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Finns i del ett.
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JOHAN GRANATH TILL UPPLANDSGATAN

jugoåtta år fyllda och timmerman. Det är omkring den här killen som
berättelsen ska kretsa nu ett tag. Han flyttade formellt till Adolf Fredriks
församling den 7 februari 1902. Han gratulerade sin syster Augusta på namnsdagen
i september 1902 med vykortet vi ser här nere, det nya Posthuset vid Vasagatan i
Stockholm, där han varit verksam i tre år.

Stockholmsutställningen 1897.

När Johan flyttade in på Upplandsgatan vintern 1902 bodde hans yngre bror Emil på
Västerlånggatan i Gamla stan och farbror Johannes Granath och hans familj bodde ute
i Spånga.
Johan stannade på Upplandsgatan knappt ett år och flyttade därefter - 12 februari
1903 – till Johannes församling,
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MILJÖVÄNLIGA STOCKHOLMSBILDER
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FÖDDA: TVÅ SÖNER
et är inte så lätt att navigera i stockholmsförsamlingarnas böcker. Johan
Granath flyttade i alla fall till Johannes församling i början av år 1903. Nästa
säkra fakta för mig är att sonen Gösta Adolf föddes den 4 februari 1907 i Matteus
församling och att Sonen Folke Johan föddes den 6 februari 1912 i Johannes
församling.

D

Johan Granath gifte sig med Elin Augusta Gustafsson den 28 september år 1911. De
var vid den tiden ett par och bodde med femårige sonen Gösta Adolf på
Renstiernas gata nr 10 i Johannes.

Runt sekelskiftet och tidigare (här nere).

Fritz Ahlgrenssons akvarell: Hörnet av Renstjärnas gata och Bergsprängargränd.
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Elin Augusta Gustafsson, från Lerdala i Västergötland.

Vi får ta reda på lite mer om henne.
På torpet Tjurvallshult, under
Sparresäter, i Lerdala socken,
föddes det två flickor natten
mellan den 5 och 6 mars 1881:
Hedvig Charlotta och Elin Augusta.
Föräldrarna, Gustaf Larsson och Charlotta Andersdotter, hade redan fyra döttrar i
åldern 12 –3 år och efter tvillingarna fick de ännu en dotter. Sju barn och alla flickor.
Elin Augusta (17) flyttade till Strängnäs 1898 och blev piga hos guldsmeden Otto
Häggblad och hustrun Emilia Augusta och deras två guldklimpar i skolåldern. Fast
jag ser nu att hon lika gärna (kanske hellre) kunde vara piga hos med. lic. Lars Johan
Bonander, hustrun Ellen Hedvig Alfreda Renström och deras ettårige son. Sånt där
får man gissa sig till, när prästerna snålat med raderna i församlingsboken. . Elin
Augusta flyttade till en ny familj i Strängnäs (jag säger inte vilken) år 1900, stannade
där ett år och drog sedan vidare till Johannes församling i Stockholm på hösten
1901. Regeringsgatan nr 49 blev hennes första adress i Stockholm.
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FYRA I FAMILJEN

Gösta.
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De gamla vackra vykortens tid
var nästan förbi. De följande,
bland Augustas efterlämnade
saker, är dokument som inte
går av för hackor. Ett vykort
säger mer än tusen ord, som
man inte brukade säga. Folk
började sedan att skaffa egna
kameror och fotade det man
tyckte var viktigt att spara i
album eller vidarebefordra till
släktingar som man träffade
sällan men ville vara på god
fot med.

Stockholm. Strandparterren.
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Linnea Granath skrev och tackade för lingon i september - och ett nyårskort.

Vackert.
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FORTFARANDE FYRA

Det här är familjen Granaths kolonistuga på Södermalm i Stockholm. Att döma av
pojkarnas ålder, torde det vara cirka år 1922. Lineeberg heter huset och en ny kvinna
poserar där med Gösta, Folke och Johan Granath. Vad hände med Elin Augusta? Jag
återkommer till det.

Johan Granath hade bott i Stockholm drygt tjugo år, först på Upplandsgatan och
senare på Renstiernas gata där han var sambo med Elin Augusta några år, innan de
gifte sig år 1911. De gifte sig förresten borgerligt. Såg ni det på sidan 7?
Jag förmodar att familjen fortfarande hade sin lägenhet på Renstiernas gata, när de
här bilderna togs. Nästa uppgift blir att kolla om der var så. Familjen flyttade så
småningom till Danderyd - men det är en senare sak. Först ska vi se hur Johans
syskon och storebror (farbror) hade det, med hjälp av några bilder.
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SLÄKTEN I DALARNA OCH VÄSTERGÖTLAND

Syster Augusta och svägerska Ester Franzén.

Hos familjen Granath i Falun poserade tre barn och i Barrud
satt Augusta med dottern i sitt knä.

I Lilla Pjungserud (hos Franzéns) poserade en son och en dotter med cykel och i Lilla
Smedsbol lät sig Judit och svärmodern fotograferas med många barn och två (NN) till.

