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ORDFÖRANDESPALTEN

Året 2011 gick förbi alldeles för fort! Jag har en känsla av att jag inte riktigt
hinner med! Jag har alltid avundats dem som är lediga och kan att släktforska
på "heltid"! Jag skulle också så gärna “bara” släktforska dagarna i ända! Inte för
att jag är missnöjd med att ha ett arbete och förtjäna mitt levebröd, men när
tiden aldrig vill räcka till… Släktforskning är en så tidskrävande hobby! Det tar
tid att följa alla spår i kyrkböckerna, i synnerhet då man har många pigor och
drängar och annat löst folk i släkten som flyttat vart och vartannat år från gård
till gård! Sedan ska allt dubbelkollas i dop-, vigsel, döda- och flyttnings-
längderna. Ofta är det svårt med handstilen, eller så är det några bläckplumpar
just där det står vart personen i fråga har flyttat. Då blir det detektivarbete att
hitta vart personen "försvunnit". 
Till råga på allt lyckas jag sen själv ofta tappa den röda tråden och vet inte
längre vem jag borde följa när skrifterna är fulla med intressanta uppgifter! Jag
är evigt tacksam för den släktforskarlärare som i tiderna betonade vikten av att
alltid skriva ner källan varifrån man hittat en uppgift. På det viset kan jag alltid
gå tillbaka och kolla att det säkert blev rätt. Och därför vet jag också alltid var
jag blev då jag tappar bort mig i uppgiftsdjungeln, och vet också vad jag har
okollat. Det kräver ju en hel del extra arbete att alltid skriva ner källan och att
fylla i den i dataprogrammet, men jag kan försäkra alla eventuella tvivlare att det
verkligen lönar sig!

Jag har alltid varit speciellt intresserad av hur människorna levde och hade det
förr i tiden. För att få mera kött på benen måste en släktforskare oftast anlita
andra källor än kyrkböckerna för att få reda på det. Är man ”lyckligt lottad” har
personen man letar uppgifter om gjort något brottsligt eller varit delaktig i någon
tvist så att det finns tingsprotokoll om saken. Bouppteckningar är min
favoritkälla, för då får jag veta hurudana kläder personen haft, hurudana möbler
det fanns i huset, vilka andra ägodelar personen ägt, och kan på så vis få en
bild av hurudan personen var och vad han sysslade med.
Men som sagt för att få reda på allt detta borde man ha tid att sitta och läsa
igenom diverse handlingar och ha bra tålamod och lite tur också! Den som har
tid kan skatta sig lycklig i detta avseende, vi andra får väl avvakta tills
pensioneringen! Jag hoppas att det finns nånting kvar att forska då ännu!

Jag önskar alla en trevlig läsning med denna nya, fina årsbok!
Tusen tack till alla som bidragit till dess tillkomst!

Släkt- och hembygdsforskarhälsningar,

Inga-Lill Svedberg
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IN MEMORIAM

Vår hedersmedlem Torsten Eriksson
2.11.1919-22.10.2010

Wiking Forsström  
16.5.1933-2.4.2010

Lolan Häggman
5.8.1928-25.10.2011

Elisabeth Lindholm  
23.10.1927-19.12.2010

Björn Rosqvist
3.3.1916-25.11.2010

Håkan Stjernvall
20.5.1944-24.4.2011

Vår styrelsemedlem Bo Widell
21.9.1930-20.10.2010

En människa är likt en fläkt,

hennes dagar som

en försvinnande skugga.

Ps. 144:4

Vi hedrar deras minne

BSBF
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BLOND DAAM

1940-talet var en ödestid för grannlandet Estland. Den 21 juni 1940 tog
Sovjetunionen makten i det sedan 1918 självständiga Estland. Sovjetväldet
varade denna gång endast till 1941 då Tyskland i sin tur ockuperade landet.
Den tyska tiden varade i sin tur till 1944 då Sovjetunionen igen intog Estland,
denna gång för en period av nästan femtio år. 1991 fick Estland igen sin frihet. 

Ingendera ockupationsmakten upplevdes naturligtvis positivt av esterna.
Tyskarna betraktades dock 1941 till en början som befriare från det sovjetiska
väldet, men med tiden blev den tyska överheten en likadan boja som det
sovjetiska. Situationen skärptes åren 1943-1944 då nervositeten bland tyskarna
ökade och rädslan för en ny sovjetockupation tilltog bland esterna. Den som
bara hade möjlighet flydde, från de västra delarna direkt till Sverige, från den
norra kusten över till Finland och därifrån vidare till Sverige. De västra
kustområdena var ju estlandssvenskarnas hemtrakter och dessa tömdes nästan
helt på sin svensktalande befolkning. 

Utställningen Flykten från hemlandet 1943-1944 visades 2005 på några
kustorter här hos oss. Utställningen byggde på boken Põgenemine kodumaalt
1943-1944 som  hade givits ut av Harju landskapsmuseum. I boken ingår
kapitlet Blond daam, som jag har fått tillgång till i en översättning till finska av
Väino Piikmann, Turbuneeme. Kapitlet handlar om min syssling, den tydligen
mycket driftiga och tuffa Aleksandra Meriste f. Blomqvist som under dehär
oroliga åren organiserade flyktfärder från Tallinn över till Finland via Loksa, ett
sextiotal kilometer österom huvudstaden.

Föddes i Viinistu

Aleksandra Blomqvist föddes
1916 i byn Viinistu på
Pärispea-udden. Fadern
Reinhold bodde med sin familj
på fisketorpet Madikse och
kallades därför Madikse-Rein.
Han var son till Otto Vilhelm
Blomqvist – Bästö-Ville – som
tillsammans med hustrun Miina
f. Silbermann 1889 hade
utvandrat
från Bästö i Pernå till Miinas
hemby Viinistu. I Viinistu
föddes barnen Otto Julius
1891, Olga Wilhelmina 1893
och Reinhold 1897. Reinhold
gifte sig med Olga Maria
Seiman från Viinistu och under
åren 1916-1927 fick de barnen Aleksandra, Jenny, Ida, Jalmar, Evi, Hartvich,
Kuno och Leonhard.
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Viinistu utmärks med pil på Pärispea-udden. Loksa 
hittar vi på den västra sidan av udden.



1943 flydde Reinhold, som nu bytt efternamn till det mera estniskt klingande
Heinlo, med sin familj över viken till Kabböle där man hade släktingar  i den
estniska kolonin. De bodde en tid hos familjen Tönnis Nyström (tidigare
Niitkröön) men fortsatte 1944 till Sverige. De nio estniska familjerna som 1906
etablerade sig i Kabböle kom samtliga från Pärispea-udden från byarna
Pärispea, Viinistu och Turbuneeme. Det var därför naturligt att flyktingströmmen
från trakterna kring Pärispea-udden gick till Kabböle och därfrån vidare västerut.
Och det var inte fråga om några små grupper – enbart från Viinistu flydde 250-
300 personer 1943-1944 över Finska viken.

Aleksandra lämnade redan i
slutet av 1930-talet hemmet och
arbetade som kock på olika
handelsfartyg på
utlandstrader.1938 gifte hon sig
med sjömannen Boris Meriste
och paret köpte en bybutik i
Karuse i västra delen av Estland.
Men i juni 1941 beslagtogs
butiken av ryssarna och Boris
Meriste tvångsanlöts till
sovjetarmén och skickades till
okända öden i Sovjet.
Aleksandra flydde 1943 över till
Finland och besökte också
släktingarna i Kabböle men tog
sig 1944 tillbaka till Estland och
Tallinn. Orsaken kan ha varit att
hon i Finland träffat esten Maksim Mudamaa och när Mudamaa i januari 1944
for tillbaka till Tallinn och började organisera flyktfärder över viken anslöt sig
Aleksandra till hans organisation.

Samlade flyktingar

Mudamaa samlade via sina kontakter flyktingar och när en båtkvot var fylld
körde man resenärerna  med lastbil till stranden vid Kolga nära Loksa, där
flyktbåten väntade. Vart resorna styrde kosan på den finska sidan framgår inte
av artikeln, men jag har i olika sammanhang sett uppgifter om att man ofta
skulle ha tagit i land på Jollas nära Helsingfors. Aleksandra ledde transporterna
till stranden på den estniska sidan och det verkar som om en av dem som
skötte sjötransporterna var hennes bror Jalmar. Båtarna var kustbefolkningens
öppna fiskarbåtar och trots att avståndet till den finska kusten inte var större än
70-80 kilometer var företaget allt annat än riskfritt. Väder och vind var
faromoment under färderna och därtill kom tyskarnas och sedermera ryssarnas
allt noggrannare bevakning av kusttrakterna. Aleksandra gjorde också själv
resor som båtchef och bl.a. berättar artikeln om en händelse där hon
beslutsamt släckte en hotfull båtbrand med ytterrockar och filtar.
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Aleksandraefter frigivningen från fängelset och i 
yngre dagar.



Priset varierade

Priset för en resa över till finska sidan av viken varierade tydligen stort och i
texten nämns summor som 1.000 till 4.000 Ostmark. Denna Ostmark var inte
detsamma som den officiella tyska valutan  Reichsmark utan en valuta som
användes i de östliga annekterade områdena. Vad Ostmarken var värd  vet vi
inte, men den var i alla fall en betydligt sämre valuta än Reichsmarken.  Som
jämförelse kan nämnas att en resa någon gång kunde betalas med ett 10 rubels
guldmynt från tsartiden eller med en 10 liters kannister med sprit – hårdvaluta
också dessa.

Riskerna med transporterna
var stora och Aleksandra
häktades i två olika repriser
för sin verksamhet. Först fick
tyskarna tag på henne 1944
och när hon efter det tyska
sammanbrottet några
månader senare blev fri
häktades hon en tid senare
av ryssarna, denna gång
anklagad för något så
allvarligt som statsförräderi.
Artikelns uppgifter om
Aleksandras verksamhet
bygger på de tyska
förhörsprotokollen och
straffet för överträdelserna
blev två sejourer i det
ökända Paterei-fängelset, i
dag ett turistobjekt alldeles i grannskapet till den nuvarande färjterminalen i
Tallinn. Det finns inga uppgifter om hur länge den ryska fängelsesejouren
varade, men när hon väl avtjänat sitt straff förblev hon bosatt i Tallinn. Där dog
hon 1999 och blev begravd i familjegraven på Loksa kyrkogård.

Göran Blomqvist
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               Aleksandras grav ”Perekonna Blomquisti 
               puhkepaik” d.v.s. familjen Blomquists 
               viloplats.



LASSE PÅ SLÄKTFORSKARDAGEN I KORSHOLM

Lasse & Henrik Mangs. Photo  ©  T.
Nikus 2012

Släktforskarföreningarna i Vasa anordnade släktforskardagar i Korsholm den 17
mars 2012. Jag var inbjuden att tala om digitaliseringen i Finland, närmast hur
läget är inom Genealogiska Samfundet, FSHF och Arkivverket.

Dagen  var  enligt  mitt  tycke  lyckad,  med  över  300  besökare,  samt  runt  90
personer på båda föredragen som hölls under dagen.  Detta trots att  vi  är i  
minoritetens språkområde.
Utställare var det också en hel del från många orter innom Österbotten, även
från finskspråkiga delar av området.

Träffade många personer som jag har varit i kontakt med och samarbetat med
under de gångna åren, nu har vi också uppdaterat våra forskningar till nuläge.

