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August Tonquist
Den yngste i Kårabo var August,
som föddes 1877. Död omkring 1970
i USA.
Den 4 november 1899 tog August
Tånnqvist i Toftanäs Bränningsgård,
Tånnö, ut flyttningsbetyg för att utvandra till USA, där han blev invandrade våren 1900. Hans fortsatta levnadshistoria kan åtminstone delvis
följas i de återkommande folkräkningarna (”census”). Han ändrade tidigt namet till Tonquist.
En sådan census hölls redan samma år som han immigrerade, och
han finns då i Seattle, WA (Sue
Hummel):
Tonquist, August, head, 22,
white, male, Oct 1877, single, b.
Sweden, parents b. Sweden.

August Tonquist immigrated to
the US in 1900. He has been in
this country for 6/12 years. He is
an Alien. He works as a laborer at
a saw mill. He has not been out of
work in the past year. He can
read, write, and speak English. He
rents his house.
Vi får alltså veta, att han under sitt
första halvår i landet har arbetat, lärt
sig språket och hyrt ett hus att bo i.
August fick amerikanskt medborgarskap 1904. 1907 besökte han
hemlandet; han finns med på familjebilden från faderns 75-årsdag i Kårabo. Han arbetade sedan som byggnadssnickare. För 1910 saknas folkbokföringsuppgifter, eftersom hela
det för hela USA insamlade materialet förstördes av brand.

August
De därpå följande folkräkningarna
ger delvis svårtolkade uppgifter.
Census 1920 anger:

kobsson, som sedan bodde i Slättefållen i
Tånnö. (Anna var moster till Sixten Sjöstrands hustru Linnéa Andersson). Hon har
inte påträffatts i emigrantregistret; möjligen var Augusts egentliga ärende i samband med faderns 75-årsdag att hämta sin
fästmö.

1920 Census, WA, King Co., Seattle, Precinct 8, Vol 12, ED 72, Sheet 6, line 27:
August Tonquist is renting a room from
Gust Karlberg and his wife Hulda at 4519
1/2 14th AV NE. August Tonquist is a carpenter, working on houses, a wage earner,
as is his landlord. He can read, and write
and speak English.
Karlberg, Gust, head, 42, married, 1899,
Na, 1904, b. Sweden, parents b. Sweden.
Hulda, wife, 37, married, 1897, Na, 1892, b.
Sweden, parents b. Sweden..
Tonquist, August, roomer, 42, single,
1899, Na, 1904, b. Sweden, parents b.
Sweden.

Men sedan har lyckan vänt. Sixten
Sjöstrand har berättat, att Anna var
långvarigt sjuk och att hennes vård
ruinerade August. Var sjukdomen
också skälet till att de inte kunde gifta sig förrän efter 1920? Äktenskapet
blev dock kortvarigt1. Enligt ett gravregister från Evergreen Washelli Memorial i Seattle gravsattes Anna Elisabeth Tonquist där i oktober 1922.
Sue Wilson har funnit honom i
1931 års Seattle City Directory, men
därefter saknas uppgifter om honom.
Möjligen var han kortvarigt omgift
med en okänd kvinna, men levde efter en skilsmässa som ensam änkling. Inga ättlingar är kända, men
han lär ha haft en styvson i det
andra giftet.

Ur 1930 års folkräkning:
August Tonquist, 52 years <b. 1877>
Sweden.
Relation to Head-of-house: August Tonquist lives alone, rents for $15/month, in a
place with no house number on Bremerton
Navy Highway. He does not have a radio.
He is widowed, and was married for the
first time at age 43. He immigrated to the
US in 1899 and is naturalized. He works as
a contractor building houses. He is a wage
earner (as opposed to the owner of a business), and he was working on the last normal workday. He is not a veteran.¶

Under 1950-talet återupptog August den sedan länge avbrutna kontakten med hemlandet och bytte under flera år julhälsningar med brodern Sven, i vars efterlämnade papper ett par brev har påträffats. I det
sista av dem fanns ett fotografi.

Efter att redan sex månader efter
ankomsten till USA ha hyrt ett hus
att bo, var han tjugo år senare inneboende hos Gustaf Karlberg, en
jämnårig nära granne från Grönebacke i Tånnö, som utvandrade i februari 1899. Sixten Sjöstrand har berättat om Karlbergs besök i Tånnö
under 1920-talet, men då var August
inte med.

År 1920 var August ’single’, medan han
1930 var ’widowed’ efter att ha gift sig
första gången (?) vid 43 års ålder, dvs strax
efter 1920 års census. Hustrun Anna Elisabeth Andersson (1882-1922) var född
1882 i Voxtorp som dotter till Anders Ja<tonnquist.se>
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Registrerades August som ’single’ därför
att hustrun var intagen på något sjukhem?
Sidan
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August

Detta foto låg i Augusts sista brev till brodern
Sven, julen 1958
Efter Svens död 1959 övertog
brorsonen Nils den sparsamma korrespondensen, som slutade med ett
meddelande om hans bortgång på ett
äldreboende i Seattle.
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