
Reinhold Lindqvists och anhörigas emigrationer 

 

Min svärfar Calle (Carl Gunnar Lindqvist f. 1888-07-25) hade en farbror vid namn Johan 

Reinhold Lindqvist. Här är en stamtavla för Reinhold och hans närmaste : 

 

Detta är familjens utseende fram till 1913 men 1930 finns hans hela familj i Amerika. Hur 

kom det sig? I denna Lindqvist-släkt har i övrigt ingen emigrerat eller ens lämnat Blekinge 

förrän i mitten av 1900-talet. Vi börjar med Reinholds ungdom. 

Reinhold som ung 

Reinhold föddes som 5:e barn i en skara av 9. Alla utom en syster Anette levde till vuxen 

ålder. 

Reinholds familj : 

 

Reinhold lämnar hemmet 1882 för att bli skeppsgosse. Han blir Nr 43 i 2:a kompaniet. Där 

blir han i 3 år och är sedan matros i cirka 5 år. Under 1899 kom han och många i familjen i 

kontakt med en väckelse ledd av en missionär J.M. Eriksson, sjundedags-Adventist. Därför 

krävde han att få fria lördagar. Men det slutade inte bättre än att han blev dömd för 

arbetsvägran. Följande anteckning (svårläst men entydig ändå) finns i Karlskrona 

amiralitetsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/LLA/13200/A I/72 (1881-1890), 

bildid: C0057725_00200 (SVAR Riksarkivet) : 

 



"Dömd av Amt. Krigs R. 1/3 90 att för underhållande från tjensg. samt vägr. att lyda ... i 

tjenst ... undergå ett års straffarb, tre månader å 12 dgr ... Fr. Krigsmakt skild, afsked, 23/4 

90 ... Hyser adventistiska åsigter fr. ber. 15/10 90." 

Anteckningen i original : 

 

 

Av allt att döma satt han av staffet trots att moder Dorotea enligt muntlig tradition skriftligen 

vädjade till kungen. I Generalmönsterrulla 1890 för 6:e Matroskompaniet där han hade 

nummer 59 finns anteckning "d. 15/3 i Länsfängelset.". (Källa Flottans arkiv, 

Matroskompanier, SE/KrA/0500-0503/0503/036/IV c/15 (1887-1890), bildid: 

A0040406_00276, SVAR Riksarkivet) 

Den 4:e januari 1893 tar han ut flyttbetyg för att flytta till Adolf Fredriks församling i 

Stockholm. Men då har det gått 3 år sedan domen på 15 månader i fängelse. Vad gjorde han 

under överskjutande dryga år? Han var ju skild från Krigsmakten redan 1890-04-23. Ändå är 

det i Matrosrullan han anges flyttad 1893-04-01 !! I Stockholm får han direkt titeln Kolportör. 

Han fick troligen en form av anställning hos Adventisterna för att sprida tidningen Missionären 

som de utgav från 1897 och ännu utger. 

Redan en månad efter flytten (5:e februari 1893) gifter han sig i Adolf Fredrik med fröken Ida 

Petersson född 1866-04-14 i Söderåkra församling vid Kalmarsund.  

 

 



Ida Peterssons ungdom 

Ida föddes som 5:e och yngsta barn till en sjöman Johan Fredrik Peterson. Familjen bodde till 

1873  i Skällenäs nära Bergkvara vid Kalmar-sund. De flyttar 1873, när Ida är 7 år, till 

Karlskrona stadsförsamling och bosätter sig i kvarter 19.  

Ida lämnar hemmet 1889-11-12 för att bli piga hos f.d. Kammarförvandten Henrik Gustaf 

Lübeck och hans hustru. (Idas syster Maria Cecilia var piga här 1882-1884.) 

1891-12-19 flyttar Ida till Maria församling i Stockholm. Hon har då titeln Sömmerska. 1892 

flyttar hon till Rote 5 (Tegnerroteln) och 1893 till Adolf Fredriks förs. på Upplandsgatan 61. 

Här bor redan blivande maken Reinhold. De gifter sig 1893-02-05 i Adolf Fredriks förs. 

 

 



Gemensamt liv i Stockholm 

De börjar sitt gemensamma liv på Upplandsgatan 61.  

