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Biografi för Elvira Teresia "Teres" Ahlström född 1881-12-23
Teres var min verkliga farmor. Hon dog redan 1931, 12 år innan jag föddes. Farfar
gifte om sig samma år med Elsa som jag därför kom att kalla farmor.

Fotografi taget c:a 1910.
Hilda Isaeus hade fotoatelje på Eriksgatan 12 i Enköping.
Tradition
Fader Ernfrid skrev följande i sina memoarer :
"År 1910 gifte sig far med Elvira Teresia Ahlström. Denne Ahlström [hennes
fosterfar] brukade först ett torp under Ryda Kungsgård i Nysätra troligen omkring
1882-85 för att sedan komma till Gottvallen under Resta gård i Nysätra. Om mor var
adopterad eller hur det var vet jag inte, men jag tror hon var född i Stockholm 24/121881, fadern tror jag hette Johan Johansson. Mor arbetade också i Rung Nysätra hos
Robert Johansson och hos Sahlgrens i Kronkvarn Nysätra."
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Följande har jag också fått muntligt från min fader Ernfrid :
Hon tilltalades alltid Teres. Sades vara född i Stockholm. Bodde som liten hos
Sahlgrens i Alsta Kronkvarn, Nysätra. Far besökte dom flera gånger i sällskap med
Teres. Där visades liten dragkista som Teres hade sovit i som liten.
Fadern har flera gånger antytts vara någon känd i bygden. En Johan Johansson mellan
Mosta och Alsta kallades av Teres för "Mr Bobrikoff". (Rysk general som var
överståthållare i Finland och mördades i Helsingfors 1904. Troligen inte tänkt att vara
smickrande.)

Foto på Nikolaj Ivanovitj Bobrikoff
Teres adopterades av ett par Ahlström i Nysätra på Ryda Kungsgård, Hummeltorp.
Teres och farfar August träffades på torpet Gottvallen under Resta gård i Nysätra.
Giftet 1910 skedde dock i Långtora socken. Fader Ernfrid berättade att Teres var snäll
mot "tattare". De fick mat och fick övernatta. Visste hon något om sitt ursprung? Hon
införde en påtagligt "mörk gen" hos sina söner och vidare i släkten.
Far var mycket intresserad av att finna sin mors ursprung. Han dog dock utan att ens få
veta det jag nu har forskat fram.
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Forskningsresultat
Jag har i mer än 40 år av ock till sökt efter Teres ursprung. Men intensivt har det inte
varit förrän efter pensioneringen 2003.
Teres föddes och döptes i Adolf Fredriks församling i Stockholm på Barbördshuset
Pro Patria 1881-12-23. [1] I senare husförslängder har födelsedatum angetts till
1881-12-24.
Kopia från Födelse- och dopbok :

