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Ordförandespalten
Under det senaste året har vi haft många väldigt skickliga föreläsare med mycket
intressanta föredrag. Vi har hört sjöfartsexperten Thure Malmberg berätta om m/s J L
Runeberg, som fyllde hela 100 år och som Malmberg skrivit en omfattande, bildrik bok
om. Pensionerade besiktningsmannen Guy Kullberg berättade om sin farfar chauffören
Ivar Kullberg, som körde för August Eklöf. Birgitta Vasara, medförfattare till boken ”
Lotsar, spetsar och sjöminor – många sidor av Nargö”, berättade inlevelsefullt om de
finlandssvenska männens strapatser på Nargö under andra världskriget. Författaren
Keth Strömdahl berättade om spritsmuggling i Östnyland. Ämnet var mycket populärt
och livlig diskussion uppstod och flere smugglarhistorier berättades. Hennes bok om
spritsmugglingen utkommer nu på våren. Undertecknad berättade om släktutredningar
i cancerforskningen och hur egenskaper nedärvs.
Vårens absolut största satsning var utställningen ”Finländare i St.Petersburg,
Ålänningar i ryska imperiet” som visades under en veckas tid i Grands aula, samt
besöket av de underbart trevliga damerna från Åland. Eva Meyer, verksamhetsledare
för Ålands Emigrantinstitut, berättade om hur utställningen blivit till och Maria
Jarlsdotter Enckell, M.F.A., höll ett inspirerande föredrag med rubriken ”Borgånejdens
Alaskafarare under storfurstendömet 1820-1867”.
Vårutfärden till Västra Nyland var en mycket lyckad resa. Vi hade en utmärkt guide i
Berndt Gottberg, som lotsade oss genom hela dagen. Vi besökte det lilla, fantastiska
Igor-muséet och åkte längs Kabanovvägen till den ryska begravningsplatsen och
vidare till Rävbergets utsiktsplats i Kopparnäs. Vi besökte det vackra Sjundby slott i
Sjundeå och körde via Billnäs till Fiskars. Vid middagen på Fiskars Wärdshus träffade
vi släktforskare från Raseborg och Hangö.
På hösten besökte vi Sparre-utställningen på Holmska gården. Borgå museums
museidirektör Merja Herranen guidade oss i Louis Sparres liv i Borgå och hans insatser
för att bevara det Gamla Borgå.
Styrelsen försöker satsa på att förnya vår synlighet. Vi vill göra våra hemsidor lite mera
attraktiva och levande. Vi har startat en blogg, där intresserade kan skriva små inlägg
om släkt- och bygdeforskning. Vi efterlyser flere skribenter! Vi finns också på
Facebook. Välkomna att följa med oss på de sociala medierna! Vi skulle vilja att
medlemmarna besöker våra hemsidor och får tips och idéer för sin forskning även
därifrån. Vi skulle också vilja att människor ute i världen kan hitta oss och kontakta oss.
Detta lyckas endast om vi syns i de sociala medierna, där vi är aktiva.
Trots att många arkiv och kyrkböcker osv numera hittas på webben vill jag påminna om
att våra mikrokort och mikrokortsläsare och hela vårt bibliotek med både böcker och
tidskrifter fortfarande finns till medlemmarnas förfogande på biblioteket.
Vi ses eller hörs på föreningens tillställningar eller på webben!
Inga-Lill Svedberg
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In memoriam
Inge-Maj Mattsson
26.4.1934-12.6.2013
Vi hedrar hennes minne

Nya medlemmar
Gunnar Backman
Guy Kullberg
Birgit Bärlund
Bror Bergman
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FÖRENINGENS VÅRUTFÄRD

På morgonen den 25 maj startade Borgånejdens släkt- och bygdeforskare på
sin vårutfärd till Västra Nyland. Vår första anhalt var Degerby Igor museet, där
vi välkomnades av Lena Selén och
Berndt Gottberg. Inne i museet berättade
Berndt om Porkalaparentesen 19441956, dess orsak och verkan. Människor
från stora delar av Kyrkslätt, Sjundeå och
nästan hela Degerby var tvungna att
evakuera inom 10 dagar. Många
återvände aldrig. Museet hade massor
av föremål som hänför sig till denna tid
samt kartor och fotografier av människor
Berndt Gottberg välkomnar oss till Igor-muséet.
och byggnader.
Foto: B-G Jacobsson
Under kaffepausen berättade Berndt och Lena mycket inlevelsefullt om olika
människoöden, som levandegjordes av fotografier som fanns på väggarna.
Efter parentesen har också ryssar besökt
trakten för att finna sina rötter eller återse
platser där de antingen blivit födda eller levt
under tiden för parentesen.
Därefter fortsatte vi vår resa med Berndt som
guide. Vi körde längs Kabanovvägen, belagd
med kullerstenar och byggd av ryska fångar.
Vid vägen fanns också en rysk triumfbåge
bevarad, som troligen varit port till en
idrottsplan. Vi stannade på Rävbergets
utsiktsplats i Kopparnäs, som bjöd på en
Berndt Gottberg berättar inlevelsefullt om PorkalaIgor-muséet består av kartor, foton,
hisnande vacker utsikt. I slutet av 1960-talet parentesen.
föremål och texter.
planerade Imatran Voima ett kärnkraftverk Foto: B-G Jacobsson
här, som senare inte byggdes. Vi såg vackra Pickala gård och besökte den
ryska begravningsplatsen i Kolsarby. Vi kunde konstatera att Porkala-området
idag är ett välskött jordbruksområde med vackra gårdar och frodiga åkrar.
På den lilla gården Patakukko i Kyrkslätt åt vi en god lunch.

Sjundby slott i Sjundeå. Foto: B-G Jacobsson

Efter lunchen besökte vi Sjundby slott i
Sjundeå, en imponerande medeltida
gråstensbyggnad med ställvis nästan två
meter tjocka väggar. Slottet ligger
vackert vid Sjundeå å, omgivet av en
numera något vildvuxen park. Med
Berndt som vår utomordentliga guide
fick vi höra om gårdens historia och
bekanta oss med de tre våningarna. De
ryska texterna på en av
uthusbyggnaderna påminde fortfarande
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om den sovjetiska tiden. Det intressanta med gården var att den fortfarande
används som privat bostad.
Vi forsatte västerut och körde genom den vackra gamla bruksorten Billnäs och
vidare mot Fiskars. Tyvärr hade vi alltför kort tid att ordentligt hinna bekanta oss
med allt som Fiskars bruk erbjöd i form av utställningar, hantverk och konst.
Endel av oss hann ändå besöka ”Fiskars shop” och inhandla diverse
trädgårdsverktyg. Middagen åts på Fiskars Wärdshus, där även ett tiotal
släktforskare från Raseborg och Hangö hade mött upp.
Det hade blivit sen kväll innan vi mätta på nya intryck återvände till Borgå.

