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EN TILLBAKABLICK
Åren rinner iväg med väldig fart, desto snabbare ju äldre man blir. Jag märkte
till min stora förvåning att det är 10 år sedan släkt- och bygdeforskningsflugan
landade i Borgå!
Hösten 2000 anordnade BMI en välbesökt föreläsningsserie kallad ”Släkten är
värst” med FL Mikael Korhonen som föreläsare. Intresset var stort och frågorna
många, kväll efter kväll. Till slut frågade Mikael Korhonen: ”Varför grundar ni
inte en släktforskarförening då ni är så många intresserade?”
Sagt och gjort - bland kursdeltagarna
fanns bl.a. Tor ”Tuttu” Falenius som sade
sig ha erfarenhet av att grunda föreningar
och han sade: ”OK vi sätter i gång, vem
kommer med? Jag lovar få i gång
föreningen men sitter som ordförande
endast 1 år”.
Då föreningen under åren vuxit och det
kommit många nya medlemmar som ej
vet hur det började, tänkte jag komma
med en liten historik:

Tor “Tuttu” Falenius

Till en början kallade vi oss Släktforskargruppen. Det första mötet hölls den 30
januari 2001 i pensionärshusets möteslokal på Adlercreutzgatan 11 med 15
personer närvarande. Man beslöt att hålla följande möte den 28 februari och det
hölls på Äppelbackens Servicecenter med ett tjugotal deltagare.
På mötet berättade Björn Rosqvist om programmet DISGEN, som han använde
i sin forskning. Nu beslöt man att med det snaraste bilda en förening med
namnet Borgånejdens släktforskare och att föreningen skulle registrera sig.
Den 29 mars hölls följande möte med 22 deltagare. Man beslöt att hålla fast vid
Grand som mötesplats och som mötesdag sista torsdagen i månaden. Torsten
Eriksson kom med förslaget att man skulle använda kombinationen släkt- och
bygdeforskare i föreningens namn och förslaget understöddes. Det slutliga
namnet slås fast i samband med registreringen.
Föreningen Borgå släkt- och bygdeforskare grundades och fick sina stadgar på
det konstituerande mötet den 31 maj. Till styrelsen för föreningen valdes Tor
Falenius (ordf.), Helena Kesävaara, Benita Mikander, Christoffer Sundberg och
Ulli Gabrielsson. Johan Ståhl medverkade som juridisk konsult i föreningen.
Vid styrelsens konstituerande möte den 28 juni 2001 valde styrelsen inom sig
Benita Mikander till viceordförande, Christoffer Sundberg till kassör och Ulli
Gabrielsson till sekreterare.
En knapp månad senare, den 17 juli 2001 skickades registreringsanmälan till
Patent- och registerstyrelsens föreningsregister och den 12 november samma
år kom anmälan i retur ”för komplettering”!
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På hösten år 2001 fick föreningen ett understöd på 7.500 mk från
Sparbanksstiftelsen i Borgå för att kunna köpa en läsapparat för mikrokort och
filmrullar. Apparaten köptes och placerades på landskapbiblioteket i Borgå med
den enda restriktionen att föreningsmedlemmarna skulle ha förtur till den. Då
apparaten var ledig var det fritt fram för vem som helst att använda den.
Sin första studieresa gjorde föreningen den 17 november 2001. Den gick till
Genealogiska Samfundets bibliotek i Helsingfors med 26 deltagare.
Vid årets slut uppgick medlemmarnas antal till 43.
I början av år 2002 kunde ordförande berätta att föreningens registreringsanhållan var godkänd med namnet Borgånejdens släkt- och bygdeforskare rf.
Verksamheten hade utvecklats till att bestå av medlemskvällar med föredrag av
medlemmar och utomstående föredragshållare. Exkursioner och utfärder hörde
också redan till programmet.
Inför årsmötet påminde ”Tuttu” om att hans ordförandeår går ut och att en ny
ordförande bör väljas. Han efterträddes av Ulli Gabrielsson med Benita
Mikander som viceordförande.
Under året hann föreningen göra studiebesök till landsarkivet i Tavastehus,
Borgå Gymnasiums anrika bibliotek med rektor Folke Nyberg som magnifik
ciceron, Hommanäs gård och lyssna till flera fina föredrag. Den 31 december
2002 var medlemmarna 51 till antalet.
År 2003 fortsatte i samma stil med föredrag av både medlemmar och
utomstående föredragshållare. Vi bekantade oss med såväl Brages pressarkiv,
Lovisa kyrka, Sarflax Gård med doktorinnan Katarina Michelsson som ciceron
och Riksarkivet i Helsingfors.
Då det fanns litet pengar kvar i kassan beslöt styrelsen i samråd och samarbete
med biblioteket att från landsarkivet i St. Michel beställa mikrokort för
läsapparaten. Nu beställdes Borgåkorten, som i detta skede var de viktigaste.
I oktober hände det, som fick föreningsmedlemmarna att hicka till, e-post från
Genealogiska Samfundets verksamhetsledare Leif Mether: ”Borgå har varit på
tapeten som nästa plats för den Finlandssvenska släktforskarkonferensen år
2004” lydde meddelandet.
I oktober bekantade Leif Mether sig med Grand i Borgå och konstaterade att
platsen var OK.
I november började vi planera - vem gör vad? Det skulle planeras program för
deltagarnas fritid, själva konferensprogrammet skötte Genealogiska Samfundet
om. För utställningen behövdes parkeringsutrymmen, ljud- och ljustekniker,
kaffeservering, informationsdisk, biljetter, garderob mm.
Verksamheten fortsatte år 2004 i gamla spår med ett stort undantag: XII
finlandssvenska släktforskarkonferensen den 28-29 augusti i Borgå. Information
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om konferensen gick i början av året ut till alla svenskspråkiga
släktforskarföreningar i landet. Senare även till dagstidningarna såväl svensksom finskspråkiga, till lokalradion och även till rundradion.
Konferensen besöktes av gäster från hela Svenskfinland, Danmark, Sverige
och USA, sammanlagt närmare 450 personer. Konferensgästerna kunde på
fritiden delta i olika program: besök i Runebergs hem, rundvandring i Gamla
stan, båtutfärd på Borgå å, mm.
För täckande av våra utgifter för konferensen anhöll vi om bidrag från Svenska
Kulturfonden (som beviljades).
Trots konferensplanering och annat hann föreningen på våren göra en utfärd till
Malmgårds slott, där vi blev vänligt mottagna av greveparet Kristina och Carl
Johan Creutz, och till Mörskom kyrka med kyrkoherden Markku Tommola som
kunnig ciceron. På hösten bekantade vi oss ännu med Genealogiska
Samfundets bibliotek.
En sk ”klippbok” anskaffades. I den limmas in fotografier, artiklar och annat som
har med föreningen och släktforskning att göra. En del av mikrokorten från
Pernå köptes också. Medlemsantalet hade nu stigit till 65.
En tanke som en tid legat och pyrt, hade nu mognat bland föreningsmedlemmarna: ”vi vill också ge ut en föreningsskrift.” Så skedde också med fint
textad ”logo” av medlemmen Brita Lindholm.
Följande år fortsatte vi vår verksamhet på samma sätt som förut: föredrag,
exkursioner och utfärder och anskaffning av mera mikrokort. Vårens exkursion
till Verla fabriksmuseum i Jaala, som hör till UNESCO:s världsarv, var i högsta
grad intressant liksom också höstens exkursion till Stensböle gård med
Christian Lindén som fin ciceron.
Men livet är inte alltid bara solsken - i september kom sorgebudet att Leif
Mether gått bort och i december vår mångåriga medlem och viceordförande
Benita Mikander ävenså. Medlemmarnas antal den 31 december 2005 uppgick
till 71 personer.
Årsmötet 2006 hölls den 30 mars, då också styrelsen konstituerade sig. Ulli
Gabrielsson fortsatte som ordförande, Annika Fredriksson inträdde som
viceordförande och Yngve Fredriksson som kassör.
Nu registrerades också en egen webbplats på adressen www.bsbf.net. Fina
föredrag fick medlemmarna igen lyssna till och exkursion gjordes till Svenska
Litteratursällskapets arkiv i Helsingfors. Mikrokortsinnehavet utökades. I
september hölls den finlandssvenska släktforskarkonferensen i Pargas, och dit
styrde 14 av föreningens 73 medlemmar kosan.
År 2007 valdes Lars J W Holm till ordförande för föreningen, Annika Fredriksson
kvarstod som viceordförande, Stina Visa fortsatte som sekreterare och Yngve
Fredriksson som kassör.
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Johan Ståhl redogjorde för de lagar och paragrafer, som gäller för en
släktforskare och Göran Lundsten från Helsingfors Släktforskare föreläste om
gamla handstilar.
Exkursion gjordes till Helsingfors stadsarkiv och några medlemmar deltog i
släktforskarkonferensen i Kottby. Merja Herranen guidade oss runt i den
renoverade Holmska gården i Borgå. Medlemsantalet hade stigit till 78
personer.
Året 2008 fortsatte i samma stil som tidigare år - föredrag och exkursioner:
Caroline Sandström: Östnyländska dialekter, Merja Herranen: Finska kriget
1808-1809 med anknytning till Borgå. Exkursion 1 till Riddarhuset i Helsingfors
med Gunilla Peräsalo som guide och exkursion 2 till Krigsarkivet i Helsingfors.
Lars Holm deltog i släktforskarkonferensen i Lapua den 7-9 mars 2008 samt
stora utskottsmötet i Tammerfors den 8 november 2008.
Årsmötet och styrelsens konstituerande möte hölls den 26 mars 2009. Ulli
Gabrielsson valdes till ordförande, Annika Fredriksson fortsatte som
viceordförande och Gunnevi Andersson tillträdde som ny sekreterare.
Kati Salos föredrag om skeletten, som grävdes upp på kyrkbacken i Borgå var
oerhört intressant, likaså föredraget av Odin Sjöholm om landbönder,
spannmålstorpare och kogubbar.
Exkursioner gjordes till lantdagsutställningen i Borgå och Egyptenutställningen i
Lovisa stads museum. Dessutom besöktes Lovisa Sjöfartsmuseum.
Föreningen gjorde en ekonomisk storsatsning genom att från St. Michel beställa
alla de mikrokort från omkringliggande församlingar vi inte ännu hade, då det
visade sig vara sista chansen att göra det. Medlemsantalet uppgick nu till 86
personer.
År 2010 satt den gamla styrelsen kvar. Vårsäsongen avslutades den 27 maj
med en rundvandring på Näsebackens begravningsplats med Benita Ahlnäs
som fin ciceron.
Den största ekonomiska satsningen, med bidrag av Konstsamfundet, gjordes
med dvd-inspelningen av ”En vandring i Gamla stan med minnesbilder från 30och 40-talet” Carl-Gustaf Alm och Bengt Andergård.
Benita Ahlnäs berättade om personligheter i Borgå, Maj-Britt Paro om
borgåsläkten Söderström och Linnéa Lindfors om sin bok: ”Rudom. Gårdar,
människor och livsmönster under 500 år.” På hösten gjordes en exkursion till
Nationalbiblioteket i Helsingfors.
Lars J W Holm deltog i bland annat Genealogiska Samfundets möten och
släktforskardagen i Lahtis den 23 oktober. Medlemmarnas antal vid utgången
av 2010 var 82.
Vid genomgång av gamla akter kan jag konstatera att vi under årens lopp fått
motta bidrag och understöd från Svenska Kulturfonden, Sparbanksstiftelsen i
Borgå, Svenska Folkskolans Vänner och Borgå stad.
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Mikrokorten finns i föreningens skåp på biblioteket (en del anskaffade av
biblioteket, en del av föreningen och en del gemensamt) och innehåller kort
över: Askola (bibl), Lappträsk (bsbf), Liljendal (bsbf), Lovisa sv (bsbf), Mörskom
(bibl), Orimattila (bibl), Pernå (bsbf), Borgnäs (bsbf), Borgå stad (bibl+bsbf),
Borgå lk (bibl+bsbf, Borgå fi förs. (bsbf), Buckila/Pukkila (bibl), Pyttis (bsbf),
Strömfors (bsbf), Sibbo (bibl).

Ulli Gabrielsson
ordf.
Borgånejdens släkt- och bygdeforskare rf

Nya ordförandens hälsning
Det är med glädje jag tar över ordförandeklubban i Borgånejdens släkt- och
bygdeforskare. Föreningen firar 10-års jubileum i år, och det bevisar att
föreningen har sin givna plats i Borgå. Vi har haft otaliga fördragare, både egna
medlemmar och andra experter, på våra medlemskvällar. Vi har besökt väldigt
många arkiv, muséer och andra
intressanta resemål under årens lopp. Medlemsantalet har stadigt ökat under
åren, från 15 ivriga grundare på det allra första mötet till över 80 medlemmar
idag.
Medlemskvällarna drar en jämn skara besökare, och utfärderna brukar vara
riktigt populära. Besökshäftet på biblioteket vid våra mikrokort och -läsare visar
att vi är mycket aktiva släktforskare. Vårt eget lilla bibliotek består redan av
många
intressanta böcker, som vi fått som gåvor. Jag uppmanar alla medlemmar att
utnyttja dessa våra "skatter"!
Jag hoppas att de kommande åren ska bli lika bra, om inte bättre, med
program som medlemmarna är intresserade av! Du får gärna ta kontakt med
mig eller styrelsen med kommentarer och idéer, förslag till föreläsare och
utfärdsmål, eller vad övrigt du kan tänkas ha på hjärtat!
Jag vill tacka alla författare för bidragen i denna årsbok. Då styrelsen i början
av året kunde konstatera att det inte inkommit några som helst bidrag, men att
medlemmarna gärna önskade sig en årsbok, krävdes det en duktig slutspurt.
Resultatet håller du nu i din hand, en riktigt lyckad årsbok!
Då jag kanske för många är rätt obekant ska jag här ännu kort presentera mig:
Jag är Borgåflicka sen födseln, jag har varit Svartbäck trogen, förutom
studieåren i Åbo. Jag är student från Borgå Gymnasium och filosofiemagister
från Åbo Akademi. Jag läste biokemi som huvudämne och jobbar nu på
Helsingfors Universitets medicinska fakultet som laboratorie-mästare. Jag
jobbar i en välmeriterad cancerforskningsgrupp, som undersöker genetiska
orsaker till ärftlig cancer. Min familj består av min man, en dotter, två söner,
hund och katt. Släktforskning började jag intressera mig för redan i mitten på
80-talet då min pappa fick en kortfattad antavla av en släktforskare.
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Men det gick ändå till år 2000 före jag tog mod till mig och gick på en
släktforskarkurs i Borgå (samma kurs som resulterade i att vi idag har denna
förening). Förutom släktforskning är min stora hobby motionsidrott. Jag sysslar
med bla skidåkning, jogging och orientering, och långlopp är min grej. Ett
korsstygnsbroderi har jag alltid på gång, att sitta sysslolös går inte för sig!
Naturen och havet drar mig till sig endera med båten, kanoten eller vandrande.
Martha har jag varit i 16 år, men under senare år inte så aktiv.
Min antavla kan du studera i denna årsbok.