För föräldrar står här "Cach" som är förkortning för Cacherade i betydelsen dolda.
Fram till 1907 fick båda föräldrar vara anonyma. Den enda uppgift som kan utläsas är
att fadern troligen var 38 år och modern 23 år. Dopboken anger tydligt födelsedagen
till 23/12 men senare är den officiellt 24/12 av någon anledning. Jag är helt säker på
att detta ändå är rätt Elvira Teresia.
Från en gammal Nordisk Familjebok 1888:
Barnbördshuset Pro Patria upprättades redan 1774 av Kungliga Sällskapet Pro Patria.
Det var beläget på Norrmalm vid Badstugatan 22. "Genom den senast (1879-80)
vidtagna påbyggnaden förfogar inrättningen numera över 20 rum, avsedda för gifta
eller ogifta barnaföderskor, som efter förhållandena, antingen kostnadsfritt eller mot
en billig avgift derstädes emottagas och vårdas. Under 1887 hyste stiftelsen 213
barnaföderskor och der föddes s.å. 204 barn. .. Det med barnbördshuset straxt efter
dess inrättande förenade barnhuset har upphört, men i särdeles ömmande fall sörjer
stiftelsen fortfarande för värnlösa, inom anstalten födda barn genom att inackordera
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dem hos välkända fosterföräldrar på landet, der de på sällskapets bekostnad få vistas
till 15 års ålder."
Efter födelse och dop i Pro Patria, Adolf Fredrik, hittar jag inte Teres i några källor
förrän 1898 då hon är 14 år.
Några dokument från Pro Patria barnhus-verksamhet finns inte digitaliserade.
Jag har förgäves sökt henne på Allmänna barnhuset vars rullor finns digitaliserade hos
Stockholms Stadsarkiv.
Far anger i sina memoarer att han tror Teres fader hette Johan Johansson. Enligt
födelsenotisen ovan skulle fadern vara 38 år 1881 dvs född 1843. "Mr Bobrikoff" är
äldre men jag har hittat en Johan Gustaf Johansson född 1843 i Nysätra. [17]. Men han
är osannolik som Teres fader.
Enligt fars tradition så var familjen Sahlgren inblandade vid Teres uppväxt. Jag har
följt den familjens öden genom alla flyttar utan att hitta någon anteckning rörande
Elvira Teres.
Per Gustaf Sahlgren föddes 1857-12-01 i Sala Landsförsamling. Han gifter sig 188612-30 med Amanda Charlotta Johansson född 1857-01-03 i Nysätra. Hennes far är
Johan Olof Johansson född 1827-02-10 i Nysätra. Denne Johan Johansson är nog den
som Teres kallade "Mr Bobrikoff". Johan Johansson var fastighetsägare först i Härnevi
socken och senare på flera håll i Nysätra. Mågen Per Gustaf Sahlgren och hans familj
bor alltid i hans närhet och får troligen sin utkomst från att arbeta för honom.
1886 bor de tillsammans i Härnevi socken på Stora Hernevi No 7 där Johan Johansson
är ägare. Svärfar Johan flyttar 1887 till Enköping medan Sahlgrens blir kvar och Per
Gustav försörjer sig som "slöjdare". 1887 föds en första son. 1888-11-20 flyttar
familjen Sahlgren till Stockholm. [2] Inflyttade 1888-12-03 till Årstadal i
Brännkyrka.[18] De bor i Årstadal Nr 17,18 i några månader innan det blir ny flytt till
Adolf Fredrik. [19]
Johan flyttar in hos Brita Lisa Andersdotter, änka efter bagaren Malmborg (död 1880)
och gifter sig med henne. De bor i Enköpings 7:e kvarter, Östra Roten.
Enligt Folkräkning 1890 finns familjen Sahlgren i kvarteret Nebulosan 18 i Adolf
Fredriks församling. (Enligt A0071623_00003 är adressen Dalagatan 46, Rote 18. Sid
2045 i mantalslängd. Enligt mantalslängd A0058273_00486 anställd i Ing. Lundgrens
Impregneringsfabrik. Årlig hyra 144 kr. Ingen Teres endast son Gustaf f. 57. )
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Per Gustafs titel är då "Grofarbetare". Här blir de kvar till 1893-03-08 då de flyttar till
Nysätra. [3]
Under tiden 1888 - 1893 då Sahlgrens är i Stockholm är Teres 7 - 12 år gammal. Det
är möjligt att Sahlgrens, med bara ett eget barn, tar hand om "barnhusbarnet Teres"