Gunnevi Andersson
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När Borgånejdens släkt- och bygdeforskare r.f. inbjöd
till föreläsning med utställning
den 20-29 april 2013.
En strålande glad Maria Jarlsdotter Enckell, forskare, hedersmedlem och
mångårig volontär vid Ålands Emigrantinstitut, meddelade någon gång vintern
2012-2013 att hon inbjudits av Borgånejdens släkt- och bygdeforskare r.f. att
föreläsa om sitt specialområde ”Finländare i Ryska Amerika”, och då med
tonvikt på alaskafarare från Borgå med omnejd. Strax invigde hon Ålands
Emigrantinstitut i planerna att försöka ordna till det så att institutets stora
utställning om ålänningar i ryska imperiet också kunde visas samtidigt. Sagt och
gjort! Det blev vår strategi – och dessbättre nappade Borgånejdens släkt- och
bygdeforskare både villigt och ivrigt på idén.
Efter flitig korrespondens under
vintern reste vi den 19 april 2013
iväg till Borgå, där vi mottogs av en
entusiastisk styrelse och hängivna
volontärer, som hjälpte oss kånka
in alla 44 paneler som ingår i
utställningen vi kallat ”1721-1922:
Två århundraden av finländsk
arbetsmigration till ryska imperiet”.
I själva verket består den av två
separata utställningar som vi redan
Maria Jarlsdotter Enckell och Eva Meyer i samspråk med Nina
i flera år visat tillsammans, delvis
och Toffe Sundberg, Linnea Lindfors, Gunnevi Andersson och
invävda i varandra. Den tidigare
Siv Winberg.
tillkomna utställningen
producerades av Svensk-ryska föreningen i Finland år 2003 inför staden St.
Petersburgs 300-årsjubileum och fick då namnet ”Dostojevskis svärmor och
andra finlandssvenskar i St. Petersburg”. Ålands Emigrantinstituts utställning,
ursprungligen benämnd ”Ålänningar i ryska imperiet” tillkom vårvintern 2007
inför visning på Ålands museum tillsammans med den föregående och i sin
ursprungliga form även finansierad av museet.
I alla år de två utställningarna rest runt i Finland, i Sverige och USA har det varit
Maria Jarlsdotter Enckell som både planerat ordningen inbördes skärmarna
emellan och till största delen också stått för det praktiska upphängningsarbetet.
Nu, ev. med ålderns rätt, hade hon undanbett sig det senare arbetet. Istället
ställde de ivriga medlemmarna i Borgånejdens släkt- och bygdeforskare upp,
delade in sig i två grupper, som vi skämtsamt kallade ”herr-” och ”damlaget” och
satte igång. Med gott mod och skickligt handalag arbetade de två grupperna
målmedvetet och envetet och efter endast några timmar hängde hela
utställningen vackert grupperad i entrén i Kulturhuset Grand invid Borgå torg.
Upphängningskvällen avslutades med en läcker middag på restaurangen i
anslutning till Grand, där maten avnjöts under ivrigt prat, frågor, svar och
utläggningar.
Nästa dag var då den stora vernissagedagen med utställningsöppning och
därpå följande föredrag av Maria Jarlsdotter Enckell. Som alltid var det lika
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pirrigt: Skulle någon komma? Hade budskapet om finländarna i Ryska Amerika
nått ut till allmänheten? Hade det förmått väcka nyfikenhet och intresse? Kunde
vårt evenemang tävla med det sagolikt fina vårvädret utanför? Många små
tvivel hann dyka upp, innan åhörarna och släktingarna till Borgånejdens
Alaskafarare började välla in. I stora mängder dessutom, till vår enorma glädje
och förtjusning! Roligt var det också att konstatera att många som hade
släktingar, som av en eller annan orsak vistats i Ryska Alaska, hade kommit till
Maria Jarlsdotter Enckells föreläsning för att få veta mera om deras öden och
äventyr på resan dit och väl framme där. Och det bjöd hon verkligen på i rikliga
mått!
En dryg vecka senare företog vi en ny resa till Borgå, den här gången dessvärre
för att ta ner utställningen, packa in den och föra hem den. Återigen var
Borgånejdens släkt- och bygdeforskares styrelse och eldsjälar mangrant på
plats för att hjälpa till. Vi fick också veta att vår utställning hade lekt rövare, då
en del av personporträtten roat sig med att dimpa ned från sin plats på väggen,
”helt olovandes”! Också det här hade våra värdar dagligen hållit ett öga på och
anefter rättat till.
Efteråt kunde vi bara konstatera att under de sju år vi rest runt med den här
utställningen och ställt ut den på ett tjugotal ställen, har mottagandet sällan varit
så varmt och hjärtligt, så entusiastiskt och så glatt förväntansfullt som just i
Borgå och av Borgånejdens släkt- och bygdeforskare. Vi kände oss verkligen
välkomna och det var med vemod vi efter den dryga veckan hämtade hem
utställningen, dock i stor tacksamhet över det fantastiska mottagande vi fått, all
den vänlighet vi mött, all den entusiasm och glädje både föredrag och
utställning rönt och i glad förvissning om att bestående vänskapsband knutits.
Vi sänder vårt hjärtligast tack och våra varmaste tankar till Borgånejdens släktoch bygdeforskare, till dess styrelseordförande Inga-Lill Svedberg, som så
varmt välkomnade oss till Borgå och Kulturhuset Grand, avgående sekreterare
Gunnevi Andersson, som stod för hela korrespondensen, kassör Yngve
Fredriksson, som ”välsignade” tilltaget att de två utställarna bjöds på en härlig
middag i sällskap av styrelse och föreningens entusiaster, Christoffer och Nina
Sundberg, initiativtagarna till inbjudan till Borgå, och till Maria Jarlsdotter Enckell
speciellt, och likaså för den dagliga, alldeles speciellt värmande tillsynen över
utställningsplanscherna, och till alla de glada och händiga damerna och
herrarna i ”upphängningslagen”: Förutom Christoffer och Nina Sundberg, också
Siv Winberg, Barbara Jacobsson, Annika Fredriksson och Ulli och Bengt
Gabrielsson. Också går vår varma hälsning till Lars Holm, som senare på
kvällen anslöt sig till vårt pratglada sällskap.
Med vårliga hälsningar från Ålands Emigrantinstitut i Mariehamn, den 8 mars
2014!
Eva Meyer
verksamhetsledare
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Med hälsningar från Åland:
…. såsom alla intresserade av släktforskning ofta nog får erfara att
någon anfader eller anmoder plötsligt försvinner ur alla källor forskare vanligtvis
tyr sig till, frammanar det frågan: vart har den och den nu stuckit, och man
börjar undra om de har emigrerat, följd av frågan: under vilket tidevarv, och
vilken väg?
Ofta nog tänker man helt naturligt: aha, USA, slutet av 1800-talet, och så gör
man en djupdykning in i U. S. A:s enorma Ellis Islands
emigrantmottagningscentrets gedigna namnlistor. Och kanske man har turen att
där hitta personen ifråga, och för stunden blir allt tillfredställande: frid och fröjd.
Men om det är frågan om emigranter som utrest från Finland kan man fråga sig
hur denna emigration gick till?
Förra sensommaren besökte Ålands
Emigrantinstitut Hangö Museums fina
utställning som behandlar just detta
ämne. Och nyss hade Åland
Emigrantinstitut äran att stå värd för
Marketta Wall – nyligen pensionerad
chef for Hangö Museum – som på
institutets inbjudan höll ett brilliant
föredrag om staden Hangö, dess
tillblivelse, och varför och hur
migrationen från Finland till U. S. A.,
Maria Jarlsdotter Enckell berättar om den fina utställningen
kom att i så hög grad utgå från
Hangö hamn, hur och varför hamnen kom till, och hur Hangö stad skötte det
stora antal emigranter som samlades där i hopp om utskeppning, samt vilka
emigranterna egentligen var och varifrån de kom, samt till orsaken varför de
önskade emigrera, och vilka enheterna var som slussade dem vidare från
Hangö, samt vilkas intressen var representerade på plats, såsom tåg- och
skeppsbolagen etc.
Den som inte hört Marketta Walls faktaspäckade berättelse har faktiskt missat
mycket. Den som lyckas fånga in henne för en liknande repris kan skatta sig
lycklig.
…. men, även om historien om emigrantutskeppningen från Hangö ger en
synnerligen god bild av hur det gick till just där och då, samt hur mottagningen
gick till på andra sidan Atlanten vid det stora mottagningscentret på Ellis Island,
så representerar denna emigration och denna rutt endast en bråkdel av en
större bild av den migration som genom tiderna utgått från de regioner vi idag
kallar Finland.
… och lite om dom som försvann
Långt tillbaka i tiden utvandrade en stor hop savolaxare sydösterut samt
karelare från Äyräpää församling vid älven Vuoksen på Karelska näset i syfte
att befolka det som kom att heta Ingermanland. Under Sovjetregimen
tvångsförflyttades majoriteten av ingermanländerna till fruktansvärt utsatta
förhållanden i Sibiriens arktiska områden. En stor del av dem dog eller försvann
under resan eller under den därpå följande grymma tiden. Man trodde att detta
folk och deras kultur hade förintats, men Gud i Lov, så långt gick det inte. St.
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Petersburg’s gamla finskspråkiga Sta. Maria församling är idag
ingermanländarnas katedralförsamling.
På 1500-talet utvandrade en hop med så kallade skogsfinnar och
svedjefinnar till delar av Norrland och Bergslagen. Det sägs att orsakerna var
flere: markbrist i de finska skogarna, klubbekriget, och svenska statens intresse
för nybruten mark däri savolaxarna var kända för sina färdigheter. Det sägs att
det var frågan om cirka 12,000 finnar, av vilka merparten var från Rautalampi i
Savolax, samt från Norra Tavastland, som från 1570 framöver flyttade till
Dalarna, Värmland, Hälsingland, Medelpad och södra Lappland. Trehundra
finländare från denna emigrantgrupp tvångs?skickades till Sveriges New
Sweden koloni i Nordamerika mellan 1638-1655. Efter dem finns det
vävnadsmönster som ännu i denna dag erkänns komma därifrån, samt listor på
individer som verkat där.
Bland de västindiska öarna hittas St. Barthélemey som åren 1784-1878 i
nittiofyra år tillhörde Sverige. Dess huvudstad, Gustavia, åminner till denna dag
som är om den tiden. Bland de svenskar som kom att befolka denna ö fanns det
också en hop med identifierade finländare.
1714-1721 under stora ofreden, flydde folk i panik under ryssen ända
från Karelska näset till Sverige. Det är också en massemigration, dock
förorsakad av panik. Ett stort register över dem är tillgängligt för forskare och
släktforskare. Det sägs att ryssen tog mången, inklusive barn som fördes till
Ryssland (läs Topelius: Björken och Stjärnan) och försvann där i okända öden
för eviga tider.
1809-1917 hamnade finländarna under ryskt välde. Finländare i stora
mängder såsom arbetsfolk, hantverkare av alla slag samt tjänstemän, inklusive
vår Lutherska Kyrkas präster, bosatte sig både temporärt och permanent, inte
bara i St. Petersburg, utan också på många andra platser inom Imperiet.
Finländsk militär i kronans tjänst rörde sig också därefter med sina familjer samt
tjänstefolk överallt inom Ryssland. Om dessa militärer finns det i Finland flera
uppslagsverk. Mera uppgifter kan hittas i Erik Amburgs massiva listor på nätet. I
våra tidningar från den tiden hittas ofta dessa militärer nämnda, samt en hel
massa andras vigslar och märkesdagar samt dödsannonser med mera.
Från 1817 till 1867 rekryterades hundratals finländare i alla
yrkeskategorier till Ryska Amerika. Antalet var så stort att de kom att bestå av
minst en tredje del av den vita befolkningen därborta. Många finländare dog
där, bland dem hittas somliga begravda i Fort Ross under ryskortodoxa
gravkors, andra igen hittas på Sitkas ryska tids numera till oigenkännlighet
vandaliserade men ännu synliga Evangelisklutherska gravgård. De bland
finländarna som gifte sig där med kvinnor som tillhörde ur- och
kreolbefolkningen, åkte synnerligen ovetande fast. Emedan dessa finländare
fick där, först senare den obehagliga nyheten att deras barn tillhörde kompaniet
på så sätt att barnen inte fick tas med om deras finländska far efter fullbordat
arbetskontrakt önskade återvända permanent till hemlandet. Också dessa
Finlandsättlingar kan hittas på gamla gravgårdar i Alaska, men denna gång
under helt legitima ryskortodoxa gravkors.
…. lite om släktforsningens verkliga fröjdestunder
Ända sedan 1988 har jakten på detta mitt numera förgätna folk varit ett
av mina särintressen, och listor finns att tillgå på nätet, samt mer eller mindre
pålitliga biografiska uppslagsverk finns både på engelska och ryska där
personer verksamma i det ryska Amerika finns att tillgå.
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1848 i januari när guld hittades i bergstrakten öster om San Francisco
och nyheten om detta nådde Finland, hände flera händelser av vikt: å ena sidan
rusade folk dit från hela världen vilket gjorde att San Francisco, den lilla
katolska missionsstationen, växte med nära på så explosiv hastighet att den
