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Norrtorps by med Kronogård låg fore storskiftet längre norrut I socknen. ’Frikyrka’ väster om lands-

vägen (fd ’riksettan’) är det missionshus, som farfar var med om att bygga på 1880-talet – ännu i 

bruk. 
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Kronogårdssläkten   
     Per Jonsson 

ägare Kronogd 1708 

            |      Anders NN    Anders Andersson 

    Bo Persson                          & Annika Jönsdtr    † 1816 

bonde Kronogd   738-1820       & Ingjerd Larsdotter 

______|____________________                        |       | 

Peter Bohsson    Elisabet Bohsdtr         Lisa              Johannes                Märta              Peter Nilsson 

   1742-1832       †1834 Kronogd Håkansdotter      Andersson          Andersdotter        1778-1867 

bonde Kronogd               |              †1810 Kittebo    †1852 Kronogd      | 

           |____________________________|                      |______&1______| |_____&2_____|               

   |                           |      

                Bengt Petersson         Christina                             Johan Bengtsson         

                   1792-1847     Johannesdotter                                    1816-1892 

                  Norrtorp Kronogd        1808-1899                           Hjälshammar>Kronogd 

  |_____________&1 ~1831______________|  |__________&2 1848____________| 

________________________________|__________________________________________________________________ 

    Gustaf Bengtsson         Lisa Katarina    Johanna        Anders Petter    Johan Fridell    Maria Gustava    Sven Bengtsson 

Tånnqvist   (1832-1921)      1834-1916    1837->1890      1839-1910           1842-1907         1844-??   1846-?? 

      soldat i Kårabo              & Johannes       & Johan     bonde Kronogd       Stenhyltan       till Amerika           till Amerika 

 &Anna Brita Carlsdotter       Johansson     Andersson  &1 Maria Nilsdtr & IngaStina Frisk  & Johannes       & Caijsa Frisk  

         (1830-1904)                  1835-1911      &2 Eva Nilsdotter     1838-1916    Norrman           

Barn:             Barn:  Barn (1):    Barn: 

   Johan Alfred Sjöberg        Tilda Maria        Emma Kristina       Klara Kristina    

   Anders Petter Törnqvist     Johan Alfred    Sven Johan      Anna sofia 

   Karl Magnus Lönn              Ida Christina    Anna Mathilda      Sven Gustaf   

   Kristina g Petersson           Clara Sofia    Johan Alfred      Johan Alfred 

   Elise  g. Linder                    Enna Karolina    Amanda Elise      Hilma Elisabet 

   Frans Sjöstrand        Hilma Uselia      Ida Maria  

   Sven Tonnquist      Augusta Ottilia 

   August Tonquist     Ernst Gustaf 

      Emma Gustava 

Var finns Gunnar Tonnquists anor i släktboken? 

Farfar                         Farmor                          Morfar                   Mormor 
1TÅNNKVIST                2. CARLSDOTT ER        3 EKEDAHL 
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Släkttavla med kapitelnummer 
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I avsnittet behandlas Gustaf Tånnkvists 
(min farfars) syskon, attlingar och anor i släkt-
gården Kronogård, Tånnö. 

En familjeskröna? 

Familjetraditionen berättar, att Gustaf 
Bengtsson från Kronogård i Tånnö fick sitt sol-
datnamn Tånnkvist som en order från kompa-
nichefen vid mönstringen i Skillingaryd den 22 
juni 1856, den första gången han nämns i 
mönsterrullorna. Men det finns flera skäl att 
tvivla på den beskrivningen. 

Soldatnamnen var korta och snärtiga - som 
t ex Ståhl, Hök, Falk, Lejonm Frisk - och sällan 
så långa och svåruttalade som Tånnqvist med 
sina nio bokstäver och många konsonanter i 
följd. Kan Gustaf Bengtsson som så många 
andra ha följt 1800-talets modet att ta sig ett 
familjenamn efter hemsocknen och sedan fått 
det godkänt som sitt soldatnamn?  

På den tiden var det  fritt fram att ta vilket 
namn man ville; endast den introducerade 
adelns namn var skyddade. Många namn bil-
dades på socken- eller gårdsnamn, men man 
annekterade även prästers och andra kända 
personers namn, se Eedahl (kap 37) och Ker-
nell (kap 78).  

Vid folkräkningen år 1900 kallade sig tor-
parsonen Jon Severin Petersson i Hagahult, 
Tånnö, ’Tånnqvist’ utan att vara släkt med sol-
daten i Kårabo; han flyttade kort sedan till 
Danmark, där ättlingarna nu är en stor släkt 
med namnet Taankvist.  

I utländska källor och vid sökning på Inter-
net flnner man inte sällan Tonquis; som up-
penbara ’amerikaniseringar’ av Törnquist eller 
Tornqvist. Men i amerikanska folkräkningar 
påträffas även personer med namnet Ton-
quist, födda i Sverige av svenska föräldrar vid 
mitten av 1800-talet. Man kan då misstänka, 
att det var fler än Gustaf Bengtsson som kalla-
de sig Tånnqvist. En eventuell anteckning här-
om kan ha försvunnit, när kyrkböckerna brann 
1869.  

