
Sture och hans syskon
==============

De elvas namn och födelsedata:

Namn Födelsedatum Födelseplats

Magda Elisabet 22/7 1894 Lilla Näs, Augerum

Klara Maria 23/6 1896 Torp, Lösen

Johan Ragnar 21/4 1898 Torp, Lösen

Edit Linnéa 16/8 1900 Torp, Lösen

Ebba Maria 7/12 1902 Torp, Lösen

Bror Sture 29/12 1904 Torp, Lösen

Harry Sixten 11/7 1906 Torp, Lösen

Knut Ivar 24/6 1908 Hejan, Beseboda, Augerum

Sture Isidor 14/9 1910 Hejan, Beseboda, Augerum

Sven Gustaf 26/12 1912 Hejan, Beseboda, Augerum

Ester Gertrud Margareta 28/4 1914 Hejan, Beseboda, Augerum

Två av dem dog tidigt:
 - Klara Maria den 27/6 1897, dödsorsak ej angiven.
 - Bror Sture den 1/7 1910 på lasarettet i Karlskrona av benmärgsinflammation.

Vi går igenom de övriga i åldersordning.

Magda var hemmadotter till 1915, då hon i december flyttade till Karlskrona 
(stadsförsamlingen) för att arbeta som serveringsflicka. Hon träffar där Emil 
Gotthard Håkansson, som tjänstgör vid kustartilleriet. Hon blir gravid. De gifter 
sig hösten 1916 och bor i Karlskrona. Stig Emil Göte föds 26 oktober och barn 
nummer 2, Arne Gotthard Olof, föds i juli 1918. I november flyttar familjen till 
Hejan. Harry, 12 år, och Sture, 8 år, skrivs i december in som fosterbarn hos 
Magda och Emil. Familjen stannar i Hejan till 1921. I februari 1921 placeras 
Sture på Sturkö. Emil och Magda, deras barn och Harry flyttar i oktober till 
Karlskrona amiralitetsförsamling. 1922 föds en dotter som dör efter ett halvår. 
   Magda dör 18 december i lungtuberkulos.

Lägenheten Hejan såldes 1921. Enligt bouppteckningen efter Johan August, där
den kallas "Torpaheja",  var den taxerad till 6500 kronor.

Ragnar flyttar 1915 till Karlskrona amiralitetsförsamling och blir utbildad till 
förste korpral vid 1:a eldarekompaniet. I december 1918 flyttar han efter 
avslutad anställning till Hejan, men redan i augusti nästa år flyttar han till 
Stockholm. I inflyttningsboken för Matteus församling den 6/8 1919 är han 
noterad som metallarbetare och ogift.
   Via rotemansregistret kan man följa honom i Stockholm till maj 1924 men 
inte längre. Han gifter sig 29/9 1928 med Anna från Dalarna. Ragnar avlider 
1965 i Stockholm.  Anna bor kvar på samma adress, Döbelnsgatan, och avlider 
1976. (Dessa uppgifter kommer från SDB, Sveriges dödbok.)



Edit stannar på Hejan ända till 1921. Hon är alltså där efter föräldrarnas 
bortgång 1918 och hjälper väl till i hushållet och med sina yngre syskon, av 
vilka Harry och Sture en tid är fosterbarn hos Magda och Emil, som med sina 
barn flyttat till Hejan. Hösten 1921 flyttar hon till Karlskrona amiralitets-
församling samtidigt med Magda och hennes familj. Även Harry följer med. 
Sture har istället flyttats till Sturkö. De inkvarteras i "Min321" i 2:a 
Yrkeskompaniet (tidigare kallat minörskompaniet). Edit och Harry registreras 
som fosterbarn hos familjen Håkansson och Edit dessutom som piga.
   Hösten 1923 flyttar Edit till Lyckeby i Lösens församling, där hon bor i en 
lägenhet ägd av hennes mormor Estrid Maria Bengtsson och förmodligen 
arbetar som hushållerska. År 1934 dör Estrid Maria 82 år gammal. Edit flyttar 
till en lägenhet i Torp, Lösens församling, där hon blir hembiträde åt en 
pensionerad folkskollärare och änkling Tidlund. När han avlider 1937 letar sig 
Elin till Stockholm, där vi förlorar spåren av henne. Hon återvänder till Blekinge 
och får så småningom plats som hushållerska i Rödeby där hon avlider 1985.