över natten blev en stor stad med all dess tjuveri, lurendrejeri, och kriminalitet
som varade ända till början av 1900talet. Det betydde att allt som kunde säljas
gick åt där som smör i solsken. Det igen betydde att från världen över seglade
en massa fartyg till San Francisco med laster av all sköns ”roina” som sedan
blixtsnabbt snappades upp för dyra pengar, samtidigt som fartyg efter fartyg fick
sälla sig till andra fartyg där endast kaptenen och förste styrman fanns kvar
ombord. Unders nattens mörker hade resten av fartygens besättningsmän rymt
upp till bergstrakterna för att där vaska guld. Under denna tid rapporterades att
det alltid fanns minst hundra fartyg som manskapslösa låg och guppade där på
San Franciscos redd. I denna hopplösa situation övergavs sen många av dem,
och en del av skeppen hittas ännu idag på botten av San Francisco Bay. Bland
dessa som hoppat av och helt försvann upp i bergstrakterna, och troligen även
ändrat sin identitet, fanns också en hel del finländskt sjöfolk. Ingen vet hur
många det var, men en hel del av dem kan hittas antecknade som avhoppare i
bevarade finländska fartygs avmönstringsrullor, samt i det ännu inte slutförda
Sjömansregistret. I slutet av 1800-talet hade San Francisco bevisligen den
största sjömansbefolkningen i hela USA. Av dem var hela 11% finländare som
lokalt fick öknamnet Russian-Finns och fartygen, lastade med timmer från
Washington och Oregon de seglade på, kallades allmänt Russian-Finn-Men-ofWar. Under samma tid grundades i San Francisco Ryska välgörenhetsföreningen, och ja, jag har tjuvläst föreningens medlemsförteckning och häpnat
över hur många av mina tidigare välbekanta finländare jag råkade på där.
San Fransisco har också en genealogisk förening, samt en hel del digitaliserade
tidningar på nätet. Där kan man hitta en hel del information.
1863-1869 under de förfärliga svältåren hade Finland förutom svält inte
mycket att erbjuda sitt eget folk: finländare bosatta i norra Finland tog tag i sina
egna situationer, bl. a. genom att ge sig iväg norrut. Antingen var det till
Kolahalvöns östra ryska sida eller till norska sidan, allt i hopp om att överleva på
fisk.
Söderut fanns det också åtminstone en grupp från Österbotten som emigrerade
till sjön Ladogas stränder undan samma hungerår.
Inte hade Finland heller något annat än svält att erbjuda återvändande
emigranter från något annat håll, inklusive Alaska. Dessa nödår samanföll med
år 1867 då Ryssland den 18 oktober överlät sin amerikanska domän till USA.
Då fanns det redan minst tre generationer av Finlandsättlingar i Alaska, vilka år
1867 blev naturaliserade amerikanska medborgare. Samtidigt med detta steg
hamnade dessa Finlandsättlingar i en lägre samhällskategori än den vilken
USA:s vita befolkning kunde stoltsera med. Sålunda kvarblev inte bara en del
finländare utan också de flesta Finlandsättlingarna i Alaska. Andra finländare
där flyttade ner till San Franciscotrakten, och en del valde att emigrera till
Amurområdet och slutligen till Vladivostok som - helt oförhappat - grundats år
1861 av en finländsk officer. Det var samma år staden Mariehamn grundades
på Åland.
Under dessa förfärliga nödår blev hemlandets egna finländare erbjudna
nybyggar-bosättningsrätt i Amurtrakten. Bland dem dog ett flertal både i olyckor
och av andra orsaker. När sedan detta äventyr visat sig vara helt misslyckade
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utopiska drömmar, flyttade många bl. a. till Vladivostok, andra igen till en ort
kallad Abo. För dem som i tid lyckades komma hem därifrån hade det gått
någorlunda bra där, men för dem som blev kvar där gick det sämre. År 1922
under den kaotiskt skräckfyllda tiden när Sovjet slutligen tog över makten i det
ryska fjärran östern, gick det helt på tok för ättlingar till dessa finländare. Det
finns belägg på att Sovjet förde en stor del av dem till Vladivostoks stora torg,
där de tillsammans med en hop Manchurer blev ”sådär bara” arkebuserade.
Kanske någon har exakta personuppgifter om dessa individer. Ryska forskare i
Vladivostok har dokumenterat vissa händelser därborta som också inkluderar
finländare.
Vidare har jag sett med egna ögon att finländare från tiden före förra sekelskiftet
begravts på ön Kauai i den amerikanska delstaten Hawaii. Där hade ett flertal
finländare arbetat på sockerrörsplantager. Bland annat hade vissa dött i en
fruktansvärd explosion på en socker plantage i Kilauea.
Det finns ytterligare ett antal emigrationer, bland annat till Australien, till
Nya Zeeland, och Syd Afrika, samt andra typer av emigration, såsom de många
finländare som dömts till förvisning i Sibirien, inklusive politiska dito, som också
hamnat i kläm, samt om sjöfolk som dog till havs eller i främmande land, eller
aldrig återkommit hem till Finland, som det ibland finns information om i
Riksarkivets KKK arkiv. Om finländare i Finland, USA och Kanada som under
förra århundradets första kvartal slöt sig till dem som ville bygga upp det
utopiska Karelen finns det mycket dokumenterat samt listor på individer. Ibland
hittas personer däri som man aldrig trott åkt dit.
… de försvunna
Nu kanske man tänker: det här vet ju redan alla, och sen undrar nog somliga
”what’s the point” häri? Pointen häri är och har genom sekler varit: rörlighet gav
och ger fortfarande perspektiv! Detta faktum påvisas av att nästan alla
släktforskare i Finland har funnit att någon i släktens historia har försvunnit
”spårlöst”. Mycket antagligt har denna person rört på sig, och därmed kanske av
en eller annan orsak på ett eller annat sätt givit sig av någonstans, kanske bara
till nästa by, eller till nästa församling, eller stuckit till sjöss, eller till Sveriges
urskogar, eller till det ryska Alaska, eller till Ingermanland, eller hamnat på en
Söderhavsö, etc. Denna vår gemensamma historia påvisar att vi finländare ur
alla samhällsklasser, inom både de finsk- och svenskspråkiga, bosatta inom
hela landet, i städer, byar och i ödemarksskogar, har gjort något som syns mig
ganska så beundransvärt: vi har ju bevisligen redan under många sekel rört på
oss på ett helt fenomenalt sätt. Var än vi har hamnat, från främmande fartyg till
Sydafrika och Vladivostok och allt däremellan, har vi för att klara oss, visat oss
villiga att utan värre klagan absorbera det som behövts för att överleva, bland
annat, om inte lärt oss flytande så åtminstone behjälpligt insupit alla möjliga och
omöjliga språk
Frågan blir kanske då: vad kan jakten på de försvunna ger oss här och nu?
Svaret beträffande mig själv lyder så här:
jag har alltid varit helt förhäxad av alla slags kartor! Ju mer kartor jag har
anledning att kika på desto lyckligare är jag,
och känslan av lycka lönar det sig alltid att jaga genom de försvunnas
ohämmade gåvor:
….. så, under de senaste två åren har jag varit på jakt efter individer som
varken tillhör min släkt eller jag ens haft vetskap om att ha existerat. Så på gott
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och ont, har mina jakter inom mitt eget land fört mig till kartor av alla de slag,
både virtuella och på papper över Österbotten, och där till mig helt okända
trakter vid gränsen till självaste Lappland, där jag förärats tillfället att bekanta
mig med samhällen därborta, deras levnadsvillkor, geografin där uppe,
ekonomin och rättsväsendet, allt vilket den liksom jag vuxit upp i östra Finland
aldrig besökt, men nu ymnigt berikats med. Samma sak gäller Uleåborg,
Brahestad, Gamla Karleby, Jakobstad, Nykarleby och Kristinestad, Björneborg
samt Åbo, Ekenäs, H:fors och Borgå, alla med sina egna storköpmän,
handelshus, varv, sågverk, gårdar, lantegendomar etc. Lovisa har jag
återbesökt mer än en gång, och den mig redan bekanta Kadett-skolan i
Fredrikshamn, men för mig den helt obekanta stadens ståndspersoner, köpmän
och deras inre strukturella förhållanden inom handeln och ekonomin har blivit
en helt ny upplevelse. Samma sak gäller naturligtvis Willmanstrand i vars närhet
jag en gång i ungdomen bott, Saima Kanal, och bortom gränsen det
mytomspunna Wiborg vari en gammal karta visar att Vuoksens västra arm ännu
tömde sig i nordöstra hörnet av Wiborgsvikens innersta del. Det blev en stor
AHA bekräftelse för mig. Vidare trodde jag mig ha någorlunda koll på stadens
befolkning, men på denna min resa har jag haft AHA upplevelsen som påvisat
att jag kände den alltför lite, samt det ännu mer mytomspunna Kexholm vari en
karta i Senatssamlingen, äntligen visat mig att Kexholm, såsom jag själv inbillat
mig, inte låg/ligger alldeles vid det yttersta utloppet av Vuoksen, utan längs med
älven ett stycke uppför älven, just bakom den stora forsen. Det här blev också
en överraskande intressant AHA upplevelse.
Vidare har jag fått lite nys om alla dessa samhällens sinsemellan så vitala
kontakter och nätverk: de kulturella, ekonomiska, och personliga, samt
släktskapsförhållanden. Virtuellt och genom böcker och tidningar har jag på min
egen resa haft lyckan att bekanta mig lite med en massa sågverk, kanaler, och
kanalverk, båtar, tullverk, byggmästare, brukspatroner, skeppsägare,
skeppsvarv och skeppsbyggmästare, borgare och främmande länders
diplomater och konsuler. Den enorma rörligheten bland alla dessa individer har
fått mig att baxna av häpnad. Och fastän jag mött en massa helt för mig okända
personer har jag haft lyckan att få lära mig en hel del om dem och deras värld,
samtidigt som jag inser att jag fortfarande vet så ytterst lite.
Men detta är inte allt:
under dessa två år av ständigt sökande efter personer vars namn
jag ofta inte ens vetat om, har jakten på dem fört mig till samhället Kronstadt
och dess församlingar, till metropolen St. Petersburg med dess myller av
folkslag, till Irkutsk, och till sanningen bakom Vladivostoks officiellt utnämnda
grundare; likaså med kartstudier, och genom kartbesök stödda med
dokumentering, har jag i frusen sympati hackat tänder bland folk i Nikolajefsk
vid Amur.
På liknande sätt har jag lyckats med att haka på ryska krigsskepp, finska skepp,
baltiska skepp, kapade skepp och ännu oidentifierade skepp, samt osynligt stått
bakom danska kaptener, balttyska kaptener, rikssvenska kaptener, finska
kaptener och styrmän, och seglat med dem världen över, flerfaldigt som Kap
Hornare, samt bekantat mig med deras familjemedlemmar och
hemförhållanden, samt genom deras ögons vittnesbörd trängt in i deras värld,
besökt hamnar, blivit bekant med dem de fört handel med genom handlingar jag
stött på i bibliotek vid Harvard University där jag glatt mig över flere AHAupplevelser medan jag kikat i dessa för mig tidigare helt okända stora samlingar
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beträffande handlingar rörande för mig tidigare helt okända stora handelshus i
1800-talets Kina.
…. och ja, jag har verkligen fler än en gång tjuvbesökt Hans Höghet kungen av
Hawaii, och smygläst en massa bortglömda brev som sedan länge legat olästa
på för mig ibland helt otillgängliga språk i en massa minst sagt obegripliga
ställen, och javisst, jag har stått gömd bakom pelare och åsett en hel del
begravningar, vigslar, och bevittnat en del av livets eländen.
…. och allt detta på grund av jakten på dessa okända, som jag på grund av mitt
stora oförstånd för mer än två år sedan fick idén att bit för hårt vunnen bit lägga
ut likt ett pussel som vuxit och med ryck, svett, vånda framväxer bit för bit hela
tiden, till vad undrar man? Ja, tiden får visa vart det hela sen bär. Men bl. a.
genom Borgå går färden… och ja, allt detta för det mesta med min rumpa mjukt
nedstucken i den stol jag för det mesta sitter i här på Ålands emigrantinstitut.
Världen är ju, just så stor, skrämmande, och otillgänglig envar vill
göra den,
eller så tillgänglig och lockande man själv vill, bland annat genom kartor,
böcker, bildverk samt uppslagsböcker och arkivmaterial har jag - likt björnen till
honung - alltid dragits till helt ohämmat vilda upptäcktsresor. Så säg mig nu vad
mer spänning, frustrering, och stora AHA-upplevelser man kan önska sig under
en sådan helt av galenskap formad jakt efter en eller flertalet försvunnen
personer i mitt, ditt eller någon annans släktträd?
…. är det inte häri charmen med släktforskning ligger?
Tack igen för det storslagna och synnerligen trevliga besöket i Borgå förlidet år,
och en tid därefter gjorde Ålands Emigrantinstitut en liknande resa som nu gick
till Björneborg där vi bekantade oss med det svenska i staden, och sen
berättade om folk som stuckit därifrån till ryska Amerika.
Maria Jarlsdotter Enckell

