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Judit Maria Sundström f. 1887-12-05 i Tornboda, Östra Ryd, Stockholms län 

 

Judit som senare blir min mormor föddes i ett torp på det s.k. Bogesunds-landet nära Vaxholm. 

Torpet Tornboda hörde till Nibble som i sin tur låg under Bogesunds Säteri.  

Fadern Adolf Fredrik Sundström, född 1853 i Turinge, Stockholms län, var vad man kan kalla 

diversearbetare. Han gjorde troligen tjänst på Nibble och odlade en del själv men han hade också 

titeln båtbyggare och snickare tidvis. 

Modern Hilda Carolina Johansdotter var född 1851 i Bårstad, Rogslösa socken, Östergötland, nära 

Omberg. Hon kom som piga 1871 till syster och hennes man på Nibble gård. Där träffar hon sin 

blivande make. Mer om Hilda och hennes systrar finns att läsa i min berättelse "Fyra systrar och en 

halvsyster". 

Familjen Sundström som den visas i mitt släktforskarprogram: 

 

Judit är yngsta barnet och har en tre år äldre syster. Systrarna kommer att stå varandra nära i hela 

livet även om stort avstånd separerar dem. De kunde haft en äldre broder men han drunknar bara ett 

och ett halvt år gammal redan 1883. 

Från Judits barndom vet jag inget. Men i februari 1897, 10 år gammal, skrivs hon in i Bogesunds 

Folkskola. Därifrån får hon efter 4,5 år ett slutbetyg daterat 1901-06-27. Där anges att hon "bevistat 

skolan 707 dagar". Betyget får anses mycket bra vilket stämmer bra med mina senare intryck av 

hennes vetgirighet.  

Betygsgraderna då är i fallande valör. 

Berömlig, Med utmärkt beröm godkänd, Med beröm godkänd, Med nöje godkänd, Godkänd. 

Hon får 6 st Med utmärkt beröm godkänd och 5 Med beröm godkänt. Sedan finns där 2 som är 

endast Godkänt i Sång respektive Gymnastik vilka båda förvånar. Mitt minne av mormor är att hon i 

köket gärna sjöng till arbetet både skillingtryck och läsarsånger. Jag har i behåll anteckningar på 

sångtexter hon skrivit ner. Jag har inte sett det men min mor har berättat för mig hur hon upp i hög 

ålder hoppade över gärdsgårdsledd utan att ta bort spångarna. Det bör varit c:a 1,50 m. Så spänsten 

fanns. 

 

 

Nedan en kopia av det kommenterade betyget. 
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Skolrådets ordförande som skrivit under betyget är den kyrkoherde, Henrik Germund Blumenberg 

som 1902-05-17 konfirmerar Judit i Östra Ryds kyrka. Konfirmationsbetyget är a (a högsta, d lägsta) 

enligt Konfirmationsboken för Östra Ryd 1902. 
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Det första foto på Judit och det enda på hennes föräldrar är troligen från tiden närmast efter 

konfirmationen c:a 1904. Det är deras stuga i Tornboda de står framför. 

 

 

 

 Jag har ärvt en vykortssamling efter mormor Judit med c:a 60 vykort hon fick från år 1900 och 

framåt. Under åren 1903 och 1904 har hon adressen Montebello, Tenö, Vaxholm. Montebello är ett 

sommarställe som ägs av sterbhuset efter Fritz von Dardel. Fritz von Dardel dog 1901. Han var 

konstnär, framför allt grafiker. Montebello bebos 1904 av en trädgårdsmästarfamilj. 

Församlingsboken anger inte att Judit bott där men hon fick vykort dit både 1903 och 1904. 

1905-1906 är Judit piga i Gåsvik hos en arrendator Ernst Johan Gustafsson. Detta är dokumenterat i 

Församlingsboken för Östra Ryd 1905-1915. 

1907 och 1908 får Judit åter vykort till Tornboda.  

En tradition jag fått från min mor är att Judit under sin tid på Tornboda hjälpte en grosshandlare Carl 

Kronlund och hans maka Elin Kronlund. De skulle haft ett sommarställe nära Tornboda där de också 

hade bl.a. höns som Judit skötte när de bodde i Stockholm. I Församlingsboken för Östra Ryd finns 

inte Kronlunds antecknade. Jag har inte kunnat finna var detta ställe skulle ligga. 
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Bild över Tornboda c:a 1910. 

 

Huset där familjen Sundström bodde är det lilla vita torpet uppe till höger. Det större huset med två 

skorstenar är möjligen det hus som Kronlunds hade. 