Ebba, 15 år fyllda när föräldrarna dog 1918, flyttar från Hejan i december 1920 
och blir fosterdotter hos Estrid Maria i Lyckeby. Hon är enligt församlingsboken 
sömmerska. Under ett besök i Stockholm föds dottern Ulla Margareta november
1923. Fadern är Bror Olsson född i Ramdala. Han erkänner barnet som sitt.
   Hösten 1925 flyttar mor och barn till Karlskrona stadsförsamling, och i juni 
1926 gifter sig Ebba med Bror Olsson. 1934 bor de kvar i Karlskrona där Bror är
kommunalarbetare. De har tre ytterligare barn, Georg Valentin, Sven Erik och 
Britt-Mari Linnéa. Senare flyttar de till Motala.
   Ebba avlider juli 1943 blott 40 år gammal. Bror dog i Motala 1957.
 
Harry var 11 år när föräldrarna dog. Han blev fosterbarn hos Magda och hennes
man i december 1918 och flyttar med dem från Hejan till Karlskrona i oktober 
1921. Den sista oktober 1923 flyttar han 17 år gammal till Stockholm, David 
Bagares gata i Johannes församling. Den 21/10 1925 flyttar han vidare till 
Holländaregatan i Adolf Fredrik.

Ivar, två år yngre än Harry, flyttar från Hejan till sin mormor Estrid Maria i 
Lyckeby, där han bor som fosterson till 1925. På hösten det året lämnar han 
Blekinge och flyttar till samma Stockholmsadress som brodern Harry.  Ett år 
senare flyttar de två till Johannes, Surbrunnsgatan 36.

Sture blev efter föräldrarnas bortgång 1918 fosterbarn hos Magda och Emil 
Håkansson. Han följer inte med dem vid flytten till Karlskrona utan placeras i 
februari 1921 som fosterbarn hos den åldrige hemmansägaren Andreas 
Petersson på Sturkö. Han stannar där till april 1925 då han flyttar till 
mormodern i Lyckeby. I december år 1926 reser han till Stockholm och ansluter 
sig till sina bröder Harry och Ivar på Surbrunnsgatan 36.

De tre flyttar tillsammans ett antal gånger i Stockholm de närmaste åren.
   Den förste som bryter upp är Harry. Den 28/9 1929 gifter han sig med Rachel 
Lea Sandler född i Lund. Ivar gifter sig 11/6 1932 med Magda Elisabet Cortes.
   Sture byter adress ett antal gånger, från Surbrunnsgatan 36 till S:t Eriksgatan
57 till Bergsgatan 38 till Kronobergsgatan 6. Den senaste hade han vid 
giftermålet med Margit Ingegerd Jansson 31/3 1934. Paret flyttar till 
Södermannagatan 41 i Katarina församling, därifrån till Hantverkargatan 85 



(Tegeltraven), sedan till Essingebrogatan 8 på Lilla Essingen, innan de hamnar i
Kristineberg år 1938. Dottern Siv Yvonne föds den 4/3 1935.

Den förste av bröderna att anta namnet Duhrin var Ivar. Detta framgår av en 
kyrkoboksanteckning från 1927.  Sture antog det nya namnet 1934 strax efter 
giftermålet, Harry förmodligen mellan dessa årtal.

Här lämnar vi de tre bröderna Harry, Ivar och Sture som i tonåren lämnade sin 
hemtrakt i Blekinge för att arbeta och bilda familj i den ständigt växande 
storstaden Stockholm. 

De två yngsta barnen, Sven och Ester, var fem och tre gamla när spanska 
sjukan slog till 1918 (Ester hann fylla fyra en månad innan fadern dog). De togs
om hand av sin farbror Axel Ossian Petersson och hans äldre syster Hanna 
Sofia och fick bo på hemmanet Säljö på Fäjö, från sommaren 1919 till 1923. I 
mars 1923 flyttar de till Vallby i Ramdala socken. 
   Sven flyttar till S:t Göran i Stockholm i februari 1929 och gifter sig 1935 med 
Olga Karin Vilhelmina Fagerberg född på Kungsholmen.
   Ester flyttar till Göteborgs domkyrkoförsamling 1932. I församlingsboken stå 
hon som barnsköterska. Hon flyttar tillbaka till Blekinge hösten 1934 och 
bosätter i Karlskrona. Nyårsaftonen 1935 gifter hon sig med Evert Langwagen, 
också från Karlskrona. Så småningom hamnar de i Bromma, Stockholm.