Sedan fick jag en liten överraskning under dagen när en person jag inte kände
kom fram och sade att vi är båda Hans Holms ättlingar.
Det visade sig att en gren från början av 1800-talet (Brandt/Streng) som jag inte
hade  uppgifter  om  tog  kontakt,  personen  hade  förberätt  sig  väl,  och
överlämnade färdiga släktutskrifter om släktgrenen och hur vi är släkt. 
Nu har vi utbytt släktdata med varandra, och släkten bara växer.

Detta är andra gången som ovanstående händer mig, förra gången var jag på
ett möte i Jyväskylä, när jag också träffade en släkting jag inte visste om.
Dessa båda fall är sådana att de hör till grenar som jag har haft mycket svårt att
hitta uppgifter om.
Kanske man borde åka runt Finland till olika tillställningar och hålla tal för att
hitta de sista grenarna till sin släkt.

Lasse Holm 

10



BERNT EMIL RENHOLM

Av Saga Enroth, Grännäs

Den 4 oktober 1925 är en dag som sällan glöms av den som bor i skärgården.
Stormen ven och tjöt. Regn, hagel och snö avlöste varandra och sjön vällde in
över åkrar och ängar. Samma söndag gick två motorbåtar över vår fjärd. Man
såg ej mycket av båtarna, ty vattnet yrde högt upp över dem, och ibland såg det
ut som om de aldrig mera skulle komma ut ur dessa vattenskyar. – Det var den
gamla välkända postiljonen Berndt Emil Renholm, som sista gången var på väg
till Borgå, dock inte mera med postsäcken på ryggen; det var hans
begravningsfärd. Och visst skulle den vind och det väder som följt honom så
många gånger i livet också följa honom i döden.

Berndt Emil Renholm föddes år 1861 på Sundö i Borgå socken. Renholms far
var krympling till följd av reumatism, och således växte Renholm upp i mycket
torftiga förhållanden. Som helt ung började han gå i skomakarlära hos
Sundholm i Åby.

Renholm avtjänade sin värnplikt i reserven i Artsjö. En gång fick Renholm och
hans kamrater permission och beslöt att då fara till en fest i Borgå. Var och en
skaffade sig häst och kamrat och for i väg. Men Renholm hade inte råd att hyra
någon häst och så sprang han den långa vägen från Artsjö till Borgå och var där
långt före sina kamrater.

Efter det att Renholm fullgjort sin värnplikt tog han tjänst som stationskarl i
Borgå. Men detta yrke tillfredsställde honom inte. Han arrenderade en parcell i
Tirmo och byggde sig en stuga och slog sig nu ned som byskomakare där. Nu
gifte Renholm sig också. I arrende för tomten, ved och kobete, gjorde han tio
dagsverken åt husbonden på Staffas.
Att skomakaryrket inte gick ihop med en person med Renholms livliga kynne
och sportnatur är självklart. Han var därför inte heller någon förstklassig
skomakare. Då han tog mått gav han sig aldrig tid att göra det ordentligt.
Skomakeriarbetet räckte inte till hela året och Renholm hade inte heller lust att
sitta hela året med detta arbete. Därför tog han också på sommaren tjänst som
däckskarl på ångslupen ”Pellinge”, som gick mellan Borgå och Pellinge.

Då nu postiljonstjänsten mellan Borgå och Tirmo blev lediganslagen sökte
Renholm genast tjänsten och blev antagen. Detta var ett yrke som passade
honom alldeles utmärkt. Kl. 3 på morgonen började han gå den 27 km långa
vägen från Tirmo till Borgå, och kom tillbaka samma dag kl. 20-21 tiden på
kvällen med den tunga postsäcken på ryggen. Under sommaren var den ännu
tyngre, då sommargästerna med sina brev och tidskrifter ökade bördan. Aldrig
hände det att någonting kunde förhindra honom att fullfölja sin tjänst. Regn och
snöstorm, som gjorde vägarna ofarbara för hästar, förmådde ej hindra honom
att komma fram. Ofta såg man endast huvudet av den lilla mannen, då han
trevade sig fram genom drivorna. Då det regnade som värst hade han ett
paraply för att skydda posten, men sig själv skonade han inte.
Från den tid då Renholm var postiljon berättas många roliga historier, av vilka
jag här ska nämna några som särskilt är utmärkande för honom.
Jag minns så väl, då jag någon gång fick gå med efter posten, hur han kom
nedböjd av den tunga postsäcken och alltid på gott humör. Om någon ynkade
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honom för det dåliga vädrets skull och frågade om han var trött, svarade han
genast med att först hoppa högt upp och sedan kasta ena benet på axeln. Det
var ju tillräckligt bevis på att han inte var trött.
Det var ju naturligt att många som for mellan Borgå och Tirmo passerade förbi
Renholm och bjöd honom att åka. Men det var inte alltid sagt att bjudningen
framfördes på ett sätt som behagade honom. Om man sade: ”Vill Renholm
åka?” svarade han genast nej. Renholm tyckte att alla borde veta att han nog
ville åka. Men sade man: ”Hopp upp nu Renholm”, då var han genast färdig att
hoppa i släden eller kärran.
På ett ställe vid vägen, där Renholm förde in posten, saknades om vintern kvast
att sopa snön av fötterna. Men Renholm tog kvast med sig hemifrån och
sopade så av sina fötter.
Renholm var även känd för att vara mycket plikttrogen och han skötte sin tjänst
utan klander. En gång hände det att han glömde ett värdebrev i Borgå och kom
ihåg det först då han var hemma. Han tog då en brödbit i handen och lovade sin
hustru Maria Lovisa att han skulle vara hemma följande morgon kl. 3. Och så
började han gå tillbaka till Borgå efter brevet.
Under julen hände det att Renholm blev litet nervös på de myckna julkorten. Då
stack han endast in huvudet genom dörren och kastade in posten med orden:
”Förbannade skitlappar som man skall dras med.”

Posten ökade allt mera för varje år, varför poststyrelsen lovade en hjälpbärare
åt Renholm. Då föreslog han skomakaren Halla, som bodde i Tirmo och som
enligt egen utsago var en stor sportsman. Han blev antagen och Renholm och
Halla startade en morgon från Tirmo. Halla följde bra med till Borgå. Men på
återvägen måste Renholm sakta på farten och då de kom till Ebbo svimmade
Halla. Nu fick Renholm ta hans del av posten och dessutom nästan bära honom
resten av vägen.Det var Hallas första och sista posttur.

En sak som också bör nämnas är hur Renholm narrade de röda under
Pellingeslaget. De hade ställt upp två kanoner på Tirmostranden och frågade
honom hur långt det var mellan Tirmo och Pellinge. Han förstod varför de ville
ha reda på det och skarvade några kilometer, med den påföljd att kulorna ven
högt över de vitas huvud.

Renholm dog vid 63 års ålder, ett halft år efter det han sagt upp sin
brevbärartjänst.

Renholm har för sina bedrifter och som brevbärare i 30 år fått en plats i Borgå
sockens historia.

Detta är en förkortad version av den 
berättelse min mor Saga Illman (f. Enroth) 
skrev i Hembygdsminnen 1932, häfte X, 
samlade av Elevförbundet vid Borgå 
folkhögskola.

Gunnevi Andersson

"Bilden publicerad med tillstånd av Postmuseet" 
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MATTS MATTSSON ÅBERG

