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Årstafruns okända barnbarn

P

å Årsta gård utanför
Stockholm satt Årstafrun, Märta Helena
Reenstierna, och skrev dagbok
mellan åren 1793 och 1839.
Nu har hennes enastående liv
hamnat i rampljuset genom
en ny biografi, ”Årstafruns
dolda dagböcker”, av historikern och journalisten Kristina
Ekero Eriksson. Till skillnad
från tidigare har hela dagboken utnyttjats för en levnadsteckning och författaren kan
presentera ny kunskap och
nya perspektiv på Årstafruns
liv. En liten ouppklarad detalj
gäckade dock även Kristina
Ekero Eriksson: Vad hände
med det okända barnbarnet?
Årstafrun fick åtta barn
mellan 1776 och 1787. Det var
dock bara ett av dessa, Hans
Abraham den yngre (f. 1780),
som överlevde till vuxen ålder.
Han gifte sig aldrig och till Årstafruns stora sorg fick hon
aldrig de ”riktiga” barnbarn
som hon så innerligt önskade
sig. Sonen blev i stället en slarver som dog i en drunkningsolycka i november 1812. Fjorton år tidigare hade han dock
gjort en av pigorna på Årsta,
Stina Lindberg (f. 1768), med
barn. Den 15 juni 1799 födde
hon på gården Väländan i Väs-

terhaninge socken sonen Abraham Johan. Årstafrun tog
aldrig detta barn till sig. På våren 1812, när pojken var tolv
år gammal och ett drygt halvår före drunkningsolyckan,
kom Hans Abraham överens
med barnets styvfar, drängen
Erik Lundqvist, om uppfostringshjälp. Vid samma tid försvinner Abraham Johan ur
källorna när han flyttar in till
Stockholm. Nu kan emellertid
Stockholmskällan avslöja vad
som hände med honom.
I Klara församlings inflyttningslängd 1816 finns antecknat att en tjänstegosse, Johan
Abraham, född år 1800 i Västerhaninge, den 17 oktober
flyttade in hos Carl Sporrong,
ålderman i vagnmakarämbetet. Pojken kom då från Lidingö, antecknad i den församlingens husförhörslängd
för tiden 1805–1821 (med det
riktiga födelseåret 1799). Efter
inflyttningsuppgiften i Klara
går det att följa honom från
vagnmakaremästare till vagnmakaremästare, som lärling
och senare gesäll, i Klara, Jakobs och Adolf Fredriks församlingar. Hela tiden varierar
födelseuppgifterna en aning.
Men följer man honom inser
man att det är samma person.

Det fanns inte så många vagnmakargesäller med förnamnet
Abraham och efternamnet
Lundqvist, födda i Västerhaninge, i Stockholm vid denna
tid. Efter hand blir födelsetiden den 15 juni 1800 den
mest förekommande. Med det
finns ingen Abraham Johan
född vid den tiden i Västerhaninges födelsebok, dock en
exakt ett år tidigare. Det är
därför många faktorer som
talar för att detta Årstafruns
enda barnbarn.
I slutet av 1830-talet tog
han tjänst vid Svea artilleriregemente, som hjulmakargesäll, och den 24 maj 1842 gifte
han sig med Sara Catharina
Sundin (f. 1807). Bland lysningshandlingarna återfinner
vi hans prästbetyg med tillägget ”enl. eg. uppgift” vid födelseåret. Han levde sina sista år
vid artilleriregementet på Ladugårdslandet (nuv. Östermalm) och dog barnlös den
21 januari 1850. Dödsorsaken
var lunginflammation. Boet
hade tillgångar på 70 riksdaler
banko och skulder på 82 riksdaler banko vid dödsfallet.
Årstafruns barnbarn överlevde sin far med 38 år och sin
farmor med nio år.
Mats Hayen

EN SCEN FRÅN HÖTORGET I STOCKHOLM. Akvarell av A.C. Wetterling,
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gesäll i trakten kring Hötorget.

Abraham Johans födelseuppgift i Västerhaninge församling.
FOTO: STOCKHOLMS STADSARKIV.
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