Waxholm

22110 1800.

Bengt Hummelgren var son till en fordubblingsbåtsman på ön Bondkrok i Gryts skiirgård. Cajsa
Stina hade varit piga på Vikbolandet och var vid
giftermålet med Bengt i Jonsbergs kyrka änka efter
ioopverdiesjömannen (siöman på handelsfarfg)
Eric Sjöberg.

I husforhörslängderna flor åren 1 808-1 812,

f

Ekudds 1T

kv, pag 87 , har familjen Hummelgren reducerats till:

Hummelgren * 17 66
Flyttat 18 t 2 till Stockholm
Maja Dichlou *1771 i Stockholm
Anna
Hust:

Borg. Eric

Son: Joh. Eric

Dott: Anna

*22/9 1804 i Waxholm

Död 1808
* 22/10 1800
(som flyttat med föräldrarna)

Cajsa

Den 14 februari I8l2 fiiddes i Vaxholm min mormors mor Carolina Lovisa. Samma &t flyttade Eric
Hummelgren med ftu och två döttrar till Stockholm.
Han arbetade som tullvaktmästare, åtnjöt sedermera
pension och kom fram till sin död i lungsot 1837 att
bo på Söder, under lang tid där den gamla bebyggelsen
fo*farande finns kvar (nuvarande Fjällgatan)' Hans
hustru Anna Maria dog av rötfeber (sårfeber) 1831 .
DÄnupps HoS familjen Hummelgren på Fjällgatan kan
denna krönika avslutas. Jag hade nu funnit dem alla:

min mormor och hennes systrar, min mormors foräldrar och min mormors mormor och morfar. Det
kändes som en triumf, väl värd vedermödorna, att
möta dem i arkivgömmor och gamla dokument.

Krönikan var ursprungligen naterad far en slaWträff i mai 1995. Reviderad i augusti 2005-
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Sollentunabos släkt efterlyses från USA
Der I{AR KoMMIT ett anrop från {JSA till

t

Sollentunas skiktforskare. Finns det någon
som kan upplysa om det finns slåiktingar i
Sollentuna eller i Sverige till Elsa Mathilda
Jacobsson, född den 3 mars 1894 i Edsberg
i Sollentuna?
Vädjan kontmer från hennes dotter Rhoda Sandgren och dotterdoffern Linda Bofenkamp i Minnesota i USA. De två har
kontakt med en slåikting i Sverige som
släktforskar, Carl Erik Nordn i Henån i Bohuslän. Han vill nu gäma hjälpa till att finna
eventuell kyarvarande slåikf till Elsa Mathilda i Sverige och har diirfor viint sig till
oss i slåiktforskarforeningen i Sollenfima.
Carl-Erik Nordn berättar att Elsa Mathilda emigrerade till Winnipeg i Canada omkring 1901. fu 1918 flyttade hon till Stillwater i Minnesota. Där gifte hon sig den 15
juli 1,921 med Rudolph Theodore Sandgren,

trdd 1894

i

ZirrrffLennan, Sherborne Coun-

ty, Minnesota. Maka:na fick två barn, dottern Rhoda June Sandgren, född 1922 i

Minneapolis, och sonen Lloyd Clifford

Vår nybörjarkurs
F

Ir

Sandgren, frdd l9Z3 i Minneapolis, död
20AZ i Las Vegas i Nevada..

Else Menm-DA Jakobssons far var fiskaren Gustaf Vilhelm Leonard Jakobsson,
född den 9 augusti 1864 i Vtirmdö. Han var
son till skepparen Gustaf Erik Jakobsson,
frdd 1834 i Vänndö. Han uppges ha gift sig
28 oktober 1888 i Sollentuna med Matildå
Lovisa Sundin, ffidd 1863 i St Per i Sollelltuna, vilket troligen ska vara St Per i Sigfuna. De fick forutom dottern Elsa Mathilda
också dottern Ottilia Wilhelmina Jakobsson, född 10 april 1890 i Sollentuna. Kanske denna dotter eller ättlingar till henne
finns i våra trakfer?
Den som har tips ombeds kontakta CarlErik Norön, telefon 0304-47397 eller per
post Henån Utegård 367, 473 96 Henån.