….och Hallå där, för den uppkommande senhösten 2014 planera ÅEI en vad vi
tror blir en mycket spännande 300-års minneskonferens som berör den massiva
migrationen som tog vid år 1714 under den Stora Ofreden. Så låt höra av er.
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BOKRECENSION
Eero Haapanen: Sörkan rysäkeisarit. Kalastajia, ajureita ja salakuljettajia
Utgiven på Suomalaisen kirjallisuuden seura 2013, ISBN 978-952-222-423-1,
pris 25,90 € på Adlibris
Eero Haapanen arbetar på Helsingfors stad som
naturövervakare i Vik. På vintrarna är han frilansförfattare. Han
har tidigare skrivit flere studier om naturen och historier i
Helsingfors. Han är fågelskådare, vinterfiskare och
småbåtsseglare och har rört sig på Gammelstadsfjärden i
Helsingfors hela sitt liv. Där lärde han känna fiskaren Erik
Karlsson, intervjuade honom och har nu skrivit en bok om
Karlssonska släktens strapatser.
Sörkan rysäkeisarit en bok om en fiskarsläkts liv i Helsingfors från slutet av
1800-talet till 1960-talet. Karlssons var duktiga fiskare och övermodiga
spritsmugglare. I boken får läsaren en bild hur öborna och folket levde på
Helsingfors bakgård; på öarna i Gammelstadsfjärden och på de tvivelaktiga
gränderna i Majstad och Hermanstad. Sörnäs stadsdel uppstod i slutet av 1800talet och bestod mest av folk som flyttat in från landsbygden i hyreslägenheter.
Den livliga inflyttningen förde med sig fattigdom, trångboddhet, kriminalitet och
våld. Under förbudstiden var spritsmuggling och spritförsäljning mångas
levebröd och en port till den undre världen, varifrån det var svårt att återgå till
”normalt” liv. Boken berättar också om Östersjön och bosättningen i den yttre
skärgården. I boken förekommer bl.a. tråkare, fiskare, förare, konstapel Spaak,
skyddskårister och rödgardister, arbetare, borgare och potentat.
Bröderna Karlsson flyttade från Sibbo skärgård till Sörnäs åren1878-79, de
bodde först på Nätholmen och i perioder på fastlandet i Majstad. I början av
1900-talet flyttade de ut med sina familjer till Granholmen (Kuusiluoto), där de
byggde sig ett fiskarställe. Även grannön Ljusarören (Kokkoluoto) kom att bli i
Karlssons bruk. Vid den tiden gav havet rikligt med fisk, ryssjefisket lönade sig
och kvinnorna sålde fångsten på torget. Det fanns pengar att köpa ett hus i
Majstad, som främst användes på vintrarna. Senare köpte sig en av pojkarna
t.o.m. ett stort hus i Vallgård antagligen till följd av lyckade, skumma hästaffärer.
Därefter kom inbördeskriget med mord och illegal handel och följdes sedan av
förbudstiden med spritsmuggling. Det var inte enbart frågan om spännande
äventyr, snabba båtar och katt- och råttalekar med poliser och tullmän. I
kölvattnet kom smugglarnas inbördes tävlan och angivelser av varandra,
märkliga försvinnanden, rånmord o.s.v. En av Karlssons pojkar försvann och
hittades aldrig. Även efter förbudstiden fortsatte smugglingen. I alla dessa
skeden deltog släkten Karlssons karlar. Ibland satt de inburade i fängelse. Inte
ens under krigsåren lugnade de ner sig. Efter krigen fortsatte fifflandet med
inbrott, stölder, försäkringsbrott, men ibland också godartade försök med
fisketrål o.s.v. Släkten förde också inbördes stridigheter p.g.a. arvstvister, och
man stred även med Helsingfors stad om äganderätten till fiskarstället på
Granholmen.
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Boken bygger på intervjuer med i huvudsak Erik Karlsson. Efter hans död
började Haapanen kolla upp hur väl informationen stämmer med polisens
register, domstolsprotokoll och andra arkiv. Haapanen skriver utan att
moralisera, han konstaterar brottsligheten som en samhällelig
överlevnadshistoria och släktöde.
I boken finns Karlssons släktträd, kartor över området och rätt så många bilder,
både privata och från Helsingfors stadsmuseum. Boken är ett ”måste” att läsa
för intresserade av spritsmuggling, havet och Helsingfors historia. Boken är
dessutom enastående i.o.m. berättelserna om Helsingfors undre värld under
denna tid.