Inga-Lill Svedberg, ordf.
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Tal av FM Göran Selén hållet på XII Släktforskarkonferensen i
Borgå 28.8.2004:
”Borgå och Borgåbor genom tiderna”
Det finns de som menar, att den första kända personen i den här bygden hette
Borg och att ån som flyter härigenom, och hela trakten, fick namn after honom.
Men det är nog ingenting som det är att tro på. Det är en upprepning av den
gamla sägnen om de tre vikingarna Helsing, Sibbe och Borg, som byggde
fästningar vid åmynningarna i östligare Nyland.
Däremot är det antagligt att namnet kom från en befästning som låg på den
istidskulle av sand som ligger strax norr om Gamla stan och som i dag heter
Borgbacken. De som har varit där vet att kullen är ganska hög och att krönet är
omgivet av två vallgravar, som otvivelaktigt är ett verk av människohand. Det är
en imponerande anläggning.
Frågan är när borgen byggdes. På sistone har vissa forskare – på ganska
svaga grunder- velat datera den till 1380-talet, Albrekt av Mecklenburgs tid.
Men i så fall kan inte Borgå ha fått namn efter den, för det här namnet förekom
första gången i en bevarad urkund redan år 1327.
Men det fanns en tidigare befästning från omkring år 900 på den här kullen,
enligt vad utgrävningar har visat, en stödjepunkt som vikingar tydligen använde
på sina färder i österled längs kusten. Men det är ovisst om den var så betydlig,
att benämningen borg kunde användas om den.
Jag är fortfarande fullständigt övertygad om att den vallgrav försedda borgen på
Borgbacken kom till efter andra korståget till Finland, Birger Jarls korståg
omkring 1230, och att den byggdes till skydd för de svenska nybyggare, som då
började invandra i större skala än förut och för den samhällsordning som då
byggdes opp.
Den första kända personen i bygden hette alltså inte Borg. Men i den urkund
från år 1327 som jag nyss nämnde förekommer namnen på fyra personer.
Andreas, broder till Simon Flaxöga, säljer sitt och sin broder Carolus gods i
Stensböle till kyrkoherden i Borgå, Henricus. Henrik blev sedermera kyrkoherde
i Kiikala och därpå i Hauho.
Men om de tre andra som nämns i köpebrevet vet vi ingenting annat än att
Simon Flaxöga tydligen brukade blinka mycket med ögonen. Kroppsliga
egenheter gav ofta upphov till binamn på personer.

Borgå är gammalt eller äldre
Vid tiden för det här köpet fanns alltså en kyrkoherde och en församling, en
socken- det var socknen som uppstod först, senare kom Borgå stad mitt i
socknen. Och den här staden är enastående så till vida, att den är den enda
staden i världen som på 100 år har blivit 300 år äldre.
Det hänger ihop så här. År 1846 firades i Borgå ett ståtligt 300-årsjubileum.
Utgångspunkten var de stadsprivilegier som Gustav Vasa utfärdat år 1546, de
var de äldsta privilegier man kände till och förmodligen de äldsta som fanns.
Men år 1946 hade kommunalpamparna fått tag i en avskrift av ett brev från
1698. I det här brevet sa stadsborna- när de var i strid med sockenborna om
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vem som hade mera rätt till kyrkan- att staden alltsedan sin fundation år 1346
hade deltagit i kyrkans underhåll. Det här årtalet trodde man på 1946- fast
brevet ju var skrivet 350 år senare och inte kunde ha något som helst rimligt
bevisvärde – och med stöd av det här firades 600-årsjubileum år 1946. Och
sedan dess har man envist firat flera jubileer med den här utgångspunkten, t.ex.
650-årsjubileum 1996. I uppslagsverk och turistbroschyrer har det brukat stå att
Borgå grundades 1346. Vid gamla bron har årtalet prunknat, i form av
blomsterrabatter. Det är bara det, att årtalet 1346 enligt samtliga, enhälliga
forskare är fel – det är uppenbarligen i brevavskriften en felskrivning för år
1546. Men försök nu få kommunala beslutsfattare att böja sig för
sakkunskapen.
Men att Borgå betraktades som en stad långt före 1546 är ändå helt klart.
Första gången Borgå uppträder som en stad i en urkund är 1387. Tydligen var
det så att det småningom i socknen växte upp en handelsplats och en kyrkby,
som sedan började kallas stad, till en början utan överhetliga privilegiebrev och
speciella ceremonier.
Intressant i det här sammanhanget är att det några kilometer längre norrut
längs ån, i Saxby, fanns en handelsplats, som antagligen var mycket äldre än
Borgå stad, att döma bland annat av att här hölls marknader till mitten av 1800talet och handelsmän från när och fjärran kom hit och åkte förbi stan med sina
båtar medan de förbittrade Borgåborna stod på stranden och såg på när skön
handel och sköna förtjänster gick deras näsa förbi.
Men det blev inte Saxby som blev bygdens stadssamhälle, tydligen för att byn
låg för långt från havet och ån grundades opp så att större båtar inte kunde ta
sig dit. Det blev Borgå stad, som låg närmare åmynningen och kring kyrkan och
vid stora landsvägen, som blev bygdens centrum. Och runtomkring låg den
stora Borgå socken, som i början sträckte sig ända från Vanda å i väster till
Kymmene älv i öster.
På den här tiden rådde en sträng arbetsfördelning mellan städer och landsbygd:
i städerna idkades handel och hantverk, på landet jordbruk och boskapsskötsel
och fiske, om det fanns förutsättningar för det. Men i Borgå socken sysslade
bönderna redan under medeltiden också med ”handel och sjöfart och lite
lurendrejeri”, som det hette i ett gammalt ordstäv. Stadsborna besvärade sig
upprepade gånger hos myndigheterna, men utan större resultat.
Sedan kom dråpslaget, då Gustav Vasa tog livet av hela Borgå stad år 1550.
Invånarna i de ”små fläckarna” Raumo, Borgå och Ekenäs fick order att flytta till
den nya staden Helsingfors. Och dit flyttade de, eftersom de annars riskerade
att mista huvudet. Men Borgå fick snart nya privilegier och levde upp igen som
en ”hålkakskommun”, för att använda ett modernt uttryck, med socknen runt
omkring på alla sidor. Det var mycket som staden och kommunen hade
gemensamt, t.ex. kyrkan, eftersom staden också var socknens kyrkby, och för
det mesta gick samarbetet utan komplikationer.
Från slutet av medeltiden och början av nya tiden finns en del namn på
personer antecknade i olika urkunder. År 1346 lovade exempelvis Ante och
Nicke från Borgå att betala 6 mark penningar till rådet i Reval; orsaken är
obekant. (Det är att märka, att de var från Borgå socken, någon stad fanns inte
ännu vid den här tiden.)
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År 1404 satt i nämnden vid ett fastighetsköp Anders Svarter, Lange Jöns, Jonas
Svartbäck, Martin i Kullo, Olof i Böle, Olau i Lippin, Peder i Kullo, Jösse
Botasson, Lauris i Fagersta, Jöns i Hommanäs, Påvel Teissala och Ebbe i
Skogorn. Men alla de här namnen är bara en rad av namn, om deras
innehavare vet vi ingenting. Från genealogisk synpunkt är de inte till stor glädje.
D.v.s. namnen på s.k. vanligt folk – det var annorlunda med högre stående
personer som det fanns mera biografiska uppgifter om. Sådana personer har
det funnits gott om i Borgåbygden. Här har funnits ett 70-tal herrgårdar, alltså
stora jordbrukslägenheter med representativa byggnader och högvälborna
ägare. Ett 50-tal av gårdarna finns kvar, fast flera numera har fått en annan
funktion eller har bara stommen kvar.

Militaristiska Borgå
Det finns i Uppsala en urkund från 1600-talet som säger: ”Detta är notabelt att i
ett rike gives en socken, Borgå socken, där icke mindre än åtta personer ådragit
sig uppmärksamhet på världsteatern”, med andra ord gjort sig internationellt
kända. Det här skrevs på en tid då krigiska bedrifter stod högt i kurs och det
främst var sådant som garanterade ära och berömmelse. Alla de här åtta var
officerare. Torsten Stålhandske, Arvid Wittenberg, bröderna Arvid Forsbus och
Mattias Forbes, kusinerna Karl Ruuth och Enevald Ruuth, Samuel Cockburn
och Fabian Berndes. Fyra av dem avancerade till överstar, tre till generaler och
en till fältmarskalk. Alla var faktiskt födda i Borgå socken, utom Cockburn, som
kom från Skottland men som hade tagit tjänst i Sveriges armé och som fick flera
hemman i Borgå socken som han själv betraktade som sin hemort. Trots att de
för det mesta vistades på slagfält långt borta från Borgå socken, glömde de inte
sin hembygd utan gjorde bland annat anmärkningsvärda donationer till kyrkan i
Borgå.
En berömd krigare i början av 1700-talet var partigängaren Stefan Löfving. Han
var född i Narva, som då låg inom Sveriges gränser och hans modersmål var
svenska, så han skrev sin kända dagbok på svenska, den som nu förvaras i
Borgå Gymnasiibibliotek och där berättar han om sina öden och äventyr som
partisan och spion i det ryskockuperade Finland under Stora nordiska kriget.
Han fick sedan Hommanäs i Borgå socken som boställe och han dog där och
begravdes vid kyrkans södra vägg.

Även lärdom i Borgå
Det här kriget slutade med freden i Nystad 1721 och den innebar att bl.a. Viborg
och Karelen måste överlåtas till Ryssland. Det var en stor förlust för Sverige,
men i Borgå var man inte missnöjd alls. För Viborgs biskopssäte flyttades till
Borgå och med det följde det gymnasium som alltid hörde ihop med ett stift. När
Borgå stift och Borgå Gymnasium grundades fick staden ett välkommet tillskott
av lärt folk och det bestod inte bara av biskopen och lektorerna utan också av
gymnasisterna som till stor del var rätt så mogna ynglingar och som gärna
deltog i kulturella och musikaliska aktiviteter. Borgå blev ett kyrkligt och kulturellt
centrum för hela östra halvan av Finland. Stadens och socknens näringsliv
fortsatte som förut men under slutet av 1600-talet inleddes en ny epok som
kulminerade vid mitten av 1700-talet.
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År 1639 fanns det en vävaremästare i Borgå stad men antalet ökade
successivt, så att det år 1738 fanns inte mindre än 48 vävaremästare i Borgå.
Alla hade ett flertal gesäller och lärlingar, så att antalet vävstolar uppgick till ca
200 när det var som störst. Linnetygerna från Borgå var välkända också i
Stockholm, det framgår bl.a. av en dikt av Anna Maria Lenngren år 1803. En
Stockholmsyngling står och sörjer över en finländsk flicka som har rest sin väg
med en skuta:

Men vad klagar jag – hon ju ej hör,
hur jag jollrar, jämrar mig och gråter.
Fattom mod! Med Borgålärft och smör
nästa flotta kommer hon väl åter.
År 1760 inträffade en katastrof, en eldsvåda, som började i ett kök på
Berggatan och ödelade två tredjedelar av stan. Det var inte första gången stan
hade blivit härjad av eld och brand, mest på grund av fiendens framfart. Men
den hade varje gång rest sig ur askan och så gjorde den också nu, så att den
rentav kunde fungera som ”rikets huvudstad”, så att säga, kring år 1790, då
hans Kongl. Maj:t Gustav III långa tider vistades i staden under kriget mot
Ryssland 1788-1790.
Fina gäster hade Borgå också 1809, då det hölls lantdag i staden och bl.a.
kejsar Alexander I kom på besök. Både kungen och kejsarn bodde i ett stenhus
på Ågatan, som därför sedan i folkmun började kallas ”Slottet”. Huset blev i
somras illa härjat av brand.
Det krig som fördes mellan Sverige och Ryssland 1808-1809 ledde till att hela
Finland ockuperades av fienden, som sedan behöll sin erövring och redan
innan fred var sluten kallades Finlands ständer till lantdag, som hölls i Borgå.
Egentligen borde den väl ha försiggått i Åbo, som hade betraktats som Finlands
huvudstad, men Åbo låg besvärligt långt borta för ryssarna. Helsingfors var en
småstad som nyligen brunnit ner. Närmast gränsen låg Lovisa men där hade
man inte kapacitet att ta emot hela lantdagssällskapet.

Lantdagen
Så blev det Borgå som lantdagen hölls i – här fanns tillräckligt många stora hus
för sammanträdena och inkvarteringsmöjligheter för deltagarna. Det är
knappast någon överdrift att säga, att lantdagen 1809 är det viktigaste som
någonsin hänt i Borgå när Finland genom lantdags- förhandlingarna fick en
vidsträckt självstyrelse innebar det utan tvivel att det första steget mot
självständighet var taget.
För gemene man märktes det inte så mycket av att Finland övergick från
Sverige till Ryssland, eftersom det gamla samhällsskicket fick bestå, med lagar
och religion, och de svenska pengarna var länge än fullgoda betalningsmedel.
Och handelsmännen i Borgå stad och bönderna i Borgå socken var glada över
att de kunde sälja varor och förnödenheter till den ryska militär som var
inkvarterad här. Och miltärorkestrarna bidrog till den musikaliska
underhållningen och damerna var förtjusta över att det anordnades baler och
fröknar och mamseller fick dansa med stiliga och belevade gardesofficerare.
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Trots alla förnäma deltagare i lantdagen, inklusive kejsaren, var den mest
omtalade en ung vacker flicka som hette Ulla Möllersvärd. Hon deltog i
lantdagsbalen, kejsaren dansade ivrigt med henne och la beslag på hennes
solfjäder - som nu finns i museet - och det tisslades och tasslades och somliga
påstod att kejsaren pussade Ulla bakom en dörr. Och det tisslades än värre, när
kejsaren besökte familjen Möllersvärd i Mäntsälä och Ulla blev hovdam i
Petersburg. Och skvallret brakade loss på allvar när hon ett par år senare gifte
sig med generalmajor Odert Reinhold von Essen - som med buller och bång
lämnade henne på bröllopsnatten! Ingen visste varför.
På äldre dar levde Ulla Möllersvärd i Borgå, ungdomens skönhet hade
försvunnit, hon var en gammal skrynklig gumma - och hon sa aldrig ett ord om
kejsaren eller von Essen, hon bevarade sina hemligheter. Fast Ulla och
generalen skildes åt så abrupt, så nu vilar de bara några meter ifrån varandra
på Näsebackens begravningsplats.
1800-talet blev i Borgå stormännens tid och alla var verksamma på kulturens
område.