 

 

                   Judit troligen c:a 18 år gammal dvs ungefär 1905 
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  Judit och syster Edit, troligen c:a 1907 

 

Sommaren 1908 träffas Judit och hennes blivande make Johan Bernhard Karlsson. De kommer också 

varandra riktigt nära då deras första dotter Eva Linnea föds 1909-03-04. Hur och var de träffas är 

osäkert men det finns en tradition. 

Muntlig tradition säger att Bernhard var kusk 1908 hos grosshandlare Carl Kronlund i Frescati i norra 

Stockholm. Där skall Bernhard och Judit ha träffats. En komplikation är att enligt Rotemansarkivet 

bodde då familjen Kronlund i Saltsjöbaden. Men på något vis är Kronlunds inblandade då de senare 

skänker en dopklänning till dopet av Eva Linnea.  

Den blivande maken Johan Bernhard Karlsson bor 1906 i Åloppe, Nysätra församling. För 1907 och 

stora delar av 1908 är han där antecknad som "Obefintlig". Han återkommer till Nysätra en tid i slutet 



6 

av 1908 för att 1908-12-05 anlända till Hornsunds Säteri utanför Flen. Judit är nu gravid i minst 5:e 

månaden. Det blir bröllop i Östra Ryds kyrka 1908-12-27. Då måste Bernhard fått ledigt och åkt upp 

från Flen. Han flyttar dock direkt åter till Flen medan Judit stannar hos sina föräldrar tills dottern Eva 

Linnea föds i Tornboda, Östra Ryd 1909-03-04. Hon blir dock skriven i Flen då hon döps där  

1909-04-12. 

Familjens vidare gemensamma öden, fram till den mer permanenta bosättningen i Granlund, finns 

detaljerat beskriven i biografin för Johan Bernhard Karlsson (filnamn: BernhardBiografi.doc). 

Här ett kortare sammandrag av boenden : 

1909-04-12  till  1909-10-18 Hornsunds Säteri, Flen 

1909-10-18  till  1910-10-10  Hofra, Nyköping, Helgona församling 

1910-10-10  till  1912-10-30  Ene, Överjärna församling 

1912-10-30  till  1914-11-30  Herrestad, Toresunds församling 

1914-11-31  till  1917 Värsta, Häggeby församling 

1917              till  1919 Nöjet, Nederhassla, Häggeby församling 

1919              till  1921-03-31 Nybygget, Överhassla, Häggeby församling 

1921-03-31  till  1967-08-15 Granlund, Litslena församling 

Vid Nybygget, Överhassla, föds 1919-06-30 min mor Ingeborg Maria. 

Efter 7 år vid Granlund föds Sven Åke 1928-05-08. Då är redan Ingeborg 9 år och kommer att få vara 

lillpiga och se efter Åke vilket han inte kommer över under resten av livet. 

Slutligen föds Helga Ingegerd 1931-12-22. Från den födelsen har jag i lådorna efter mor och mormor 

hittat ett brev skrivet av Judit dagen efter födelsen : 

Uppsala den 23/12 1931 

Kära därhemma. Hur är det med eder. Hoppas det bästa. Jag har nu lyckligt gått igenom min 

resa. Det är en flicka. Jag kom alldeles lagom hit. Hon föddes igår kväll klockan 8. Jag har inte 

mer än sett henne i går kväll. Jag har inget att ge henne. Jag får ingen mat, bara grädde och 

vatten. 200 gram grädde och lika mycket vatten 4 gånger om dagen. I går fick jag bara en 

gång så jag är rysligt hungrig men det måste ju för äggvitan, jag har ju det i alla fall. Bena är 

ju bättre nu när jag ligger men händerna är så bulliga och det går så illa att skriva. Jag har ej 

sovit en blund ännu, natten var så hemskt lång men jag hoppas det skall bli bättre bara det ej 

blir för långsamt med äggvitan. Jag skriver så illa så det blir väl svårt att läsa. Ingeborg är väl 

snäll och skriver till mamma och talar om hur ni har det. Adressen är Akademiska Sjukhuset, 

Nedre BB sal 1, Uppsala. 

Hoppas lille Åke är snäll och Ingeborg hjälper tant allt vad hon kan och är snäll och duktig. En 

God Jul och de varmaste hälsningar till eder alla. 

Judit 
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Nu hade familjen blivit fulltalig. Så här visas antavlan i min släktforskning : 

 

Eva gifter sig redan 1930 med skräddaren Gustaf Alfred Lundin och flyttar till Tillinge. När Helga föds 

är där kvar 3 barn i Granlund att försörja för Bernhard och Judit. Hur klarade de det? Granlund var 

när det skapades som en avsöndring från Skolsta c:a 7 hektar. Förste ägare var en f.d. soldat Tibblin 

som troligen är den som säljer Granlund 1921. Troligen arrenderades under åren också extra mark. 