under denna tid. Folkbokföringen under denna tid sköttes av Rotemannen.
Adolf Fredriks församling finns i Rotemansarkivet version 3. De kommer 1889 från
Brännkyrka till Adolf Fredrik och bor till 1892 på Dalagatan 46 (kv. Nebulosan 18).
1892 - 1893 bor de på Odengatan 93. Hans titel under denna tid är Snickeriarbetare.
1893-11-16 flyttar de in till Nysätra (flytten tog 8 månader? ) enligt Nysätra
kyrkoarkiv, Flyttningslängder, SE/ULA/11132/B/4 (1889-1894), bildid:
A0016278_00014
Familjen Sahlgren finns 1893 - 1895 i Resta, Nysätra. Nu med två söner och fadern
kallar sig "Slöjdare". [4] 1895 sker åter flytt till svärfars närhet nämligen till Årby
No 1 i Nysätra som ägs av Johan Olof Johansson ("Mr Bobrikoff " ?) som är gift för
andra gången 1887 och kom hit från Enköping samtidigt med Sahlgrens. Johans första
hustru dog 1877 och den andra dör 1895. [5]
Änklingen Johan Olof Johansson och familjen Sahlgren flyttar gemensamt till Alsta
Kronkvarn intill Mosta i Nysätra 1896. Johan står nu som ägare till Alsta Kronkvarn.
[6] Mellan hans namn och Per Gustaf Sahlgren står i husförhörsboken "brukar jorden
men inte kvarn". Vem detta gäller är osäkert.
Sahlgrens blir kvar livet ut vid Alsta Kronkvarn. De får två söner och en dotter. En son
dör 1899. Johan Johansson flyttar bort men tycks fortsatt vara ägare. Teres blir piga
senare hos dom i två perioder 1902 - 1905 och 1906 - 1908. [7]
Men det finns en historia för Teres innan dess.
Följande är länge första tillfälle jag hittar Teres efter födelsen. I Inflyttningslängd till
Nysätra 1898-11-27 flyttar Elvira Teresia in till det barnlösa paret Ahlström som bor i
Gottvallen, Nysätra.
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Hon är då 17 år så när som på en månad. Redan vid inflyttningen heter hon Ahlström
och med titel "fosterd.?". Varifrån hon kom är en tom ruta! Jag har aldrig sett detta för
en inflyttad under all min släktforskning. Jag misstänker att hon funnits i socknen
redan tidigare och att man (prästen?) nu ville justera detta också i "bokföringen". [8]
Vidare står "se förs.boken". Nedan ses vad som står i församlingsboken. [9]
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I mars 2020 bor jag och Birgitta i 3 veckor i Kopparmora på Värmdö. Orsaken är att vi
helt bygger om badrummet på Fridtunagatan. En plan var att då besöka Landsarkivet i
Uppsala och leta efter Teres konfirmation. Den boken var inte digitaliserad då den
hade delar yngre än 110 år. Men ett virus stoppade oss. Ett nytt Corona-virus drabbade
jorden denna vår och kom till Stockholm på allvar i mars 2020. Vi höll oss mest i
karantän i Kopparmora. Utom när sonsonen Allan fyllde 18 år. När vi väl var hemma
lade jag ett uppdrag till Uppsala Landsarkiv i.st.
2020-04-14 kom svar från Landsarkivet i Uppsala med kopia från sida 2 i 1896 års
Konfirmationslängd från Nysätra volym DI:2 (1895-1991).
Där står att vid konfirmation 1896-05-23 fick Elvira Teresia Ahlström från Gottvallen
betyget Godkänt. Hon är då 14 år och skall fylla 15 i december. Som hennes fosterfar
anges torparen Aug. Vilhelm Ahlström. Här finns en referens till sidan 165 i
Husförhör för Nysätra 1896. Men där är inte Teres inskriven hos paret Ahlström. Det
sker först 1898.
Uppmuntrad av denna framgång lägger jag en ny beställning till Uppsala Landsarkiv.
Denna gång med negativt svar:
"Jag har, efter din förfrågan, eftersökt Elvira Teresia i "Förteckningar över skolpliktiga
barn 1892-1908" (volym KIVb:1) i Nysätra kyrkoarkiv. Förteckningarna finns bara för
vissa år. Jag har tittat i förteckningarna för 1892, 1893 och 1896 (1894 och 1895 finns
inte), men inte funnit Elvira Teresia.
Ingen forskningsavgift.
Vänlig hälsning
Maja Dahlqvist
Arkivarie