Inga-Lill Svedberg
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Antavla
Alice Marianne Bergman. Frisör, lärare. Född 1947-06-13 Pernå.
Gift 1966-02-12 Sibbo med Stig Holger Silverström Född 1943-10-30 Houtskär, Björkö.

Generation I
I:1 f
Ragnar Allan Bergman. Jordbrukare. Född 1913-05-02 Pernå Sarfsalö Goddal.
Död 1976-12-31 Sarfsalö Goddal.Vigsel 1944-06-23 Helsinge kyrka.
I:2 m
Doris Ingeborg Loman. Affärsbiträde. Född 1919-10-22 Helsingfors. Död 2009-02-03 Pernå.

Generation II
II:1 ff
Johan Hjalmar Annass: Bergman. Jordbrukare. Född 1878-11-20 Pernå. Död 1951-05-28 Sarfsalö Goddal.
Vigsel 1904-06-24.
II:2 fm
Emilia Catharina Karlsd:r. Född 1881-11-17 Sarfsalö. Död 1945-02-14 Sarfsalö.

II:3 mf
Julius Ferdinand Loman. Snickare. Född 1896-10-29 Pellinge Mattas. Död 1974-03-02 Sarfsalö.
Vigsel 1919-02-01 Helsingfors.
II:4 mm
Olga Ingeborg Sundström. Född 1890-07-20 Karis Sannäs. Död 1967-09-30 Helsinge Parkstad.

Generation III
III:2 ff m
Anna Lovisa Bergman. Född 1849-03-15 Sarfsalö gård. Död 1918-05-29 Köpbacka Valkom.
III:3 fm f
Karl Axel Adolfsson. Född 1839-02-04 Sarfsalö Öjas. Död 1915-01-27. Vigsel 1874-12-29.
III:4 fm m
Anna Eriksd:r Ek. Född 1855-09-02 Strömfors . Död 1915-04-08 Pernå.

III:5 mf f
August Ferdinand Loman. Sjöman, ångbåtsstyrman. Född 1872-12-16 Tarkis.
Död 1937-01-15 Vessö Lill-Kroksnäs. Vigsel 1896-06-25.
III:6 mf m
Alexandra Tillman. Född 1868-12-24 Pellinge Mattas. Död 1955-08-27 Vessö Lill-Kroksnäs.

III:7 mm f
Karl August Sundström. Krukmakare. Född 1851-04-28 Ekenäs. Död 1905-03-01 Lojo.
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Vigsel 1877-10-25.
III:8 mm m
Anna Charlotta Högström. Född 1850-03-06 Pojo Brödtorp. Död 1912-10-27 Lojo.

Generation IV
IV:3 ff mf
Gustav Adolf Bergman. Född 1818-01-15 Ebbo Hommas. Död 1851-12-21 Sarfsalö gård.
Vigsel 1843-12-26.
IV:4 ff mm
Catharina Pehrman. Född 1815-03-13 Pukkila. Död 1852-03-20 Sarfsalö Långbrinkas.

IV:5 fm ff
Adolf Johansson. Torpare. Född 1808-06-12 Pernå Sjögård. Död 1891-05-02 Sarfsalö gård.
Vigsel 1835-12-27.
IV:6 fm fm
Maria Sofia Eriksd:r. Född 1808-04-28 Sarfsalö Öjas. Död 1887-01-15 Sarfsalö Bredvik.

IV:7 fm mf
Erik Anderss: Ek. Torpare. Född 1833-10-12 Elimäki. Död 1890-04-02 Sarfsalö Öjas.
Vigsel 1854-12-06.
IV:8 fm mm
Lisa Sofia Annasd:r. Född 1838-07-01 Ittis. Död 1924-04-27 Renum.
IV:9 mf ff
Magnus Viktor Loman. Spannmålstorpare. Född 1839-10-12 Borgå. Död 1873-10-12 Tarkis.
Vigsel 1871-07-06 Borgå lk.
IV:10 mf fm
Vilhelmina Rydberg. Född 1841-04-03 Pellinge Glosholm. Död 1916 Pellinge Reimars.

IV:11 mf mf
Karl Johan Tillman. Lots. Född 1832-11-10 Pellinge Mattas. Död 1917-09-18 Pellinge.
Vigsel 1856-05-06.
IV:12 mf mm
Anna Stina Jonasd:r. Född 1829-09-20 Pellinge Staffas. Död 1902-08-07 Pellinge.
IV:13 mm ff
Matts Anderss: Sundström. Torpare, timmerman, gruvarbetare. Född 1815-10-15 Hitis.
Död 1874-05-15 Ekenäs. Vigsel 1835-12-13.
IV:14 mm fm
Lovisa Henriksd:r. Rusthållard:r från Smedaböle. Född 1810-01-19 Kimito. Död 1855-04-18 Ekenäs.
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IV:15 mm mf
Carl Fredrik Högström. Torpare. Född 1811-03-11 Ekenäs. Död 1853-06-01.
Vigsel 1836-04-05.
IV:16 mm mm
Eva Lisa (Elisabet) Möller. Tvätterska. Född 1816-05-10 Ekenäs lf. Död 1881-11-10 Somero.

Generation V
V:5 ff mf f
Johan Bergman. Torpare. Född 1786-05-10 Pernå Fantsnäs. Död 1861-08-21 Tervik.
Vigsel 1812-10-04.
V:6 ff mf m
Margareta (Greta) Johansd:r. Född 1789-12-19 Borgå. Död 1861-08-23 Pernå.

V:7 ff mm f
Johan Pehrman. Sockensmed. Född 1768. Död 1831-03-18 Labby Måssvik.
Vigsel 1794-07-02 Pernå Forsby.
V:8 ff mm m
Eva Stina Larsd:r. Född 1775-01-17 Pernå. Död 1853-02-14 Pernå.

V:9 fm ff f
Johan Mattsson. Landbonde. Född 1765-10-26 Gerby Ers. Död 1816-04-14 Pernå Sjögård.
Vigsel 1791-10-27.
V:10 fm ff m
Hedda Henriksd:r. Född 1773-08-16 Fasarby Knapas. Död 1843-05-24 Sarfsalö Näse.

V:11 fm fm f
Eric Jakobsson. Född 1765-04-26 Borgå lk Kråkö. Död 1810-02-03 Sarfsalö Öjas.
Vigsel 1797-10-26.

V:12 fm fm m
Anna Maria Eriksd:r Född 1778 Sarfsalö Olljörns. Död 1848-04-14 Sarfsalö Öjas.