Matts Mattsson Åberg var min farfars farfars farfar. Han var den första som tog
sig efternamnet Åberg och den som flyttade till Sibbo och blev anfader till över
1400 ättlingar. Jag har alltid förundrat mig över vad det var som fick honom att
flytta ända från Hitis i Åbolands skärgård till Sibbo och också hur det kom sig att
även han bestämde sig för att ta sig efternamnet Åberg! Dessa frågor kommer
jag knappast någonsin att få reda på, men vad annat jag lyckats få reda på om
honom ska jag här berätta.
Matts föddes på Klemets gård i Hitis kyrkby 15.10.1791. Fadern var bonden
Matts Andersson, även han född på Klemets 19.3.1758 och modern var Maria
Jacobsdotter född 25.2.1857 på Stubbnäs i Hitis. Matts var äldsta sonen i
faderns andra äktenskap. I det första äktenskapet föddes tre söner och två
döttrar, varav två dog i späd ålder och en som 10-åring. I det andra äktenskapet
föddes två söner och en dotter. Fadern dog endast 38 år gammal i slag. Frun
Maria gifte om sig med Gabriel Andersson och födde ytterligare sex barn.
Gabriel var bonde på Klemets i ca 17 år. Klemets har av tradition gått i arv från
far till äldsta son, så även nu då Matts äldsta halvbror Daniel Mattsson så
småningom tog över gården år 1815 efter sin fosterfar. 
Klemets gård i Hitis har bebotts av Matts anfäder åtminstone sedan år 1734. På
Klemets finns än idag ättlingar i rakt nedstigande led till Johan Olofsson, som
var Matts farfarsfar. Hitis är en mycket gammal bygd. Det smala och historiska
Kyrksundet som går mellan Hitis och Rosala var en viktig genomfartsled redan
under vikingatiden. Fynd från utgrävningar tyder på att här fanns en vikingatida
handelsplats med permanent bosättning. Hitis kyrka är från slutet av 1600-talet.
I  kyrkbyn ligger gårdarna tätt. De odlade områdena var inte så stora. Man fick
en stor del av maten från fisket. 
Matts hade ingen framtid på fädernegården som nästäldste son. Han arbetade
som dräng på gårdarna Södergård och Bolax Södergård. Han gifte sig
17.10.1813 med Lovisa Carlsdotter. Hon var bondedotter från Nästgård i
Torsböle i Kimito och född 2.12.1786, och kom till Hitis som piga. Omkring 1814
begav de sig till Kimito. De bodde i Gammelby på Dragon torp som torparfamilj. 
På våren år 1816 skedde det stora förändringar i Matts och Lovisas liv. De
flyttade till Sibbo Fagerö i yttersta havsbandet av Sibbo skärgård. Fagerö är en
ca 2 km lång och ca 800 m bred ö och ligger ca 12 sjömil öster om Helsingfors.
Fagerö var bebodd redan på 1700-talet, då det fanns ett vinddrivet sågverk på
ön. Fagerö beboddes på denna tid av flera fiskarfamiljer. Många av dem var
estlandsättlingar. Flera av familjerna hade tagit sig namnet Åberg. Så gjorde
även Matts. Öborna var fiskartorpare under Skräddarby gård. År 1865 såldes ön
till fiskaren Elias Åberg. Vid denna tid bodde här sex fiskarfamiljer. Ön bestod
av tre hustomter, det fanns 1,12 ha potatisland och nästan 14 ha ängsmark.
Holmen hade ett gott strömmingsfiske. Fagerö ägs sen 1959 av Helsingfors
stad och används som rekreationsområde.
Matts flyttade troligtvis till Sibbo tillsammans med barndomsvännen Matts
Mattsson Holmberg med fru Maria Carlsdotter. De lade först sina bopålar på
Fagerö, men år 1832 flyttade de till Björkholm, en av öarna i inre skärgården. 
Matts och Lovisas första barn var en son, Anders Johan, som föddes 1814 i
Kimito, men han dog bara 8 månader gammal i risen (engelska sjukan).
Följande barn föddes efter flytten till Sibbo Fagerö: Daniel 1816, Maria 1818,
Evert 1821, Anders 1825, Isak 1827 och Carl 1830. Alla övriga nådde vuxen
ålder utom Carl som dog som fyraåring i vattsot.
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Något om Matts liv står att läsa i kommunionböckerna; för år 1835 står att han
”pliktat för det han hyst förrymd efterlyst person”. Från tingsprotokollet från
7.10.1835 får vi veta att han i tre veckors tid i april 1835 hyst en efterlyst
person. Den efterlysta hade rymt undan sina borgenärer med sin egendom,
som undangömts i källaren och i bodan. Kronolänsmannen kom ut till Fagerö
över svaga isar och tillfångatog brottslingen. Matts Åberg ställdes till svars,
erkände och dömdes till böter. I brist på tillgångar försonades han med åtta
dagars fängelse vid vatten och bröd.
Matts förekom även i ett annat Sibbo ting år 1846 tillsammans med ett 30-tal
andra fiskare i Sibbo skärgård. Det rörde sig om obetald avgift för att dessa år
1842 idkat fiske i vatten som tillyda de lotsverket underlydande
Krämarholmarna.
Lovisa drunknade 62 år gammal på Sibbofjärden en kulen oktoberdag 1849.
Det finns en skröna i släkten som säger att båten kantrade i hård vind och både
Matts och Lovisa hamnade i det iskalla vattnet. Matts lyckades ta sig upp på
den upp och nervända båten. Han fick tag i Lovisas tjocka päls och drog upp
den, men Lovisa hade glidit ur pälsen ner i djupet. Matts blev ensam, men gifte
om sig som 59-åring med Maria Johansdotter Blomqvist född 23.1.1823 på
Skogby i Spjutsund. De fick tre söner; Magnus 1852, Gustaf 1855 och Fredrik
1858. Matts dog i slag kort därefter 27.3.1860. Frun gifte om sig 1863 och
familjen lämnade Fagerö 1865.
I bouppteckningen efter Matts kan man få reda på en hel del om familjens liv i
fiskartorpet. För fisket hade han två båtar med segel, närmare 40 skötor och 15
nät, större och mindre strömmingskärl, ankare och isbill osv. Han ägde en
mängd olika verktyg av järn för skogsbruk, ängsbruk och normalt husunderhåll.
I trä fanns diverse flaskor, byttor, ämbar och tunnor, av malm några grytor och i
koppar en kaffepanna. Det fanns några glasbuteljer, stenkrus, mjölkbunkar och
stenfat. Han ägde två silvermatskedar och en guldring. I kontanta penningar
hade han 31 rubel silver. Han hade också bl.a. en kikare, slipstenar, diverse
skomakarverktyg, hyvelbänk, en hagelbössa, åkerplog, arbetssläde och kälke.
Stugan var inredd med ett dubbelt skåp, ett fällbord, ett enkelt bord, en hylla
med skåp, sex karmstolar och en länsstol, samt en väggklocka. Det fanns även
vävstol, spinnrockar och ullkardor. I hushållet fanns även bibel, postilla och
psalmböcker.
Av Matts kläder kan man konstatera att han nog var välrustad för arbete också
vintertid. Han hade både en grå päls och en kortpäls, både en stoppad och en
ljusblå vadmals syrtut (en slags jacka). Han hade flere grå kortjackor, ett par grå
och tre par blå halvyllebyxor, några västar, varav en var grå av halvylle och flere
skjortor. Mössor hade han i skinn, läder, halvylle och en klädesmössa. Han
hade två par stövlar, tre par ullstrumpor och tre par ullvantar. Sängen bäddades
med rörtoffsbolster och dynor, lakan, ett brunt halvylletäcke och två
fårskinnsfällar. Familjen höll sig även med en ko och tre får med totalt fyra
lamm.  Han hade två kalvskinn och sex skålpund ull.
Änkans vigselring, gångkläder och en uppbäddad säng värderades till sex rubel
silver och gavs henne som fördel och morgongåva. Änkan ärvde 1/3 av
egendomen och de åtta barnen delade på resten.
Till slut en kort summering av barnens vidare öden:
Daniel gifte sig med Eva Stina Sjöberg från grannön Krämarö. De bodde tidvis
där och tidvis i Helsingfors. Daniel var sjöforman och varfsbokhållare. Han dog i
kolera 1858 i Helsingfors. Han fick fem barn.
Maria for som piga till Helsingfors. Hon gifte sig med Johan Snäll, som också
var sjöforman. Maria dog 1882 i Helsingfors. Hon fick fyra barn.
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Evert gifte sig med Fredrica Lovisa Lindfors från Träskby och de flyttade iland
1849 till Träskby på fastlandet. Evert var både spannmålstorpare, fiskare och
sjöfarare. Frun dog under nödåret 1868 och Evert gifte om sig med Eva
Charlotta Lindström från Träskby. Evert dog av ålderdom 1897. Evert fick 15
barn.
Anders gifte sig med Fredrica Lindqvist från Löparö och bosatte sig först på
Löparö, senare på Kitö som hör till Spjutsund. Anders var skeppare, fiskare och
skogsvakt. Han dog 1902. Han fick tre söner.
Av barnen är Isak den som stannade längst kvar som fiskare på Fagerö, till år
1867, då familjen flyttade till Majholmen som hör till Backas i Box by. Isak gifte
sig med Carolina Charlotta Grönroos från Komsalö. Isak dog i tyfus 1868. Han
fick sju barn.
Magnus och Gustaf dog båda i scharlakansfeber år 1862 som nio- respektive
sjuåring, och Fredrik dog i slag år 1869 som elvaåring.

Källor:
Christer Kuvaja&Arja Rantanen: Sibbo sockens historia, fram till år 1868, band I-II
Kyrkböcker från Sibbo, Hitis, Kimito
Riksarkivet: tingsprotokoll
Tavastehus landskapsarkiv: bouppteckning
Helsingfors stads idrottsverk: Fagerö Luontopolku
Marita Raatikainen: ett stort tack för allt samarbete genom åren inom släkten Åberg

Inga-Lill Svedberg

10-års jubileums festen på Grand Park 2011
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Kap Verde
Familjens semesterresa till
Kap Verde har inte mycket
med släktforskning att göra.
Jag vill ändå gärna berätta om
mina upplevelser, eftersom
Kap Verde har en mycket
intressant historia.  Naturen
och människorna imponerade
också storligen på mig. Kap
Verde ligger i Atlanten ca 450
km utanför Afrikas västkust i
höjd med Senegal.
Ursprungligen var Kap Verde
namnet på den västligaste
udden på Afrikas fastland, och
senare fick öarna namnet Kap Verde-öarna. Efter självständigheten heter öarna
endast Kap Verde.

Kap Verde var obebott tills portugiserna kom dit i mitten av 1400-talet. Öarna
blev en del av det portugisiska imperiet.  Portugiserna tog dit afrikanska slavar
för att plantera bomull, fruktträd och sockerrör. Till öarna flyttade även
handelsmän och religiösa flyktingar från Europa. På grund av öarnas bra läge
nära Afrikas kust  blev Kap Verde centrum för den portugisiska slavhandeln.
Då slavhandeln avtog minskade Kap Verdes betydelse, men förblev ändå en
bra hamnplats för handelsresande som korsade Atlanten.

Kap Verde blev självständigt 1975. Till en början fanns en form av union mellan
Guinea Bissau (på afrikanska fastlandet) och Kap Verde, men efter en
statskupp i Guinea Bissau 1980 upplöstes unionen. Kap Verde är en av Afrikas
mest stabila demokratier. Under senare hälften av 1900-talet drabbade
upprepade torrperioder Kap Verde, och det ledde till en stor emigration.
Resultatet är att antalet utflyttade kapverdier är större än antalet som bor kvar.
Folkmängden uppgår till ca. 500 000 invånare.

Kap Verde består av tio större öar och fem betydligt mindre. Nio av öarna är
bebodda. De flesta öar är bergiga och klippiga och reser sig brant och högt ur
Atlanten, öarna är djupt ärrade av erosion och har vulkanisk aktivitet. Ön Fogo,
där vulkanen Pico finns, når en högsta höjd på 2 829 meter över havet. Öarna
Sal, Boa Vista och Maio är däremot relativt platta och karga till karaktären. På
ön Santiago finns landets huvudstad Praia. Även om temperaturen tidvis kan
vara ganska hög så blåser det ofta en sval bris på de flesta öar.
Nederbördsmängden är liten och oregelbunden och faller huvudsakligen under
augusti-oktober.

Kap Verdes ekonomi lider av att landet har få naturtillgångar samt brist på
färskvatten. Ekonomin är baserad på handel, transport och turism. En stor del
av maten måste importeras. Kap Verde mottar en del ekonomisk hjälp från
utlandet, bl.a. Kina. Regeringen genomför ekonomiska reformer som syftar till
att utveckla den privata sektorn och locka utländska investerare. En tredjedel av
befolkningen lever under fattigdomsstrecket.
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Majoriteten av dagens befolkning är en blandning av ättlingar till vita
portugisiska nybyggare och svarta afrikanksa slavar. De som idag är alldeles
svarta har kommit till öarna senare, ofta från Senegal. De har lockats dit för att
förtjäna sitt levebröd som försäljare, konstnärer osv. Kap Verdes officiella språk
är portugisiska, och det är det språk som används vid skolundervisningen. I det
dagliga livet pratar man  kreol, ett språk som är en blandning av portugisiska
och västafrikanska ord. Som turist har man inga problem att bli förstådd på
engelska. De flesta invånarna är katoliker.

Kap Verde och speciellt Boa Vista
med sina ändlösa sandstränder är
hem för den utrotningshotade
havsköldpaddan. Kap Verde har
världens tredje största antal, cirka
3 000. Sköldpaddorna kan väga upp
till 200 kg, bli 1,2 m långa och de kan
bli 50 år gamla. Bara 1/1000 uppnår
vuxen ålder Honorna återvänder till
sin födelsestrand för att lägga ägg
under maj till oktober. De små
nykläckta sköldpaddorna söker sig
mot havet genom att de uppfattar den
glittrande havsytan. Sköldpaddorna
rör sig över stora avstånd, till
Kanarieöarna, Madeira, Azorerna och
afrikanska kusten med hjälp av en
”magnetisk karta”. Människan utgör
det största hotet för de vuxna
sköldpaddorna. De fastnar i tusental i
fiskenät och –trålar och många dukar
under för föroreningar i havet. Ett allt
större växande hot i världen är turistindustrin. Stränderna bebyggs med hotell
och belysningen gör att nykläckta sköldpaddor kan få svårt att orientera sig. De
är också känsliga för att människor rör sig på stränderna när de kommer upp
och lägger sina ägg. Man har utfärdat ett antal dekret som stärker deras skydd;
det är förbjudet att fånga och handla med dem, det gäller även hantverk.
Skyddet omfattar också de stränder där de lägger ägg.

Från Finland kan man resa direkt till Boa Vista eller Sal. På dessa öar finns
sanddyner, ändlösa ljusa sandstränder, trevliga små byar med färggranna hus,
högklassiga hotell och ett garanterat solsäkert och varmt klimat. Kapverdierna
är gästvänliga och trevliga. Hotellen ordnar ett digert program, allt från
morgongymnastik, vattengymnastik, beachvolley och -fotboll, dans till bingolotto
och underhållande kvällsprogram med musik och dansuppvisningar o.s.v.
Utfärder ordnas med jeepar till öns största stad, till andra små byar, sandöknen,
förlista skepp o.s.v. Man kan också åka ut på havet med katamaran eller på
fisketur. Till de andra öarna kan man ta sig med flygplan.