Kultur Borgå
År 1837 flyttade Johan Ludvig Runeberg hit och blev lektor vid gymnasiet. I
Borgå var man fullt medveten om hur berömd han var - redan under sin livstid –
gymnasisterna och brand-kåren uppvaktade honom på födelsedagen och efter
hans död hölls stora fester varje år med omväxlande program, supé och bal.
Tyvärr har våra dagars kulturbyråkrater ändrat på traditionen.
Runeberg var ju inte född i Borgå men han bodde här större delen av sitt liv,
dog och blev begraven här. Däremot var Albert Edelfelt en äkta, infödd
Borgåbo. Han var född på Kiala gård som hans mamma hade ärvt. Kiala blev
sålt och i stället fick familjen Edelfelt sommarställe i Haiko. Dit kom Albert varje
sommar, där målade han många tavlor och där dog han. Hans pappa var
arkitekt och kom från Sverige men hans mamma var dotter till en köpman i
Borgå, och han var son till en soldat i Haraldsnäs som sedermera blev torpare i
Renum. Här fanns inga höga anor. Albert Edelfelt kände sig alltid som en
nylänning och Borgåbo, han kände gemenskapen med det enkla folket i den
socken som hans morfar hade kommit ifrån. En gång skrev han i ett brev till sin
mamma:”Modersmålet är en stor makt, det känns så tydligt. Och mitt
modersmål är ej den stockholmska svenskan, ej något skandinaviskt mål, utan
vår nyländska dialekt, endast den med dess tonfall, dess provinsialismer, dess
fel t.o.m. kan riktigt uttrycka mina tankar”.
Men dagens Borgåbor lever ju inte längre i Nyland, sedan galna byråkrater
hittat på att vi bor i det konstgjorda landskapet Östra Nyland. Så vi får
antagligen inte heller sjunga Nylänningarnas marsch, Det stormande havets
mäktiga sång, fast både text och melodi är skapade av Borgåbor.
När Albert Edelfelt hade varit gäst i ett slott utanför Paris skrev han:
”Landskapet är alldeles förtjusande. Det hela påminner mig, så löjligt det än kan
låta, om Kiala. I stället för ån – Seinen, i stället för Finnby – S:t Germain och i
stället för Borgå – Paris, samt sist och slutligen en fullkomligt rak alle som går
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direkt till Triumfbågen.” Att befinna sig på ett slott i Paris och tycka att det är
vackert för att det liknar Kiala - det visar en hembygdskärlek av stora mått.
Det finns för övrigt också andra vittnesbörd om att Borgåborna åtminstone
förrivärlden har varit besjälade av exeptionellt varma känslor för hembygd och
fosterland. Guss Mattsson skrev 1908 i ett resebrev från Chamonix i Frankrike
att han vid ett besök i en alpstuga ögnade i en gästbok och där hade två turister
från Borgå tecknat sina namn. Invid hade de skrivit Runebergs ord: ”Och fördes
jag att bo i glans bland guldmoln i det blå o.s.v/ till detta arma land ändå/ vår
längtan skulle stå.”. ”Besinna” skriver Guss Mattsson, ”att ha nått en av jordens
skönaste punkter, där blicken helt nära glider över dessa drömvita berg, bortom
dem blånar Italiens himmel och ned mot dalarna dallrar lyckans och fridens idyll
med färger och sorlande stämmor, att äga allt detta i ett enda fång och i samma
ögonblick skriva med bläck att man......längtar till Borgå, det är fosterlandskärlek.”
Det finns ett par bildhuggare från Borgå som är inte fullt så berömda konstnärer
som Albert Edelfelt, men närapå, nämligen Ville Vallgren som skulpterade Havis
Amanda på Salutorget i Helsingfors och skaldens son Walter Runeberg, vars
staty av fadern står i Esplanaden i Helsingfors och i Borgå. En berömd målare
var ju Lennart Segerstråle, en äkta Borgåpojke också han.
Bland författare kan man exempelvis nämna Johannes Linnankoski som
egentligen hette Vihtori Peltonen och var tidningsredaktör i Borgå och som
skrev Sången om den eldröda blomman. Werner Söderström åstadkom ett stort
lyft för den finskspråkiga litteraturen genom att grunda det förlag som gått under
benämningen WSOY. I Diktarhemmet har suttit en lång rad framträdande
finlandssvenska författare från Hjalmar Procopé till Christer Kihlman- fast ingen
av dem har förstås varit Borgåbo från början. På musikens område kan man
nämna Gabriel Linsén som var lärare i sång i gymnasiet och som har tonsatt
”Jag gungar i högsta grenen”, en av de allra mest sjungna sångerna i vårt land.
Det här är bara några få – litet slumpmässigt utvalda – utövare av konst och
litteratur som det har funnits och finns i Borgåbygden.
Det som jag har berättat har ju inte handlat så mycket om genealogi men min
uppgift var väl inte heller att hålla ett släktforskningföredrag utan att plocka fram
några korta glimtar från Borgåbygden under historiens gång. Om man gör ett
litet sammandrag kan man väl först slå fast att Borgå aldrig har varit någon liten
och obetydlig stad. Det var den inte för några hundra år sedan och det var den
inte på 1920-talet, när Hjalmar Procopé skrev så här i en dikt:

Väl är här småstadssmått i allt,
privat liksom offentligt,
och livet borde liksom ån
nog muddras upp ordentligt
Procopé var nog offer för ett litet missförstånd, nyinflyttad i Dikarhemmet som
han var.
Här fanns i stan på den här tiden en livlig handel och sjöfart så som det hade
funnits i flera hundra år och Borgåfartygen seglade på 1800-talet inte bara på
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Medelhavet utan också över Atlanten. Här växte fram industrier av olika slag,
bl.a. ångsågar och cellulosafabrik, bok-tryckerier och sportredkapsfabrik. Från
ett invånarantal på under 10 000 i seklets början har vi nu nått till mellan 40 000
och 50 000 sedan Borgå stad och Borgå landskommun slogs ihop år 1997. Och
här finns en jätteindustri i Sköldvik där olja förädlas och där vi har Finlands
största importhamn.
Och Borgå borna då? Vi är väl som folk är mest och om vi fortfarande
kännetecknas av utpräglad hembygds- och fosterlandskärlek vet jag inte.
Hjalmar Procopé som på 20-talet lite orättvist tyckte att Borgå var
småstadssmått, han gav ändå ett gott betyg åt stadens invånare

Så står det gamla oberört
av tidens lösa seder,
en bild av strävsamhet och tukt
och bergfast borgarheder.

Genealogiska Samfundets ordförande
Johan Ståhl öppnade den Finlandssvenska Släktforskarkonferensen i Borgå
2004

Föreningens ordförande Ulli
Gabrielsson hälsade deltagarna
välkomna till konferensen.

FM Göran Selén håller sitt tal för konferensdeltagarna.
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Vår kära “mossi”
Det har i år gått 100 år sedan Svea Enroth-Lindholm
föddes 16.9.1910 som tredje barnet i en syskonskara
på sex barn. Redan som barn var hon känd för sin
temperamentsfullhet och okuvliga energi. Dessa
egenskaper kom mycket väl till användning under
hela hennes levnadstid.
Hon utbildade sig vid Högvalla seminarium och
innehade ett flertal konsulentbefattningar inom olika
organisationer. Härigenom företog hon otaliga
demonstrationsbesök genom att resa runt på
landsbygden och för stora åhörarskaror ge
konsumentupplysning genom praktiska demonstrationer.
Hon verkade även som skribent i ett flertal tidskrifter,
oftast under signaturen “Ampra Sofi”. Hon var en
utmärkt talare och höll ofta radioföredrag.
Såväl i tal som i skrift kunde hon ibland “svinga brödkaveln”, men alltid i ett
välmenande, humoristiskt och upplysande syfte.
Det var så här som omgivningen uppfattade henne, men för min bror och mig
var hon vår kära moster eller “mossi”, som vi kallade henne. Hon hade inte
egna barn och eftersom vi var de enda syskonbarnen i släkten, så älskade hon
oss som sina egna barn. Vi besökte henne ofta och tillbringade många sommaroch vinterlov hos henne och hon var också en ofta önskad och välkommen gäst
i vårt barndomshem.
Mossi var inte en moster som skämde bort oss fullständigt. Nej, hon var ibland
mycket krävande och alltid rakt på sak. Jag minns speciellt en väldigt het och
torr sommar då jag var 4 år. Vattnet i brunnen hölll på att ta slut och mossi, som
var mycker rationell, tyckte att det fiffigaste var att jag gick helt utan kläder. Då
blev det ju inte heller någon tvätt. Men jag var lärd att ta stövlarna på mig då jag
sprang till grannen, för det var också en mycket ormrik sommar. Då jag kom till
grannen frågade hon: “Fryser du inte?”. “Nå nej”, sa jag, “jag har ju stövlar”.
Min bror och jag fick också hjälpa till med olika arbeten. Men mossi anpassade
alltid arbetet i förhållande till vår förmåga, vilket betydde att det oftast kändes
som en lek.Vi fick också mycket uppmuntran och beröm men ibland också
grälor. Det roligaste om somrarna var då vi efter utfört arbete fick göra glass i
glassmaskinen. Mossi hade ett stort isblock övertäckt av sågspån på ett litet
berg. Där hackade man loss några isklumpar och sedan vevade man på i
glassmaskinen. Jag gissar att mossi kokade en vanlig “äggvälling” som hon
kryddade litet extra med vaniljsocker, men för oss smakade glassen himmelskt
gott.
Många födelsedagar och högtider firades tillsammans och jag minns att vi t.o.m.
skaffade telefon enkom för att kunna ringa till mossi.
Under min studietid insjuknade mossi tyvärr i en mycket svår form av cancer,
men hon kämpade tappert mot sjukdomen. Läkarna gav henne två månader att
leva, men hon förlängde tiden till ett år. Men hon lät aldrig sjukdomen slå ned
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energin och livsmodet. Från sin sjuksäng skrev hon ännu ett flertal inlägg i olika
tidningar, där hon bl.a.
uppmärksammade behovet av att få vård på svenska och läkarnas och
sjuksköterskornas ibland omänskliga arbetsbörda.
Lugnt och sakligt talade hon om sin sjukdom och hon visste, att dagarna var
räknade.
I en radiointervju kort före sin död sa hon så här:” ...det finns ljusglimtar och
glädjeämnen och det finns andra som har det tusen gånger svårare. Vi har
invalider som legat trettio år utan armar eller ben. Vad är det då att ligga ett år
eller två...”
Vår kära mossi avled 17.11.1969 endast 59 år gammal.
Då min bror och jag i början av 2000-talet tömde vårt barndomshem fanns även
mossis arkiv bland min mors tillhörigheter. Vi konstaterade att arkivet var
synnerligen värdefullt och beslöt att donera arkivet till Svenska litteratursällskapet i Finland, Historiska och litteraturhistoriska arkivet (HLA).
Materialet består av en stor samling tidningsurklipp med kåserier och artiklar
samt manuskript till olika tal och radioföredrag om hushållsrelaterade ämnen.
Arkivet innehåller även broschyrer, småtryck och recept. Vidare finns en
klippbok, fotografier samt personliga handlingar och brev. Dessutom ingår
också texter av Ampra Sofi, vilka nypublicerades i Kuriren på 1990-talet med
kommentarer av min brors hustru.
Arkivet är nu fritt tillgängligt för allmänheten och för forskning.

Gunnevi Andersson
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Ellis Island – porten till drömmarnas land
Sommaren 2010 besökte jag Ellis Island tillsammans med familjen. Ellis Island
är en liten ö alldeles utanför Manhattan i New York. Vi åkte med färjan ut till
Frihetsgudinnan och därifrån vidare till Ellis Island. Vi tog ingen guidad tur utan
gick omkring i på egen hand. Att gå igenom museet på några timmar gav en
bra insikt i hur hela immigrationsprocessen gick till, men för att riktigt ta till sig all
information borde man ha varit där i flera dagar!
Ellis Island fungerade som USA:s immigrationscentrum från år 1892 fram till år
1954. Genom Ellis Islands portar har nästan 12 miljoner människor passerat för
att spridas över landet i den största massinvandringen världen har upplevt.
Rekordåret 1907 passerade strax över en miljon invandrare! Dagen det kom
flest invandrare var 17 april 1907, hela 11 747 st. Man räknar med att hälften av
Amerikas befolkning kan spåra någon förfader till Ellis Island! Ungefär en miljon
av invandrarna på Ellis Island kom från Sverige. Enligt uppskattning kom ca 280
000 invandrare från Finland, en stor del av dem finlandssvenskar speciellt från
Österbotten.

Huvudingångens markis av glas och metall är en kopia av originalet
Om ett fartyg hade patienter med gula febern eller kolera ombord, blåstes en
signal utanför hamnen och ett karantänfartyg kom och hämtade de sjuka och
förde dem till någon av karantänöarna. Passagerarfartygen anlöpte pirarna på
Manhattan. Därefter kontrollerades första och andra klass passagerare på
fartyget, då de ansågs vara ekonomiskt i bättre ställning och därmed inte skulle
komma att belasta det amerikanska samhället vad gäller sjukdom eller
kriminalitet. Hade dessa några oklarheter i dokumenten skickades de dock till
Ellis Island. Tredje klassens passagerare fördes med färja till Ellis Island för
noggrannare kontroll. I det stora trevåningshuset kontrollerades invandrarnas
få tillhörigheter i bagageavdelningen på första våningen. I trappan upp till andra
våningen stod läkare och tittade efter tecken på bl.a. lamhet, tung andning som
kunde indikera hjärtproblem och efter tecken på mental ohälsa. Vid denna korta
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ytliga kontroll (den s.k. sex sekunders kontrollen) markerade läkaren med krita
på kläderna de personer som såg ut att bära på någon sjukdom. Varje bokstav
stod för en viss sjukdom, t. ex. X för mental ohälsa, B för ryggproblem, H för
hjärtbesvär. Ungefär två personer av tio fick en bokstav ritad på kläderna och
skickades till utförligare undersökningar. Ögonläkare kollade framför allt om
invandrarna hade trakom, en ögonsjukdom som orsakar blindhet. Invandrare
med smittosamma sjukdomar förvägrades inresa och skickades tillbaka. Om
även övriga eventuella sjukdomar blev bekräftade eller om immigranten var för
sjuk och svag för att kunna arbeta, fick de inte komma in i Amerika. Sjuka barn
från 12 år eller äldre skickades tillbaka ensamma till sin hemmahamn. Barn
under 12 år som ej fick stanna var tvungna att ha minst en förälder med sig på
tillbakaresan. Många tårfyllda scener utspelade sig när en del av familjen måste
åka tillbaka. Ellis Island kallas både ”The Island of Tears” och ”Heartbreak
Island”.

Stora salen klarade av att granska 5000 invandrare per dag
I den stora salen, som även kallas registreringssalen, fick invandrarna köa i
många timmar för att komma fram till en inspektör, som gjorde en första
kontroll. I bästa fall kunde en
invandrare med god hälsa klara hela
granskningen på tre-fem timmar, men ofta kunde granskningen ta flera dagar i
anspråk. Inspektorn förhörde invandrarna utgående från uppgifterna i fartygens
manifestlistor, som fyllts i redan vid ombordstigningen av fartyget. Det var en
lista med passagerarnas namn och svar på 29 frågor. Inspektorerna hade hjälp
av tolkar, men namnen i listorna stavades ofta helt felaktigt p.g.a. språkproblem
och tidsbrist . Det kontrollerades att invandrarna hade tillräckligt med pengar för
att klara sig i det nya landet, man tog reda på vart invandrarna var på väg osv.
Invandrare som misstänktes bli en börda för samhället eller som hade olagliga
arbetskontrakt förvägrades inresa. Över 2 % av invandrarna fick aldrig tillstånd
att äntra landet.
Ellis Island är ett museum där stora delar av historien berättas med hjälp av
fotografier och inspelningar av invandrarna varvat med kläder, väskor,
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dokument m.m. I de mindre rummen finns utställningar om bl.a. läkarens och
tandläkarens undersökningsmetoder. I sovsalarna sov man som packade sillar i
flervåningssängar, män och kvinnor skilt för sig. Det finns utställningar med
statistik bl.a. varifrån invandrarna kom, hur många som kom ett visst år osv.