V:13 fm mf f
Anders Andersson. Spannmålstorpare. Född 1783 Livland.
V:14 fm mf m
Anna Eriksdotter. Född 1793.
V:16 fm mm m
Anna Abrahamsd:r. Född 1810-02-10 Ittis Koliseva Karrala. Död 1866-06-26 Ittis Koliseva Karrala.
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V:18 mf ff m
Victoria Wilhelmina Vahlberg. Barnmorska. Född 1811-07-29 Tavastehus. Död 1840-11-11 Helsingfors.
V:19 mf fm f
Johan Fredrik Rydberg. Fyrvaktare på Glosholm. Född 1792-08-26. Död 1876-01-15 Pellinge Glosholm.
Vigsel 1824-08-03 Borgå.
V:20 mf fm m
Anna Christina (Stina) Thomander. Fiskard:r från Pörtö. Född 1805-09-03 Pörtö. Död 1875-05-01 Glosholm.
V:21 mf mf f
Gustaf Adolf Tillman. Lots. Född 1800-10-08 Pellinge Tallas. Död 1868-03-06 Pellinge.
Vigsel 1827-11-11.
V:22 mf mf m
Helena Matsd:r Blomqvist. Fiskartorpard:r från Herrskär. Född 1802-05-22 Herrskär. Död 1892-02-18
Pellinge Tallas.

V:23 mf mm f
Jonas Gustafsson. Lots, bonde. Född 1782-09-21 Pellinge Staffas Österby. Död 1831-11-21 Pellinge Staffans.
Vigsel 1815-10-24.
V:24 mf mm m
Hedvig Karlsd:r. Född 1794-09-13 Skavarböle Greis. Död 1868-03-27 Pellinge Österby.

V:25 mm ff f
Anders Mattss: Sundström. Skräddare, lots. Född 1791-04-03 Hitis Busö. Död 1874-02-14 Ekenäs Busö.
Vigsel 1813-06-13 Hitis.
V:26 mm ff m
Elisabet Simonsd:r. Bonded:r. Född 1784-02-26 Hitis. Död 1844-07-10 Ekenäs lf.

V:27 mm fm f
Henrik Johansson. Rusthållare på Smedaböle Upgård i Kimito. Född 1756-05-14 Kimito. Död 1836-12-14
Kimito. Vigsel 1806-06-08 Kimito.
V:28 mm fm m
Sophia Johansd:r. Född 1774-09-24. Död 1812-07-07 Kimito.
V:29 mm mf f
Sven Ericss: Högström (tid. Hög). Torpare. Född 1771-11-08 Hitis. Död 1822-04-06 Ekenäs.
Vigsel 1800-07-13.
V:30 mm mf m
Anna Abrahamsd:r Örnmark. Född 1776-11-17 Tenala. Död före 1816.

V:31 mm mm f
Gabriel Johanss: Möller. Torpare. Född 1772-12-19 Tenala Kullaby. Död 1841-02-24 Pojo Träbollstad.
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Vigsel 1794 Pojo.
V:32 mm mm m
Anna Maria (Maja) Mickelsd:r. Född 1772 Pojo. Död 1848-08-08 Pojo Träbollstad.

Generation VI
VI:9 ff mf ff
Johan Erss: Bergman (Borgman). Lots. Född 1760-07-29 Borgå, Sannäs. Död 1797-07-13 Strömfors.
Vigsel 1781-04-20.
VI:10 ff mf fm
Gretha Malmgren. Född 1760. Död före 1792.

VI:11 ff mf mf
Johan Johansson. Torpare. Född 1747-06-16 Borgå Gammelbacka. Död 1808-05-04 Kreppelby Nybondas.
Vigsel 1776-10-08.
VI:12 ff mf mm
Stina (Christina) Gustafsd:r. Född 1753-01-05 Borgå, Gammelbacka. Död 1804-11-04 Kreppelby Nybondas.

VI:13 ff mm ff
Johan Pehrman. Smed. Född 1740 Livland. Död 1817-10-04 Artsjö.
VI:14 ff mm fm
Maria Mårtensd:r. Född 1732 Livland. Död 1782-11-16 Pernå Rike.
VI:15 ff mm mf
Lars Johansson. Född 1725. Död 1776-05-05 Pernå Tervik.
Vigsel 1762-08-04 Tervik.
VI:16 ff mm mm
Carin Abrahamsd:r. Född 1742-12-23 Pernå Tervik. Död 1818-02-18 Pernå Malmgård.

VI:17 fm ff ff
Mats Hansson. Bonde Gerby Ers. Född 1737. Död 1769 Gerby Ers.
Vigsel 1756-10-21 Pernå.
VI:18 fm ff fm
Lisa Mattsd:r. Född 1738. Död 1776-06-14 Gerby Ers.

VI:19 fm ff mf
Henrik Mattsson. Torpare. Född 1743. Död 1798-05-16 Pernå Idlax.
Vigsel 1771-10-21 Fasarby Knapas.
VI:20 fm ff mm
Maria Johansd:r. Född 1751-09-23 Fasarby. Död 1817-11-29 Fasarby Knapas.
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VI:21 fm fm ff
Jakob Ersson. Torpare, landbonde. Född 1721. Död 1797-01-17 Sarfsalö Öjas.
Vigsel 1758-11-09 Borgå lk Kråkö.
VI:22 fm fm fm
Anna Ersd:r. Född 1735. Död 1803-01-19 Pernå Baggböle.

VI:23 fm fm mf
Eric Henriksson. Landbonde. Född 1733 Härpe. Död 1798-03-21 Sarfsalö.
Vigsel 1755-10-23 Pernå Härpe.
VI:24 fm fm mm
Anna Johansd:r. Född 1736. Död 1824-06-18 Sarfsalö Öjas.

VI:31 fm mm mf
Abraham Jakobsson. Född 1779-09-21 Ittis Koliseva Karrala. Död 1850-01-16 Ittis Koliseva Karrala.
Vigsel 1808-10-30 Ittis.
VI:32 fm mm mm
Maria Israelsd:r. Född 1782-02-01 Ittis. Död 1842-05-22 Ittis Koliseva Karrala.

VI:35 mf ff mf
Johan Henric Vahlberg. Guld- och silversmed. Född 1779-07-23 Kristinestad. Död 1815-08-01.
Vigsel 1808-09-25 Åbo.
VI:36 mf ff mm
Anna Christina Vehmander. Född 1781-06-15. Död 1824-01-01 Tavastehus.

VI:38 mf fm fm
Lovisa Kruse. Linvävardotter. Född 1765-09-17. Död 1804-02-09 Borgå.
VI:39 mf fm mf
Matts Mattss: Thomander. Fiskare, hamnfogde. Född 1775 Livland. Död 1840-12-27 Borgå lk Pörtö.
VI:40 mf fm mm
Anna Sophia Abrahamsd:r. Född 1785. Död 1809-01-01 Pörtö.
VI:41 mf mf ff
Johan Tillman. Skärgårdsstyrman, lots. Född 1771-06-05 Borgå. Död 1817-10-05 Pellinge.
Vigsel 1792-10-28.
VI:42 mf mf fm
Catharina (Carin?) Gustafsd:r. Bonded:r. Född 1770-08-20 Pellinge Tallas. Död 1840-10-03 Pellinge Mattas.
VI:43 mf mf mf
Mats Anderss: Blomqvist. Strandfogde, fiskare. Född 1774-08-01 Tvärminne. Död 1863-04-29 Herrskär.
Vigsel 1800-11-11.
VI:44 mf mf mm
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Hedvig Michelsd:r. Landbonded:r. Född 1772-12-05 Rabbas Nybondas. Död 1813-01-05 Herrskär.
VI:45 mf mm ff
Gustaf Ericss: Wikman. Lots, bonde. Född 1758-06-30 Pellinge Österby. Död 1819-04-15 Pellinge Österby.
Vigsel 1781-10-18.
VI:46 mf mm fm
Maria Henriksd:r. Bonded:r. Född 1756-08-28 Vålax Baggas. Död 1784-10-31.

VI:47 mf mm mf
Karl Eriksson. Bonde på Greis Skavarböle. Född 1770-07-10. Vessö Skavarböle. Död 1831-03-11 Vessö
Skavarböle. Vigsel 1793-10-17.
VI:48 mf mm mm
Maria (Maja) Steffansd:r. Bonded:r. Född 1771-02-16 Emsalö Bengtsby. Död 1828-01-14 Skavarböle.
VI:49 mm ff ff
Matts Sundström. Skräddare. Född 1761-12-21. Död 1847-04-10 Hitis.
Vigsel 1791-06-13 Hitis.
VI:50 mm ff fm
Carin Mattsd:r. Båtsmansd:r. Född 1763-04-12. Död 1797-10-29 Hitis.