Det går också ett ta kontakt per e-post
Cenor@glocalnel.net. Och glöm inte att
meddela Olle eller Christina i an-tecknat, så
att vi kan informera om resultatet!
CB

i släktforskning startar 19 oktober

Dnr er,rR en nybörjarkurs i slälctforskning i föreningens regi i höst igen! Berit och Gunnar
Jeppsson ståiller upp som cirkelledare, Den som önskar delta ska anmäla sig till Berit och
Gunnar, telefon 754 26 95.
Kursen hålls på onsdagar dagttd hemma hos Gunnar och Berit, Holmbodavägen 71, och
den iir avgiftsfri. Högst tio deltagare kan beredas plats. Det gäller alltså att anmäla sig så
snabbt som möjligt for att få plats!

i

sliiktforskning. ABF har en nybörjarcirkel som leds av
Sten-Sture Tersmeden och som hålls på tisdagar klockan 18 samt en kurs steg2 med samma ledare ftir den som kommit igång . Den senare cirkeln hålls på tisdagar klockan 15.
Båda kurserna hålls i Tunbergsskolan i Häggvik. Anmälan görs till ABF Sollentun4 telefon 96 00 20. Det iir avgift ftir cirkeln.
Vuxenskolan har också eirklar i sliiktforskning. Det blir en nybörjarkurs på mandagar
klockan 19 i Vuxenskolans lokaler i Sollentuna centum. Ledare blir Kjell Åbrink. Anmälan sker till Vuxenskolan telefon 96 36 96. Det åir avgift lor cirkeln.
ABFs och Vuxenskolans kurser startar båda i slutet av september, så gör anmälan så
snart som möjligt!
DBr rnnrs fler nybörjarcirklar

t
hogste domare, med rötter iVärmland
William H Rehnquisf

U$A:s

"svenska Antavlot'', Genealogiska Föreningen
(GF) sin tidskrift "Släkt och Hävd" och i medlemstidningarna for flera släktforskarftireningar
kan man finna tryckta antavlor som rnedlemmar
samrnanställt. En del större och kåinda slåikter har
ofta eglla firyckta genealogier. Flera hembygdsforeningar har tagit fram detaljerade sockenbeskrivningar. Källorna blir allt flera.

Wtt ltAM Hoees RnTISQUIST var den högst uppsafie svenskåittlingen i USA. Som ordforande i
USA:s högsta domstol rsnkades han som ltummer tre inom den amerikanska administationen

efter

president-

en och vicepre-

sidenten. Han
hyllades 1993

sonil

årets

William Rehnquists svenska slåikt och min

swruGES srÅrrroRsKARFÖnsuND utgav 1996
en samling antavlor över kåinda svenskamerikaner, "24 Swedish Americans and their Ancestors", med sådana namn som John Ericsono Joe
Hill och Greta Garbo, fiir att bata niimna några.
Jag skaffade ett exemplar utan att egentligen
forvänta mig något annat for egen del åin en intressant läsning. Där fann jag till min stora överraskning sliihskap med två kåinda svenskamerikaner, nämligen sciencefictionforfattaren Ray
Bradbury, känd for bl a Falrrenheit 451 (1953),
bördig från Norrbåirke i södra Dalarna,, och
William Rehnquist.
Min morfar, Karl WikSor Rensfföm (18861984), håirstammar på ftidernet från en priistslåikt
i västra Våirmland, som går tillbaka till den forste
komministern i Bnrrrskogs forsamling, Andorus
Jonae Renström, född omkring 1669 i Renstad,
Boda, och död l74I i Brunskog. Såviu jag kunnat finna, åir det med honom som efternamnet
Renström for forsta gangen uppträder i min
slåikt. Han blev efter studier i Åbo prästvigd
1702, komminister i Brunskog 1705 och delägare i gården Renstad. Uppgifter om honom har jag
funnit i Karlstads stifts herdaminnen en utmåirkt källa.
Kornminister Andorus Jonae Renstrom från
gården Renstad åir min morfars farfans fbrfars
farfar och William Rehnquists farfars morfars
farmors far. För honom åir det sju generationer
tillbaka och for mig ätta generationer. Utan
andras forskningsresultat - i detta fall publicerade i Släktforskarforbundets bok över kåinda
svenskamerikaner - hade jag formodligen aldrig
funnit detta samband.