Utställning av bagaget
I huset fanns även järnvägskontoret där bl.a. billiga tågbiljetter bidrog till att
invandrare valde att resa till Kalifornien. På färjekontoret köpte man bl.a.
biljetter till New Jersey. På växlingskontoret kunde man växla guld, silver och
papperspengar till amerikanska dollar. Lunchboxar kunde köpas i matsalen.
Efter första världskrigets slut då USA:s inflytande växte och man började ha
ambassader
i
alla
världens
länder,
ändrades
immigrationsansökningsförfarandet. Invandrarna skulle före resan ansöka om
visum hos amerikanska ambassaden i det egna landet. Allt pappersarbete och
t.o.m. läkarundersökningar gjordes på ambassaderna. Det infördes också
kvoter för hur många invandrare som fick inresetillstånd till landet. Efter år 1924
var det endast personer som hade problem med dokumentationen,
krigsflyktingar eller förskjutna personer som stannade på Ellis Island. Centret
hölls dock öppet ännu under många år. Under andra världskriget var ön en
uppsamlingsplats för utländska fiender. Ön användes också som sjukhus för
återvändande skadade soldater och som träningsläger för flottan. Efter år 1954
övergavs ön och byggnaderna förföll.
År 1965 införlivades Ellis Island som en del av Frihetsgudinnans
nationalmonument. Åren 1976-84 förekom endast begränsat tillträde till museet.
Åren 1984-1990 genomfördes omfattande reparationer och det nuvarande
museet, Ellis Island Immigration Museum, öppnades 1990.
Utanför byggnaden finns ”American Immigrant Wall of Honor”, världens största
mur med ingraverade namn. Muren är en hyllning till immigranter av deras
efterlevande släktingar, man kan alltså köpa sig en ingravering för sina
förfäder. Muren var någonting som vi missade, då vi inte alls gick omkring
utomhus på ön, eftersom det öste ner regn över oss i flere timmar!
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En intressant interaktiv del av museet är avdelningen ” The American Family
Immigration History Center”. Där kan man på databaser leta efter information
om sin släkt. Där finns passagerarlistor på över 22 miljoner invandrare,
besättningsmän och andra passagerare som anlänt till New Yorks hamn och
Ellis Island mellan åren 1892 och 1924.
Eftersom jag inte har några riktigt nära Amerika-släktingar tog jag inte reda på
så mycket om möjligheterna att forska där, men avdelningen var välbesökt. Man
kunde också beställa fina diplom över sina förfäder och fartyget de reste med ,
vilket dock kostade skjortan!
Samma info hittas på hemsidorna och då jag nu har tittat lite närmare på
sidorna kan jag bara konstatera att det är relativt svårt att hitta sina släktingar
där. Många invandrare står med felaktigt namn, t.o.m. med fel nationalitet.
Databasen kräver att man skriver in åtminstone en del av efternamnet, och det
blir ju genast problem då det på ”amerikanska” kunde skrivas på hur många
olika sätt som helst! Man kan även söka i fartygsregistret, men då krävs det att
man vet med vilket av de tusentals fartyg släktingarna rest med och ungefärligt
datum när de anlöpt hamnen.

Länkar:
Ellis Island hemsida och databas: www.ellisisland.org
Passagerarlistor och passförteckningar i Finland: www.migrationinstitute.fi
Annika och Helen Larssons hemsida: www.ellisisland.se
Se även artikel i Sukutieto nr 4/2010 om Ellis Island: ”Amerikan taksvärkki”

Text och foton Inga-Lill Svedberg
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Göran Blomqvist:

Fotbollsproffs från Jonasbacken
Sportjournalistiken i de två – tidigare tre – lokaltidningarna i Borgå har under
åren haft sina högtidsstunder. Den har refererat olympiska bragder, finska
mästerskap i bandy, finska och nordiska mästerskap i cykling, världsrekord i
hinderlöpning 3000 m och mycket, mycket annat med lokal anknytning. Jag vill
här - med glimten i ögat – komplettera stadens idrottshistoria med en berättelse
från fotbollens värld ca 60 år tillbaka i tiden.

Det handlar om fotbollsklubben Derby med Jonasbacken som hemvist och den
”fotbollsliga” som växte upp kring den. Två saker var anmärkningsvärda. Dels
var klubben och hela ligan en produkt av några 11-12-åriga gossars brinnande
fotbollsintresse – ingen vuxen var nånsin involverad i verksamheten - dels
deklarerade man och förverkligade också att det var fråga om en professionell
liga enligt engelskt mönster. Professionalismen var relativt enkelt uppbyggd. Till
matcherna som spelades med fyramannalag tog varje spelare med sin slant.
Vid vinst fick man motståndarens slant, vid förlust blev man av med sin slant
och vid oavgjort tog spelarna i bägge lagen hem sina slantar. Jag kommer inte
ihåg vilka summor det rörde sig om – stora var de i ingen händelse – men jag
har på känn att de på något vis var ”indexbundna” till inträdesavgiften till de
ritade filmerna som visades på Bio Lux i Akilleshuset på Fänriksgatan.

Jag hade 1947 flyttat till Jonasbacken och adressen Villagatan 5 och samtidigt
börjat i Borgå Lyceum. Uppe på Villagatan 6 bodde klasskamraten Olli Reijonen
och nere på Edelfeldtsbulevarden 3 en annan klasskamrat, Lasse Forsblom.
Dessa två var talangfulla ynglingar, allmänt beundrade för sitt fotbollskunnande.
Det var därför ganska så ärofyllt för undertecknad att få vara med i det illustra
sällskapet. Ungefär året 1948 var det dags att bilda en egen klubb och den fick
namnet Derby County efter sin engelska förebild. När vi senare kom i kontakt
med engelska språket i lycéet framgick det att county betydde grevskap och det
begrep vi oss inte på. Det blev i stället FC Derby som i våra öron klingade helt
ståtligt. Ollis far ägde ett bokbinderi och klubben fick som donation ett
protokollshäfte med bruna läderpärmar. Det stod visserligen 1936 på pärmen
men årtalet var å andra sidan tryckt i guldtext så det var det ganska lätt att
överse med. En fin klubblokal fick vi ovanför vedboden i familjen Forsbloms
uthusbyggnad och där samlades vi titt som tätt till klubbmöten och friare
sammankomster.

Det visade sig att varken Olli eller Lasse var särdeles intresserade av
föreningslivets krassa rutiner så dom valde mig till sekreterare och för
enkelhetens skull konstateras det från ett möte 1949 att ”styrelseposterna
innehas av Göran Blomqvist”. Så skulle vi förstås ha ett klubbmärke och från
min prenumeration på rikssvenska Rekordmagasinet hade jag adressen till
firman Sporrong & Co. i Stockholm som tillverkade klubbmärken, medaljer,
bordsstandar, m.m. Jag skrev ett högtidligt brev till dem och bad om offert på ett
klubbmärke och fick som svar att firman på grund av anhopningen av
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arbetsuppgifter tyvärr inte kunde åta sig vårt uppdrag. Tyvärr har jag inte sparat
brevet, men jag vill minnas att jag redan då bakom de sirliga och artiga fraserna
tyckte mig ana skymten av ett leende.
Men till själva kärnan, fotbollsspelandet. Varje lag med självaktning måste ha en
träningsplan och vi hade en fin sådan på ängen utanför Lasse Forsbloms hem
på Edelfeltsbulevarden där nu Linnajoen ylä-aste finns. Ville vi ha omväxling i
dieten tog vi fotbollen under armen och travade i väg till ”Sågen”. Det var en
öppen gräsbevuxen glänta mitt inne i skogen, ungefär där Vårberga köpcentrum
nu befinner sig. För att komma dit skulle man gå över de öppna fälten där
bebyggelsen med Rönnvägen i mitten nu finns. Någon förklaring till namnet
”Sågen” fick vi aldrig, men det är ju fullt möjligt att där någongång i tiden hade
idkats sågverksamhet.

Träningen var alltså under kontroll, men man måste ju ha någon spela mot och
hur det nu kom sig växte det upp klubbar lite här och där i stan. Längre upp på
Jonasbacken bildades Bury av Keijo Pajunen och bröderna Lindholm. Det var
kraftiga gossar som vi ofta hade besvär med, men med hjälp av större tekniskt
kunnande drog vi oftast det längre strået. AIK hette ett lag i trakterna upp mot
gamla stan med talangerna Henry Ahlberg och Helge Rosqvist som
ledargestalter.Sedan fanns det Kenia och Sporting Club och ytterligare
åtminstone ett lag, vars namn jag inte mera kommer ihåg. Lagen bestod av en
målvakt och tre utespelare och vår matcharena var gamla sportis uppe på
Kvarnbacken, nu delvis bibliotekets parkeringsplats. Den var kanske inte
världens jämnaste och finaste fotbollsplan, men den var till formatet mycket
lämplig för våra behov och staden hade dessutom parkerat två uttjänta
bandymål där, vilket var helt perfekt för våra ändamål.

Så höll vi på något år med vår professionella liga och liksom i de större
sammanhangen förekom det också transfers, dvs. spelarövergångar. När något
av de konkurrerande lagen hotade Derbys ledande ställning köpte man helt
sonika bort deras bästa spelare och så var ledarpositionen ohotad en tid
framöver. Transfersummorna torde också ha varit ”indexbundna” till Bio Lux´
inträdesavgifter. Jag tror att det sedan var Akilles` B-juniorlag med
leksakshandlaren Torsten Bergman som lagledare som drog till sig de bästa
spelarna och gjorde att våra klubbar helt enkelt blev överflödiga. Det var ju
också så mycket roligare att spela på en större plan med flera spelare i lagen.

Såhär i efterhand kan man naturligtvis le gott åt hela företaget. Men jämför man
det med dagens sponsrade, vuxenledda och kostsamma idrottsverksamhet
finns där också ingredienser som är värda en viss aktning. Och med facit i
handen kan man konstatera att Derby och de andra lagen också lämnade
idrottsliga spår efter sig. Lasse Forsblom, Olli Reijonen och Olavi Laine spelade
senare alla fotboll på högsta nationella nivå i dåvarande mästerskapsserielaget
Kiffen, dvs. ”de svarta charmörerna” Kronohagens idrottsförening. En gosse vid
namn Jouko Pönniö spelade på finlandsserienivå i Helsingsforsföreningen
Ponnistus och Jouko var såtillvida unik att han var en produkt av Derbys
juniorlag (!) - en välskött klubb ska ju som bekant vårda återväxten. Så gjorde
också vi och grundade därför ett juniorlag, men innan fröna hade hunnit slå ut i
blom hade FC Derby redan upphört någon gång i början av 1950-talet. Men
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stommen i Akilles´ junior- och sedermera seniorlag rekryterades långt framöver
av det uppskattningsvis 30-tal gossar som var med då det begav sig.