Inga-Lill Svedberg
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En berörande höstresa till Karelen
Helsingfors Släktforskarförening
gjorde för ett par år sedan en
studieresa till Karelen och jag
hade förmånen att få resa med.
Med stöd av fotografier och en
tidigare artikel om resan (i
Helsingforsföreningens
medlemstidning) berättar jag
om de minnen som jag har av
den intressanta resan.
Som den enda Borgåbon som
var med steg jag sist av alla in i
bussen utanför Borgå i

Kungsporten. Jag fann mitt resesällskap längst bak i bussen. Där satt också
föreningens ordförande Kaarlo Rainio, född i Karelen, och föreningens
vandrande uppslagsbok Carl-Fredrik Geust med fruar. Calle Geust (brorson till
en känd lärare i Borgå, Georg Geust) är tekn.dr., DI, därtill expert inom krigs-
och luftfartshistoria och har verkat i många år i Ryssland. Sällskapet borgade
för att informatinen flödade under hela resan, ett stort plus för mitt resesällskap
och mig!
Gränsen till Ryssland passerade vi vid gränsstationen i Värtsilä–Niirala, här fick
vi vårt första intryck av Ryssland. Vi hade exemplariskt ordnat oss i alfabetisk
ordning, 41 personer, för att underlätta passkontrollen. Men, mutta, aber; en
resenär hade en medicinburk med en röd trangel på men inget recept eller
läkarintyg med sig. Alltså, enligt tulltjänstemannen var det fråga om narkotika.
Man satte knarkhundar på oss alla, förhöret med den misstänkta tog ett par
timmar och skulle ha tagit halva resdagen utan Calle Geusts kunskaper i ryska!
Medicinen beslagtogs och vi fick köra in i republiken Karelen i Ryssland.
Våra delmål var Sordavala, Valamo, Kexholm och Viborg och vi skulle
naturligtis besöka minnesmärkena vid Tali-Ihantala och Tienhaara.
Vårt första resmål var Sordavala som gav ett nedslående intryck, vägarna dit
hade varit eländiga och endast 1.8% av de kringliggande markerna är odlade. I
byarna bor bara åldringar som odlar sina små täppor kring de små, grå
stugorna. Inne i staden har de ståtliga byggnaderna från finska tiden INTE
renoverats, INTE Finlands Banks granitborg, INTE det s.k. Leanderska huset,
INTE Rådhuset från år 1885. Men vi hittade ett minnesmärke över Elias
Lönnroth som år 1828 samlat runor, sånger och gåtor i trakten!
Här kunde också Calle Geust berätta om den finska spaningscentralen som
under kriget fungerade i Sordavala.
Valamo var vårt följande mål, dessvärre resans största besvikelse. Vi var redan
ombord på bärplansbåten som skulle föra oss dit. Vi damer var klädda i kjolar
och hade huvuddukarna i kassen. Vi var på god väg mot Valamo när det blåste
upp så kraftigt att besättningen ombord ansåg att det enda rätta var att att
vända om! Många tog det beslutet hårdare än jag. Reseledaren TV-bekanta
Lena Boström agerade föredömligt lugnt, småningom lyckades de flesta svälja
besvikelsen som vi delade med ryska turister ombord.
I stället besökte vi i Sordavala ett museum med otroligt intressanta konstverk,
snidade i trä av Kronid Gogolev, 83 år gammal, boende ovanför
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museiutrymmet. Gogolev är internationellt uppskattad och hans arbeten har
varit utställda i Finland.
I Sordavala hann vi så ännu besöka Aposteln Johannes kyrka, Nikolai kyrka
och de finska hjältegravkorset med en minnesplakett. Sorgligt nog fick vi inte
besöka Valamo.
På väg mot Kexholm passerade vi Winters
villa, Taruniemi, hotell numera, byggd
1909 och ritad av Eliel Saarinen.
Anmärkningsvärt därför att ättlingen Gun
Winter-Väyrynen var med på resan.
Många i bussen hade en personlig
anknytning till Karelen vilket gjorde att
känslorna ständigt satt på ytan hos dem.
Det påverkade naturligtvis stämningen i
bussen, vemodet upplevdes av oss alla.
I kyrkbyn Kronoborg, Kurkijoki, vid
järnvägsknutpunkten Elisenvaara beskrev
Geust det mest förödande ryska
bombanfallet då Elisenvaara förintades i
ett bombanfall som varade i 10 minuter
den 20 juni 1944. Han sade också att
förödelsen tystades ned av krigscensuren.
Följande haltpunkt hette Räisälä. Här fick
vi höra ordförande Kaarlo Rainios
spännande livshistoria som berörde
Karelen. Hans farfar hade varit kapellan i
Räisälä, hans far hade verkat som vicehäradshövding, först i hovrätten i Viborg
och sedermera i Åbo. Kaarlo själv föddes i Räisälä, två månader innan det sista
evakueringståget avgick! Han hade då fyra syskon, alla under sju år gamla.
Hans far hade förbjudit sin hustru, barnens mor att evakuera med barnen innan
han själv förenat sig med familjen. Familjen kom iväg med det allra sista
evakueringståget! 65 år senare lotsade han oss i sin födelsekommun i
republiken Ryssland på ett odramatiskt sätt, medan vi hans medresenärer blev
djupt berörda av hans livshistoria.
När vi passerade Hiitola berättade guiden Tatjana om kända finska personer
som kom därifrån. Jag noterade Martti Talvela som bott i min hemkommun och
Eeva Kilpi vars böcker jag läst med stort intresse. Vi kände alla till Tuure Aras
livsgärning.
Kexholm, Priozersk på ryska, blev en positiv motsats till allt som vi sett dittils.
Stadsbilden var prydlig och välskött. Finska kyrkan byggd av Armas Lingren
fanns kvar, liksom den 93-åriga röd- och vitmålade järnvägsstationen. Den
heter Vuoksenjärvi.
Ett gott stycke utanför Kexholm finns nybyggda Laatokan Lömakylä, ett oerhört
välbevakat område omgivet av murar, låsta portar och vakter i höga torn.
Plötsligt befann vi oss på ett lyxigt övernattningsställe vid Ladogas strand.
Inlåsta!
Efter den natten besökte vi bl.a. Waldorfs sulfitcellulosafabrik, som inledde sin
verksamhet i slutet av 30-talet, före krigsutbrottet. Medresenären Wille
Holmberg berättade att hans far arbetat i fabrikens laboratorium ända tills
vinterkriget bröt ut. Man fick då två veckor på sig att tömma laboratoriet.
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Föreställ dig hur det kändes för Holmberg när han med stöd av faderns gamla
fotoalbum hittade det hus där hans föräldrar bott en gång, långt innan han själv
var född! Vi alla delade hans upplevelse, berörda också vi.
I samband med vapenstilleståndet 19.9.1944 förlorade ju Finland Kexholm och
tillverkningen av cellulosa fortsatte i sovjetisk regi tills den år 1986 lades ner
p.g.a. nedsmutsningen av Ladoga. Företaget Waldorf hamnade i sovjetiska
händer tills finska Enso Gutzeit i samband med en större affär hösten 1953
köpte den hopkrympta firman som fusionerades med Enso Gutzeit.
Paus i Kiviniemi, där hårda strider hade utkämpats under vinterkriget. Så
många stupade längs Taipaleenjoki att floden efter det fick namnet
Kuolemanjoki. Nu åkte glada ungdomar i hisnande fart i små kanoter i forsen i
Kuolemanjoki till högljudd musik. Vi resenären åt lunch i ortens kulturcentrum,
ett typiskt sovjetbygge. Vi handlade på ”torget”, såg oss omkring, men vi trivdes
nog inte i denna miljö.
Vår resa fortsatte till Viborg, vi checkade in på Hotell Vyborg. Efter
incheckningen åkte vi direkt till minnesmärket över slaget vid Tali-Ihantala. Vi
hedrade de fallna med en tyst minut. Medresenären Marita Kvikant lade ner en
bukett ängsblommor till minnet av sin svärfar Carl Birger Kvikant som stupade
där i juni 1944 och postumt utnämndes till Mannerheimriddare för sina
förtjänstfulla insatser för fosterlandet. Precis här utkämpades Nordens, genom
tiderna, största strid. 100 000 ryssar, finnar, frivilliga svenskar och det tyska
Kuhlmey-flyget deltog. Mina tankar gick till Åke Lindmans starka filmer,
”Framom främsta linjen” från år 2004 och ”Tali-Ihantala” från år 2007, andra
tänkte naturligtvis på stupade anhöriga.
Den 20 juni 1944 var ödesdagen då ryssarna trängde in i Viborgs förorter, panik
utbröt och staden föll i ryska händer utan strid, kunde Carl-Fredrik Geust
förtälja. Framryckningen hejdades i alla fall för ett tag för att en soldat lyckades
spränga bron över Kivisalmi.
När vinterkriget bröt ut hade Viborg 90 000 invånare som kosmopoliskt talade
finska, svenska, ryska och tyska. Kända och framgångsrika företag i staden var
bl.a. Havis Tvål, Hackman och Starckjohann. Den första svenska
fruntimmersskolan var från 1700-talet; i den skolan hade mina kolleger i
Sparbaknen i Borgå Gerda Illukka, Svea Fogelholm f. Berglund och Ingeborg
Lindholm f. Richter gått en gång för länge sedan. Finländska arkitekter som
Alvar Aalto, Jac Ahrenberg, Bertel Jung och Uno Ullberg finns representerade i
stadsbilden, som därför i vissa kvarter för tankarna till Tölö i Helsingfors. 
En fin avslutning på vår första dag i Viborg blev den gemensamma middagen i
Viborgs Runda Torn, kvällen kunde man ännu förlänga i Hotel Vyborgs bar i
härligt resesällskap!

På hemfärdsdagen hann vi ännu uppleva mycket. Vi besökte både den
ortodoxa kyrkan i Viborg och den lutherska Petri-Paulkyrkan, där prästen
presenterade kyrkan för oss och berättade om sin församling på finska.
Församlingen har ungefär 250 medlemmar och gudstjänsterna går på ryska och
vid behov på finska. Utanför kyrkan finns en staty av Pernå-bon Micael Agricola,
som sommarboende i Pernå ville jag fotograferas bredvid den!
En värdefull upplevelse var en utställning i Viborgs Slott som i ord och bild
berättar om ”det finländska Wiborg” fram till krigsslutet 1944. Primus motor för
den utställningen har HSF:s hedersmedlem och tidigare ordförande varit. Vi kan
minnas honom från TV-dokumentären om vårt förlorade Karelen och från ett
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eget medlemsmöte då han höll ett uppskattat föredrag, jag vet att vi minns
honom. Han lever inte mera.

Vi fick ännu litet tid för shopping innan vi åkte mot Tienhaara där det
finlandssvenska förbandet JR61 hindrade ryssarnas försök att landstiga på den
västra sidan av Viborgska viken. I regn hedrade vi här de stupade med ett tänt
ljus och en tyst minut. Många av oss mindes i den stunden berättelser som vi
hört under årens lopp i våra barndomshem. Car-Fredrik Geust avrundade
stunden med orden: ”De som man minns namnen på är inte döda, de är långt
borta”.

