Sundström-are och Tornboda
1. Historien vid Tornboda
Den förste Sundström som bodde i Tornboda var Adolf Fredrik Sundström född 1853-07-31 i Turinge.
Han och hans hustru Hilda Carolina Johansdotter, född 1851-10-04 i Rogslösa i Östergötland, kom till
Tornboda Nr 1 från Nibble 1881. Både Nibble och Tornboda ägdes av Bogesund och arrenderades
båda av bonden Johan Erik Eriksson. Han hade gift sig 1871 med Augusta Vilhelmina Johansdotter en
äldre syster till Hilda Carolina också hon från Rogslösa i Östergötland.
Adolf Fredrik och Hilda Carolina lär känna varandra när de tjänar dräng resp. piga hos bonden i
Nibble. De gifter sig 1880-10-29 och flyttar därefter till Tornboda som arrenderas av samma bonde.
Troligen är då Adolf Fredrik statdräng. Från 1881 tituleras han Arbetskarl i husförhörslängden. De får
en son 1882-01-29 som döptes till Carl Herman. När han lagom lärt sig gå drunknade han i vattnet
utanför Tornboda 1883-08-16. Detta tog säkert föräldrarna hårt och har berättats om så även jag
hört det.
Nästa barn blir en dotter, Edith Carolina född 1884-10-26. Ytterligare en dotter Judith Maria föds
1887-12-05. Hon skall långt senare bli min mormor. Fler barn får dom inte. Men ändå så har namnet
Sundström blivit kvar på Tornbodas innevånare till 2000-talet.
Hemmet i Tornboda hörde nog inte till de rikare. Fader Adolf Fredrik var tvungen att vara
mångsysslare. Förutom dagsverken i jordbruket så hade han tidvis titel Båtbyggare och Snickare.
Edith fick redan vid unga år tjäna piga. 1901-1904 är hon piga vid Sundby gård inom Östra Ryds förs.
Där blir hon gravid och föder sonen Arvid Fritiof 1904-05-29. Hon flyttar därefter tillbaks till hemmet i
Tornboda. 1906-1907 är hon åter piga, nu hos famljen Piehl i Skafsjöholm. Sonen är inte med utan
stannar hos morföräldrarna i Tornboda. Edith får en andra son 1910-12-31 som döps till Olof August
Edvin men kallas senare Olle. Han föds i Överjärna. I födelseboken där finns anteckning att "Johan
August Eriksson erkänner faderskapet". Han är Ediths blivande make. Men de gifter sig inte förrän
1913-01-01. Varför Edith föder i Överjärna har jag inte begripit. Fadern till barnet Johan August
Eriksson bor på Möja tills de flyttar samman i Österåkers församling, Svinninge, Johannesberg, 1913.
Judith fick också tjäna piga tidigt. Som mycket ung hade hon uppsikt över höns och någon gris hos en
grosshandlare Kronlunds sommarställe nära Tornboda. Hans maka Elin har Judith kontakt med i
många år därefter. Jag har vykort till Judit från henne i behåll. 1905-1906 är hon piga vid Gåsvik.
Enligt traditionen är hon sedan piga hos Kronlunds inne i Frescati och där lär hon ha träffat blivande
maken Johan Bernhard Karlsson som hon gifter sig med i Östra Ryd 1908-12-27. Några månader
senare flyttar de samman i Flen efter att första dottern, Eva Linnea, fötts. Vi har i behåll en
dopklänning som enligt traditionen skänktes till Judit från Kronlunds inför dopet av Eva. Den har jag,
mina syskon och alla våra barnbarn burit också.
Jag lämnar systrarnas vidare historia här och försöker följa den fortsatta historien vid Tornboda.

Adolf Fredrik Sundström, makan Hilma Carolina samt dottern Judith Maria c:a 1907 vid Tornboda.

Adolf Fredrik dör 1914-04-04 på Vaxholms sjukstuga. Dödsorsak som är antecknad är "Varfeber,
Kallbrand, Åderförkalkning". Änkan Hilma Carolina lever till 1922-08-03 och bor kvar på Tornboda
troligen ensam. Hon dör i lunginfammation.
Ediths äldste son Arvid Fritiof flyttar från hemmet i Svinninge till Gröndalsholm i Östra Ryd
1918-05-06. Den gården ligger 3 km väster om Tornboda. Troligen hjälpte han änkan på Tornboda de
följande åren.
För tiden 1918 - 1930 finns ingen information tillgänglig.
Enligt Folkräkning 1930 bor Arvid Fritiof med familj i Tornboda.
Efter att min moster Helga Thunman i augusti 2011 varit vid Tornboda har jag fått reda på att efter
Arvid Fritiof har ytterligare tre generationer Sundström funnits vid Tornboda och snart blir det
kanske fyra.

2. Den förste Sundström
Den förste Sundström, i denna släkt, är fadern till Adolf Fredrik som omskrivs i föregående kapitel.
Han föds 1820 som Carl Eric Jansson. I 20-årsåldern kallar han sig Carl Eric Jansson Sundström och
senare slopar han Jansson. Han föds på Alby Herrgård där hans far Johan Jan Ericsson är
ladugårdsarrendator. Han arbetar först som mjölnare på Sundsörs Kvarn. Kanske det inspirerade till
namnet Sundström. Hantverkare och soldater tog gärna namn som anklöt till orten eller torpet. Han
gifter sig 1848 med Gustafva Jansdotter född 1820 i Taxinge. Då arbetar han vid Sundsörs Tegelbruk,
senare också vid Nykvarns Pappersbruk. Alla företagen i Turinge församling.
De får 5 barn som alla överlever till vuxen ålder :
Carl Gustaf
Johan August
Adolf Fredrik
Augusta Adolfina
Eric Axel

född
född
född
född
född

1848 i Turinge
1851 i Turinge
1853 i Turinge
1856 i Turinge
1862 i Turinge

död 1873 i Stockholm, Maria förs.
död 1899 i Vaxholm
död 1914 vid Tornboda i Östra Ryd
död 1942 i Blackstad i Södermanland
flyttar 1898 till Bodö i Norge

Alla utom Eric Axel har jag kunnat följa i detalj i min forskning. Det finns böcker att hitta över internet
om inflyttning i Bodö 1898 med han verkar inte komma fram. Han arbetar i Luleå 1890-1898 och är
ogift.
Även far och farfar till "den förste Sundström" har jag hittat i forskningen. Dock har jag inte hittat om
han hade några syskon.
Det finns fler idag levande Sundström från denna släkt. Bo Göran Sundströms syskon och ev. kusiner
har jag inte någon kunskap om.
Augusta Adolfina ovan föder före äktenskapet med Stignert en som Hugo som får efternamn
Sundström. Han gifter sig 1935 med Rut Elisabet Göransson f. 1891. Möjligen är de då redan för
gamla för barn. Han dör 1963 på Kungsholmen.
På nästa sida finns en stamtavla utgående från "den förste Sundström".
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Förklaring : Ett årtal som skrivs t.ex. 1943-1976- betyder
födelseår - gifte - medan t.ex. 1910-1972
utqan avslutande bindestreck betyder
födelseår - dödsår.