Bildtext:
Tyvärr finns det inte något bildmaterial från proffsfotbollens glanstider. Vi får
därför nöja oss med denhär bilden av lyceigossar från ca 1950 där speciellt
den sittande främre gruppen innehåller många av fotbollsspelarna. Från
vänster: Kaj Kåhre, Boris Lindström, Lasse Forsblom, Olli Reijonen, Henry
Ahlberg, Rainer Johansson, Bo Simonsen, Fredrik Nymark och Olavi Sirén. I
den stående bakre gruppen ser vi bl.a. - huvudet högre än alla andra - den
framgångsrika bordtennisspelaren Torkel Grefberg längst till vänster med
skribenten framför sig. Tredje gossen från höger i bakre ledet är J.L.Runebergkaptenen Ingmar Gustafsson.
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Antavla Hans Vilhelm Grönqvist
1. Hans Vilhelm Grönqvist f 14.6.1944 i Borgå
Föräldrar
2. Harry Valdemar Grönqvist f 7.3.1914 i Tolkis, d 28.12.1991 i Borgå.
3. Elvi Josefina Backman f 27.7.1915 i Andersböle Nygård, d 22.5.1991 Borgå,
gifta 29.4.1939 i Borgå
Farföräldrar
4. Mauritz Wilhelm Grönqvist f 22.12.1881 Ebbo Box, d 29.12.1954 Lappträsk
5. Hilma Lydia Nyström f 13.12.1885 i Mörskom Övitsböle Tyskas, d 26.1.1967
Borgå, gifta 14.3.1909
Morföräldrar
6. Anders Vilhelm Ferdinand Backman f 13.12.1867 Norrveckoski Mattas d
23.11.1925 Andersböle Nygård
7. Fanny Josefina Bärlund f 24.7.1878 Andersböle Smeds d 11.9.1938 Borgå,
gifta 31.10.1895
Generation III
8. Otto Wilhelm Gustafsson Grönqvist f 3.1.1859 Ebbo Nybacka d 21.7.1936
Borgå
9. Emilia (Emma) Wilhelmina Löflund f 27.9.1851 Pirlax Erikas d 21.7.1926
Borgå, gifta 28.11.1880
10. Erik Wiktor Nyström f 14.2.1857 Orimattila Storby Mallus d 31.10.1938
Artsjö
11. Maria Alina Wikman f 27.8.1862 Orimattila d 30.6.1929 Artsjö. Gifta
31.10.1880 Orimattila
12. Anders Wilhelm Backman f 14.06.1841 Andersböle Nygrannas. d
19.02.1905 Norrveckoski Mattas. Bonde, nämndeman.
13. Eva Christina Stjernberg f 21.12.1839 Michelsböle Knutsbacka, d
10.10.1915 Norrveckoski Mattas. Gifta 29.09.1863
14. Gustav Adolf Carlsson Bärlund f 14.12.1843 Borgå, Michelsböle, Knuters d
06.02.1926
15. Fredrika Charlotta Mattsdotter f 18.09.1841 Borgå sn Norrveckoski Clemets
d 22.11.1920. Gifta 17.11.1867 Borgå sn
Generation IV
16. Gustaf Adolf Eriksson f 02.01.1820 Ebbo Landbondas d 20.12.1870 Ebbo
Landbondas
17. Stina Sofia Holmgren f 07.09.1832 Stensböle gård d 17.02.1895 Borgå 1qv
N:o 43,44.
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18. Anders Gustafsson Löflund f 20.03.1819 Kullo Grejus drängfogde d
14.10.1846 Gammelbacka gård
19. Helena Sofia Gustafsdotter f 03.06.1816 Svartså Nilsas. Gifta 29.03.1840
Skafvaböle, Baggas
21. Wilhelmina Nyström f ca 1830.
23. Helena Sofia Andersdotter f ca 1820
24. Anders Backman f 07.12.1816 d 30.09.1850 Andersböle Nygrannas
25. Anna Christina Mattsdotter f 22.05.1819 Kullo Nybondas. Gifta 02.07.1840
Andersböle, Nygrannas
26. Gustav Mattsson Stjernberg f 04.01.1802 Borgå sn Unas d 06.06.1883
Michelsböle Knutsbacka. Bondson och lotslärling Unas, måg och bonde
Michelsböle Knutsbacka.
27. Maria Johansdotter f 31.12.1804 Michelsböle Knutsbacka d 07.08.1863
Michelsböle Knutsbacka. Gifta 20.10.1829 Unas
28. Carl Eriksson Bärlund f 29.08.1815 Michelsböle, Knuters d 07.11.1887.
Sockneskräddare
29. Lovisa Mattsdotter f 26.07.1822 Michelsböle, Hornhattas d 09.08.1892.
Gifta 08.11.1840
30. Matts Carlsson. 02.01.1813 Borgå sn Saxby. landbonde på Klemets
31. Johanna Lovisa Krafvelin f 05.07.1810 Pernå Edö. Gifta 28.12.1834 Pernå
Tervike Siwars
Generation V
32. Eric Johansson f 27.09.1794 Sondby Backas d 08.01.1870
33. Maria Carlsdotter f 09.08.1794 Ebbo Landbondas d 01.04.1883. Gifta
06.10.1814 Sondby
34. Henrik Eriksson Holmgren f 13.12.1804 d 08.06.1860 Borgå sn Renum LillOllas
35. Anna Christina Enberg f18.08.1805 Kråkö, Dobbas. Gifta 31.10.1829
Stensböle gård
36. Gustaf Mattsson f 1775 Kullo Greijs d 17.01.1850 Kullo Grejus II.
rusthållare.
37. Anna Johansdotter f 15.11.1783 Kullå Storjontas d 18.02.1856 Kullo Grejus
II. Gifta 08.10.1807 Kullo Grejus.
38 . Gustaf Henriksson f 21.05.1790 Sibbo Paipis
39. Helena Andersdotter f 28.04.1792 Sillvik Nilsas d 08.11.1840 Borgå sn
Svartså Nilsas. Gifta 20.10.1814 Sibbo.
48. Henric Eriksson Backman. Hemmansägare, Brofogde, vic. Länsman f 1782
Söderveckoski Backas d 16.01.1847 Andersböle, Nygrans.
49. Helena (Lena) Isaksdotter f 04.04.1779 Kullo Smeds. Gifta 01.10.1807
Kullo, Smeds
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50. Matts Mattsson f 17.09.1786 Kullo Nybondas
51. Christina Sophia Eriksdotter f 29.10.1795 Michelsböle, Knuters d
15.05.1825 Kullo Nybondas. Gifta 16.10.1817 Kullo Nybondas
52. Matts Staffansson f 28.08.1760 Borgå sn Unas d 12.04.1808 Unas.
53. Maria Johansdotter Kullberg f 01.06.1764 Söderveckoski Philplåts d efter
1827 Unas. Gifta 12.10.1786 Unas.
54. Johan Eriksson f 29.05.1764 Michelsböle Knutsbacka Gammelknuts
d13.04.1842 Michelsböle Knutsbacka.
55. Helena Mattsdotter f ca 1759 Borgå Kullo Grejus d 02.07.1825 Michelsböle
Knutsbacka. Gifta 09.10.1792
56. Erik Eriksson f 14.08.1784 Michelsböle, Knuters d 13.07.1862 Michelsböle
Knuters.
57. Hedvig (Hedda) Eriksdotter f 01.02.1789 Sibbo Spjutsund Smeds. Gifta
19.10.1809 Michelsböle
58. Matts Ersson f 30.08.1784 Michelsböle, Hornhattas, bonde och
uppsyningsman, d 15.12.1834 Michelsböle Hornhattas
59. Maria Gustafsdotter f 24.09.1784 Andersböle, Smeds d 22.03.1837
Michelsböle Hornhattas. Gifta 15.10.1805 Michelsböle
60. Carl Johansson f 05.09.1776 Kiala Backaby
61. Anna Stina Andersdotter f 15.10.1784 Saxby Lamboas. Gifta 05.06.1804
Saxby
62. Johan Krawelin f 02.02.1785 Borgå Näse torp d 10.09.1853 Pernå Fasarby
Lillmaris.
63. Eva Stina Carlsdotter Idström f 05.11.1778 Pernå Idlax gård d 04.07.1846
Pernå Tervik Pryssas. Gifta 6.11.1809.
Generation VI
64. Johan Ersson f 20.10.1754 Sondby Backas d 28.03.1815 Sondby, Backas
65. Maria Knutsdotter Slott f 03.02.1751 Askola Nalkila d 31.03.1816 Sondby,
Backas. Gifta 27.10.1773 Sondby
66. Carl Johansson f 09.02.1768 Ebbo, Landbondas d 23.11.1813 Ebbo
Landbondas
67. Lena Carlsdotter f 09.12.1763 Ebbo Orras d 17.06.1836 Ebbo Landbondas.
Gifta 18.10.1792
70. Johan Enberg f troligen 03.06.1778 Stensböle gård d 18.01.1850 Kråkö
Källsund. Skräddare. Färjkarl 1850.
71. Maria Carlsdotter f 22.10.1781 Kråkö Dobbas d 10.02.1835 Kråkö Källsund.
Gifta 28.10.1802 Kiala
72. Mats Mattsson f 1741 Borgå Kullo Grejus d 15.11.1806 Kullo Grejus
73. Maria Gustafsdotter f 30.11.1749 Andersböle Smeds d 02.04.1816 Kullo
Grejus. Gifta 19.10.1769.
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74. Johan Henricsson f 25.09.1745 Kullo Storjontas d 08.01.1825 Kullo StorJontas.
75. Margeta Mattsdotter f 14.01.1746 Svartså Grindas. Gifta 02.06.1767
76. Henrik Kraftenberg f ca 1765. Siöform: 1790.
77. Anna Henriksdotter f 23.10.1763 Sibbo Paipis Smedens.
78. Anders Johansson f 22.09.1757 Borgå sn Sillvik Nilsas.
79. Helena Mattsdotter f 23.03.1760 Boe Långsveds torp. Gifta 24.10.1782
Sillvik Nilsas
97. Helena Mattsdotterf 13.08.1753 Norrveckoski Hannusas d 15.04.1800
Söderveckoski Backas.
98. Isak Mattsson f 28.10.1747 Kullo Nyby d01.02.1784 Kullo Smeds
99. Christina (Stina) Pettersdotter Lindman f 10.08.1750 Borgå stad d
10.01.1844 Andersböle Nygrans. Gifta 03.10.1776.
100. Matts Johansson f 17.09.1758 Kullo Nybondas d 07.02.1833 Kullo
Nybondas.
101. Catrina Mattsdotter f 22.06.1759 Kullo Lavers d 22.02.1846 Kullo Nyby
Nybondas Nybyggars rusthåll. Gifta 02.10.1783
102. Eric Johansson f 06.03.1756 Michelsböle, Cnuters d 12.04.1808
Michelsböle, Knuters.
103. Christina Mattsdotter f 13.05.1757 Michelsböle, Bellas d 15.03.1808
Michelsböle, Knuters. Gifta 23.10.1777.
104. Staffan Johansson f 1728 Unas d 08.08.1789 Borgå sn Unas
105. Maria Eriksdotter f 1729 Svartbäck Pedars d 20.02.1803 Unas. Gifta
04.10.1750
106. Johan Henriksson Kullberg f 1731 Norrveckoski d 17.12.1792
Söderveckoski Philström, båtsman 1753
107. Maria Nilsdotter Pihlström f 1735 Söderveckoski Pihlströms d 01.06.1805
Söderveckoski Philplåts. Gifta 16.12.1753 Norr Weckoski
108. Erik Johansson f 1733 d 14.02.1790 Michelsböle Knutsbacka
109. Christin Hindersdotter f ca 1735 S.Weckkoski d 03.07.1773 Michelsböle
Knutsbacka. Gifta 13.11.1750 Michelsböle
114. Eric Ericsson f 08.04.1754 Sibbo Spjutsund Kitsmeds d 1808 Sibbo
Spjutsund Smeds
115. Maria Christina Gustafsdotter f ca 1750 d 1809 Sibbo Spjutsund Smeds.
Gifta 17.10.1778 Sibbo Spjutsund Skogby.
116. Eric Ersson f 26.06.1747 Michelsböle Hornhattas d 14.06.1789
Michelsböle Hornhattas
117. Christina Johansdotter f ca 1760 Norrveckoski d 30.08.1830 Michelsböle
Hornhattas. Gifta 24.10.1780 Michelsböle
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118. Gustaf Gustafsson f 19.01.1753 Andersböle Smeds d 26.03.1831
Andersböle, bonde, sexman, uppsyningsman.
119. Maria Jonaedotter f 15.08.1761 Andersböle Påvals d 30.12.1829
Andersböle Smeds. Gifta 29.06.1780.
120. Johan Henriksson f 28.02.1747 Kiala Backaby torp d 13.01.1790 Kiala
Backaby torp
121. Anna Andersdotter f 30.05.1743 Söderveckoski Bryggars d 1790 Kiala
Backaby torp. Gifta 15.10.1769.
122. Anders Andersson f 06.10.1759 Saxby Hästläkars d Saxby Hästläkars
123. Lena Mattsdotter f 08.11.1762 Saxby Nikus d 19.02.1807 Saxby
Hästläkars. Gift 02.10.1783.
124. Anders Samuelsson Krafvelin. Dragon f 18.09.1749 Illby Crauwas d
27.04.1800 Pernå Tetom Slossbacka.
125. Maria Claesdotter Kravelin f ca 1754 d 25.07.1818 Pernå Kuskoski Broas.
Gifta 19.05.1771 Borgå stad.
126. Anders Jacobsson Idström f 1747 d 1789 Pernå Idlax Elosbacka
127. Anna Carlsdotter f 1756. Gifta 05.11.1775 Pernå Idlax.
Generation VII
128. Eric Simonsson f 1722 Borgå sn Brattnäs Qvipas d 22.04.1815 Sondby
Backas
129. Caisa Andersdotter f 1731 d 27.04.1820 Sondby, Backas Gifta 22.10.1750
Sondby
130. Knut Pehrsson Slott f 1697 d 20.06.1767 Askola Nalkila Haitis. Soldat
1743
131. Anna Nilsdotter f 1724 d 14.02.1787 Askola Jordansböle Närvis. Gifta
03.01.1743 Askola
132. Johan Jacobsson f 1732 Ebbo Landbondas d 1791 Ebbo Landbondas
133. Anna Eriksdotter f 1737 Gäddrag Mattas d 12.10.1800 Ebbo Landbondas
134. Carl Andersson f 1728 Ebbo Orras d 13.01.1796 Ebbo Orras.
135. Maria Henriksdotter f ca 1726 Borgå sn Renum Bäskas d 02.01.1801 Ebbo
Orras Gifta 28.10.1756
140. Jöran Enberg f 1747 d 30.11.1790 Haiko. smed 1787
141. Christina Johansdotter Forsström f 1743. Gifta 10.10.1775
142. Carl Johansson f 1752 d 19.07.1808 Kråkö Dobbas. landbonde på Dobbas
143. Ebba Eriksdotter f 07.02.1756 Kråkö Källsunds torp d 08.05.1808 Kråkö
Dobbas.
144. Mats Mattsson f 1714 rusthållare d 06.06.1791 Kullo Grejus
145. Anna Mattsdotter f 1714 d 25.03.1775 Kullo Grejus
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146. Gustaf Mattsson f 1724 Andersböle Smeds d 28.12.1790 Andersböle
Smeds
147. Anna Mattsdotter f 1729 d 02.12.1790 Andersböle Smeds
148. Henrik Mattsson f 1713 Kullo Storjontas d 21.04.1785 Kullo Storjontas.
rusthållare
149. Carin Mattsdotter f 1721 d 14.03.1789 Kullo Storjontas. Gifta 25.10.1744
Kullo
150. Matts Nilsson f ca 1712 Svartså Grindas d 30.09.1750 Svartså Upgrindas
151. Anna Henriksdotter f ca 1710 d 10.03.1762 Svartså Grindas
154. Henric Jacobsson f 1739 d 27.06.1801 Sibbo Paipis Lillsnickars. Smed
155. Anna Henricsdotter f 1736 d 1791 Sibbo Paipis Lillsnickars Gifta
26.10.1760 Sibbo
156. Johan Andersson f ca1731 d 21.11.1807 Svartså Nilsas
157. Anna Johansdotter f ca 1734 Borgå sn Sillvik Nilsas d 04.02.1812 Svartså
Sillvik Nilsas. Gifta 27.12.1756
158. Matts Andersson f ca 1733 d 08.03.1798 Boe Långsveds torp
159. Hedvig Mattsdotter f ca 1734 d 10.05.1814 Boe Långsveds torp. Gifta
07.10.1750 Boe
194. Matts Henriksson f 1731 Söderveckoski d 28.05.1800 Söderveckoski
Backas
195. Maria Johansdotter f 1729 Norrveckoski d 05.11.1803 Söderveckoski
Backas. Gifta14.09.1752 Söderveckoski
196. Matz Ersson f ca 1713 Kullo Smeds d 07.06.1758 Kullo Smeds. Bonde
197. Carin Ersdotter f 1719 d 1791 Kullo Smeds
198. Petter Simonsson Lindman f ca 1720. Skomakare
199. Greta Johansdotter f 1727 d 27.03.1799 Illby Fasas. Gifta 28.10.1742
Alkrogen
200. Johan Henriksson f ca 1720 d 16.02.1789 Kullo Nybondas
201. Greta Eriksdotter f ca1735 d 12.05.1808 Kullo Nybondas
202. Matts Mattsson f ca 1725 Kullo Lavers d 24.03.1799 Kullo Lavers
203. Anna Henriksdotter f ca 1729 Söderveckoski d 27.07.1764 Kullo Lavers.
Gifta 24.10.1750 Kullo
204. Johan Simonsson f ca 1715 d 02.03.1766 Michelsböle Knuts. bonde
205. Carin Ersdotter f ca 1734 Michelsböle Hornhattas d 28.09.1764
Michelsböle, Knuts. Gifta 08.11.1753 Michelsböle
206. Matts Mattsson f 1716 d 1791 Mickelsböle Bellas.
207. Johanna Eriksdotter f ca1731 Kullo Smeds d 05.09.1779 Mickelsböle
Bellas. Gifta 16.11.1749 Michelsböle
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208. Johan Johansson f ca1700 d 15.08.1768 Borgå sn Unas.
209. Maria Henriksdotter f 1705 d 18.04.1757 Borgå sn Unas.
210. Erich Christersson f ca 1683 d 06.01.1753 Borgå sn Svartbäck Pedars
211. Maria Mattsdotter f ca 1689 d 18.02.1774 Borgå sn Svartbäck Pedars
214. Nils Pihlström f ca 1690 d 1767 Söderveckoski Philplåts. Corpral
215. Anna Christersdotter f ca 1693 d 04.01.1751 Söderveckoski
216. Johan Olofsson f ca 1699 d 22.01.1766 Michelsböle Knutsbacka
217. Anna Mattsdotter f ca 1699 d 01.02.1787 Michelsböle Knutsbacka
228. Eric Henricsson f ca 1725 d före 1767
229. Anna Henricsdotter f 1723 d 19.07.1804 Sibbo Spjutsund Smeds. Gifta
23.10.1746 Spjutsund Kitsmeds
238. Jonas Jonasson f 04.03.1734 Sibbo Hijto d 30.10.1798 Andersböle Påvals
239. Carin Henricssdotter f 1739 d 28.01.1812 Andersböle Påvals Gifta
28.10.1760 Sibbo
240. Henric Henriksson f 1721 Kiala Backaby torp d 07.03.1804 Kiala Näseby
torp.
243. Maria Johansdotter f ca 1720.
244. Anders Mattsson f 1731 Saxby Hästläkars d 1790 Saxby Hästläkars
245. Anna Arfvidsdotter f 1731 Hindhår d 1786 Saxby Hästläkars. Gifta
12.06.1753
246. Matts Friedrichsson Freiberg f ca 1733 Saxby Nikus d 26.01.1773 Saxby
Nikus
247. Christina Hindersdotter f 1741 Bengtsby Hommas d 23.08.1809 Saxby
Nikus. Gifta 22.10.1761 Saxby
248. Samuel Matsson f ca 1710 Ilby Crauwas d före 1786. Bonde
249. Maria Johansdotter f 1713.
Generation VIII
256. Simon Henriksson f ca 1692 d 26.09.1742 Borgå sn Brattnäs Qvipars,
landbonde
258. Anders Henriksson f ca 1702 d 18.02.1770 Sondby Backas
259. Anna Henriksdotter f ca 1710
260. Petter Mårtensson f ca 1665 Askola Stigböle Slotts d 1733 Askola Stigböle
Slotts
261. Lisbeta Mattsdotter f 1683 d i mars 1741 Askola Stigsböle Slotts
264. Jacob Eriksson f ca 1713. Bonde, d 25.04.1758 Ebbo Landbondas
265. Anna Johansdotter f ca 1713 d 10.02.1788 Ebbo Landbondas
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266. Erik Hansson f ca 1705 Gäddrag Mattas d 1763 Gäddrag Mattas
267. Hebla Mårtensdotter f ca 1719 d 20.09.1775 Ebbo Landboas
268. Anders Mattsson f ca 1695 d före 1786. Bonde på Orras
269. Carin Mattsdotter f ca1698 Mörskom d 09.06.1752 Ebbo Orras
270. Henrik Andersson f ca 1700 d 20.04.1789 Borgå sn Renum Beskas.
271. Anna Johansdotter f ca 1709 Borgå sn Renum Bäskas d 12.02.1777
Renum Bäskas.
286. Erik Eriksson f ca 1720 d 12.07.1806 Kråkö Dobbas. landbonde
287. Greta Ersdotter f 1734 d 22.02.1800 Kråkö Dobbas. Gifta 18.10.1753
288. Matts Mattsson f ca 1679 d 30.09.1758 Kullo Grejus
289. Carin Thomasdotter f ca1679 d 08.04.1759 Kullo Grejus
292. Matts Andersson f ca1697 d 23.10.1775 Andersböle Smeds
293. Sara Ersdotter f ca 1690 d 12.02.1752 Andersböle Smeds
296. Mats Matsson f ca 1687 d 05.12.1747 Kullo Storjontas
297. Carin Thomasdotter f ca 1680 d 14.02.1754 Kullo Storjontas
310. Henric Ersson f 1708 Sibbo
311. Hebla Johansdotter f 1711 d 1804 Sibbo Nickby Dalas
392. Erich Hansson f ca 1687 Kullo Smeds d 19.03.1750 Kullo Smeds
393. Johanna Mårtensdotter f 1689 d 23.01.1754 Kullo Smeds
404. Matts Mattsson f ca 1693 Kullo Lavers d 09.09.1764 Kullo Lavers.
Rusthållare
405. Maria Hansdotter f ca 1708 d 31.03.1778 Kullo Lavers
408. Simon Mattsson f ca 1691 d 20.03.1758 Michelsböle Knuters. Bonde
409. Maria Jacobsdotter f ca 1701d 23.12.1769 Michelsböle Knuters
410. Eric Mattsson f ca 1700 d 11.03.1763 Michelsböle Hornhattas.
411. Anna Mattsdotter f ca 1705 d 17.08.1793 Michelsböle Hornhattas. Gifta
före 1734
476. Jonas Johansson f 1704 d 1785 Sibbo Hitå gård. Landbonde
477. Johanna Hindersdotter f ca 1705 d 1767 Sibbo Hitå gård
478. Anders Johansson f 1704 d 17.04.1768 Andersböle Påvals
479. Maja Henricsdotter f 1716 d 07.12.1802 Andersböle Påvals
492. Friedrich Markusson (Marci) Freiberg f ca 1709 d 27.11.1775 Saxby Nikus
493. Maria Arvidsdotter f ca 1720
494. Henrik Hansson f 1703 d 09.01.1763 Bengtsby Hommas
495. Maria Henriksdotter f ca 1703 d 28.01.1789 Bengtsby Hommas
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Generation IX
532. Hans i Gäddra f ca 1670.
542. Johan Henriksson f ca 1685
543. Carin Mårtensdotter f ca 1690 d 10.06.1761 Borgå sn Renum Bäskas.
576. Matts Eriksson f ca 1650 Kullo Grejus
809. Margeta Christersdotter f ca 1673 d 29.05.1743 Kullo Lavers.
821. Maria Andersdotter f ca 1681 d 23.02.1771 Michelsböle Hornhattas.
984. Markus Freiberg f ca 1670
985. Maria Andersdotter f ca 1671 d 18.01.1758 Saxby Nikus
988. Hans Ersson f ca 1654 d 13.04.1750 Bengtsby Hommas
989. Anna Ersdotter f ca 1670 d 03.05.1750 Bengtsby Hommas
Generation X
1152. Erik Mattsson f ca 1610
Generation XI
2304. Matts Eriksson f ca 1580.