Birgit tog på sig finklänningen och så en dag stod hon på skolgården i
Ullsandsmo och gymnastiserade med sina skolkamrater.
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Emil Franzén, med två barn, hälsade på i Barrud.

Höbärgning i Barrud. Arne Fransson är lilldräng. Augusta och Birgit.

En solig söndag i Barrud, sommaren 1934. Släktingar från Pjungserud,
Smedsbol och Mossebo och några till.
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Bröderna Tore och Folke Fransson i Lilla Smedsbol.

Gunnar och Birgit i Falun, hos Edit och Judit Granath.

STOCKHOLM OCH DANDERYD
et var först i vuxen ålder (om ens då) som jag fattade vilken förmån det var att
ha husrum i Stockholm alldeles gratis. Man steg av tåget på centralen, tog sig
till Jarlaplan och hittade en buss med destination Damderyd, köpte biljett och efter
en halvtimme – eller så – steg man av i Klingsta, promenerade fem minuter,
knackade på dörren och blev väl mottagen.
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Senaste – och sista – gången jag gjorde ett sådant besök var år 1960, när SJ hade
uttagningstävlingar till stationsskrivareutbildningen 1960- 62. Jag tillbringade natten
mellan två tävlingsdagar i Danderyd och det råkade sammanfalla med att Ingemar
Johansson boxades returmatch om tungviktstiteln i USA, med direktsändning på
radion. Dottern i familjen, Eva Granath och jag satt och spelade kort i tre timmar,
mellan elva och två, i väntan på referatet. Det gick som det gick: Floyd Paterson
vann. Det blev inte så mycket sömn den natten och SJ: s kluriga uttagningsprov
blev mycket en prövning i att hålla sig vaken. Jag vann den tävlingen och resten är
järnvägshistoria.
På de senaste sidorna har jag gått händelser i förväg. Nu tillbaka till
denna berättelse – någonstans på 1910- talet.
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4 NOVEMBER 1916 – 22 DECEMBER 1917

et var nog meningen att det skulle bli tillökning i familjen men det blev
begravning i stället. Elin Augusta (35) avled på Allmänna Barnbördshuset i
Stockholm den 4 november 1916.

Johan Granath var 43 år och sönerna 9 och 4.
När sorgeåret var till ända gifte sig Johan Granath (44) med sin hushållerska Hanna
Linnéa Axelina Israelsson (25) och gossarna Gösta och Folke fick en förmyndare vid
namn S. R. Malm. Linnéa var uppvuxen i Njurunda, Västernorrlands län.
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HANNA LINNÉA AXELINA

ppvuxen var kanske att ta i. Vid femton års ålder flyttade hon till Sundsvall och
hon hade en tuff start i livet. I Bunsta, Njurunda socken, bodde på 1890- talet
Augusta Josefina Israelsdotter (född 1862 i Lycksele). Hon var piga – oklart hos vem
– och hade tre s. k. oäkta barn: Johan Valdemar (född 1890), Hanna Linnéa Axelina
(född 1892) och Henne Vilhelmina (född 1895).
Så avled modern 1897
och barnen borde väl rimligen ha blivit
omhändertagna - men de bodde kvar i Bunsta, som det ser ut på den gård
där moderna varit piga.
Hanna Linnéa Axelina hade plats som piga i
Sundsvall två år och flyttade till Johannes
församling i Stockholm på nyårsafton 1909.
Det är oklart vad hon hade för sig de första fem åren i Stockholm men hon blev
hushållerska i Granaths familj runt årsskiftet 1916/ 17 och blev fru Granath innan året
var till ända.

Här pågick det gatuarbete på Renstiernas gata år 1932 men då
bodde familjen Granath sedan sex år ute i Danderyd.
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NN, Linnéa och Johan Granath i Danderyd.
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FAMILJERNA GRANATH I DANDERYD

anske var det timmermannens dröm att bygga sig ett eget hus på lagom
avstånd från Stockholm. Johans farbror Johannes Granath (muraren) hade
föregått med gott exempel och bosatt sig med sin familj i Spånga och brorsonen
valde Danderyd. Sönerna Gösta och Folke fick så småningom egna familjer och
hade Danderyd som fast punkt i sina respektive tillvaron.

Kvartetten Granath kom till Danderyd i november 1926.

Hanna Linnéa Axelina Granath (36) avled i juni månad år 1928.
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Denna (Danderyd kommuns) karta ger en bra överblick.

Ur dessa prästerliga anteckningar ska jag föröka få klarhet:

Detta är höger sida som korresponderar till ovan stående.

Hanna Linnéa Axelina Granath avled således i juni 1928.
Johan Granath (55) gifte sig i oktober 1929 med Anna Linnea Granqvist (34),
kommen från Gillstad i Västergötland.
Gösta Granath (22) gifte sig i oktober 1929 med Margit Sofia Emerentia
Levander (21) från Matteus församling i Stockholm.
Båda sönerna blev timmermän – som fadern (och jag minns att det var
viktigt för Gösta att benämna yrket på det sättet).
(Folke Granath kommer att gifta sig år 1938)-
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Johan Granath fyllde sextio år den 12 oktober 1932. En allvarsam man.