VI:51 mm ff mf
Simon Simonsson. Bonde på Skräddars Wänö. Född 1747-01-21 Hitis. Död 1815-01-22 Hitis.
VI:52 mm ff mm
Catharina Eriksd:r. Född 1749-06-14 Hitis. Död 1825-10-28 Hitis Wänö.
VI:53 mm fm ff
Johan Johansson. Rusthållare på Smedaböle Uppgård. Född 1730-01-10 Kimito Skäggböle. Död 1791
Kimito Smedaböle. Vigsel 1754-04-17 Kimito.
VI:54 mm fm fm
Christina Samuelsd:r. Bonded:r fr. Pungböle, Oppgård. Född 1731-08-04. Död 1763-01-31 Kimito.
VI:55 mm fm mf
Johan Mattsson. Född 1739-08-01 Kimito Skäggböle. Vigsel 1769-10-29 Kimito.
VI:56 mm fm mm
Margeta Mattsd:r. Född 1750-10-09 Kimito Rugnola.
VI:57 mm mf ff
Erik Henrikss: Hög. Kronobåtsman. Född 1743-09-05 Dragsfjärd. Död 1819-04-01 Hitis Högsåra.
VI:58 mm mf fm
Anna Swensd:r. Bonded:r. Född 1746-10-15 Högsåra. Död 1783-09-02 Hitis Högsåra.
VI:59 mm mf mf
Abraham Petterss: Örnmark (tid. Nyman). Bruksskräddare, dragon, torpare. Född 1742-12-11.
Död 1812-10-13 Danskog Byvik. Vigsel 1766-11-06.
VI:60 mm mf mm
Anna Gustafsd:r. Född 1741. Död 1788-11-28 Ekenäs lf Danskog.
VI:61 mm mm ff
Johan Anderss: Möller. Dragon. Född 1748-02-19. Död 1826-04-15 Kisko Toija Melleri.
VI:62 mm mm fm
Anna Christina Andersd:r Kellgren. Född 1751-10-15 Tenala. Död 1810-05-11 Kisko.
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VI:63 mm mm mf
Michel Mattsson. Bonde. Född 1750. Död 1833-10-06 Pojo Böle.
VI:64 mm mm mm
Maria Eriksd:r. Född 1753. Död 1788 Pojo Böle.

Generation VII
VII:17 ff mf ff f
Eric Henrics: Borgman. Soldat. Född 1726. Död 1808-11-15 Borgå Saxby.
Vigsel 1747 Borgå lk.
VII:18 ff mf ff m
Anna Jakobsd:r. Född 1726. Död 1798-07-15 Borgå Sannäs.

VII:19 ff mf fm f
Gustaf Malmgren. Dragon, landbonde. Född 1733 . Död 1792-02-13 Pernå, Malmsby Brinkas.
Vigsel 1760-07-01 Pernå, Malmsby.
VII:20 ff mf fm m
Maria Henriksd:r. Född 1741. Död 1790-03-28 Pernå Malmsby Brinkas.

VII:21 ff mf mf f
Johan Johansson. Dräng. Vigsel 1746-10-30 Borgå lk.
VII:22 ff mf mf m
Lisa Henriksd:r. Piga.
VII:23 ff mf mm f
Gustaf Eriksson. Torpare. Född 1712. Död 1780-10-25 Borgå Gammelbacka.
VII:24 ff mf mm m
Lena Mattsd:r.. Född 1719. Död 1798-02-16 Borgå Gammelbacka.
VII:29 ff mm mf f
Johan Andersson. Bonde på Sivars Tervik. Född 1699. Död 1782-02-17 Pernå Tervik.
VII:30 ff mm mf m
Catharina Lorentsd:r. Född 1704. Död 1775-11-06 Pernå Tervik.
VII:31 ff mm mm f
Abraham Hindersson. Född 1707. Död 1775-02-26 Pernå Tervik.
VII:32 ff mm mm m
Maria Ehrsd:r. Född 1714. Död 1785-02-22 Pernå Tervik.
VII:33 fm ff ff f
Hans Hansson. Född 1696. Död 1776-10-01 Pernå Gerby Ers.
VII:34 fm ff ff m
Margaretha Mattsd:r. Född 1704. Död 1774-10-22 Pernå Gerby Ers.
VII:39 fm ff mm f
Johan Andersson. Bonde. Född 1727. Död 1806-07-09 Pernå Fasarby. Vigsel 1749-11-15 Pernå Fasarby.
VII:40 fm ff mm m
Sophia Simonsdotter. Född 1726. Död 1789-09-27 Pernå Fasarby.
VII:45 fm fm mf f
Henrik Ersson. Född 1701. Död 1759-03-27 Pernå Härpe.
VII:46 fm fm mf m
Hebla Eriksd:r. Född 1696. Död 1766-12-17 Pernå Härpe.
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VII:61 fm mm mf f
Jacob Mattsson. Bondson. Född 1754-08-20 Elimä.
Vigsel 1776-12-26 Ittis.
VII:62 fm mm mf m
Eva Andersd:r. Född 1753. Bosatt 1779 Ittis Koliseva Karrala. Död 1790-05-29 Ittis Koliseva Karrala.

VII:63 fm mm mm f
Israel Karlsson. Bondson från Ittis Radansu. Född 1749. Död 1826-01-21 Ittis Radansu.
Vigsel 1774-12-26 Ittis.
VII:64 fm mm mm m
Eva Thomaèd:r. Änka från Jaala Tukain. Född 1755. Död 1825-01-06 Ittis Radansu.

VII:69 mf ff mf f
Johan Friedric Wahlberg. Skeppare. Född 1750. Död före 1800. Vigsel 1775-01-06 Kristinestad.
VII:70 mf ff mf m
Susanna Catharina Henriksd:r Greiner. Född 1752-01-28 Tyskland Glashuetten, Wuerttemberg.
Död 1819-03-07 Sandö.
VII:71 mf ff mm f
Matts Henrikss: Wehmander. tob:prässkarl. Född omkring 1753. Död 1783-03-05 Åbo.
Vigsel 1780-04-02 Åbo.
VII:72 mf ff mm m
Christina Lunden. Född omkring 1750. Död 1819-12-08 Åbo.

VII:75 mf fm fm f
Eric Kruse (el.Kruus). Linvävare. Född 1709. Död 1775-09-21 Borgå.
VII:76 mf fm fm m
Johanna? Anna Eriksd:r. Född 1724. Död 1789-10-02 Borgå.
VII:77 mf fm mf f
Matts Tomass: Thomander. Fiskare. Född 1726 Livland . Död 1799-11-30 Pörtö.
VII:78 mf fm mf m
Caisa Michelsd:r. Född 1734. Död 1807-09-22 Pörtö.
VII:81 mf mf ff f
Lorentz ( Lars) Tillman. Kopparslagarmästare. Född 1713. Död 1798-03-19 Pellinge.
Vigsel 1769-12-29 Borgå.
VII:82 mf mf ff m
Lovisa Schulman. Smedsmästarhustru. Född 1739 Lappträsk. Död 1772-03-23 Borgå.

VII:83 mf mf fm f
Gustaf Johanss: Tallqvist. Lots. Född 1743-07-28 Pellinge Tallas. Död 1808-08-21 Pellinge Tallas.
Vigsel 1766-05-13 Borgå Pellinge.
VII:84 mf mf fm m
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Margaretha Eriksd:r. Född 1745-09-18 Vessö Skavarböle. Död 1824-02-13 Pellinge Tallas.

VII:85 mf mf mf f
Anders Mattss: Blomqvist. Fiskartorpare, strandfogde. Född 1747 Korpo, Björkö.
Namnet Blomqvist omkring 1790. Död 1831-11-16 Herrskär.
VII:86 mf mf mf m
Margareta (Greta) Eriksd:r. Född 1752-02-26 Korpo Järvsor. Död 1789-09-08 Herrskär.

VII:87 mf mf mm f
Michel Mattsson. Fiskare, skomakare, landbonde. Född 1726 Åland Sund Tranvik.
Bosatt 1755 Åland Vårdö Töftö. Död 1797-01-05 Rabbas. Vigsel 1761-10-02.
VII:88 mf mf mm m
Maria Pettersd:r. Född 1735 Pernå Horslök. Död 1790-03-08 Rabbas.
VII:89 mf mm ff f
Eric Jakobss: Wikman. Lots, bonde. Född 1731. Död 1802-12-30 Pellinge Österby.
Vigsel 1755-10-12.
VII:90 mf mm ff m
Christina Johansd:r. Född 1737 Pellinge Fejars. Död 1805-01-26 Pellinge Österby.

VII:91 mf mm fm f
Henrik Nilsson. Bonde på Baggas i Vålax. Född 1735. Död 1797-10-15 Vålax.
Vigsel 1755-10-16.
VII:92 mf mm fm m
Anna Henriksd:r. Född 1735. Död 1790-03-30 Vålax.