Förutom egen forskning har jag fått uppgifter av Benita Mikander, Fredrikssons
och Sundbergs, för vilket jag är mycket tacksam.
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Antavla Inga-Lill Svedberg
Inga-Lill Maria Åberg. Fil mag, laboratoriemästare. Född 27.02.1968 Borgå lk,
Svartbäck.
Gift 03.07.1993 Borgå lk med Thomas Anders Svedberg. Pol mag,
inköpschef. Född 09.10.1968 Helsingfors.
Generation I

I:1 f
Stig Olof Åberg. Sjöman, handelsman. Född 08.09.1946 Sibbo, Bergarholmen.
I:2 m
Anna-Stina Maria Holmström. Butiksbiträde, handelsman. Född 16.03.1945
Borgå lk, Svartbäck.
Generation II

II:1 ff
Åke Bernhard Åberg. Skutskeppare. Född 03.07.1914 Sibbo, Skutholm. Död
31.03.1971 Sibbo, Nevas.
II:2 fm
Saga Emilia Åberg. Hembiträde. Född 27.09.1920 Sibbo, Träsk. Död
28.10.1982 Sibbo, Nevas.
II:3 mf
Frans Edvard Holmström. Jordbrukare. Född 25.03.1903 Borgå sn, Sköldvik
Gammelby. Död 27.06.1987 Borgå lk, Svartbäck.
II:4 mm
Majlis Sandell. Spädbarnsskötare. Född 04.03.1918 Hangö. Död 06.02.1990
Borgå lk, Svartbäck.
Generation III

III:1 ff f
Bertil Bernhard Åberg. Skutskeppare. Född 06.10.1883 Sibbo, Hitå. Död
25.10.1950 Sibbo, Skutholmen.
III:2 ff m
Elin Ingeborg Holmström. Född 21.04.1891 Sibbo, Komsalö. Död 28.04.1928
Sibbo, Skutholmen.
III:3 fm f
Johannes (Johan) Alfred Åberg. Fiskare. Född 26.09.1871 Sibbo, Träsk
Ållas. Död 16.01.1946 Sibbo, Träsk.
III:4 fm m
Elin Maria Sundström. Född 08.11.1877 Sibbo, Spjutsund Smeds. Död
22.04.1950 Sibbo, Träsk.
III:5 mf f
Matias Edvard Holmström. Torpare, jordbrukare. Född 25.02.1867 Borgå sn,
Kullo Nygranns. Död 27.03.1924 Borgå lk, Svartbäck.
III:6 mf m
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Ida Maria Juhanintytär. Född 16.03.1867 Mäntsälä, Nummi Juhola torp. Död
20.03.1945 Borgå lk, Svartbäck.
III:7 mm f
Emil Ernst Valfrid Sandell. Polis. Född 09.01.1886 Tenala, Lappvik Sågars.
Död 06.10.1966 Borgå lk, Svartbäck.
III:8 mm m
Aina Emilia Blomberg. Född 19.12.1884 Borgå sn, Åminsby Grindas. Död
23.03.1966 Borgå lk, Svartbäck.
Generation IV

IV:1 ff ff
Fredrik Viktor Åberg. Skutskeppare. Född 30.10.1849 Sibbo, Fagerö. Död
02.07.1910 Sibbo, Hitå gård.
IV:2 ff fm
Hilma Gustava Lönnberg. Skutskeppsredare. Född 12.10.1849 Sibbo,
Skutholmen. Död 18.03.1931 Sibbo, Hitå.
IV:3 ff mf
Karl Reinhold Holmström. Fiskare, sjöfarare, vakt, sjöforman. Född
15.08.1852 Helsingfors. Död 19.06.1933 Sibbo.
IV:4 ff mm
Hilda Sofia Lindström. Född 30.06.1857 Sibbo, Spjutsund Storsmeds Ådholm.
Död 04.12.1933 Sibbo.
IV:5 fm ff
Evert Mattsson Åberg. Se V:1.
IV:6 fm fm
Eva Charlotta Fredriksdotter Lindström. Född 12.09.1843 Sibbo, Träsk Ållas.
Död 07.11.1915 Sibbo.
IV:7 fm mf
Konstantin Wilhelm Sundström. Spannmålstorpare, skeppare. Född
28.04.1829 Sibbo, Massby Gumbo. Död 03.01.1886 Sibbo, Spjutsund Smeds.
IV:8 fm mm
Maria Lovisa Bernström. Född 15.05.1833 Borgå sn, Kullo Smeds. Död
05.08.1927 Sibbo.
IV:9 mf ff
Matts Holmström. Landbonde, spannmålstorpare. Född 09.06.1833 Borgå sn,
Kullo Nygranns. Död 11.03.1922 Borgå lk, Sköldvik.
IV:10 mf fm
Anna Lovisa Brandt. Född 16.04.1833 Borgå sn, Brattnäs Storkorsnäs. Död
01.04.1912 Borgå lk, Sköldvik.
IV:11 mf mf
Juhani Nils Matinpoika. Torpare. Född 21.07.1828 Mäntsälä, Nummis Juhola
torp. Död 10.07.1912 Mäntsälä, Juhola.
IV:12 mf mm
Edla Maria Antintytär. Född 10.06.1842 Borgnäs, Halkis Iso-Pentilä. Död
02.03.1869 Mäntsälä, Nummis Juhola torp.
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IV:13 mm ff
Isak Emil Sandell. Dagsverkare, sågensbas, lagerkarl. Född 16.04.1863
Tenala, Spjutsböle. Död 1896.
IV:14 mm fm
Anna Sofia Ohlsson. Född 10.06.1865 Tenala, Skogby bruk. Död 12.09.1933
Hangö.
IV:15 mm mf
Alexander Konstantin Blomberg. Stockförman. Född 29.03.1858 Borgå sn,
Svartså Brasas. Död 03.11.1943 Borgå lk, Åminsby.
IV:16 mm mm
Emilia Sofia Ismaelintytär. Född 16.05.1854 Borgnäs, Laha. Död 18.01.1933
Borgå lk, Åminsby.
Generation V

V:1 ff ff f
Evert Mattsson Åberg. Spannmålstorpare, sjöfarare, sjöforman, fiskare. Född
04.09.1821 Sibbo, Fagerö. Död 09.06.1897 Sibbo, Träsk Ållas.
V:2 ff ff m
Fredrica Lovisa Lindfors. Född 31.03.1817 Sibbo, Träsk. Död 25.02.1868
Sibbo, Träsk Thomasas.
V:3 ff fm f
August Lönnberg. Torpare, fiskare. Född 18.01.1819 Sibbo, Wiksund. Död
08.05.1881 Sibbo, Hangelby Martas.
V:4 ff fm m
Maria Löfblad. Född 17.08.1811 Sibbo, Hindsby. Död 11.03.1881 Sibbo,
Hangelby Martas.
V:6 ff mf m
Helena (Lena) Sofia Holmström. Född 10.03.1822 Sibbo, Söderkullaholm.
V:7 ff mm f
Isak Lindström. Spannmålstorpare, fiskare. Född 18.09.1824 Borgå sn, Pörtö.
V:8 ff mm m
Fredrika Hansdotter Sjöberg. Född 03.04.1828 Sibbo, Möholmen.
V:9 fm ff f
Matts Mattsson Åberg. Se VI:1.
V:10 fm ff m
Lovisa Carlsdotter. Se VI:2.
V:11 fm fm f
Fredrik Lindström. Sockenskräddare, spannmålstorpare. Född 10.05.1804
Sibbo, Box. Död 13.03.1868 Sibbo, Träsk Mattas.
V:12 fm fm m
Johanna Lovisa Carlsdotter Holmberg. Född 20.07.1800 Borgå sn, Wirvik.
Död 17.04.1870 Sibbo, Träsk Mattas.
V:13 fm mf f
Otto Wilhelm Sundström. Skutskeppare. Född 31.01.1806. Död 25.09.1829
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Sibbo, Massby Gumbo.
V:14 fm mf m
Anna Lovisa Andersdotter Arf. Född 19.04.1809. Död 06.04.1888 Sibbo,
Kallbäck Skraflars.
V:15 fm mm f
Anders Eriksson Bernström. Spannmålstorpare. Född 25.06.1805 Borgå sn,
Kullo gård, Peders torp. Död 25.12.1866 Borgå.
V:16 fm mm m
Maria Eriksdotter. Född 20.05.1804 Mäntsälä. Död 09.09.1846 Borgå sn,
Kullo.
V:17 mf ff f
Jonas Mattsson Holmström. Landbonde. Född 19.04.1796 Borgå sn,
Norrveckoski Lassas. Död 30.12.1871 Borgå sn, Kullo Nygranns.
V:18 mf ff m
Anna Stina Fredriksdotter. Född 24.05.1800 Borgå sn, Kullo Nygranns. Död
04.08.1836 Borgå sn, Kullo Nygranns.
V:19 mf fm f
Gustaf Adolf Brandt. Rusthållare. Född 14.09.1801 Borgå sn, Brattnäs
Storkorsnäs. Död 20.8.1861 Borgå sn, Brattnäs Storkorsnäs..
V:20 mf fm m
Anna Lovisa Carlsdotter. Född 21.11.1802 Borgå sn, Siggböle Jontas. Död
02.09.1857 Borgå sn, Brattnäs Storkorsnäs.
V:21 mf mf f
Matti Juhaninpoika. Torpare. Född 12.06.1794 Mäntsälä. Död 29.03.1862
Mäntsälä, Nummis Juhola torp.
V:22 mf mf m
Maria Matintytär. Född 1799.
V:23 mf mm f
Antti Heikki Antinpoika. Bonde. Född 29.09.1796 Borgnäs, Halkis Iso-Pentilä.
Död 23.03.1868 Borgnäs, Halkis Iso-Pentilä.
V:24 mf mm m
Greta Liisa Antintytär. Född 20.01.1798 Borgnäs, Halkis Silli. Död 05.02.1866
Borgnäs, Halkis Iso-Pentilä.
V:25 mm ff f
Isak August Sandell. Landbonde. Född 26.12.1832 Bromarv, Hangöby. Död
12.10.1875 Tenala, Lappvik Sågars.
V:26 mm ff m
Albertina Sandberg. Född 09.05.1833 Tenala, Spjutsböle.
V:27 mm fm f
Anders Olsson. Arbetskarl, skogsvaktare. Född 11.05.1832 Sverige, Wäse
Fagervik. Död 18.03.1910 Tenala.
V:28 mm fm m
Anna Larsdotter. Född 01.05.1832 Sverige, Fagervik. Död 22.04.1912 Tenala.
V:29 mm mf f
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Berndt Alexander Blomberg. Fiskare, spannmålstorpare. Född 31.10.1822
Borgå stad. Död 11.02.1905 Borgå sn, Åminsby.
V:30 mm mf m
Anna Christina (Stina) Johansdotter. Född 12.01.1821 Borgå sn, Krogsnäs.
Död 16.04.1876 Borgå sn, Åminsby Nybacka.
V:31 mm mm f
Ismael Matinpoika. Bonde, bolagsman, spannmålstorpare. Född 20.06.1824
Mäntsälä, Hirvihara Sukula Mariastad torp. Död 27.04.1868 Borgnäs, Koppsby.
V:32 mm mm m
Maria (Maija) Liisa Eerikintytär Willberg. Född 08.09.1824. Död 20.05.1868
Borgnäs, Koppsby.
Generation VI