JOHAN GRANATHS TREDJE FRU
Anna Linea Granqvist kom från Gillstad socken, sydväst om Lidköping. Hon
var näst yngst av soldaten Carl Granqvists tolv barn - med hustrun Anna Lisa
Backlund.

Föräldrarna och de yngre barnen flyttade till Lidköping år 1900. Vad unga
fröken Granqvist sedan hade för sig, vet jag inte men hon kom till Danderyd
från Engelbrekts församling i Stockholm år 1929.
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GÖSTA GRANATHS FRU

Gösta och Margit bodde först i Matteus församling, flyttade senare (1932) till
Enskede, därefter till Klingsta villastad (kvarteret Stenen) och slutligen till
fadershuset i Klingsta (kvarteret Svärdet) 1942. Då skaffade de sig samtidigt
en dotter (med vilken jag spelade kort en natt i juni månad 1960). 
Åter nu till Johan Granath (55) och Anna Linnea Granqvist (34).

ÅR 1938

Johan Adolf Granath avled den 10 januari 1938.

Lysningsbevis: Folke Granath och fröken Granqvist.

Folke Granath bodde också i Klingsta Villastad, ett stycke från fadershuset. På
hösten 1938 gifte han (26) sig med Karin Gerda Linnea Granqvist (23) från
Ingemarsgatan i Johannes församling. Är namnlikheten med änkan en tillfällighet?
Icke: hans nyblivna fru var dotter till spårvagnskonduktören Karl Gustaf
Granqvist, äldre bror till Johan Granaths tredje hustru och och (fruns
mamma) Jenny Laura, född Gustafsdotter.
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På sommaren 1942 flyttade Folke Johan och Karin Gerda Linnea in till stan (Matteus
församling) och på hösten samma år flyttade änkan Anna Linnea Granath (född
Granqvist) till Matteus församling. Därmed var Gösta Granath och hans lilla familj,
med hustrun Margit och dottern Eva (Lillan) ensamma kvar ute i Danderyd.
Det var Gösta och Margit Granath som höll kontakt med släktingarna
i norra Västergötland. Brodern Folke visade sig aldrig i de trakterna.

SLÄKTEN I DALARNA OCH VÄSTERGÖTLAND II

I lilla Pjungserud.

Emil Franzén med sin favoritbok och gruppbild i Lilla Smedsbol.

Grupperna i Vallsjöbol och Eva (Lillan) Granath där på flanken (min kortspelskompis).
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Hos Franzëns i Lilla Pjungserud. Bernts slips är oklanderligt knuten. medan min
är halvvägs mot vänstra örat (och det är bara jag som har solen i ansiktet).

Det här fotot väckte mycken munterhet. Birigits lådkamera behagade strula lite.

Här vill jag knyta ihop den här berättelsen med del ett, som fokuserade
på Johannes Granath och hans familj. Birgit gästade familjen Granath i Falun
vid midsommartiden 1934. Först Birgits rubrik sitt album:
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SLUTORD

an visste allt om varandra. Man skrev brev och ringde telefonsamtal. Man
träffades ofta, främst på 1940- talet. Under kriget, när det var knappt med
mat i Danderyd skickades det köttpaket efter höstslakten. Det var gåvor och
gengåvor och gott humör. Det var en varm relation. Man ville varandra väl.
Så var det också med släktingarna i Falun. Jag hade förmånen att vara med vid ett
besök hos Emil Granaths döttrar på 1950- talet. Det var så mycket värme och välvilja
där också.
Av det skälet- om inte annat - har det varit ett nöje för mig att sammanställa dessa
berättelser om muraren Johannes Granath och timmermannen Johan Adolf Granath
från Lilla Smedsbol i Hova socken.
Mariestad den 6 april 2021
/ Alf
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Bilaga.

TIDIGARE PUBLIKATIONER
SOM KNYTER AN TILL DENNA BERÄTTELSE
EMIL GRANATH (PASTORN): https://youtu.be/DGFlZh6-Naw
MORMORS FAR FRANS GUSTAF ANDERSSON I LILLA SMEDSBOL:
http://mossebobladet.se/MMF%20FRANS%20ANDERSSON%20I%20LILLA%20SMEDSBOL.pdf

BRÖDRAFOLKET I BJÖRNFALLET: GRETAS OCH GUSTAFS ÄTTLINGAR:
http://mossebobladet.se/BJORNFALLET%202.pdf
BRITA MARIA ANDERSDOTTER FRÅN LILLA SMEDSBOL I HOVA SOCKEN
http://mossebobladet.se/faster%20maria%20(sparad%20automatiskt).pdf
MARIAS OCH ERIKS SÖNER: TVÅ FAMILJER (MEST EN) I ÅSEBOL
http://mossebobladet.se/i.aasebol.pdf

eller via www.mossebobladet.se

En av mina favoritgator i Stockholm (Källargränd).
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