Hur hade de lärt känna varandra? Ida bodde  i Stockholm och Reinhold i Karlskrona första 

dagarna av 1893. En månad senare har Reinhold flyttat till Stockholm och de är gifta. De 

måste ha känt varandra redan 1891 eller tidigare i Karlskrona. Den mest sannolika orsaken 

till att de lär känna varandra är inom ramen för Adventisternas verksamhet i Karlskrona. Ett 

bevis för detta har jag funnit i dödsrunan för Reinhold i adventisternas tidning  Missionären i 

maj 1943. Där står bl.a. "...Den 5 februari 1893 ingick han äktenskap med sin 

barndomsväninna, Ida Petterson ..." De kan t.o.m. ha varit skolkamrater. Ida kom till 

Karlskrona som 7-åring. Källa : 

http://www.adventist.se/media/mediahandler.ashx?mediafileid=12330 och sidan 110 (Juli 

1943). 

2013 fick jag kontakt med Roland Sjölander i Rimbo (roland.sjolander@adventist.se) som då 

och fortfarande är ansvarig inom Adventisterna för HASDA-projektet som försöker skapa 

arkiv över adventisternas historia. Idag (Juni 2015) finns de flesta årgångar (1898 -1950 och 

1980 - 2014) av adventisternas tidning Missionären digitaliserade på 

http://www.adventist.se/hasda/309/arkiv.aspx . 

Från Roland Sjölander fick jag följande om Reinhold :  

 

"Johan Reinold Lindqvist döptes och gick med i församlingen i Karlskrona 1890. Han var 

under åren 1903-1928 kassör i Skandinaviska Förlaget som var en adventist-verksamhet som 

utgav Tidens Tecken och Missionären. 1905 -1913 var han föreståndare i Stockholms-

församlingen. Han emigrerade till Amerika 1928 med familjen. Han dog 1943-04-15 i 

Brooklyn, New York. Han är begraven i Cypress Garden Cementery." 

Men redan under 1893 måste han ha haft anställning eller uppdrag inom Adventist-kyrkan 

som gav familjen en utkomst. Hans titel i Rotemansarkivet är då Kolportör. Vilket betyder att 

han hjälper till att sprida adventisternas budskap och dess skrifter. 

Jag har läst i Missionären från årgång 1898 och framåt. Där finns signerade bidrag där man 

kan se spår av Reinhold och hans verksamhet. Mellan 1899 och 1905 är hans titel ömsom  

"R. Lindkvist, sekr." och "J. R. Lindkvist, kassör". 

Det var uteslutande administrativa uppdrag inom Skandinaviska Förlaget och Stockholms-

fösamlingen som Reinhold hade. Jag kan inte se att han deltog i förkunnelsen eller 

journalistiken annat än som kolportör. 

Mellan 1893 och 1908 födde Ida fem döttrar. Se sammanställning i början av skriften.     

Därför behövde de allt större bostad och de flyttade ofta. Men hela tiden bodde de i norra 

delen av Stockholm : Gustav Vasa, Adolf Fredrik och Matteus församlingar. 

 

 

 

 

http://www.adventist.se/media/mediahandler.ashx?mediafileid=12330
http://www.adventist.se/hasda/309/arkiv.aspx


Reinholds mor och systrar flyttar också till Stockholm 

Här är Reinholds föräldrar och syskonskara : 

 

Reinholds far Carl Lindqvist dör 1899 i Karlskrona. Systrarna Carolina Bernhardina och 

Thecla Fredrica flyttar till Stockholm och Adolf Fredriks församling i början av 1897. 

Reinholds mor Dorotea Lindqvist f. Petterson och systern Marie Louise flyttar efter i 

oktober 1900 och alla flyttar samman på Frejgatan. De anslöt sig nu till Stockholms-

församlingen. Efter muntlig tradition från svärfar Calle försörjde de sig på att sticka täcken. 

Calle besökte dom 1909 eller 1910 på Frejgatan. (Bjöds på kalla makaroner.) 

Redan 1903 dör en av systrarna, Carolina Bernhardina Lindqvist. Här är Reinholds 

minnesord införda i decembernumret 1903 av tidskriften Missionären : 

 



Carolina dör av Lungtuberkulos på S:t Görans sjukhus. 

Moder Dorotea Bernhardina Lindqvist dör 1911-08-28. Hon bodde då på Frejgatan 71. 

Även denna gång införde Reinhold ett minnesord i Missionären : 

 

De två överlevande systrarna Marie Louise och Thecla Fredrica blev kvar ogifta i 

Stockholm och dog 1957 repektive 1952. 

 

Emigrationer 

Av någon anledning lockade Amerikas Förenta Stater. I denna släkt var nog inte drivkraften 

att söka världslig lycka och rikedom. Det var nog mer att komma närmare adventiströrelsens 

kärna. 