Jag fick 2020-07-14 ytterligare ett svar från Uppsala Landsarkiv angående
genomsökning av en icke skannad volym från Nysätra församling:
"Efter genomgång av bilagorna till flyttningslängderna 1892-1899 (H II:1), har ej
något flyttningsbetyg för Elvira Teresia"
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I Folkräkning 1900 anges hon som "fosterdotter" till Ahlströms.
August Vilhelm Ahlström född 1844-12-01 i Nysätra (enligt födelseboken) och
Johanna Gustava Gustafsdotter född 1835-10-06 i Åseda (G) gifter sig 1872.
Äktenskapet förblir barnlöst så när som på fosterdotter Teres. Paret bor hela tiden i
Nysätra socken. Först i Hummeltorp under Ryda, från 1894 i torpet Gottvallen under
Resta och slutligen i torpet Vilhelmsberg under Resta. Där dör bägge makar under
1907. Bouppteckning finns hos Arkiv Digital. Teres uppgav under ed tillgångarna men
var inte upptagen bland arvingar. Nedan Teres egen underskrift av bouppteckningen:

Torpet har 1 häst, 1 föl, 2 kor, 1 kviga, 1 gris och 18 höns värderade 518 kr. Men boet
häftar totalt i skuld med 144 kr. Då har Teres fått ut totalt 366 kr för hennes insats
under fosterföräldrarnas sjukdomstid.
Teres bor enligt böckerna hos dom i Gottvallen från 1898 till 1902. Men enligt
konfirmationen ovan redan från 1896. Min misstanke är dock att hemligen har Teres
bott hos Ahlströms under längre tid. Jag har misstänkt att August Vilhelm Ahlström är
Teres fader. I slutet av 1881 är han c:a 38 år (se födelsebok ovan och [1] ) och har
levat i ett barnlöst äktenskap i 9 år. Att han då gör ett snedsteg som senare erkännes är
min teori. Men 2021 utesluts den möjligheten med DNA-test på en nu levande ättling
till Ahlström.
Fader Ernfrid mindes tradition om Ahlströms från många år innan Teres kom till
Ahlströms "officiellt" 1898. Paret Ahlström dör båda 1907. Teres är officiellt hos dom
från slutet 1898 till slutet 1902. Far kan endast ha fått traditionen från Teres som
måste ha varit medveten om Ahlströms före 1898.
1902 flyttar Teres till Sahlgrens vid Alsta Kronkvarn och är piga där till 1905. Hon
gör ett års pigtjänst i Rung vid Högby och är åter vid Alsta Kronkvarn 1906 - 1908.[7]
1908-11-27 kommer hon som piga till Vårfrukyrka socken och gården Enögla. Man
kan fråga sig vad som drog dit. Bondmoran där heter Frida Vilhelmina Hånnberg född
1879-05-11 i Nysätra. Kanske en bekant. [10] , [11]
Hon blir bara kvar till 1909-12-17 då hon flyttar till Långtora socken och Långtoraby
Nr 1. Redan under 1910 lyses det för henne och den blivande maken, min farfar
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August Vilhelm Eriksson. [12] De gifter sig 1910-10-19 i Långtora. [13]
De flyttar omgående in i torpet Ekhagen under Vrå gård i Skogstibble socken. [14]
Där föds tre barn, inklusive min far, och de blir kvar till 1917 då de flyttar till Nysätra
och "Villan" vid Högby gård. [15].

Ekhagen vid min fader Ernfrids återbesök 1938

Stamtavla från mitt släktforskningsprogram för här omtalade personer.
Fortsättningen som gifta är beskriven i min biografi för Teres make likaledes min
farfar August Vilhelm Eriksson.
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Ekhagen 1997
Torpet Ekhagen finns kvar. 1997 gjorde jag och Birgitta samt vår son Björn med
fästmö Susanne återbesök. (Diabilder som togs har beteckningen C215 - C238.)

Ekhagen, Skogstibble, vid återbesök 1997 (C226)

Birgitta, Susanne och Björn på trappan till Ekhagen 1997 (C228)
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Romanversionen
I brist på fakta kan jag inte låta bli att skriva en romanversion av Teres tidigaste liv.
Jag är känd för att hata nyckelromaner men kan ändå inte låta bli.
Elvira Teresia "Teres" föddes i Pro Patrias barnbördshus i Adolf Fredriks församling,
Stockholm, 1881-12-23. Detta är belagt. [1]
Modern 23 år gammal anlände troligen dit någon vecka i förväg. Hennes namn är
okänt men hon var ogift (enligt SCB födelsebok) och av ett etniskt ursprung som var
relativt osvenskt. Fadern som troligen betalade för vistelsen på Pro Patria var troligen
gift och 38 år gammal. Min tro var länge att det var August Vilhelm Ahlström (1844 1907) som 1881 varit gift i 9 år utan att äktenskapet blivit välsignat med barn. Denna
idé motsades hösten 2021 av en DNA-undersökning av en nu levande Ahlström-ättling
som inte hade något DNA-fragment gemensamt med mig.
Mot betalning skötte troligen Pro Patria eller möjligen annat barnhus efter
spädbarnstiden utplacering av Teres hos värdfamiljer. Detta var vanligt och från
Allmänna barnhuset i Adolf Fredriks församling finns digitaliserade journaler som
visar hur verksamheten gick till. Men här hittar jag ingen Elvira Teresia. [16]
När familjen Sahlgren som beskrivits ovan flyttar till Stockholm 1888 och bara har ett
barn ger de mot betalning ett hem åt Teres. Därav kommer traditionen att Sahlgrens
senare, kanske omkring 1920, kunde visa en barnsäng som Teres använt.
Sahlgrens flyttar 1893 åter till Nysätra och har då, hemligen, Teres med sig. Inför
konfirmation 1896 vågar paret Ahlström ta hand om henne officiellt men först 1898
tillverkas en förfalskad inflyttningsnotis av den införstådde prästen och hon införs
också i husförhörslängden hos Ahlströms i Gottvallen. [8] Fortsättningen är belagd i
källorna.
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