På den lilla gården fanns från början troligen minst en ko, höns och så småningom en häst. Grisar för 

husbehov föddes upp. Bernhard arbetade på vägbyggen för det mesta tror jag. Den som fick sköta 

djuren var Judit, så småningom med hjälp av barnen. Min mor Ingeborgs värsta mardröm livet ut var 

att hon glömt ge hönsen vatten och att hon kom och hittade dom livlösa allihop. 

Först år 1935 kan jag få lite uppfattning om vilka inkomster man hade. Jag har en liten handskriven 

kassabok som för det året är utförlig vad gäller försäljning av smör, ägg, kött och svamp. Från denna 

har jag summerat följande : 

Totalt för 1935 

Smör   78 kg c:a 2,60 kr/kg     

Ägg 175 kg c:a 1,20 kr/kg  

Kalvkött 235 kg c:a 1,30 kr/kg     (4 gödkalvar) 

Griskött   94 kg c:a 1,40 kr/kg     (2 grisar) 

Detta blir tillsammans c:a 850 kr i 1935 års penningvärde. Till detta kom intäkter från svamp och 

blommor. Här är ett brev, som belyser detta, skrivet av mor Ingeborg till en okänd Märta i november 

1931. Varför detta blivit kvar vet jag ej. Kanske det aldrig sändes. Mor är då drygt 12 år. Judit är 

gravid med Helga som föds i december! 

Jag tänkte jag skulle skriva och tala om vad vi har gjort i sommar. Det kanske skulle vara roligt för 

Märta att få veta. Vi har nämligen fått bra förtjänst och det har heller inte varit så tungt arbete. Vi 

har plockat svamp, bär och blommor. Vi började med murklor, det plockade vi bara 5,5 liter och fick 

30 öre/liter. När liljekonvaljerna var färdiga plockade vi de. Vi plockade omkring 200 knippor och fick 

20, 15 och 10 öre knippan. Plockade även andra blommor. När smultrona var färdiga plockade vi en 

20 liter. Men nu sist har vi plockat kantareller, och det  mer än Märta kan tro. Det har varit riktigt 

rikligt med kantareller i år. Vi har plockat 428 liter och fått 20 öre/liter utom de sista gångerna då vi 
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fått 35 och 40 öre litern. Vi har sålt åt Gustav Wetterholm och han har torgat i Stockholm. 

Kantarellerna har varat ovanligt länge i år. Och liljekonvaljerna var det riktigt gott om. Det har ju 

varit ett väldigt pickel att knippa och rensa blommor och svamp, men vi har hjälpts åt mamma och 

jag. Men med svampen hjälpte pappa oss med häst och vagn när de var som mest, annars hade vi 

fått bära den till Wetterholms. Jag hade ett långt sommarlov och hela dagarna på mig, men nu har vi 

börjat skolan igen. Som jag kanske talade om så hade vi en annan magister förra året för magister 

Hedlund är i Uppsala. Han hette Gunnar Andersson, men han var mycket klen och är nu dödsdömd, så 

vi var dom sista han var hos. Han är bara 26 år och har lungsot. Men nu har vi en ny som heter Arvid 

Eng.  

Ur den lilla kassaboken hittar jag två ytterligare uppgifter på svamp. Boken är förd av Ingeborg, tror 

jag, då summorna är uppdelade i "Mor" och "Jag" och jag känner igen handstilen. 

1931 plockar man 5,5 liter murklor för 30 öre/l och 428 liter kantareller för c:a 25 öre/l. 

1933 plockar man 23 liter murklor för c:a 50 öre/l och 316 liter kantareller för c:a 30 öre/l. 

1935 plockar man 24 liter murklor för c:a 55 öre/l och 160 liter kantareller för c:a 30 öre/l. 

Denna verksamhet fanns säker också under mellanliggande år och fortsatte även 1936 men där 

upphör kassaboken mitt under året. 

 

 

Vid Granlund c:a 1938. Bakre raden från vänster Ingeborg, Eva, Evas make Alfred, Bernhard, Judit, 

Judits syster Edit. Framere raden fr. v. Åke, Helga, Evas son Olle. 
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Ingeborg gifter sig 1940 i Litslena med Ernfrid August Eriksson från Högby, Nysätra. Ingeborg hade 

gjort pigtjänst där och träffat Ernfrid. De bosätter sig på Berga gård i Västerhaninge församling. 