slåikt på min morfars sida har gemensamrna anor

Arne Borgert

svenskamerikan

och var en ofta

sedd gäst

den

hos
svenske

ambassadören i
Washington.

Han avled dsn 3
september 2045

i sitt hem i

Arlington, VirYf/'.H. Rehnquist (1924-2005) ginia, efter en
lång kamp mot sn svår cancersjukdom, 80 år
gammal.

Mitt intresse fdr Williarn Rehnquist har sin

i hans svenska rötter i Värmland. Hans
farfar, Olof Andersson, frdd den 6 oktober 1855
i Lene i Frykeruds socken, väster om Kil, emigrerade till USA från Gävle den 26 mars 1880.
Hans farmor, Adolfina Ternborg, kom ocksa från
Sverige. Hon foddes den 16 april 1352 i Nykvam, Vreta Klosters socken, Östergötland, och
emigrerade till USA från Motala den 27 april

gfund

1880.

NÄR Olor AwnnnssoN liirnnade Sverige for
landet i väster kallade han sig Rehnquist. När
han tog sig detta efternantn kopplade han - som
sed var forsta ledet i sin hemby Ren-stad med
åindelsen -quist. Det kunde lika gåirna ha varit
-man, -Brefl, -berg, -fors, -bäclq -strand osv.
och här kommer min slåikt in detta

-

Eller

i

sammanhang -ström, dvs Renström. Den
i detta fall åir byn eller

gemensantma nåimnaren
gården Renstad.

i Värmland, just i Renstad i Boda. Hur fann iag
detta samband? Jo, vid sidan av det moderna

(Mitt eget efternamn - registrerat 1927 som familjenauln enhgt 1901 års namnlag - är härlett frfui namnet på cenfialorten Svåirdsjö kommur, Borgiirdet,
där min farfar och min far är ftidda')

sättet att publicera forskningsresultat på näteI
publiceras antavlor fortfalrande även i tryckt
form. Sveriges Sliiktforskarforbund har en serie

i

10

s

^

4S

T

5OLLENTUNA sLA KTF OR5KARE
inbjud er

till

ä Rikscrkivet i Arni
onsdogen den ?6 oktober kl. L6-19.30

slöktforskarkvöll
På Arninge:

Du har tillgång till mikrokort/läsare i Slåiktforsknings-salen. Ingen
framtagning av originalhandlingar iir möjlig. Arkivets personal svamr
g?irna på ffigor och hjälper dig till rätta. Släktforskningskunniga från
Sollentuna Släktforskare finns också på plats.

Kostnad:

40:/person. Betalas vid ankomsten till Arninge. Har du inte åinnu
betalat din medlemsavgift ftir 2005, kan du betala denna samtidigt.

Anmälan:

Anmäl dig till Dorothy Glanfi, via telefon 9676 83 (efter kI 19) eller
e-post dml.glantz@telia.com Du ffir en anmälningsbekrtiftelse fran
Dorothy.

Avanmälan:

V?inligen meddela om du frr ftirhinder. Vi behöver minst 20
666älningar for att kvällen ska "gå runt" ekonomiskt.

Samåkning:

Medlemmar som kan erbjuda samåkning kan anmåila dettatill Dorothy
Glantz. Uppge antal personer som kan aka med tiden fiir upphilmtring
och det område du kan tänka dig
passagerare.
Medlemmar som behöver transport till Aminge, hör av er till Dorothy
Glantz som samordnar.

