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Familjen Törnblom som var bosatta i Torpet Lugnet 1907-1955
Owe Eriksson och Leif Forsstedts intervju med
Bo Jonsson
En solig eftermiddag den 20:e mars 2019 hade vi
celebert besök i Torpet Lugnet då den f.d. floristen Bo
Jonsson (f 1951) berättade om sina förfäder som hade
varit bosatta i Torpet Lugnet. Bo hade tagit initiativ till
mötet och han hade med sig fina kort och diverse
underlag härrörande från sina förfäders tid vid torpet.
På bilden nedan finns tre generationer Törnblom
samlade. Snickaren Frans, som var gift med Klara
Törnblom, Bo:s morfars far. Frans och Klaras son
Ernst, som var gift med Inga, var Bo:s morfar och
mormor. Ernst var trädgårdsarbetare. Familjen
Törnblom bodde i Torpet Lugnet, troligen från 1907 ända till den 18/1 1954
då man flyttade därifrån. Far och son Törnblom var knutna till Hallunda
Gård som dagsverkstorpare fram till 1943 då dagsverk som betalningsform
upphörde. Sedan blev de arrendatorer och hade Hallunda gård som
arbetsgivare.

Från vänster Frans August Törnblom (1876-1948), Inga Törnblom (född Mattsson 18821960), Klara Törnblom (d 1956), sonen Ernst Edvin Törnblom (1900-1967), samt flickan
Ingrid Törnblom (1926-2001). Ingrid var Bo Jonssons mamma.
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Så här såg Torpet Lugnet ut under Törnbloms tid. Nuvarande köksdel fanns inte som synes
på bilden. Köket byggdes till 1938, då även ett förråd byggdes. Det fanns bara en skorsten
på huset, nu finns det två. En intressant detalj är en stege upp till en övervåning på nedre
bilden. Bilden troligen från 1910-talet.
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ELFSTA Tumba 14 Mars 1907
Arbetsbetyg
Torparen F.A. Törnblom, som
innehaft torpet Rönneboda
under Elfsta Gård sedan 14
mars 1899 till den 14 mars
1907. Törnblom har själv
utgjort
dagsverken
härför
under min ledning sedan 24
april 1904 har därvid uppfört
sig hövligt, ärligt och nyktert
samt till full belåtenhet utfört
alla honom av mig ålagda
arbeten, och jag kan därför hos
en och var till de allra bästa
rekommendationer.
För Elfsta Gård som ovan.
Herman Staf Arbetsrättare

Trädgårdseleven
Ernst
Törnblom som varit anställd
hos under-tecknad sedan den
1 November 1915 avflyttar
på egen begäran den 1 juni
1919. Törnblom har under sin
tjänstetid
deltagit
i
varjehanda trädgårdsarbeten
samt
med
flit
och
noggrannhet utför desamma.
Samt uppfört sig artigt och
nyktert och för övrigt på alla
sätt uppfört sig till min fulla
belåtenhet varför jag på det
bästa vill rekommendera
honom åt en och var
Hallunda den 1/11 1919
O F Olsson
Trädgårdsmästare

Kommentar: I bägge betygen står artigt/ärligt och nyktert. Kan det vara så att det vid
denna tid dracks en del så att man t.o.m. i arbetsbetyg framhöll att medarbetaren minsann
hade varit nykter åtminstone på arbetstid, eller hade nykter en annan innebörd;
balanserad, sansad, förståndig?
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Ernst Törnbloms
avlöningsnota från
Hallunda Gård från
oktober 1952.

Familjen
Törnblom
samlad
Från vänster Ernst och
Inga
Törnblom,
Bo
Jonsson,
Ingrid
och
Roland Jonsson och Bos
yngre syskon. Kortet är
taget omkring 1960.
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Bo Jonssons mamma Ingrid gick i Kyrkskolan, en byggnad som ligger mitt emot
Botkyrka kyrka. (Kan det vara felstavat?? står Bokyrka, borde vara Botkyrka).
Byggnaden finns kvar än idag och tillhör kyrkan.

En julhälsning till familjen Frans Törnblom i Lungnet (obs stavningen!)
från 22:a december1926.

