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Ruth, 109, äldst i Stockholm
Efter många år i Indien hamnade Ruth Engström på Östermalm.
Ruth Engström har levt
länge, bokstavligen, och
upplevt mer än de flesta.
Hon var med om första,
andra världskriget – och
startade tändsticksfabriker i Indien med sin
man.
– Det var så vackert
och vi trivdes bra, säger
Ruth, som fyller 110 i år.
När Ruth Engström fyllde 100 år
tyckte hon det inte var en sådan
stor sak. Det var 9 år sedan.
I september i år fyller hon 110
år. Men sin respektabla ålder är
hon äldst i Stockholm och tredje
äldst i hela Sverige.
I många år bodde hon mitt på
Östermalm på Riddargatan, i en
lägenhet hon älskade.
När Lokaltidningen Mitt i träffar
Ruth Engström tar hon emot oss i
sitt rum på äldreboendet Rio, på
Gärdet.
Hon är välklädd, har fina svarta och vita skor och på väggarna
hänger vackra tavlor hon samlat
på sig, flera av dem är från tiden
i Indien.
Ruth Engström föddes 1902 i
Nybro. Redan i folkskolan, som
det hette då, träffade Ruth sin
man Folke Engström.
– Vi gick i samma klass, så det
var tvunget. Vi tyckte om varandra, vi var som syskon. Han var
en mycket stilig herre och väldigt vänlig
och mjuk.
Tillsammans planerade paret för
framtiden.
Ruth,
som beskrivs av sin
familj som mycket driftig och envis,
startade upp en egen
modehörna i Nybro
och sålde hattar.
Folke
Engström
började arbeta med att tillverka
tändsticksmaskiner för den berömde svenske affärsmannen Ivar

Familjen bodde på flera platser i Indien. Här är Ruth Engström tillsammans med tre indiska kvinnor. 

Kreuger, även känd som ”Tändstickskungen”.
Folke Engström fick snabbt ett
erbjudande han inte kunde tacka
nej till – åka till Indien och bygga upp
nya tändsticksfabriker i landet.
Ruth och Folke begav sig tillsammans
till det nya landet
1926. Och skulle bo
där i omgångar fram
till 1956.
– Det var mycket bra i Indien. Det
var vackert och alla
människor var trevliga. Det gick
bra med språket, då de flesta pratade engelska väldigt bra. Vi hade

”Flugorna var
väldigt optimistiska, de
kunde promenera på min
näsa.”

hört talas så mycket om Indien, så
vi kände oss hemma när vi kom
dit, säger Ruth.
– Men flugorna var väldigt optimistiska, de kunde promenera på
min näsa.
Ruths två söner Per och Stig föddes i Indien, i Calcutta och Bombay. Per, i dag 72 år, minns hur
familjen fick gömma sig i skyddsrum under andra världskriget – då
Japan bombade Calcutta regelbundet.
– Vi var i en simbassäng som
hade gjorts om. Min mor köpte
både mat och mackor och godis
som vi kunde roa oss med under bombningen. Jag minns hur
bombningarna lät. Det var de här
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visslande ljudet, som i gamla journalfilmer, och pang när det slog
i backen, säger Per Engström.
Efter äventyret i Indien flyttade Ruth och Folke Engström hem
med barnen till Sverige och byggde ett hus i Täby.
Folke gick bort 1966. Rut sålde
huset och flyttade till en tvåa på
Riddargatan på Östermalm.
– Det var mycket fint på Östermalm och man trivdes alltid bra
när man tog en promenad i Humlegården, säger Ruth, som i år
kommer att fylla 110 år.
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I höst fyller Ruth 110 år.
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Sälj din konst, design och konsthantverk genom oss. Hitta din nya stil bland tusentals
rokokospeglar, jetsonfåtöljer, serviser och allmogeskåp. Kontakta Sveriges främsta experter för kostnadsfri värdering av konst, möbler och design. Vi hittar rätt köpare åt dig.
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