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Handskrift 112B. Barnträdgårdslärarinnan Alice Fogelqvists arkiv 

(1884‐1970) 

Alice Fogelqvist f. Ringborg föddes 1884 i Norrköping och utbildade sig till 
barnträdgårdslärarinna. Hon arbetade vid en av de mer betydelsefulla barnträdgårdarna som 
skapades i Norrköping 1899 av Alice kusiner, systrarna Ellen och Maria Moberg. Alice kom 
från en känd förmögen norrköpingsfamilj.  

1907 gifte hon sig mot faderns vilja med prästsonen Torsten Fogelqvist (handskrift 112C) och 
paret flyttade till Grängesberg där Alice arbetade som barnträdgårdslärarinna. 1908 flyttade 
Alice och Torsten till Brunnsviks folkhögskola där hon arbetade som slöjdlärare 1908-16. 
1920 skiljer hon sig formellt från Torsten Fogelqvist. Efter skilsmässan flyttar hon till 
Ludvika och försörjer sig där som bankkassörska. Med honom hade hon döttrarna Åsa gift 
Hemberg (1908-1984) och Hallgärd (handskrift 112A) gift Victorin. Efter skilsmässan flyttar 
hon till Ludvika och försörjer sig där som bankkassörska. Åsa och Hallgärd växte upp hos 
faster och farbror, "Singa" Signhild Mossberg (f. Fogelqvist) och gruvdisponenten Elis 
Mossberg.  

Alice var en person som var före sin tid. Hon skaffade tidigt körkort och hade planer på att 
åka Vasaloppet men blev förhindrad att delta. Hennes väninna fullföljde deras planer och blev 
Sveriges första kvinnliga deltagare i Vasaloppet. Året efter, 1923, förbjöds kvinnor att åka 
Vasaloppet. På 1950-talet utträdde hon ur svenska kyrkan och vid 80-års ålder tävlade hon i 
bridge. På hennes spark stod det "mormor" och i Sollefteå kallades hon allmänt för "mormor". 
En biografi om Alice Fogelqvist skriven av dottern Hallgärd finns i volym 112B:1. 

För forskning i material yngre än 70 år och efter nu levande personer fodras godkännande.  
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Förteckning:    

     

Personliga handlingar   

Biografi om Alice av dottern Hallgärd, handlingar från 
studietiden  

1897-1918 112B:1 

Almanackor och poesibok  1896  

Ekonomiska handlingar, bouppteckning   112B:2

Uppvaktningar och kondoleanser     

Övriga personliga handlingar, historik om Alice Fogelqvist f. 
Ringborg av hennes dotter Hallgärd Victorin f. Fogelqvist.  

   

Visitkort, gratulationskort    112B:3

     

Korrespondens    

Brev till Alice Fogelqvist  1902-1903 112B:4

Brev till Alice Fogelqvist  1904-1908  112B:5

Brev till Alice Fogelqvist  1909-1914 112B:6

Brev till Alice Fogelqvist  1915-1930 112B:7

Brev till Alice Fogelqvist  1931-1936  112B:8

Brev till Alice Fogelqvist  1937-1944 112B:9

Brev till Alice Fogelqvist  1945-1970 112B:10

Familjebrev kopior  1929-1960    

     

Samlingar     

Tryck  1964  

Fotografier   112B:11

     

Övrigt    

Klippsamling    

Tal, visor och uppvaktningar 