VI:1 ff ff ff
Matts Mattsson Åberg. Fiskare. Född 15.10.1791 Hitis, Klemets. Död
27.03.1860 Sibbo, Fagerö.
VI:2 ff ff fm
Lovisa Carlsdotter. Född 02.12.1786 Kimito, Torsböle Nästgård. Död
02.10.1849 Sibbo, Fagerö.
VI:3 ff ff mf
Gustaf Mattsson Lindfors. Spannmålstorpare. Född 01.01.1783 Sibbo,
Löparö Christers. Död 09.02.1853 Sibbo, Träsk Thomasas.
VI:4 ff ff mm
Ulrica Ersdotter Eklund. Född 1788. Död 09.08.1833 Sibbo, Träsk Thomasas.
VI:5 ff fm ff
Jonas Mattsson Lönberg. Fiskare. Född 1776. Död 03.08.1852 Sibbo,
Eriksnäs gård.
VI:6 ff fm fm
Agneta Hindsberg. Född 1780. Död 25.03.1852 Sibbo, Eriksnäs.
VI:7 ff fm mf
Johan Löfblad. Spannmålstorpare, landbonde. Född 1774. Död 24.11.1817
Sibbo, Hindsby Göstas.
VI:8 ff fm mm
Sofia Larsdotter. Född 1774. Död 21.12.1836 Sibbo, Hindsby.
VI:11 ff mf mf
Henrik Hansson Holmström. Fiskare. Född 04.11.1790 Sibbo, Simsalö. Död
29.07.1862 Sibbo, Revsö.
VI:12 ff mf mm
Eva Stina Löf. Född 10.12.1798 Sibbo, Borgby Impas. Död 28.04.1867 Sibbo,
Revsö.
VI:13 ff mm ff
Johan Mårtensson. Holmvakt.
VI:14 ff mm fm
Anna Axelsdotter Lindström. Född 04.01.1792. Död 18.01.1864 Sibbo,
Spjutsund Storsmeds Ådholm.
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VI:15 ff mm mf
Hans Hansson Sjöberg. Fiskare. Född 22.11.1782 Sibbo, Simsalö. Död
05.09.1853 Sibbo, Komsalö.
VI:16 ff mm mm
Stina Danielsdotter. Född 1785. Död 06.1835 Sibbo, Komsalö.
VI:17 fm ff ff
Matthias (Matts) Andersson. Se VII:1.
VI:18 fm ff fm
Maria Jacobsdotter. Se VII:2.
VI:19 fm ff mf
Carl Mattsson. Se VII:3.
VI:20 fm ff mm
Lisa Johansdotter. Se VII:4.
VI:21 fm fm ff
Henrik Linström. Soldat. Född 1765. Död 13.01.1827 Sibbo, Box.
VI:22 fm fm fm
Lena Ersdotter. Född 1767. Död 30.06.1835 Sibbo, Box.
VI:23 fm fm mf
Carl Holmberg. Spannmålstorpare.
VI:24 fm fm mm
Johanna Johansdotter. Född omkring 1772.
VI:25 fm mf ff
Carl Gustaf Sundström. Sjukhuscommissarie. Född 28.07.1762. Död
08.10.1836 Sibbo, Sundom Granö.
VI:26 fm mf fm
Elsa Maria Quick. Född 1765. Död 16.03.1834 Sibbo, Sundom Granö.
VI:27 fm mf mf
Anders Arv. Torpare, fiskare. Född 1781. Död 16.09.1818 Sibbo, Massby.
VI:28 fm mf mm
Helena (Lena) Andersdotter. Född 28.03.1777 Sibbo, Pigby. Död 20.01.1851
Sibbo, Massby Kavalls.
VI:29 fm mm ff
Erik Eriksson. Torpare. Född 13.03.1778 Borgå. Död 30.07.1849 Borgå sn,
Kullo gårds torp.
VI:30 fm mm fm
Kristina Hindriksdotter Kullman. Född 11.12.1774 Borgå sn, Kullo. Död
12.11.1843 Borgå sn, Kullo, Peders.
VI:33 mf ff ff
Matts Mattsson. Frälselandbonde. Född 23.12.1767 Borgå sn, Norrveckoski
Knuts. Död 02.11.1826 Borgå sn, Norrveckoski, Lassas.
VI:34 mf ff fm
Catharina "Caisa" Andersdotter. Född 07.01.1768 Borgå sn, Söderveckoski
Clemets. Död 19.01.1834 Borgå sn, Norrveckoski Lassas.
VI:35 mf ff mf
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Fredrik Arvidsson. Född 25.07.1758 Borgå sn, Mickelsböle Stens. Död
15.09.1826 Borgå sn, Kullo Nygranns.
VI:36 mf ff mm
Maria Jacobsdotter. Född 1775 Borgå sn.
VI:37 mf fm ff
Fredrik Johansson Brandt. Rusthållare. Född 25.09.1769 Borgå sn, Brattnäs.
Död 07.09.1813 Borgå sn, Brattnäs Korsnäs.
VI:38 mf fm fm
Helena (Lena) Jacobsdotter. Född 12.03.1778 Borgå sn. Död 13.03.1840
Borgå sn, Brattnäs Storkorsnäs.
VI:39 mf fm mf
Carl Henriksson. Bonde. Född omkring 1772 Borgå sn.
VI:40 mf fm mm
Maria Mattsdotter. Född omkring 1772.
VI:45 mf mm ff
Anders Erikschson.
VI:46 mf mm fm
Anna Mattsdotter.
VI:47 mf mm mf
Antti Matinpoika. Bonde Borgnäs, Halkis, Silli.
VI:48 mf mm mm
Greta Henrikintytär.
VI:49 mm ff ff
Anders Eriksson Sandell. Landbonde. Född 13.11.1795 Tenala, Lappvik
Grabbers. Död 06.05.1877 Tenala, Harparskog.
VI:50 mm ff fm
Ulrika Gustafsdotter. Född 17.12.1798 Bromarv, Östanberg. Död 01.02.1891
Tenala, Harparskog.
VI:51 mm ff mf
Johan Fredrik Magnusson Sandberg. Landbonde. Född 27.04.1793 Tenala,
Giermondby Westergård.
VI:52 mm ff mm
Lovisa Henriksdotter. Född 06.03.1793 Tenala.
VI:58 mm mf fm
Hedda (Hedvig) Enholm. Född 10.12.1797 Borgå sn, Emsalö.
VI:59 mm mf mf
Johannes (Johan) Jacobsson. Landbonde. Född 25.11.1791 Borgå sn, StorKrogsnäs. Död 29.09.1824 Borgå sn, Stor-Krogsnäs.
VI:60 mm mf mm
Maria Simonsdotter. Född 13.04.1790 Borgå sn, Warlax Orras.
VI:61 mm mm ff
Mats Karlsson.
VI:62 mm mm fm
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Lisa Åman.
Generation VII

VII:1 ff ff ff f
Matthias (Matts) Andersson. Bonde. Född 19.03.1758 Hitis, Klemetis. Död
28.03.1796 Hitis, Klemits.
VII:2 ff ff ff m
Maria Jacobsdotter. Född 12.04.1769 Hitis, Stubbnäs. Död 25.02.1847 Hitis,
Klemes.
VII:3 ff ff fm f
Carl Mattsson. Bonde. Född 07.05.1761 Kimito, Gunby.
VII:4 ff ff fm m
Lisa Johansdotter. Född 01.12.1763 Kimito, Torsböle Nästgård. Död
07.04.1828 Kimito.
VII:5 ff ff mf f
Matts Andersson. Torpare, landbonde. Född 1748 Sverige. Död 26.05.1802
Sibbo, Löparö.
VII:6 ff ff mf m
Sophia Andersdotter. Född 01.09.1752 Sibbo, Sundom gård. Död 31.12.1828
Sibbo, Löparö.
VII:21 ff mf mf f
Hans Hansson. Fiskare. Född 03.05.1752 Sibbo, Sundom Granö. Död
12.11.1807 Sibbo, Simsalö.
VII:22 ff mf mf m
Maria Hansdotter. Född 1756. Död 12.08.1809 Sibbo, Simsalö.
VII:23 ff mf mm f
Matts Löffeldt-Löf. Torpare, arrendator. Född 28.10.1771 Sibbo, Box Soldats.
Död 01.08.1829 Sibbo, Mårtensby Kärras.
VII:24 ff mf mm m
Brita Stina Johansdotter Björkman. Född 11.09.1778 Sibbo, Mårtensby
Byända. Död 04.05.1856 Sibbo, Mårtensby Måsas.
VII:29 ff mm mf f
Hans Johansson.
VII:30 ff mm mf m
Maria Hansdotter.
VII:33 fm ff ff f
Anders Johansson. Se VIII:1.
VII:34 fm ff ff m
Karin Larsdotter Nybondas. Se VIII:2.
VII:35 fm ff fm f
Jacob Andersson. Se VIII:3.
VII:36 fm ff fm m
Lena Jacobsdotter. Se VIII:4.
VII:37 fm ff mf f
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Matts Carlsson. Se VIII:5.
VII:38 fm ff mf m
Karin Johansdotter. Se VIII:6.
VII:39 fm ff mm f
Johan Pehrsson. Se VIII:7.
VII:40 fm ff mm m
Stina (Kirstin) Gustafsdotter. Se VIII:8.
VII:53 fm mf mf f
Johan Johansson Arv. Fiskare. Född 1758. Död 10.09.1822 Sibbo, Massby
Kavalls.
VII:54 fm mf mf m
Anna Caisa Johansdr Löflund. Född 1753. Död 02.11.1823 Sibbo, Massby
Gumbo.
VII:55 fm mf mm f
Anders Jacobsson. Torpare. Född 1731. Död 1811 Sibbo, Pigby.
VII:56 fm mf mm m
Maria Ersdotter. Född 1750. Död 17.02.1830 Sibbo, Kyrkoby Torpet.
VII:57 fm mm ff f
Erik Mattsson.
VII:58 fm mm ff m
Anna Hansdotter. Född 1753.
VII:59 fm mm fm f
Henrik Johan Kullman. Dragon. Född 1744.
VII:60 fm mm fm m
Maria Andersdotter. Född 1742. Död 27.05.1792 Borgå.
VII:65 mf ff ff f
Matts Jonasson. Landbonde. Född 1734 Borgå sn, Norrveckoski Lassas. Död
27.11.1802 Borgå sn, Norrveckoski Lassas.
VII:66 mf ff ff m
Carin Eriksdotter. Född 1741 Borgå sn, Mickelsböle. Död 22.02.1806 Borgå
sn, Norrveckoski Lassas.
VII:67 mf ff fm f
Anders Henriksson. Bonde. Född 1725 Borgå sn, Söderveckoski Clemets.
Död 21.12.1788 Borgå sn, Söderveckoski Clemets.
VII:68 mf ff fm m
Carin Mårtensdotter. Född 1728 Borgå sn, Söderveckoski. Död 06.12.1789
Borgå sn, Söderveckoski, Clemets.
VII:69 mf ff mf f
Arvid Arvidsson. Skräddare. Född omkring 1749 Borgå sn. Död 15.02.1796
Borgå sn, Mickelsböle Stens.
VII:70 mf ff mf m
Anna Eriksdotter. Född omkring 1750.
43

VII:71 mf ff mm f
Jacob Johansson. Bonde. Född 1749 Borgå sn, Kullo Nygranns. Död
21.01.1824 Borgå sn, Kullo Nygranns.
VII:73 mf fm ff f
Johan Brandt. Rusthållare. Född 1721 Borgå sn. Död 24.05.1776 Borgå sn,
Brattnäs Storkorsnäs.
VII:74 mf fm ff m
Caisa Jöransdotter. Född 1727 Borgå sn. Död 27.10.1795 Borgå sn, Brattnäs
Storkorsnäs.
VII:97 mm ff ff f
Eric Ersson. Bonde.
VII:98 mm ff ff m
Anna Thomasdotter.
VII:101 mm ff mf f
Magnus Henriksson Sandberg. Båtsman, nybyggare, bonde. Född
05.12.1766 Tenala, Giermondby Norrgård.
VII:102 mm ff mf m
Maria (Maja) Hansdotter Nyman. Född 05.07.1762 Tenala. Död 25.03.1833
Tenala, Spjutsböle.
VII:115 mm mf fm f
Johan Enholm. Soldat.
VII:116 mm mf fm m
Maja Greta (Maria Margareta) Andersdotter. Född 1769 Borgå sn, Hindhår
gård. Död 16.03.1832 Borgå sn, Gammelbacka Nytorp.
VII:117 mm mf mf f
Jacob Johansson.
VII:118 mm mf mf m
Hedda Gustafsdotter.
VII:119 mm mf mm f
Simon Mattsson.
VII:120 mm mf mm m
Maja Ehrsdotter.
Generation VIII

