
Proband
Carl-Edvard Teodor Sterky. Krigsråd. Född 1871-06-22 i Klara (AB). Död 1946-04-19. Gick i skola
i Norra Latin 1883-1886. (Far I:1, Mor I:2)

Gift med Hilma Elisabeth Almén. Född 1878-01-27 i Uppsala domkyrkoförs (C). Död 1972-07-23 i
Oscar (AB).

Barn:

Tore Edvard Ludvig Sterky. Civilingenjör. Född 1919-03-08 i Engelbrekt (AB). Död
1988-09-11 i Tyresö (AB). Vd för Tidaholmsverken.

Generation I

I:1 f
Victor Ludvig Sterky. Född 1838. Död 1876. (Barn Proband, Far II:1, Mor II:2)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Johan Gustaf Ludvig Sterky. Född 1868-10-11 i Klara (AB). Norra Latin 1882.
Carl-Edvard Teodor Sterky. Född 1871-06-22 i Klara (AB). Död 1946-04-19. (Se Proband).

I:2 m
Amalia Sofia Schön. Född 1849-04-07 i Stockholm. Död 1908. (Barn Proband)

Gift med föregående ana.

Generation II

II:1 ff
Gustaf Ludvig Sterky. Född 1808. Död 1892. Tillbringade hela sitt lif i Petersburg och blef
därstädes svensk generalkonsul efter faderns död år 1863, hvilket ämbete han innehade i 29 år. Han
fortsatte faderns handelsrörelse under firman Gust. Sterky & Son. Till följd af sitt ämbete var han
svensk undersåte, men svensk var han endast till namnet. Uppfostran och sympatier gjorde honom
till en äkta ryss, hvilket synnerligen väl harmonierade med hans despotiska sinnelag. Af hans söner
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var den ene en tid svensk vice konsul i Petersburg, den andre bankir därstädes och den tredje
öfverflyttade till Sverige, blef här kungl. sekter och gifte sig år 1867 med Stockholms dåvarande
vackraste flicka, Sophie Schön, samt dog vid 38 års ålder år 1876. Ludvig Sterky efterlämnade en i
Sverige boupptacknad förmögenhet af 1,357,603 kronor, men han ägde dessutom ett större,
värdefullt hus i Petersburg, ej upptaget till värde i bouppteckningen, och hade förut, vid hustruns
död 1877, afvittrat sina gem barn med omkring en million kronor, hvadan hans hela förmögenhet
kunde beräknas till 3 1/2 millioner. Af hans familj finnas endast tvenne unga sonsöner i Sverige,
söner till ofvannämnda Sophie Schön. (Barn I:1, Far III:1, Mor III:2)

Gift med efterföljande ana.

II:2 fm
Emma Luliana Moll. Född 1813. Död 1877. (Barn I:1)

Gift med föregående ana.

Generation III

III:1 ff f
Carl Gustaf Sterky. Generalkonsul. Född 1782 i Stockholm. Död 1863. Född i ett fattigt hem på
Söder, och började sin bana som magasinsdräng hos grosshandlaren J. A. Moll. Genom duglighet
och arbetsamhet vann han sin principals bevågenhet och tjänte sig hos honom upp till bokhållare.
På vinst och förlust begaf han sig i början af detta århundrade öfver till Petersburg, och, ehuru
alldeles obekant, lyckades han, genom sitt ovanligt vackra utseende och sitt hurtiga sätt, erhålla en
förmånlig anställning på ett större handelskontor därstädes. Sterky hade ett ovanligt skarpsinnigt
förstånd och satte sig grundligt in i den stora stadens handelsförhållanden samt kunde redan vid 28
års ålder etablera sig som egen köpman i Petersburg, hvarefter framgång och lycka följde honom
under hans hela lefnad. Dåvarande svenske ministern i Petersburg, fältmarskalken grefve v.
Stedingk, fattade snart stort förtroende till den ståtlige och dugande mannen i så hög grad, att
Sterky, på Stedinks rekommendation, utnämndes till svensk-norsk generalkonsul, och som sådan
representerade han i ett halft århundrade de svenska handelsintressena på denna plats och var en af
svenska konsulatväsendets mest aktade medlemmar, likasom han förvärfvade sig anseende som en af
Petersburgs mest redbare och solide köpmän. Oaktadt aflägsnad från fäderneslandet under en lång
följd af år, förblef han dock städse svensk till tankesätt och sympatier och följde sitt gamla
fäderneslands angelägenheter med lifligaste intresse. Landsmän, som besökte Petersburg, funno alltid
i honom en välvillig och pålitlig rådgifvare. Blifven änkling år 1855, inlämnade han till Stockholms
rådhusrätt bouppteckning å det gemensamma boet, upptagande med låga värden en behållning af
3,458,196 riksdaler, hvaraf hans tre söner då erhöllo hälften i arf. Vid sitt eget frånfälle år 1863
lämnade han dessa tre söner en ytterligare boupptecknad förmögenhet af 2,446,733 riksdaler.