Vår sista programpunkt var en god lunch i historisk miljö på restaurang Duett
vid Röda Källans torg i Viborg. När vi så startade hemresan var vi alla många
starka upplevelser rikare, resan hade varit en repetition i Finlands historia och vi
hade sett följderna av ett krig som påverkat oss alla på olika sätt.

När jag nu långt senare tänker tillbaka på de upplevelser och de känslor vi
delade med varandra och det tidigare finska landskapet som vi åkte igenom kan
jag spontant och ärligt konstatera att denhär Höstresan blev som man brukar
säga ”ETT MINNE FÖR LIVET”.

Hösten 2011

Marita Högström
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FOTOGRAFI FRÅGOR

Den här härliga bilden är tagen
alldeles i början av 1900-talet i
Sköldvik eller Kullo 
Nyby. Den längsta flickan är min
farmor Gunhild Elin Maria
Renman född Holmström 1892. 
Pojken med krysset ovanför
huvudet är Henrik Mikael
"Mikko" Adolfsson född 1893.
En av de 
yngre pojkarna på bilden torde
vara Karl Klaver född 1894. En
av flickorna är möjligtvis Helmi
Mikander född 1898. Någon av
de mindre pojkarna kunde ev.
vara Elins småbröder Emil
Holmström född 1896 och
Hjalmar född 1898, men de är
tillsvidare inte identifierade på
denna bild. De övriga barnen på
bilden är inte igenkända.

Detta fotografi är taget i Sibbo. Troligtvis är det fråga om ett talko av något slag.
Mannen i mörka kläder på nedersta raden (tredje från vänster) är min  morfar Fredrik
Granfelt född 1893 i Massby, Sibbo. Senare bodde han på Grönbacka i Gesterby
(Norrkulla). Känner någon ingen personer på bilden eller närmare var och när bilden
kunde vara tagen?

Hör gärna av dig om du vet någonting mera om bilderna!

Marita Grönholm
tel nr: 040-514 9129
e-post: marita.gronholm@gmail.com
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ANTAVLA

Siv Solveig Helena Forssell. Sjukskötare, avdelningsskötare. Född
14.01.1962 Mörskom, Skomarböle, Björkebo.
Gift 16.08.1986 med Leif Wilhelm Winberg . Bil- och flygplansmekaniker. Född
25.04.1962 Borgå lk, Estbacka,  Aftonsol.

Generation I:

I:1 f
Bo Göran Rafael Forssell. Äldre konstapel. Född 05.08.1929 Mörskom,
Skomarböle,  Björkebo. Död 04.07.2009 Borgå.
I:2 m 
Ragnhild Marta Helena Hägg. Lagerförvaltare. Född 07.03.1937 Borgå lk,
Näse, Kurböle.

Generation II

II:1 ff
Otto Teodor Forssell. Målarmästare. Född 20.11.1888 Mörskom, Skomarböle,
Jossas. Död 28.12.1965 Mörskom, Skomarböle, Katrinedal. 
II:2 fm 
Helmi Sofia Bruce . Värdinna. Född 17.04.1899 Liljendal, Marbacka. Död
13.12.1996 Mörskom kyrkoby.
II:3 mf
Harald Edvard Hägg . Statskarl, sandarbetare. Född 05.01.1910 Pernå,
Erlandsböle. Död 24.05.1990 Borgå.
II:4 mm
Marita Linnea Oksanen . Jordbruksarbetare, städerska. Född 13.06.1915
Borgå lk, Stensböle, Stenbacka.

Generation III

III:1 ff f
August Karlsson Forssell . Husbonde. Född 10.09.1857 Mörskom,
Skomarböle, Jossas.  Död 03.05.1921 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
III:2 ff m
Augusta Vilhelmina  Karlsdotter . Född 31.12.1864 Mörskom, Kyrkobyn, Lill-
Husula. Död 03.07.1947 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
III:3 fm f
Johan Emil  Johannes Johansson Bruce . Bonde. Född 04.01.1876 Liljendal
gård, Marbacka. Död 23.10.1948 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
III:4 fm m
Maria Sofia Backman. Född 02.05.1875 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars. Död
25.07.1957 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
III:5  mf f
Johan Edvard Hägg . Torpare. Född 12.07.1882 Pernå, Erlandsböle, Sprintas.
Död 1916 Pernå, Erlandsböle.
III:6 mf m
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Elin Sofia Andersdotter. Född 09.10.1887 Pernå, Gislarböle. Död 29.01.1961
Pernå.
III:7 mm f
Henrik Gustafsson Oksanen . Timmerman. Född 23.11.1891 Padasjoki,
Prästgården. Död 11.04.1956 Borgå lk, Ebbo.
III:8 mm m
Fanny Mathilda Andersson . Jordbruksarbetare. Född 30.04.1893 Borgå lk,
Stensböle, Stenbacka. Död 15.12.1987  Borgå lk, Ebbo.

Generation IV  

IV:1 ff ff
Carl Gustaf Salomonsson. Hemmansägare. Född 13.03.1811 Mörskom,
Skomarböle, Jossas. Död 16.04.1868 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
IV:2 ff fm
Lovisa Andersdotter. Bondedotter. Född 11.06.1825 Mörskom, Skomarböle,
Lassmattas. Död 14.03.1903 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
IV:3 ff mf
Carl Carlsson. Hemmansägare. Född 11.01.1831 Mörskom, Hakala. Död
02.10.1918 Mörskom, Kyrkbyn, Husula.
IV:4 ff mm
Maria Vilhelmina Johansdotter . Född 07.12.1836 Mörskom, Kyrkbyn, Husula.
Död 13.11.1920 Mörskom, Kyrkbyn, Husula.
IV:5 fm ff
Johan Vilhelm Johansson Bruse . Torpare. Född 23.10.1845 Liljendal gård,
Marbacka. Död 22.03.1931 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
IV:6 fm fm
Emilia  Karlsdotter . Född 24.12.1843 Liljendal, Sävträsk, Juvas. Död
11.02.1893 Liljendal gård, Marbacka.
IV:7 fm mf
Alexander Backman . Arbetskarl, dräng. Född 20.11.1834 Jämsä, Patala,
Jämsäkoski såg. Död 16.03.1900 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
IV:8 fm mm
Wendla Sofia Johansdotter . Född 13.04.1843 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars. Död 02.11.1883 Mörskom, Grefnäs.
IV:9 mf ff
Johan   Johansson Hägg . Torpare. Född 05.01.1843 Borgnäs, Hevonselkä. 
Död ? .
IV:10 mf fm
Wilhelmina Adolfsdotter . Född 26.05.1842 Pernå , Gammelby, Sloss. Död ?.
IV: 11 mf mf
Anders Vilhelm Anderssoon . Torpare. Född 20.12.1858 Pernå, Gislarböle,
Stockholm. Död ?.
IV:12 mf mm
Maria Sofia Holmberg .  Piga. Född 11.03.1855. Död ?.
IV:13 mm ff
Adam Gustafsson Oksanen. S pannmålstorpare. Född 25.12.1865 Padasjoki,
Kaukela, Leponi. Död 24.01.1935 Borgå lk.
IV:14 mm fm
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Edla Maria Eriksdotter . Piga. Född 02.10.1863 Padasjoki, Osoila, Yläratia.
Död 28.01.1932 Borgå lk, Hammars.
IV:15 mm mf
Anders Johan Davidsson Sandberg. T orpare, bonde. Född 20.11.1860 Borgå
lk, Stensböle, Stenbacka. Död 27.12.1927 Borgå lk, Stensböle, Stenbacka.
IV:16 mm mm
Emelia Johansdotter . Piga. Född 13.12.1864 Borgå lk, Hindhår, Box. Död
21.11.1939 Borgå lk, Stensböle, Stenbacka.

Generation V 

V:1 ff ff f
Salomon Johansson . Husbonde. Född 12.12.1781 Mörskom, Kyrkbyn, Husula
gästgiveri. Död 26.05.1851 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
V:2 ff ff m
Anna Johansdotter . Bondedotter. Född 01.12.1779 Mörskom, Skomarböle,
Jossas. Död 01.01.1840 Mörskom, Skomarböle, Jossas.
V:3 ff fm f
Anders Henricsson . Bonddräng. Född 1777 Mörskom. Död 31.03.1834
Mörskom, Skomarböle, Lassmattas.
V:4 ff fm m
Maria Mattsdotter . Bondedotter. Född 1781. Död ?.
V:5 ff mf f 
Carl Mattsson . Spannmålstorpare, landbonde. Född 07.02.1798 Mörskom,
Heikkilä. Död 03.12.1848 Artsjö, Aho-Hiisi.
V:6 ff mf m
Maja Stina Carlsdotter Qvist . Född 10.02.1793. Död ?.
V:7 ff mm f
Johan Johansson . Bonde. Född 29.12.1810 Mörskom kyrkoby. Död ?.
V:8 ff mm m
Eva Lisasdotter Lindqvist. Född 21.08.1812 Lappträsk, Porlom, Tynnö.
Död ?.
V:9 fm ff f
Johan Johansson Bruse. Torpare. Född 22.03.1817 Lappträsk. Död
25.06.1859 Liljendal gård, Marbacka.
V:10 fm ff m
Anna Sofia Gustafsdotter. Bondedotter. Född 24.11.1822 Pernå, Rösund,
Lilltåas. Död 13.05.1912 Liljendal, Marbacka.
V:11 fm fm f
Carl Gustaf Gustafsson Reiman . Bonde. Född 15.11.1812 Liljendal, Sävträsk,
Juvas. Död ?.
V:12 fm fm m
Christina Johansdotter . Född 15.05.1817 Liljendal, Säfträsk, Spåras. Död?.
V:13 fm mf f
Henrik Henriksson Backman . Sågbokshållare. Född 11.10.1786 Mörskom,
Grefnäs.  Död 07.06.1855 Mörskom, Grefnäs .
V:14 fm mf m 
Anna Maria Jernhammar . Smeddotter. Född 13.10.1797. Död 12.02.1879
Mörskom , Grefnäs.
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V:15 fm mm f
Johan Henriksson . Född 15.08.1811 Mörskom. Död 06.11.1873 Mörskom.
V:16 fm mm m
Maria Johansdotter . Bondedotter. Född 16.02.1807 Pernå, Hardom, Bengts.
Död 06.07.1870 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
V:17 mf ff f
Johan Mattsson Hägg . Dräng. Född 17.07.1805 Askola, Ongima, Pavola. Död
07.09.1874 Borgnäs, Hevonselkä.
V:18 mf ff m
Catharina Mattsdotter Wulf. Soldatdotter, 27.11.1803 Borgnäs, Hevonselkä.
Död 07.11.1859 Borgnäs, Hevonselkä.   
V:19 mf fm f
Adolph Johansson Sloss . Bonddräng, landbonde. Född 27.09.1787 Pernå,
Gammelby, Sloss. Död ?.
V:20 mf fm m
Gustava Gustafsdotter Fyhr . Född 27.07.1799 Pernå, Sarflax, Strömmen.
Död ?.
V:21 mf mf f
Anders Eriksson . Torpare. Född 21.11.1826 Pernå, Pitkäpää, Baggas. Död ?.
V:22 mf mf m
Sofia Wilhelmina  Pettersdotter. Född 28.12.1822. Död ?.
V:25 mm ff f
Anders Gustaf Gustafsson . Statsdräng. Född 09.09.1833.Död ?.
V:26 mm ff m
Maria Henriksdotter . Född 15.11.1839 Padasjoki, Osoila, Tevännä. Död ?.
V:27 mm fm f
Erik Johan Johansson . Spannmålstorpare. Född 31.08.1822 Padasjoki,
Seitniemi, Kapacka.  Död ?.
V :28 mm fm m
Eva Henriksdotter . Född 26.02.1825 Padasjoki, Osoila, Likonnjemi. Död ?.
V: 29 mm mf f
David Eriksson . Dräng, torpare, skomakarlärling. Född 13.09.1824 Artsjö,
Rattula, Marjomäki. Död 30.03.1872 Borgå lk, Stensböle, Stenbacka.
V:30 mm mf m
Maja Stina Staffansdotter . Född 02.07.1825 Borgå lk, Stensböle, Rödjan. Död
22.04.1895 Borgå lk, Stensböle, Stenbacka.
V:31 mm mm f
Johan Johansson . Spannmålstorpare. Född 12.02.1815 Borgå lk, Hindhår,
Box.  Död ?.
V:32 mm mm m
Anna Staffansdotter. Född 21.11.1823 Borgå lk, Saxby, Nikus. Död ?.