Först att emigrera i släkten tycks vara Idas syster Maria Cecilia Petersson. Hon emigrerar 

från Karlskrona till Amerika 1894-10-29. Hon gifter sig redan året därpå med Johan Magnus 

Samuelsson också född i Karlskrona och utvandrad redan 1889. Om detta par hade någon 

anknytning till Adventist-rörelsen har jag inte kunnat finna. Mannen var sjöman. 1913 bor 

hon på 208 Clenson Avenue i New York. 

Därnäst emigrerar Reinholds och Idas äldsta dotter Dorotea Helena Lindqvist. Hon 

utvandrar 1913 med destination "Aunt Samuelsson on 208 Clenson Avenue, Brooklyn". Det är 

alltså hennes moster enligt stycket ovan. Hon reser med fartyget Franconia från Liverpool. 

Han anges vara 5 fot 8 tum lång och har brunt hår och blå ögon. 

Nästa dotter att utvandra är Ida Maria "Mia" Lindqvist. Hon är sjuksköterska och gift 1920 

med Einar Christian Nielsen född i Danmark 1893. De anländer till New York med skeppet 

United States 1921-06-21. 

Dottern Judit Hilma Karolina Lindqvist utvandrar från Göteborg 1927-07-30 med båten 

Gripsholm. Hon anges vara 5 foot 5 tum och ha blont hår och blå ögon. Hon har titeln Med. 

Gymnast och hennes destination är syster Mia Nielsen på 71 Orange Street, Brooklyn. 

 



 

Slutligen utvandrar Reinhold med fru Ida och återstående döttrar Ingegärd Fredrika och 

Magnhild Reinholdina.  De lämnar Stockholm 1928-08-09 och avreser från Göteborg två 

dagar senare med SS Drottningholm. Deras destination är Reinholds dotter Ida Mia Nielsen 

nu boende på 12 Noel Avenue, Gerritsen Beach, New York. Reinhold anges då vara 5 foot 10 

tum lång med brunt hår och blå ögon. 

Livet i Amerika 

Jag har hittat några få spår efter hur familjen levde i Amerika. Min källa har varit databaserna 

hos mormonernas Familysearch. 

Efter emigrationen dyker Dorotea upp först i 1930 år folkräkning (Census). Hon bor då hos 

far och mor i Brooklyn under namn Dora Hansen. Hon har två söner Paul Hansen född c:a 

1918 i New York och Albert Hansen född c:a 1922. Men ingen man. Har kanske varit gift 

Hansen i Canada och återvänt till far och mor efter att maken ev. dog. 

Enligt 1940 års folkräkning har hon eget boende under namn Dorothea Hanson och bor med 

sonen Albert Hanson i Kings, Brooklyn. De har en "inneboende" Fernando Costa från Spanien 

45 år. Dorotea dör i maj 1965 med namn Dorothea Hanson i New York. 

Nästa syster i fallande ålder är Ida Maria gift Nielsen som ibland kallas Mia. Hon och hennes 

man stannar i Brooklyn minst till 1940. 1927 bor de på 12 Noel Avenue i Gerritsen Beach, 

New York. Hennes titel är Sjuksköterska och maken Einar Christian Nielsen har titel Massör. 

1929 får de en dotter Marion Nielsen och 1935 föds dottern Ann Marie Nielsen. 

Ingegärd Fredrika bor 1930 med far och mor och syster Dorotea och hennes söner 

tillsammans i Brooklyn. 1940 är hon gift Oscar Sunday född 1898 i Sverige. Paret bor ihop 

med hennes föräldrar Reinhold och Ida samt syster Judit i Kings, Brooklyn. Ingegärd, Oscar 

och Judit har alla titeln "Masseur" 1940. 

Judit Hilma Karolina Lindqvist har titeln Med. Gymnast när hon emigrerar 1927. Hon bor 

med far och mor 1940 i Brooklyn då med titeln "Masseur". 

Magnhild Reinoldina Lindqvist bor 1934 på 11 Nova Court, Brooklyn. Hon söker det året 

medborgarskap. Vid immigrationen är hennes titel "Saleswoman". 

Enligt dödsrunan för Reinhold 1943 skall det finnas 5 barnbarn. Det måste då sedan 1940 

fötts ytterligare ett då ovan beskrivs endast 4 barnbarn. 

Sannolikheten att det idag finns levande släktingar i USA är därför stor. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reinholds död 

Reinhold blir 77 år. Hela tiden i Amerika bor han och stora delar av familjen i Brooklyn, New 

York. Vid Reinholds död är adressen 11 Nova Court, Brooklyn. 

Adventisternas tidning Missionären uppmärksammar hans bortgång med två artiklar i juli-

numret 1943. De följer nedan. 
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