(Barn II:1, Far IV:1, Mor IV:2)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Gustaf Ludvig Sterky. Född 1808. Död 1892. (Se II:1).
Adolf Sterky. Född 1811 i St Petersburg, RYSSLAND. Död 1891 [Boken "Stockholmskt

Borgarfolk" av Paul Meijer Granqvist]. Föddes i Petersburg, uppfostrades i Sverige och
fick, efter aflagd kansliexamen, anställning i utrikeskabinettet, där han avancerade till förste
sekreterare, blev därefter år 1852 generalkonsul i Hamburg samt fyra år senare svensk
ministerresident hos de fria hansestäderna, på hvilken plats han fungerade i 18 år, hvarefter
han återflyttade till Sverige. Adolf Sterky inlade många förtjänster för vår handel och
sjöfart och visade resande landsmän mycket tillmötesgående och ofta storartad gästfrihet.
De sista 17 åren af sin lefnad tillbragte han i Sverige, dels i Stockholm, dels på lägenheten
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Loviselund vid Drottningholm. Adolf Sterky efterlämnade en boupptecknad förmögenhet af
1,678,792 kronor.

Ur boken "Stockholmskt Borgarfolk" av Paul Meijer Granqvist, 1902:: Hade flera söner
och döttrar som stannade i Ryssland. En son blef emellertid kanslist i kommerskollegium,
och dennes änka bor i Stockholm liksom en son, jur. fil. kandidat. Ministerresidenten åter
blef far till bl. a. två söner, den ene bosatt som förvaltare på Ekeby i Söder. manland, den
andre musiker och en tid gift med den bekanta Dagmar Bosse (som numera är omgift med
arkitekten Carl Möller). En dotter till mi- nisterresidenten är fru landshöfdingskan Boström
i Nyköping.

Fredrik August Sterky. Kapten. Född 1813 i St Petersburg, RYSSLAND. Död 1894 [Boken
"Stockholmskt Borgarfolk" av Paul Meijer Granqvist]. Föddes i Petersburg, uppfostrades i
Sverige, genomgick Karlbergs krigsakademi och blef löjtnant vid Andra lifgardet samt fick
efter ett tiotal års tjänstgöring afsked som kapten. Likasom sin äldste broder var han
despotisk och oefterrättlig, t.o.m. elak. Oaktadt han, i likhet med sina bröder, hade mycket
intelligens, så lät han grundligt lura sig af hänsynslöse förtroendemän samt förstörde på så
sätt hela sin stora fäderneärfda förmögenhet och dog nära nog utfattig. Köpte Forsby i
Södermanland.

III:2 ff m
Maria Charlotta Westerberg. Född 1784. Död 1855. (Barn II:1, Far IV:3, Mor IV:4)

Gift med föregående ana.

Generation IV

IV:1 ff ff
Johan Jacob Sterky. Hofskräddare, hoftapetserare . Född 1745 [Boken "Stockholmskt Borgarfolk" av
Paul Meijer Granqvist]. Död 1794. (Barn III:1, Far V:1)

Gift med efterföljande ana.

Barn:

Ulrik Sterky. Död 1849 [Boken "Stockholmskt Borgarfolk" av Paul Meijer Granqvist]. Avled
barnlös.

Carl Gustaf Sterky. Född 1782 i Stockholm. Död 1863. (Se III:1).

IV:2 ff fm
Ulrika Lovisa Sikman. (Barn III:1)

Gift med föregående ana.

IV:3 ff mf
Adolf Fredrik Westerberg. Född 1744. Död 1801. (Barn III:2)

Gift med efterföljande ana.

IV:4 ff mm
Margareta Charlotta Wertmüller. Född 1749. Död 1800. (Barn III:2)

Gift med föregående ana.
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Generation V

V:1 ff ff f
Albrekt S. Sterky. Sadelmakare. Död 1746 [Boken "Stockholmskt Borgarfolk" av Paul Meijer
Granqvist]. (Barn IV:1)

Gift
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Almén, Hilma Elisabeth 1878-1972 (1901) ............................................................................................ 1
Moll, Emma Luliana 1813-1877 (2641) .................................................................................................. 2
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Sterky, Albrekt S. -1746 (2667) .............................................................................................................. 4
Sterky, Carl Gustaf 1782-1863 (2643) ................................................................................................ 2 3
Sterky, Carl-Edvard Teodor 1871-1946 (1900) ...................................................................................... 1
Sterky, Fredrik August 1813-1894 (2652) .............................................................................................. 3
Sterky, Gustaf Ludvig 1808-1892 (2640) ........................................................................................... 1 2
Sterky, Johan Gustaf Ludvig 1868- (2637) ............................................................................................ 1
Sterky, Johan Jacob 1745-1794 (2646) ................................................................................................... 3
Sterky, Tore Edvard Ludvig 1919-1988 (1085) ..................................................................................... 1
Sterky, Ulrik -1849 (2672) ...................................................................................................................... 3
Sterky, Victor Ludvig 1838-1876 (2638) ................................................................................................ 1
Wertmüller, Margareta Charlotta 1749-1800 (2650) ............................................................................. 3
Westerberg, Adolf Fredrik 1744-1801 (2649) ........................................................................................ 3
Westerberg, Maria Charlotta 1784-1855 (2644) .................................................................................... 3
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Engelbrekt (AB) ......................................................................................................................................... 1
Klara (AB) ................................................................................................................................................. 1
Oscar (AB) ................................................................................................................................................. 1
St Petersburg, RYSSLAND ................................................................................................................... 2 3
Stockholm ............................................................................................................................................ 1 2 3
Tyresö (AB) ............................................................................................................................................... 1
Uppsala domkyrkoförs (C) ........................................................................................................................ 1



Engelbrekt (AB).
RSV 018008.

Klara (AB).
RSV 018002.

Oscar (AB).
RSV 018011. X 6581421 Y 1630223.

Tyresö (AB).
RSV 013801. X 6571061 Y 1642467.

Uppsala domkyrkoförs (C).
RSV 038001. X 6639051 Y 1602482.
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