F

håimta

Buss:

;

Riksarkivet i Arrninge med gatuadressen Miitslingan 17 nås med buss
627 frånSollentuna.

Völkomno

till en givonde slöktforskorkvöll

F

Dags att uppgradera tiil Holger7
Släktforskarprograurmet Holger har
vidareutvecklats. Holger6 har blivit
Holger7. Priset for Holger 7 for Windo\il/s
är 895 k inklusive moms och kan kopas
från HolgerData Fm. Uppgradering från
Holger6 kostar 295 kr och från äldre
versioner (5.0 och tidigare) 495 kr.

Holger7 fungerar med Windows 95196,
NT, ME, 2AAA och XP. Programmet
levereras på CD-skiva.
Råd och ttjäp om Holger kan du ffi om
du kontakfar Stephan Häggström vid
Holge rData; e-post holger@holgerdata. se,
telefon 0640-68 22 30.

11

Avsöndare:
Föreningen Sollentuna

S1ä

clo Gunilla Norströ
Smedjevägq

Välkommen

till vår traditionella

temadag för släktforskare
lördagen den 15 oktober kl. 11-15
i Amorinasalen och TintomararuInmet i bibliotekshuset
1 Sollentuna centrum
B arnhu sb

arn

och

oktinda

räldrar

11.30 Hur söka okiind fader? Slåiktforskaren Barbro Nordlöf förelåiser och ger tips.
13.00 Levnadsförhållanden fcir barnhusbarn och fosterbarn under perioden
179U19L5. F.d. professorn i historia Birgit Persson ftireliiser.

I Tintomararummet anordnas en utstiillning med möjlighet att köpa CD-skivor,
släktforskarprogram, kicker m.m. Utstlillare åir Stockholms Stadsarkiv,
Krigsarkivet, Storstockholms Genealogiska Förening, Säillskapet Vallonättlingar,
släktforskningsprogrammet DISGEN och Min Släkt, liksom Genline (kyrkoarkiv på
näte$. Nytt för i år åir att SVAR kommer för att visa Arkion, deras prognm för att
söka i kiillor på Internet.
FONCNINGETT SOI-LENTUNA SUXTFORSKAHE

äll are med sakku nskap
BARBRo NoRDLöF talar på temadagen över ämnet "Hur söka okänd fade/'. Det problemet
har vi nog alla stätlts inför någon gång i vår släktforskning. Hon är själv släktforskare och har
givit ut boken "Rättshistoria för släKforskare", som förklarar mycket av det vi möter i
åomböckerna. Boken säljs av Släktforskarfööundet och kommer att finnas att köpa på
temadagen i Sollentuna. I sin tjänst har Baöro också skrivit om "barnavårdsmannen", och
den skriften finns att köpa på Stockholms stadsmuseum. - Barbro Nordlöf arloetar som
socialtjänsteman/administrativ sekreterare i Stockholms stad. Som släKforskare har hon
hittat och bekantat sig med delvis ny släkt - halvkusiner.

Föredragsh

i

Brnor PERSSoH, pensionerad universitetslektor historia, ska tala över ämnet
"Levnadsförhållanden för barnhusbarn och fosterbam under perioden 1790-1915". Hon ger
oss som släKforskar en bild av vilka levnadsförhållanden de hade. Birgit Persson har forskat
mycket i socialhistoria under 1700- och 1800-talen och kvinnohistoria, som omfattar såväl
ogifta mödrar som polltisk aktiva kvinnor. Hon är inte själv släKforskare men hon ger oss
mycket bakgrundsmaterial. Hennes forskning har naturligtvis resulterat i ett antal böcker.
Just nu arbetar hon med en bok om Aflmänna barnhuset. I samlingen 'Se barnet', utgiven
av Gunilla Halldån, har hon skrivit en uppsats med den spännande titeln'Vem är min mor?"

-