VIII:1 ff ff ff ff
Anders Johansson. Bonde. Född 21.04.1734 Hitis, Klemets. Död 1793 Hitis,
Klemets.
VIII:2 ff ff ff fm
Karin Larsdotter Nybondas. Född 14.11.1733 Hitis, Nybondas. Död
04.08.1786 Hitis, Klemets.
VIII:3 ff ff ff mf
Jacob Andersson. Torpare. Född 26.09.1731 Hitis, Stubbnäs. Död 26.11.1811
Hitis, Stubbnäs.
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VIII:4 ff ff ff mm
Lena Jacobsdotter. Född 04.01.1739 Hitis, Böle Östergård. Död 20.10.1808
Hitis, Stubbnäs.
VIII:5 ff ff fm ff
Matts Carlsson. Torpare, bonde. Född 01.09.1732 Kimito, Mark Uppgård.
VIII:6 ff ff fm fm
Karin Johansdotter. Född 21.09.1728 Kimito, Kaskärr Södergård.
VIII:7 ff ff fm mf
Johan Pehrsson. Bonde. Född 24.01.1731 Kimito, Torsböle Nästgård. Död
23.10.1810 Kimito, Torsböle Nästgård.
VIII:8 ff ff fm mm
Stina (Kirstin) Gustafsdotter. Född 18.06.1732 Kimito, Koddböle Östergård.
Död 24.10.1806 Kimito, Torsböle Nästgård.
VIII:11 ff ff mf mf
Anders Hansson. Landbonde. Född 1724. Död 20.09.1781 Sibbo.
VIII:12 ff ff mf mm
Maria Zachariasdotter. Född omkring 1727. Död 25.02.1772 Sibbo.
VIII:41 ff mf mf ff
Hans Johansson. Fiskare. Född 1720. Död 16.03.1807 Sibbo, Simsalö.
VIII:42 ff mf mf fm
Maria Andersdotter. Född omkring 1729. Död 07.09.1772 Sibbo, Simsalö.
VIII:45 ff mf mm ff
Matths Löffeldt. Soldat. Född 1746. Död 30.03.1794 Sibbo, Box.
VIII:46 ff mf mm fm
Maria Andersdotter. Född 1746. Död 03.05.1793 Sibbo, Box.
VIII:47 ff mf mm mf
Johannes (Johan) Håkansson Björkman. Torpare. Född 02.03.1737 Sibbo,
Mårtensby Byända.
VIII:48 ff mf mm mm
Caisa (Carin) Mattsdotter. Född 1750.
VIII:65 fm ff ff ff
Johan Olofsson. Se IX:1.
VIII:66 fm ff ff fm
Maria Germundsdotter. Se IX:2.
VIII:67 fm ff ff mf
Lars Mattsson Nybondas. Se IX:3.
VIII:68 fm ff ff mm
Brita Markusdotter Backa. Se IX:4.
VIII:69 fm ff fm ff
Anders Mattsson. Se IX:5.
VIII:70 fm ff fm fm
Walborg Henricsdotter. Se IX:6.
45

VIII:71 fm ff fm mf
Jacob Mattsson. Se IX:7.
VIII:72 fm ff fm mm
Maria Mattsdotter. Se IX:8.
VIII:73 fm ff mf ff
Carl Carlsson. Se IX:9.
VIII:74 fm ff mf fm
Maria Johansdotter. Se IX:10.
VIII:75 fm ff mf mf
Johan Johansson. Se IX:11.
VIII:76 fm ff mf mm
Anna Olofsdotter. Se IX:12.

VIII:77 fm ff mm ff
Pehr Johansson. Se IX:13.
VIII:78 fm ff mm fm
Maria Christersdotter. Se IX:14.
VIII:79 fm ff mm mf
Gustaf Ersson. Se IX:15.
VIII:80 fm ff mm mm
Margareta Johansdotter. Se IX:16.
VIII:129 mf ff ff ff
Jonas Nilsson. Bonde. Född 1690 Borgå sn. Död 08.09.1769 Borgå sn,
Norrveckoski Lassas.
VIII:130 mf ff ff fm
Hedda Johansdotter. Född 1709 Borgå sn. Död 31.05.1772 Borgå sn,
Norrveckoski Lassas.
VIII:131 mf ff ff mf
Erich Mattsson. Född 1713. Död 1743 Borgå sn, Mickelsböle Bellas.
VIII:132 mf ff ff mm
Maria Ehrsdotter. Född 1714. Död 02.02.1798 Borgå sn, Mickelsböle Bellas.
VIII:133 mf ff fm ff
Henrik Johansson. Bonde.
VIII:134 mf ff fm fm
Kajsa.
VIII:202 mm ff mf fm
Eva Henricsdotter. Född 21.04.1740.
VIII:231 mm mf fm mf
Anders Mattsson.
VIII:232 mm mf fm mm
Anna Matsdotter.
Generation IX
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IX:1 ff ff ff ff f
Johan Olofsson. Bonde. Född 01.11.1705. Död 06.07.1774 Hitis.
IX:2 ff ff ff ff m
Maria Germundsdotter. Född 21.12.1710 Korpo. Död 13.08.1774 Hitis.
IX:3 ff ff ff fm f
Lars Mattsson Nybondas. Bonde. Född 1694. Död 1758 Hitis.
IX:4 ff ff ff fm m
Brita Markusdotter Backa. Född 1699 Hitis, Backa. Död 1775 Hitis.
IX:5 ff ff ff mf f
Anders Mattsson. Född 20.08.1702. Död 12.05.1762.
IX:6 ff ff ff mf m
Walborg Henricsdotter. Född 06.04.1704. Död 15.05.1762.
IX:7 ff ff ff mm f
Jacob Mattsson. Bonde. Född 1720. Död 02.1774 Hitis, Böle Östergård.
IX:8 ff ff ff mm m
Maria Mattsdotter. Född 1711. Död 09.1774 Hitis, Böle Östergård.
IX:9 ff ff fm ff f
Carl Carlsson. Bonde. Född 23.02.1700. Död 23.04.1780 Kimito.
IX:10 ff ff fm ff m
Maria Johansdotter. Född 25.12.1700. Död 06.05.1766 Kimito, Mark Uppgård.
IX:11 ff ff fm fm f
Johan Johansson. Bonde. Född 1690. Död 14.01.1755 Kimito.
IX:12 ff ff fm fm m
Anna Olofsdotter. Född 06.05.1690. Död 18.11.1771 Kimito, Kaskärr
Södergård.
IX:13 ff ff fm mf f
Pehr Johansson. Bonde. Född 28.06.1706. Död 20.06.1776 Kimito, Thorsböle
Norrbacka.
IX:14 ff ff fm mf m
Maria Christersdotter. Född 1697. Död 12.12.1736 Kimito, Torsböle.
IX:15 ff ff fm mm f
Gustaf Ersson. Bonde. Född 10.08.1702. Död 29.03.1781 Kimito, Kåddböle
Östergård.
IX:16 ff ff fm mm m
Margareta Johansdotter. Född 25.01.1707 Kimito, Kåddböle Östergård. Död
12.12.1785 Kimito, Kåddböle Östergård.
IX:93 ff mf mm mf f
Håkan Biörckberg. Dragon. Född omkring 1687 Sverige, Småland. Död
03.01.1771 Sibbo, Mårtensby Byända.
IX:94 ff mf mm mf m
Anna Markusdotter. Född. Död 1774 Sibbo, Mårtensby Byända.
IX:131 fm ff ff fm f
Germund Mårtensson. Se X:3.
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IX:133 fm ff ff mf f
Matts Mattsson. Se X:5.
IX:134 fm ff ff mf m
Brita Henriksdotter. Se X:6.
IX:135 fm ff ff mm f
Markus Andersson Stubbnäs. Se X:7.
IX:136 fm ff ff mm m
Clara. Se X:8.
IX:137 fm ff fm ff f
Matts Hindersson. Se X:9.
IX:138 fm ff fm ff m
Kirstin Erichsdotter. Se X:10.
IX:145 fm ff mf ff f
Carl Henriksson. Se X:17.
IX:146 fm ff mf ff m
Lisa Nielsdotter. Se X:18.
IX:159 fm ff mm mm f
Johan Andersson. Se X:31.
IX:160 fm ff mm mm m
Maria Ericsdotter. Se X:32.
IX:261 mf ff ff mf f
Matts Nisson. Född 1688. Död 18.05.1752 Borgå sn, Mickelsböle Bellas.
IX:262 mf ff ff mf m
Johanna Ersdotter. Död 25.01.1747.
IX:265 mf ff fm ff f
Johan Eriksson. Född 1686 Borgå sn, Söderveckoski. Död 1766 Borgå sn.
IX:266 mf ff fm ff m
Elsa. Född omkring 1685. Död 1766 Borgå sn.
Generation X

X:3 ff ff ff ff mf
Germund Mårtensson.
X:5 ff ff ff fm ff
Matts Mattsson. Född omkring 1666. Död 1735.
X:6 ff ff ff fm fm
Brita Henriksdotter. Död 1734.

X:7 ff ff ff fm mf
Markus Andersson Stubbnäs.
X:8 ff ff ff fm mm
Clara.
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X:9 ff ff ff mf ff
Matts Hindersson. Klockare. Död 1736.
X:10 ff ff ff mf fm
Kirstin Erichsdotter. Född 1677.
X:17 ff ff fm ff ff
Carl Henriksson.
X:18 ff ff fm ff fm
Lisa Nielsdotter.
X:31 ff ff fm mm mf
Johan Andersson. Bonde. Född 14.04.1680 Kimito, Kåddböle Östergård. Död
02.08.1724 Kimito, Kåddböle Östergård.
X:32 ff ff fm mm mm
Maria Ericsdotter. Född omkring 1673. Död 07.12.1751 Kimito, Kåddböle
Östergård.
X:317 fm ff mm mm ff
Anders Arfvedsson. Se XI:61.
X:318 fm ff mm mm fm
Karin Andersdotter. Se XI:62.
X:529 mf ff fm ff ff
Eric Jonsson. Född 1650 Borgå sn. Död 1740 Borgå sn.
X:530 mf ff fm ff fm
Liskin Mattsdotter. Född 1658. Död 01.02.1746 Borgå sn, Söderveckoski.
Generation XI

XI:61 ff ff fm mm mf f
Anders Arfvedsson. Bonde.
XI:62 ff ff fm mm mf m
Karin Andersdotter.
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BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2010

Styrelsen under året
Årsmötet samt styrelsens konstituerande möte hölls den 25 mars
varvid styrelsen fick följande sammansättning:
Ulli Gabrielsson, ordförande
Annika Fredriksson, viceordförande
Gunnevi Andersson, sekreterare
Yngve Fredriksson, kassör
Christoffer Sundberg och Inga-Lill Svedberg, medlemmar
Lars J W Holm och Siv Winberg, suppleanter
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger: 28.1., 25.2., 25.3., 29.4.,
30.9. och 29.10.

Revisorer
Marita Grönholm och Gun Nyström
Anne-mi Ahlberg och Göran Pettersson, suppleanter

Verksamhet
Föreningens tionde verksamhetsår har fortsatt som föregående år
med medlemskvällar och exkursioner.
Föreningens bibliotek finns på Grand. Stina Visa har varit
bibliotekarie från januari till april och därefter Bengt Gabrielsson.
Klippboken, som sporadiskt finns med på medlemskvällarna, har
skötts av Marita Högström.
Föreningens webmaster är Lars J. W. Holm. Föreningen har
registrerat en egen webbsida på adressen www.bsbf.net.

Medlemskvällar

28.01.2010

25.02.2010
25.03.2010
29.04.2010
30.09.2010
25.11.2010

Medlemskvällarna har hållits i Kulturföreningen Grands lokaliteter.
Om medlemskvällarna och annan verksamhet har medlemmarna
fått information i form av ett infoblad samt i Borgåbladet, ”I sikte”,
dessutom årsmötesinformation med e-post eller brev.
Carl-Gustaf Alm och Bengt Andergård berättade i ord och bild om
”En vandring i Gamla stan med minnesbilder från 30- och 40talet”. (29 deltagare).
Benita Ahlnäs berättade om ”Personligheter i Borgå”. (25
deltagare).
Årsmöte. Därefter berättade Linnéa Lindfors om sin bok : Rudom.
Gårdar, människor och livsmönster under 500 år. (25 deltagare).
Christina Lång berättade om hur man skriver en bok om sig själv
och sin familj. (24 deltagare).
Maj-Britt Paro berättade om boken: Borgåsläkten Söderström. (24
deltagare).
Lars J W Holm berättade ”senaste nytt från fältet”. Föreningen
bjöd på glögg, jultårtor och pepparkakor. (22 deltagare).
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Exkursioner
27.05.2010
28.10.2010

Exkursion till Näsebackens begravningsplats i Borgå. (18
deltagare)
Exkursion till Nationalbiblioteket i Helsingfors. (18 deltagare)

Övriga möten
Lars J W Holm har deltagit i Genealogiska Samfundets möten
17.4., 29.5., 2.10., 20.11., i Stora Utskottsmötet i Lahtis 11.9. och
Finska Släktforskningens 350-års jubileum 2.2. och seminarium
10.9. samt i Släktforskardagen i Lahtis 23.10. Dessutom har han
deltagit i släkten Sursill/Calamnius möten.

Kurser i BMI´s regi
”Grunder i släktforskning” och ”Praktisk släktforskning” med BoGunnar Blomqvist.
”Släktforska via nätet med handledare” med Kerstin Hafrén.

Understöd
Föreningen har erhållit följande understöd:
Svenska kulturfonden: 1500 euro för ljudinspelning på dvd av
Carl-Gustaf Alms anförande om ”En vandring i Gamla stan med
minnesbilder från 30- och 40-talet” med fotografier av Bengt
Andergård.
Aktiastiftelsen i Borgå: 300 euro för inköp av blad till
arkivmappar för mikrokort.

Erhållna gåvor och litteratur
Östnylands Andelsbank har donerat mappar för mikrokort på
kyrkböcker.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare rf:s tidskrift Släkt &
bygd.
Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö rf:s
medlemsblad
Genealogiska Samfundets tidskrifter Genos och Sukutieto.
Kalendern 2010 utgiven av Svenska Folkskolans Vänner.
Vasa släkt- och bygdeforskare rf:s Bottniska Anor
Göran Blomqvist donerade boken Kyrkomusiken i Borgå. Linnéa
Lindfors donerade boken Rudom. Gårdar, människor och
livsmönster under 500 år samt Ingermansby-Rudom
Ungdomsförenings tidskrift 1920-1954 ”Facklan”.
Stina Visa donerade SLS:s jubileumsnummer 2010 ”Källan”.
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Anskaffningar
Dvd innehållande föredrag och fotografier med minnesbilder från
30- och 40-talet av Carl-Gustaf Alm och Bengt Andergård.
Förvaringsblad till mappar för mikrokort, sammanlagt 75 blad

Forskningsutrymmen och egendom
Föreningens mikrokort- och mikrofilmläsapparat samt material
finns på biblioteket i Borgå. Apparaten har enligt föreningens
bokföringshäfte besökts 69 persongånger av 15 olika personer i
tid ca 175 timmar.

Forskningsförfrågningar
Förfrågningar har inkommit till föreningen om släkter. Föreningen
har hjälpt efter bästa förmåga.

Medlemmar
Medlemmarnas antal 31.12.2010 uppgick till 82 personer, en
minskning med 4 medlemmar under året. Två nya medlemmar
inskrevs, fem har avlidit och en medlem har avgått.
Medlemsavgiften för år 2010 har varit 20 euro.
Föreningen är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland.

Verksamhetsplan 2011
Medlemskväll i januari (27.1) med föredrag
Medlemskväll i februari (24.2) med föredrag
Årsmöte i mars (31.3) samt föredrag
Medlemskväll i april (28.4) med föredrag
Föreningens 10-års jubileum i maj (26.5) med en gemensam middag
Medlemskväll i september (29.9) med föredrag
Exkursion i oktober (27.10)
Medlemskväll i november (24.11) med föredrag
Styrelsemöten vid behov
Förbundsmöten

_________________
Ulli Gabrielsson
Ordförande

________________
Gunnevi Andersson
Sekreterare

52

