
52    30 oktober–5 november 2010 S Ö D E R M A L M S N Y T T

 LÄS MER OM DET GAMLA STOCKHOLM PÅ STOCKHOLMSKÄLLAN – WWW.STOCKHOLMSKALLAN.SE

STOCKHOLMSKÄLLAN

Årstafruns okända barnbarn
På Årsta gård utanför 

Stockholm satt Årsta-
frun, 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 histori-
kern och journalisten Kristina 
Ekero Eriksson. Till skillnad 
från tidigare har hela dagbo-
ken utnyttjats för en levnads-
teckning 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 År-
stafruns stora sorg fick hon 
aldrig de ”riktiga” barnbarn 
som hon så innerligt önskade 
sig. Sonen blev i  stället en slar-
ver som dog i en drunknings-
olycka i november 1812. Fjor-
ton 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 Ab-
raham Johan. Årstafrun tog 
aldrig detta barn till sig. På vå-
ren 1812, när pojken var tolv 
år gammal och ett drygt halv-
år före drunkningsolyckan, 
kom Hans Abraham överens 
med barnets styvfar, drängen 
Erik Lundqvist, om uppfost-
ringshjälp. Vid samma tid för-
svinner Abraham Johan ur 
källorna när han fl yttar in till 
Stockholm. Nu kan emellertid 
Stockholmskällan avslöja vad 
som hände med honom.

I Klara församlings infl ytt-
ningslängd 1816 fi nns anteck-
nat att en tjänstegosse, Johan 
Abraham, född år 1800 i Väs-
terhaninge, den 17 oktober 
fl yttade in hos Carl Sporrong, 
ålderman i vagnmakarämbe-
tet. Pojken kom då från Li-
dingö, antecknad i den för-
samlingens husförhörslängd 
för tiden 1805–1821 (med det 
riktiga födelseåret 1799). Efter 
infl yttningsuppgiften i Klara 
går det att följa honom från 
vagnmakaremästare till vagn-
makaremästare, som lärling 
och senare gesäll, i Klara, Ja-
kobs och Adolf Fredriks för-
samlingar. Hela tiden varierar 
födelseuppgifterna en aning. 
Men följer man honom inser 
man att det är samma person. 

Det fanns inte så många vagn-
makargesäller med förnamnet 
Abraham och efternamnet 
Lundqvist, födda i Västerha-
ninge, i Stockholm vid denna 
tid. Efter hand blir födelse-
tiden den 15 juni 1800 den 
mest förekommande. Med det 
fi nns ingen Abraham Johan 
född vid den tiden i Väster-
haninges 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 artillerire-
gemente, som hjulmakarge-
säll, och den 24 maj 1842 gifte 
han sig med Sara Catharina 
Sundin (f. 1807). Bland lys-
ningshandlingarna återfi nner 
vi hans prästbetyg med tilläg-
get ”enl. eg. uppgift” vid födel-
seåret. Han levde sina sista år 
vid artilleriregementet på La-
dugårdslandet (nuv. Öster-
malm) och dog barnlös den 
21 januari 1850. Dödsorsaken 
var lunginfl ammation. Boet 
hade tillgångar på 70 riksdaler 
banko och skulder på 82 riks-
daler banko vid dödsfallet. 
Årstafruns barnbarn överlev-
de sin far med 38 år och sin 
farmor med nio år.

Mats Hayen

EN SCEN FRÅN HÖTORGET I STOCKHOLM. Akvarell av A.C. Wetterling, 
1833. Abraham Johan levde en stor del av sitt liv som vagnmakar-
gesäll i trakten kring Hötorget.  FOTO: STOCKHOLMS STADSMUSEUM.

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

Omslaget till Kristina 
Ekero Erikssons ”Årsta-
fruns dolda dagböcker”, 
Norstedts 2010.
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