Soldatnamnen blir familjenamn 
 Familjetraditionen uppfattade också 

Tånnkvist som ett familjenamn för alla i hus-
hållet, så att Gustafs alla söner hette så, tills 
de av olika skäl – i regel värvning till militär-
tjänst - tvingats byta namn. De som vidarebe-
fordrade denna tradition har uppenbarligen 
varit okunninga om indelningsverkaets regler, 
som stadgade, att soldatnamnet, liksom kom-
paninumret och torpet, var knutet till den 
tjänst soldaten uppehöll och därför strängt 
personliga för denne. Ett soldatnamn kunde 
således inte användas som familjenamn, men 
kunde gå ’i arv’ mellan innehavarna av tjäns-
ten/soldattorpet, utan att någon annan i fa-
miljen fick använda det som familjenamn. I 
praktiken gjordes dock många undantag från 
dessa regler. 

Husförhörslängderna i Tånnö visar tydligt, 
hur de tre äldsta sönerna aldrig kallades med 
annat än sitt dopnamn och farsnamnet Gus-
tafsson. När Johan Alfred Gustefsson tog värv-
ning, fick han namnet Sjöberg, och Karl Mag-
nus Gustafsson fick soldatnamnet Lönn. An-
ders Petter Gustafsson valde ett civilt yrke och 
tog själv namnet Törnqvist.  

I början av 1880-talet genomgick det 
svenska namnskicket radikala förändringar. 
När den äldsta dottern i soldattorpet år 1881 
flyttade till Fröakärr för att ’tjäna piga’, skrevs 
hon i husförhörslängden Kristina Gustafsdot-
ter. Men farsnamnet har sedan strukits över 
och ersattes med Tånnkvist. När brodern 
Frans år 1887 flyttade efter till Fröakärr, 
skrevs hans namn direkt som Frans Tånnqvist. 
Men när han några år senare tog värvning, fick 
även han ett nytt namn – Sjöstrand. 

Samtidigt blev de gamla ’-son-namnen’ 
(patronymika) oföränderliga familjenamn, lika 
för män och kvinnor, och de gifta kvinnorna 
började byta till sina äkta mäns familjenamn. 
Dessutom började man godta soldatnamnen 
som familjenamn.  Gustafs hustru kallades 
dock Carlsdotter så länge hon levde. 
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Stavning 
Under 1800-talet skrevs namnet  Tånnq-

wist eller Tånnqvist, vilket efter den allmänna 
stavningsreformen i början av 1900-talet änd-
rades till Tånnkvist.  Inget av dessa skrivsätt 
passade dock utomlands. Den till USA utvand-
rade August skrev sig Tonquist,  och år 1922 
ändrade Sven i Kina sitt namn till Tonnquist 
med bibehållet dubbel-n. 

Detta har sedan ofta felaktigt blivit Tonn-
qvist, en stavning som Lennart i Göteborg till 
slut accepterade för sig och sin familj.  

Gratialisterna 
Efter avslutad tjänst – normalt i femtioårs-

åldern – fick soldaten avsked med ’gratial’ 
(pension från Vadstena krigsmannahuskassa) 
och kanske undantagsförmån vid soldattorpet. 
I regel fick han behålla sitt namn, men det fö-
rekom även att han måste återta sitt”civila” 
namn – eller ta sig ett nytt.  

Tonquist  on Internet1  

Vid Internetsökningi ( t ex medGoogle och 
i U S Census, City Directories och mormoner-
nas Famil Search) ger Tonquist många träffar. 

Family Search har t ex 17 på Tonquist, 
”born in Sweden” or ”parents born in Swe-
den” från 1830-talet till början av 1900-talet. 

                                                             

1 Wurfing on US Census, City Directories, 
Family Search or Google, ‘Tonquist’ gives nu-
merous hits on Tonquist, these must be con-
fusions (misspellings) of other Swedish names  
like Tornquist or Törnquist.   

Several of these hits have been identified 
as now living Swedes Törnquist, and the Bu-
enos Aires suburb Tonquist  was named after 
an architect and building contractor Törnquist 
100 years ago. 

In a few cases, the entries may be correct. 
A few immigrants fron Tånnö parish may have 
taken the name before emigration.  

 

 Google visar nu levande personer, ofta 
skolfolk i USA, men även en nationalekonom i 
Australien, en dataspelkonstruktör i Tyskland 
och en professor i Uppsala! På Pampas finns 
en förstad till Buenos Aires med namnet Ton-
quist efter en svensk ingenjör och stadsbygga-
re Törnquist på 1800-talet. 

Anor - Gustaf* Bengtsson Tånnqvist 

(1832-1921) 
Generation 1  

1 - Gustaf* Bengtsson Tånnqvist 1832-1921 

Generation 2  

2 - Bengt Peterson 1792-1847 

3 - Christina Johannesdotter 1808-1899 

Generation 3  

4 - Peter Bohsson 1742-1832 

5 - Lisa Håkansdotter 

6 - Johannes Andersson †1810 

7 - Märta Andersdotter †1852 

Generation 4  

8 - Boo Persson -1741/ 

13 - Annicka Jönsdotter 1738-1820 

14 - Anders Andersson †1816 

15 - Ingjerd Larsdotter 

Generation 5  

16 - Per Jonsson -1707/ 

Generation 6  

32 - Jon i Kronogård 

 

Äktenskap och barn 
Gift den 18 mars 1859 med Anna_Brita Carlsdot-

ter 1830-1904,  

Barn:  

Johan Alfred (Gustafsson) Sjöberg 1859-1947 

Anders Peter (Gustafsson) Törnqvist 1861-1939 

Karl Magnus (Gustafsson) Lönn 1863-1887 

Emma Kristina (Kristin*) 1865-1929 

Elise 1868-1947 

Frans (fk Tånnkvist) Sjöstrand 1871-1919 

Sven* Tonnquist 1874-1959 

August Tonquist 1877-ca 1970 
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