Jag som skriver detta är deras son och föddes på Berga 1943. Jag hade som barn "dåliga luftrör" och 

det rekommenderades av doktor Wallerström i Västerhaninge att jag behövde miljöombyte. Detta 

fick jag tidigt i Granlund där jag troligen blev utackorderad under längre tider. Vi åkte tåg med ånglok 

från Östra Station till Grillby där Bernhard mötte med häst och vagn. Detta är så tidigt i mitt liv att jag 

har mycket dimmiga minnen. Troligen är de första minnena från slutet av 40-talet.  

Dagslunken i Granlund var att jag vaknade kanske vid 7-tiden på morgonen av att separatorn ljöd. Då 

hade Judit redan varit ut och mjölkat. Jag tror det fanns tre mjölkkor någon kalv och en häst då. Av 

den separerade grädden gjordes smör. Jag minns en stor smörkärna med ett gult runt keramikkärl 

(kanske en meter i diameter) öppet upptill, som snurrades runt med en vev. Olika verktyg kunde 

sättas ner i grädden och senare smöret. Smöret fick sedan lov att tvättas och saltas i ett stort kar och 

knådas så att vasslan kunde drivas ut. Av vasslan kokades messmör. Stora långkok som luktade illa. 

Långt in på 50-talet var det regel att mormor skickade kalsonger och en 1 liters sirapsburk med 

messmör som julklapp. 

Funnen figur på http://runeberg.org/nfcf/0066.html med principen för den smörkärna mormor hade: 

 

Men mormors smörkärna hade kärl i keramik. 

Kalven föddes upp på den skummade mjölken. Av oskummad mjölk satte mormor filbunke i små 

spillkummar i kallkällaren. Dessa smakade bättre än någon mjölkprodukt jag senare smakat.  
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Det fanns nog 100 höns som skulle matas och vars ägg togs om hand och såldes. Det var ständig 

spaning efter höken som flera gånger tog hönor. En gång, före min tid, hade Judit fångat en duvhök 

med bara händerna och vridit om nacken. Den fanns uppstoppad i finrummet. Även räven var ett hot 

för hönorna. En gång när jag var i Granlund och jag, Judit och Åke var i köket fick Judit se räven på 

gårdsplanen. Åke slet ner hagelbössan från väggen och sprang ut i farstun och skulle väl där ladda 

men halkar på trasmattan där och blir liggande platt på rygg och räven smet. 

Maken Bernhard var sjuklig i slutet av 40-talet. Mitt minne av honom då är att han för det mesta låg 

på sängen i sin kammare. Han hade bensår och lindade benen. Det luktade unket i kammaren. Något 

gemensamt sovrum fanns inte utan jag tror Judit sov i utdragssoffan i köket. Köket var i gammal stil 

med stor vedspis i ett hörn med stor murad spiskupa. När det var måltid stog alltid Judit vid spisen, 

möjligen med en talltik i hand. I första hand var det "karlarna" som skulle ha mat vid bordet. 

Bernhard dör 1950 och sonen Åke tar över gården. Boningshuset byggs om i slutet av 50-talet och 

Judit flyttar upp till den nu inredda övervåningen för ett lugnare pensionärsliv. Men hon var aldrig 

overksam. Det bästa hon visste var att resa och uppleva Sverige. 

Jag minns speciellt ett tillfälle 1964 när jag själv nyss köpt bil, en VW -59. Då gjorde jag, mor och 

mormor Judit en utflykt till Hovanäs vid Vättern. Judits mor Hilda var född där 1851 i Rogslösa 

församling i en stuga under Bårstad gård. Hilda kom 1871 till Bogesundslandet och om hon därefter 

var tillbaks till Rogslösa är inte troligt. Judit hade nog aldrig varit där. Men när vi väl var där kunde 

Judit berätta episoder från livet där. Stugan hade legat så nära vattnet att vid hårt väder på Vättern 

hade vågorna slagit upp mot förstubron på huset. Något hus hittade vi inte och jag har letat också 

senare men inget funnit. 

Sommaren 1967 är jag och min Birgitta nygifta. Vi är med mor, far och broder Börje på fjällsemester 

vid en fäbod vid Viksjön 1 timmes gångväg från Ljungdalen i Härjedalen. En dag var vi klara för utflykt 

till harrströmmarna för fiske men lyssnade först på nyheterna 12:30. Därefter lästes då en 

efterlysning upp som gällde oss. Vi förstod att det gällde mormor Judit. Vi fick vandra tur och retur till 

Ljungdalen för att ringa och få besked. Mormor Judit hade dött i sin säng på natten den 15 augusti. 

Vår semester avbröts. 
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