 Generation VI

VI:1 ff ff ff
Johan Johansson . Husbonde. Född 19.10.1756 Mörskom, Kyrkobyn, Husula
gästgiveri. Död 07.05.1789 Mörskom Kyrkobyn,  Husula gästgiveri.    
VI:2 ff fff m
Elisabeth Johansdotter . Född 07.01.1759 Mörskom, Skomarböle, Arvids. Död
14.02.1832 Mörskom.
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VI:7 ff fm mf
Matts Henricsson . Född 1750 Mörskom. Död 10.06.1825 Mörskom,
Skomarböle, Lassmattas.
VI:8 ff fm mm
Cajsa Johansdotter . Född 1764 Mörskom. Död 17.11.1825 Mörskom,
Skomarböle, Lassmattas.
VI:9 ff mf ff
Matts Johansson
VI:10 ff mf fm
Anna Johansdotter . Född 1765. Död ?.
VI:13 ff mm ff
Johan Johansson . Bonde. Född 1786 Mörskom, Kyrkobyn,  Lill-Husula. Död
27.08.1844 Mörskom, Kyrkobyn, Lill-Husula.
VI:14 ff mm fm
Maria Mattsdotter . Född 1789. Död ?.
VI:16 ff mm fm
Lisa Andersdotter . Född 27.08.1786 Lappträsk, Porlom, Tynnö. Död ?.
VI:17 fm ff ff
Johan Eriksson Bruse . Drängfogde, torpare. Född 1784 Lappträsk, Bäckby,
Brusas. Död 04.12.1845 Liljendal gård, Marbacka.
VI:18 fm fff m
Hedda Henriksdotter . Född 1788 Lappträsk. Död 09.06.1864 Liljendal gård,
Marbacka.
VI:19 fm ff mf
Gustaf Gustafsson. Bonde.
VI:20 fm ff mm
Anna Sofia Gustafsdotter
VI:21 fm fm ff
Gustaf Gustafsson Reiman . Bonde.  Född 15.11.1812 Liljendal, Sävträsk,
Juvas. Död ?.
VI:22 fm fm fm 
Caisa Johansdotter . Bondedotter.  Född 1791 Liljendal, Sävträsk, Labbas.
Död ?.
VI:23 fm fm mf
Johan Simonsson.  Bonde, gästgivare. Född 1771. Död 02.10.1823 Liljendal,
Sävträsk, Spåras.
VI:24 fm fm mm
Maja Stina Ericsdotter. Bondedotter. Född 1778. Död ?.
VI:25 fm mf ff  
 Henrik Hindriksson Backman.  Dräng, torpare. Född 07.06.1756 Mörskom,
Grefnäs, Stockmakars. Död 1823 Mörskom, Grefnäs.
VI:26 fm mf fm
Lena Carlsdotter Giösling. Underofficersdotter.  Född 29.04.1758 Mörskom,
Grefnäs, Nygård. Död 26.02.1819 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
VI:27 fm mf mf
Michel Thomasson Jernhammar . Smed. Född 1762 Lifland. Död 17.11.1820
Mörskom, Grefnäs.
VI:28 fm mf mm
Maria Johansdotter. Torpardotter. Född 1760 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars. Död 12.10.1814 Mörskom, Grefnäs.
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VI:29 fm mm ff
Henrik Johan Johansson.  Rusthållare. Född 1779 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars. Död 16.03.1832 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
VI:30 fm mm fm
Maria Eriksdotter. Rusthållardotter. Född 02.05.1771 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars. Död 08.06.1833 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
VI:31 fm mm mf
Johan Mattsson. Bonde.
VI:32 fm mm mm
Anna Maria Hansdotter
VI:33 mf ff ff
Matts Johansson Hegg. Reservist. Sytningsman. Torpare. Född 1780. Död
22.01.1836 Askola, Ongima, Pavola.
VI:34 mf ff  fm 
Lisa Johansdotter.  Född 1783. Död ?.
VI:35 mf ff mf
Matts Wulf.  Soldat. 
VI:36 mf ff mm
Carin Larsdotter. Född Borgnäs, Storlöfkoski, Ålkais.
VI:37 mf fm ff 
Johan Johansson . Född 1752. Död 28.11.1825 Pernå, Gammelby, Sloss.
VI:38 mf fm fm
Eva Helena Fredriksdotter Jönsberg.  Född 19.06.1754 Pernå, Gammelby,
Jönsas. Död 05.02.1822 Pernå, Gammelby, Slossas.
VI: 39 mf fm mf
Gustaf Fyhr . Soldat, bonde. Född 1761. Död 24.11.1831
VI:40 mf fm mm
Anna Maria Illström . Piga.
VI:41 mf m fff
Erik Eriksson.  Bonde.
VI:42 mf mf fm
Eva Stina Mattsdotter.  Född 20.08.1791 Pernå, Väkaby, Jofs. Död ?.
VI:49 mm ff ff
Gustaf Ulricasson . Dräng. Född 09.08.1800 Padasjoki, Jokiois. Död
11.11.1850 Padasjoki, Jokiois, Saksala.
VI:50 mm ff fm
Maria Jonaedotter . Född 28.01.1796. Död ?.
VI:51 mm ff mf
Henric Mariasson Ersson.  Dräng, torpare. Född 12.10.1810. Död 09.09.1868
Padasjoki, Kaurattu, Posti.
VI:52 mm ff mm
Anna Simonsdotter.  Piga. Född 30.12.1801 Padasjoki, Prästgården,
Mäenpää. Död 17.09.1868 Padasjoki, Jokiois, Kaurattu, Posti.
VI:53 mm fm ff
Johannes Gabrielsson.  Född 05.04.1794 Padasjoki, Osoila, Kapacka. Död ?.
VI:54 mm fm fm
Elisabeth Olofsdotter.  Född 14.10.1795 Padasjoki, Wirmala rusthåll. Död ?.
VI:55 mm fm mf
Henrik Adamsson.  Torpare. Född 04.01.1801 Padasjoki. Död 16.03.1862
Padasjoki, Osoila, Heikkilä.

28



VI:56 mm fm mm
Maria Michaelsdotter.  Född 26.05.1802 Padasjoki, Nyställe, Paradis torp. Död
26.10.1866 Padasjoki, Osoila.
VI:57 mm m fff
Eric Johansson . Dräng, spannmålstorpare. Född 21.10.1791 Artsjö, Kintula,
Sipilä. Död ?.
VI:58 mm mf fm
Sophia Lundqvist.  Torpardotter. Född 15.10.1797 Artsjö, Rattula. Död ?.
VI:59 mm mf mf
Staffan Staffansson.  Torpare. 03.04.1790 Borgå lk, Saxby, Martis. Död
03.09.1857.
VI:60 mm mm ff
Anna Johansdotter . Piga. Född 07.02.1793 Borgå lk, Stensböle, Bastubergs.
Död 06.09.1859 Borgå lk, Stensböle, Rödjan.
VI:61 mm mm ff
Johan Adamsson . Torpare. Född 1778 Borgå lk, Hindhår, Box. Död ?.
VI:62 mm mm fm 
Maja Lena Johansdotter.  Född 12.12.1784 Borgå lk, Hindhår, Lill- Jeppas.
Död ?.
VI:63 mm mm mf
Staffan Mattsson . Bonde. Född 05.11.1791 Borgå lk, Saxby, Nikus. Död
30.06.1855 Borgå lk, Saxby, Nikus.
VI:64 mm mm mm
Christina Ersdotter . Född 1791 Borgå lk, Saxby, Kurulais. Död 11.11.1881
Borgå lk, Saxby, Nikus. 

Generation VII

VII:1 ff ff ff f
Johan Eriksson . Nämndeman,  husbonde. Född 1729 Mörskom, Kyrkbyn,
Husula. Död 13.11.1791 Mörskom, Kyrkbyn, Husula.
VII:2 ff ff ff m
Anna Eriksdotter.  Född 1730 Pussila. Död 20.10.1812 Mörskom, Kyrkbyn,
Husula.
VII:3 ff ff fm f
Johan Abrahamsson. Född  1736. Död ?.
VII:4 ff ff fm m
Catharina Michelsdotter . Född 1732. Död 04.12.1800 Mörskom, Skomarböle,
Arvids.
VII:26 ff mm ff m
Maria Henriksdotter . Född 1766. Död 02.01.1839 Mörskom, Kyrkbyn, Lill-
Husula.
VII:31 ff mm mm f
Anders Jacobsson . Född 1763. Död 23.01.1809 Lappträsk, Porlom, Tynnö.
VII:32 ff mm mm m
Anna Mattsdotter . Född 1762. Död 20.01.1814 Lappträsk, Porlom, Tynnö.
VII:33 fm ff ff f
Erik Henriksson Bruse.  Bonde. Född 1738 Lappträsk, Bäckby, Brusas.  Död
02.09.1791 Lappträsk, Bäckby, Brusas.
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VII:34 fm ff ff m
Brita Jacobsdotter . Född 1740. Död 07.02.1813 Lappträsk, Bäckby, Brusas.
VII:49 fm mf ff f
Henrik Henriksson . Skomakare.
VII:50 fm mf ff m
Catharina Ernestdotter . Född 1734. Död 14.01.1816 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars.
VII:51 fm mf fm f
Carl Henrik Johanssosn Giösling . Sergeant, förare. Född 06.07.1720
Mörskom, Grefnäs.  Död 12.10.1792 Mörskom, Grefnäs.
VII:55 fm mf mm f
Johan Eskilsson . Torpare. Född 1730. Död 18.05.1780 Mörskom, Grefnäs. 
VII:56 fm mf mm m
Maria Jöransdotter. Född 1734. Död 19.11.1814 Mörskom, Grefnäs.
VII:57 fm mm ff f
Johan Hindriksson . Rusthållare. Född 1740. Död ?.
VII:58 fm mm ff m
Greta Andersdotter . Född 1746. Död ?.
VII:59 fm mm fm f
Erik Ernestsson . Rusthållare.  Född 17.05.1724 Mörskom, Grefnäs,
Stockmakars. Död 23.04.4788 Mörskom, Grefnäs, Stockmakars.
VII:60 fm mm fm m
Margareta Eriksdotter . Född 1729. Död 09.12.1812.
VII:75 mf fm fm f
Fredrich Johansson.
VII:76 mf fm fm m
Margareta Zachrisdotter
VII:83 mf mf fm f
Mats Mattsson.
VII:84 mf mf fm m
Ebba Ulrica Hansdotter . Född 26.02.1787 Pernå, Isnäs, Caisnäs. Död ?.
VII:98 mm ff ff m
Ulrica Michelsdotter Philippenius . Kyrkfattig piga. Född 08.10.1762,
Padasjoki, Jokiois, Hietaranda. Död 01.05.1829 Padasjoki, Jokiois.
VII:99 mm ff fm f
Jonas Adamsson.
VII:100 mm ff fm m
Catharina Eliasdotter.  Född 1768. Död ?.
VII:102 mm ff mf m
Maria Henricsdotter.  Piga.
VII:103 mm ff mm f
Simon Mattsson Träff . Torpare, soldat, jägare. Född 05.10.1765 Padasjoki,
Prästgården, Mäenpää. Död 07.01.1811 Padasjoki, Prästgården, Mäenpää.
VII:104 mm ff mm m
Elisabeth Esaiasdotter Blom.  Soldatdotter. Född 14.06.1766 Padasjoki,
Qvarnbacka. Död 08.08.1852 Padasjoki, Syrjäntaka. 
VII:105 mm fm ff f
Gabriel Andersson . Torpare. Född 07.11.1774. Död 29.12.1833 Padasjoki,
Seitniemi, Kapacka.
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VII:106 mm fm ff m
Catharina Ersdotter . Född 31.10.1777.
VII:107 mm fm fm f
Olof Henricsson
VII:108 mm fm fm m
Margareta Ericsdotter
VII:109 mm fm mf f
Adam Christersson . Torpare. Född 17.03.1757 Asikkala, Rihilax. Död
09.10.1818 Padasjoki, Nyställe.
VII:110 mm fm mf m
Eva Mattsdotter . Född 19.12.1766 Orimattila, Tönnö. Död ?.
VII:111 mm fm mm f
Michael Mattsson . Torpare. Född 1772 Padasjoki, Makeskis. Död ?.
VII:112 mm fm mm m
Elisabeth Michaelsdotter . Född 1779. Död ?.
VII:113 mm mf ff f
Johan Jacobsson . Torpare.  Född  1768. Död 1808 Artsjö,  Kintula, Sipilä.
VII:114 mm mf ff m
Anna Ericsdotter.  Född 1770. Död ?.
VII: 115 mm mf fm f
Johan Lundqvist. Född ?  Död 1820 Artsjö, Rattula.
VII:116 mm mf fm m
Anna Johansdotter . Född 18.07.1769. Död 20.09.1833 Artsjö, Rattula.
VII:117 mm mf mf f
Stephan Gustafsson ?
VII:118 mm mf mfm
Maria Henriksdotter ?
VII: 119 mm mf mm f
Johan Johansson . Född 1755 . Död 10.12.1825 Borgå lk, Stensböle,  Rödjan.
VII:120 mm mf mm m
Hedda Ersdotter . Född 1757. Död ?.
VII:122  mm mm ff m
Anna Johansdotter . Född 18.11.1754 Borgå lk, Saxby, Gobbers. Död ?.
VII:123 mm mm fm f
Johan Mattsson . Torpare. Född 1750. Död 22.03.1811 Borgå lk, Hindhår, Lill-
Jeppas.
VII:124 mm mm fm m
Hedvig Johansdotter . Född 1781. Död ?.
VII:125 mm mm mf f
Matts Mattsson . Bonddräng. Född 08.09.1764 Borgå lk, Saxby, Nikus. Död
07.10.1818 Borgå lk, Saxby, Nikus.
VII:126 mm mm mf m
Maria Eriksdotter . Född 1769. Död 06.12.1808 Borgå lk, Saxby, Nikus.
VII:127 mm mm mm f
Erik Kurulais Johansson . Bonde. Född 1751. Död 23.10.1807 Borgå lk,
Saxby, Kurulais.
VII:128 mm mm mm m
Lisa Henriksdotter . Född 1750. Död 1808 Borgå lk, Saxby, Kurulais.
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Generation VIII

VIII:1 ff ff ff ff
Erik Thomasson . Husbonde.  Född 1697. Död 20.04.1782 Mörskom,
Kyrkobyn, Husula.
VIII:2 ff ff fff m
Maria Johansdotter . Född 1710 Mörskom ,Kyrkobyn, Husula. Död 30.03.1767
Mörskom, Kyrkobyn, Husula.
VIII:61 ff mm mm ff
Jacob Johansson . Född 1733. Död 24.02.1788 Lappträsk, Porlom, Tynnö.
VIII:62 ff mm mm fm
Anna Gustafsdotter. Född 1731. Död ?.
VIII:65 fm ff ff ff
Henrik Jacobsson . Bonde. Född 12.12.1699 Lappträsk, Bäckby, Brusas. Död
13.04.1775 Lappträsk, Bäckby, Brusas.
VIII:66 fm ff fff m
Elisabeth Mårtensdotter . Född 01.02.1704 Pyttis? Död 16.02.1761 Lappträsk,
Bäckby, Brusas.
VIII:99 fm mf ff mf
Ernest Johansson.
VIII:101 fm mf fm ff
Johan Philipsson Giösling . Kornett. Född 1688. Död 06.08.1771 Mörskom,
Grefnäs, Envalds.
VII:103 fm mf fm mf
Gustaf Hindsberg. Kvartermästare, löjtnant. Född ?. Död 01.05.1758
Lappträsk, Porlom såg.
VII:104 fm mf fm mf
Annika (Anna) Joachimsdotter Schröder . Född 1707? Borgå. Död?.
VII:113 fm mm ff ff
Hindrik Mattsson . Rusthållare. Född 1701. Död ?.
VIII:117 fm mm fm ff
Ernest Johansson  
VIII:167 mf mf fm mf
Anders Hansson . Torpare. Född ?. Död 24.11.1809 Pernå, Isnäs, Caisnäs.
VIII:168 mf mf fm mm
Lena Hansdotter . Född Pernå, Fasarby. Död 28.09.1814 Pernå, Isnäs,
Caisnäs.
VIII:195 mm ff ff mf
Michael Philippenius . Klockare.  Född 21.02.1732. Död 04.02.1796 Padasjoki,
Jokiois, Hietaranda.
VIII:196 mm ff ff mm
Maria Christina Rundell. Född 1735. Död 04.04.1796 Padasjoki, Jokiois.
VIII:205 mm ff mm ff
Matts Andersson . Torpare. Död 26.04.1788 Padasjoki, Prästgården,
Mäenpää.
VIII:206 mm ff mm fm 
Valborg Mattsdotter
VIII:207 mm ff mm mf
Esaias Kempe . Soldat. Född 1732. Död 03.02.1809 Padasjoki, Qvarnbacka.
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VIII:208 mm ff mm mm
Anna Henricsdotter . Född 1731. Död 03.04.1808 Padasjoki, Qvarnbacka.
VIII:217 mm fm m fff
Christer Färdig.  Soldat. Född 23.04.1733. Död ?.
VIII:218 mm fm mf fm
Walborg Carlsdotter . Född 1734. Död ?.
VIII:219 mm fm mf mf
Matts Pettersson . Torpare. Född 14.09.1733. Död 25.12.1777 Orimattila,
Tönnö.
VIII:220 mm fm mf mm
Lisa Andersdotter . Född 14.10.1731. Död ?.
VIII:243 mm mm ff mf
Johan Johansson
VIII:244 mm mm ff mm
Gertrud 
VIII:249 mm mm m fff
Mats Mattsson . Född 1739 Borgå lk, Saxby, Nikus. Död 26.01.1773 Borgå lk,
Saxby, Nikus.
VIII:250 mm mm mf fm
Stina Henriksdotter . Född 1741. Död 23.08.1809.

Generation IX

IX:3 ff ff fff m f
Johan Sigfridsson. Hemmansägare. Född 1679. Död 12.03.1767 Mörskom,
Kyrkbyn, Husula.
IX:4 ff ff fff m m
Anna Göransdotter . Född 1678. Död 06.04.1767 Mörskom,  Kyrkobyn,
Husula.
IX:121 ff mm mm ff f
Johan Johansson . Född 1722. Död ?.
IX:122 ff mm mm ff m
Sophia Heurin .  Född 1724. Död ?.
IX:201 fm mf fm ff f
Philip Giösling. Handelsman. Född 1650 Lybeck, Tyskland. Död 1701
Wederlax.
IX:202 fm mf fm ff m
Birgitta Hoppius.  Född 28.01.1652 Siikaniemi. Död ?
IX:205 fm mf fm mf f
Gustaf Andersson Hindsberg . Kyrkoherde. Född ?. Död 14.10.1727 Tusby.
IX:206 fm mf fm mf m
Kristina Cramerus (Crämer).  Född 1675 Uleåborg. Död 25.02.1735 Tusby
kyrkoby, Pekkola.  
IX:207 fm mf fm mm f
Joachim Shröder . Handelsman.
 IX:208 fm mf fm mm m
Elisabeth Bengtsdotter.
IX:389 mm ff ff mf f
Philip Göransson ?
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IX:390 mm ff ff mf m
Margareta Gustafsdotter
IX:497 mm mm mf ff f
Mats Fredriksson . Född 1709 Borgå lk, Saxby, Nikus. Död ?.
IX:498 mm mm m fff m
Maria Arvidsson . Född 1704. Död 1775 Borgå lk, Saxby, Nikus.

Generation X

X:401 fm mf fm ff ff
Nils Giösling
X:403 fm mf fm ff mf
Henrik Hoppius . Kyrkoherde. Född 08.10.1624. Död 15.07.1695 Vederlax.
X:404 fm mf fm ff mm
Margareta Stråhlman . Född 1630. Död 02.04.1673 Vederlax (Virolahti).
X:411 fm mf fm mf mf 
Johan Cramerus (Crämer) . Kyrkoherde. Född 1647 Uleåborg. Död 1693
Tusby.
X:412 fm mf fm mf mm
Regina Lupenius. Född 1651 Uleåborg. Död ?.  
X:413 fm mf fm mm ff
Joachim Enwaldsson. Rådman. Född ?. Död 1687 Borgå.
X:414 fm mf fm mm fm
Catharina Wast.
X:414 fm mf fm mm mf
Bengt Helgesson. Rådman.
X:993 mm mm mf ff ff
Fredrik Markusson Freiborg.

Generation XI

XI:805 fm mf fm ff mf f
Henrik Hoppius
XI:806 fm mf fm ff mf m
Christina Mårtensdotter . Född ?. Död 11.09.1673.
XI:807 fm mf fm ff mm f
Petter Stråhlman. Hospitalfogde. Född 1576. Död 1657 Viborg.
XI:808 fm mf fm ff mm m
Margareta Sarfve . Född ?. Död 19.06.1616.
XI:823 fm mf fm mf mm f
Johannes Magnusson Lupeus, Magni . Kyrkoherde. Född Uleåborg. Död
1680 Tusby.
XI:824 fm mf fm mf mm m
Margareta.
XI:825 fm mf fm mm ff f
Enwald Larsson . Rådman, uppsyningsman.
XI:826 fm mf fm mm ff m
Madlen Göransdotter.
XI:827 fm mf fm mm fm f
Mats Eriksson Wast.
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XI:828 fm mf fm mm fm m
 Gertrud Arentz.
 
Generation XII

XII:1613 fm mf fm ff mm ff
Henrik Stråhlman . Handlande, borgmästare. Född 1555 Tyskland. Död 1592
Viborg.
XII:1614 fm mf fm ff mm fm
Anna Påvelsdotter Juusten. Född 1548 Viborgs socken. Död 1642 Viborgs
socken, Juustila.
XII:1615 fm mf fm ff mm mf
Mårten ”Martinus Henrici” Sarfve.  Kyrkoherde i Pyttis. Född ?. Död 1614.
XII:1616 fm mf fm ff mm mm
Karin Mårtensdotter Poitz.  Född ?. Död 1621.
XII:1649 fm mf fm mm ff ff
Lars Enwaldsson.  Borgmästare I Borgå.

Generation XIII

XIII:3227 fm mf fm ff mm fm f
Paulus Juusten . Biskop i Åbo. Född 1516 Viborgs socken, Juustila. Död
22.08.1576 Åbo.
XIII:3228 fm mf fm ff mm fm m
Anna Sigfridsdotter Kärstilä . Född ?. Död 1609 Åbo.  

Källor: 
kyrkböcker, 
Ulli Gabrielssons forskning, 
Greger Nyström/Geneanet,  
Olav Panelius: Släkten Schröder i Borgå (Genos  55: 146-156) .
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BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2011

Styrelsen under året

Årsmötet samt styrelsens konstituerande möte hölls den 31 mars
varvid styrelsen fick följande sammansättning:
Inga-Lill Svedberg, ordförande
Annika Fredriksson, viceordförande
Gunnevi Andersson, sekreterare
Yngve Fredriksson, kassör
Christoffer Sundberg och Ulli Gabrielsson, medlemmar
 Lars J  W Holm och Siv Winberg, suppleanter
Styrelsen har sammanträtt 6 gånger: 27.1., 24.2.,  31.3., 28.4.,
29.9. och 24.11.

Verksamhetsgranskare

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

Verksamhet

Föreningens elfte verksamhetsår har fortsatt som föregående år
med medlemskvällar och exkursioner.
Föreningens bibliotek fanns på Grand från januari till augusti, men
flyttades i september till huvudbiblioteket i Borgå. Bengt
Gabrielsson har varit bibliotekarie från januari till april och därefter
Siv Winberg. 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

Medlemskvällarna har hållits i Kulturföreningen Grands lokaliteter.
Om medlemskvällarna och annan verksamhet har medlemmarna
fått information i form av ett infoblad samt på hemsidan och i
Borgåbladet, ”I sikte”, dessutom årsmötesinformation med e-post
eller brev.

27.01.2011 Direktör Nils-Erik Kronvall  berättade om ” Varuhuset Simolin”. (27
deltagare).

24.02.2011 Museidirektör Merja Herranen berättade i ord och bild om ”Albert
Edelfelt – rötterna i Borgå”. (14 deltagare).

31.03.2011 Årsmöte. Därefter berättade fil.mag. Marketta Tamminen i ord och
bild om ”Festbord och matkultur på Augstin Ehrensvärds tid”. (26
deltagare).

36



28.04.2011 Socialrådet Krister Lindberg  berättade i ord och bild om ”Samaria,
hjälp i 40 år”. (19 deltagare).

26 .05.2011 Föreningens 10-års jubileum firades med en gemensam middag
på Grand Park. (42 deltagare).

29.09.2011 Marita Högström berättade om ”En höstresa till Karelen”. (17
deltagare). 

24.11.2011 Bengt Andergård berättade i ord och bild om resan ”Genom
Jordanien till Petra”. Föreningen bjöd på glögg, jultårtor och
pepparkakor. (23 deltagare).

Exkursioner

27.10.2011 Exkursion till Borgå gymnasiums bibliotek. (20 deltagare)

Övriga möten

 Lars J W Holm har deltagit i Genealogiska Samfundets möten
5.1., 5.2., 14.5., 15.10., 29-30.10.,19.11., i Stora Utskottsmötet i
Jyväskylä 16-17.9., i Sukututkimuspäivät i Björneborg 4-6.3., i
Kuulutko sukuun i Vanda 8-9.10.  Dessutom har han deltagit i
släkten Sursill/Calamnius möten.

Kurser i BMI´s regi

”Grunder i släktforskning” och ”Praktisk släktforskning” med Bo-
Gunnar Blomqvist.
”Släktforska via nätet med handledare” med Kerstin Hafrén.

Understöd
Föreningen har erhållit följande understöd:
Svenska Folkskolans Vänner: 500 euro för verksamheten.
Aktiastiftelsen i Borgå: 500 euro för inköp av en videoprojektor.

Erhållna gåvor och litteratur

Marcus Mikander donerade en mikrokortläsapparat (Canon Fiche
Reader 250 LH) samt 263 st mikrokort rörande Västra Nyland.
Marcus Mikander donerade böckerna:
Borgå stads historia del I av Torsten Hartman, Borgå sockens
historia I, II och III av Anders Allart, Finlands ridderskaps och
adels kalender åren 1944-1995, Karis socken från forntiden till
våra dagar I-VI, Snappertuna en kustbygds hävder del II och
Torpare och landbönder i Ingå av Ola Brenner, Pernå sockens
historia III och III:2 och Lovisa stads historia 1745-1995 av Olle
Sirén, Här är Helsingfors av Ingegerd Lundén Cronström,
Ruskeasuo, ajurikylästä kaupunginosaksi av Jyrki Erra och Pertti

37



Pekkinen, Varkauden historia av Hannu Soikkanen, Vapautemme
hinta, talvisodan 1939-40 sankarivainajien muistojulkaisu utgiven
av Suomen Kuvalehti, Itsenäisen Suomen presidentit av
Annamaija Kataja, Finland 1917-1920, ett land blir fritt av Ohto
Manninen, Hemmafronten 1939-1945 av Jouni Kallioniemi,
Suomalainen reservin upseeri I- IV, Ingenjörer och arkitekter i
Finland 1948, Finlands läkare 1972, Finlands forstmästare 1946-
1960, Svenska samskolan i Tammerfors 1895-1945, Hundra år av
gemenskap; Svenska samskolan i Tammerfors 1895-1995 av
Anita Löfman, 90 år av skolminnen; Grankulla samskola 1907-97
av Christian Lupander, Läntisen Uudemaan rakennusten ja
maiseman kulttuurihistoriallinen inventointi av Mikko Härö, Det
gamla Borgå av Gunnar Mårtenson och Paul Nyberg, Det levande
Borgå av Elsa von Born, Livet i empirestaden av Jan Erik Ruth
arb.grupp, Monografi över Pörtö ögrupp av Ethel Lindblad och
Gunda Mikander, Borgå stift och dess herde utgiven av Lutherska
litteraturstiftelsen, Pernå kyrka av Isidor Eriksson, Under hoppets
stjärna av Max von Bonsdorff, Adressförteckning för den
evangelisk-lutherska kyrkan i Finland utgiven av Kyrkostyrelsen,
Fin kultur och folklig av Otto Andersson m.fl., Föreningen Brages
årsskrift 1906, Gentes Finlandiae och Vem och vad ? 1957 av
Torsten G. Aminoff,  Släktbok Ny följd II:5 och III:I, SLS,
Ättartavlor A-G och H-R för de på Finlands Riddarhus inskrivna
ätterna av Tor Carpelan, Fyra köpmanssläkter, Lebell, Sjöberg,
Holmström, Ahlström av Tyra Borg, Suku Ahlfors Mäntsälästä av
Asmo K. Leppäkoski, Tarvosen suku 1560-1980 av Britta
Holmlund,  Elämänsä rakentajat och Kuuden pojan äiti av Ole
Tarvonen, Om J.L. Runeberg och andra av Lars Nyström, Dragon
Anders Hurtig och hans ättlingar av Håkan Stjernvall, Kabböle-
ester en minoritet i minoriteten av Sven Boman,  En torparflicka
berättar av Maria Bäcklund,  Stimulerande duster av Helge
Nyman, Seinälle maalattu laulu Kirsti Marja Sund, Skärgårdsliv i
gången tid av Roland Svensson, Sukututkimuksen käsikirja av
Rauno Luttinen och Marjo Hyppönen, Läsebok för släktforskare av
Henrik Anderö, Bokägarmärken i Finland av Arne Jörgensen,
Vägen till föreningskunskap utgiven av Svenska brevinstitutet i
Finland, Amatör bokbinderi av Kerstin Key.
Borgå stadsbibliotek donerade Genealogiska samfundets i Finland
ry årsskrift 47.
Bengt Gabrielsson donerade boken Borgåminnen av Edvin
Backman.
Nils-Erik Kronvall donerade boken Handelshuset Simolin i Borgå
155 år.
Stina Visa donerade boken Sarvlax Herrgårdshistoria under 600
år.
Helena Kesävaara donerade böckerna Uppsatser V och VIII
utgivna av Helsingfors Släktforskare r.f.
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare rf:s tidskrift Släkt &
bygd.
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Sällskapet för släkt- och hembygdsforskning i Hangö rf:s
medlemsblad.
Genealogiska Samfundets tidskrifter Genos och Sukutieto.
Svenskbygden utgiven av Svenska Folkskolans Vänner.
Vasa släkt- och bygdeforskare rf:s Bottniska Anor.
Helsingfors släktforskare rf:s medlemsblad Släktforskaren.
Lahden Seudun Sukututkijat ry:n jäsenlehti Sukuset.

          

Anskaffningar

Inga anskaffningar.

Forskningsutrymmen och egendom

Föreningens mikrokort- och mikrofilmläsapparater samt böcker
finns på huvudbiblioteket i Borgå. Apparaten har enligt
föreningens bokföringshäfte besökts 32 persongånger av 11 olika
personer i tid ca 80,5 timmar.

Forskningsförfrågningar

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

Medlemmar

Medlemmarnas antal 31.12.2011 uppgick till 80 personer, en
minskning med två medlemmar under året. Fyra nya medlemmar
inskrevs, två har avlidit och fyra medlemmar har avgått.
Medlemsavgiften för år 2011 har varit 20 euro.
 
Föreningen är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland.

MIKROKORT OCH APPARATER

Mikrokort:

Samtliga mikrokort finns i föreningens skåp på huvudbiblioteket i
Borgå (en del anskaffade av biblioteket, en del av föreningen och
en del gemensamt). Det finns 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+bsbf), Kisko (bsbf),
Karjaa/Snappertuna/Svartå (bsbf), Karis (bsbf), Degerby (bsbf),
Ekenäs (bsbf), Pojo (bsbf), Tenala (bsbf), och Särkisalo/Finby
(bsbf).
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Apparater:

Mikrokort- och mikrofilmläsapparat Indus Model 4601-11
(placerad i huvudbiblioteket)
Mikrokortläsapparat Canon Fiche Reader 250 LH  (placerad i
huvudbiblioteket)
Bindningsmaskin Peach Smart Binder 21 

Verksamhetsplan 2012

Medlemskväll i januari (26.1) med föredrag
Medlemskväll i februari (23.2) med föredrag
Årsmöte i mars (29.3) samt föredrag
Medlemskväll i april (26.4) med föredrag
Sommarutfärd  i maj (26.5) med  gemensam middag
Medlemskväll i september (27.9) med föredrag
Exkursion i oktober (25.10) 
Medlemskväll i november  (29.11) med föredrag
Styrelsemöten vid behov
Förbundsmöten

_________________ ________________
Inga-Lill Swedberg Gunnevi Andersson
Ordförande Sekreterare
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