VII:93 mf mm mf f
Eric Jonasson. Bonde på Greis i Skavarböle. Född 1744-01-22 Skavarböle. Död 1796-10-21 Skavarböle.
Vigsel 1769-10-15.
VII:94 mf mm mf m
Sophia Thomasd:r. Född 1733. Död 1812-11-18 Skavarböle Greis.

VII:95 mf mm mm f
Stephan Johansson. Bonde på Nygrans Bengtsby. Född 1741. Död 1816-10-31.
Vigsel 1769-10-01.
VII:96 mf mm mm m
Carin Andersd:r. Bondedotter. Född 1744 Emsalö. Död 1820-11-15.

VII:97 mm ff ff f
Erik Andersson. Skräddare. Född 1730-09-14 Hitis. Död 1782-07-07 Hitis.
VII:98 mm ff ff m
Carin Eriksd:r. Född 1731-04-15. Död 1780-05-05 Hitis.
VII:99 mm ff fm f
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Matts Thelin. Båtsman. Född 1715-12-21. Död 1786-01-22 Hitis. Vigsel 1745-12-01 Hitis.
VII:100 mm ff fm m
Anna Henriksd:r. Född 1726-06-12. Död 1800-01-26 Hitis.
VII:101 mm ff mf f
Simon Johansson. Bonde på Skräddars Wänö. Född 1728-04-20. Död 1764-04-01 Hitis Wänö.
Vigsel 1744-12-02 Hitis Wänö.
VII:102 mm ff mf m
Anna Isacsd:r. Född 1723-12-13. Död 1774-10-13 Hitis Wänö.

VII:103 mm ff mm f
Erik Olofsson. Bonde. Född 1714-06-08 Hitis. Död 1761-05-14 Hitis Wänö.
Vigsel 1740-06-22 Hitis Wänö.
VII:104 mm ff mm m
Brita Karlsd:r. Född 1723-08-11 Hitis Wänö.

VII:105 mm fm ff f
Johan Claesson. Rusthållare. Född 1708-08-21 Kimito Kyrkby.
VII:106 mm fm ff m
Margeta Jöransd:r. Född 1707-06-09. Död 1741-10-18 Kimito Smedaböle.
VII:107 mm fm fm f
Samuel Hansson. Frälsebonde. Född 1707-06-12 Kimito Pungböle. Död 1750-08-23 Kimito.
VII:108 mm fm fm m
Maria Jakobsd:r. Född 1711-04-04. Död 1789-03-24 Kimito.
VII:109 mm fm mf f
Matts Johansson. Dräng. Född 1713-02-24. Vigsel 1738-11-05 Kimito.
VII:110 mm fm mf m
Karin Johansd:r. Född 1720-10-03 Kimito.
VII:111 mm fm mm f
Matts Johansson. Bondeson från Skräddarböle. Född 1712-08-31 Kimito.
Vigsel 1740-11-11 Kimito
VII:112 mm fm mm m
Lisa Andersd:r. Piga. Född 1711-07-28. Död 1771-06-15 Kimito.

VII:113 mm mf ff f
Henrik Hanss: Lång. Kronobåtsman. Född 1706-11-18 Kimito.
Vigsel 1740-06-24 Dragsfjärd.
VII:114 mm mf ff m
Caisa Eriksd:r. Piga från Stunsnäs Dragsfjärd. Född 1715-04.

VII:115 mm mf fm f
Swen Pehrsson. Bonde. Född 1700-06-01 Hitis, Högsåra. Död 1762-01-10 Hitis, Högsåra.
VII:116 mm mf fm m
Walborg Marcusd:r. Född 1704-04-22 Hitis, Högsåra. Död 1766-11-20 Hitis.
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VII:117 mm mf mf f
Peter Abrahamss: Nyman. Brukskarl, notman. Född 1720. Död 1780-06 Tenala Skogby bruk.
VII:118 mm mf mf m
Maria Larsd:r. Född 1721-06-17. Död 1793-01-15 Tenala Skogby bruk.
VII:123 mm mm fm f
Anders Jöranss: Kellgren. Soldat, bonde. Född 1728-06-11. Död 1787-11-18 Tenala.
Vigsel 1749-10-05 Tenala.
VII:124 mm mm fm m
Anna Hansd:r. Piga. Född 1734 Tenala. Död 1769-08-14 Tenala.

VII:125 mm mm mf f
Matts Henriksson. Bonde. Född 1713. Död 1775-05-21 Pojo Böle. Vigsel Pojo.
VII:126 mm mm mf m
Lisa Mattsd:r. Född 1713.

Generation VIII
VIII:33 ff mf ff ff
Henric Eriksson. Soldat, bonde Kreppelby Nietas. Född 1690. Död 1764-02-12 Borgå Sannäs.
VIII:34 ff mf ff fm
Anna Mattsd:r. Född 1706. Död 1776-10-10 Borgå Sannäs.
VIII:39 ff mf fm mf
Hindrich Ersson. Född 1711. Död 1772-01-22 Pernå Malmsby Backas.
VIII:40 ff mf fm mm
Sophia Hansd:r. Född 1719.
VIII:57 ff mm mf ff
Anders Johansson. Bonde. Född 1680. Död 1745-03-04 Pernå Tervik.
VIII:58 ff mm mf fm
Carin Mattsd:r. Född 1688. Död 1758-03-01 Pernå Tervik.
VIII:77 fm ff mm ff
Anders Mattsson. Bonde. Född 1692. Död 1742-04-16 Pernå Fasarby.
VIII:78 fm ff mm fm
Maria Bengtsd:r.
VIII:121 fm mm mf ff
Matts Bertilsson.
VIII:122 fm mm mf fm
Margreta Jakobsd:r. Född 1722. Död 1764-05-25 Elimäki Ummeljoki.
VIII:137 mf ff mf ff
Johan Wahlberg. Segelsömmare. Död 1773. Begravd 1773-05-30 Kristinestad.
VIII:138 mf ff mf fm
Maja Lisa. Död 1774-05-17 Kristinestad.
VIII:139 mf ff mf mf
Johann Henrik Balthasar Greiner. Glasblåsarmästare. Född 1719-03-20 Tyskland Neulautern Neckar-Kreis
Wuerttemberg.
VIII:140 mf ff mf mm
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Maria Susanna Katharina Eder. Född 1716 Tyskland Glashuetten, Wuerttemberg.
Död 1798-10-13 Sverige Sandö Nora (Y).
VIII:161 mf mf ff ff
Henrik Johan Tillman. Rusthållare, korpral. Född 1666. Död 1751-05-06 Kullo.
VIII:162 mf mf ff fm
Helena Lang. Rusthållardotter. Född 1699. Död 1765-02-17 Borgå.
VIII:163 mf mf ff mf
Gustaf Johan von Schulman. Korpral. Född 1693. Död 1748-01-17 Tirmo by.
VIII:164 mf mf ff mm
Maria Elisabeth Gadde. Född 1709. Död 1760-01-08 Borgå stad.
VIII:165 mf mf fm ff
Johan Eriksson. Bonde på Tallas. Född 1698 . Död 1772-05-20 Pellinge Tallas.
Vigsel 1741.
VIII:166 mf mf fm fm
Stina Andersd:r. Född 1716 Seitlax. Död 1791-05-18 Pellinge Tallas.

VIII:167 mf mf fm mf
Erik Eriksson. Bonde på Erikas Skavarböle. Född 1717 Vessö Skavarböle. Död 1788-12-29 Vessö Skavarböle.
VIII:168 mf mf fm mm
Greta Eriksd:r.
VIII:169 mf mf mf ff
Matts Mattsson. Bonde. Född 1697 Korpo Björkö Norrgrannas. Död 1787-04-11 Korpo Björkö. Vigsel 1731.
VIII:170 mf mf mf fm
Margareta Isaksd:r. Född 1710-11-28 Nagu Trunsö. Död 1770-12 Korpo Björkö Norrgrannas.
VIII:171 mf mf mf mf
Erich Hindersson. Bonde på Jussas hemman i Järvsor. Född 1712 Nousis. Död 1777-10-25 Korpo Järvsor
Södergård. Vigsel 1736 Korpo.
VIII:172 mf mf mf mm
Karin Bertilsd:r. Piga. Född 1718. Död 1783-03-17 Korpo.
VIII:175 mf mf mm mf
Petter Pettersson. Bonde. Född 1688. Död 1753-05-27 Pernå Horslök.
VIII:176 mf mf mm mm
Margareta Mattsd:r. Död 1762 Pernå Horslök.
VIII:177 mf mm ff ff
Jakob Jakobsson. Skeppare, landbonde. Bosatt 1744 Pernå Rabbas. Död 1746.
VIII:178 mf mm ff fm
Anna Eriksd:r. Född 1699 Pellinge Österby. Död 1768-05-04 Pellinge Österby.
VIII:179 mf mm ff mf
Johan Eriksson. Kronolots, bonde på Fejars kronohemman. Född 1706. Död 1742-07-29 Pellinge Backas.
VIII:180 mf mm ff mm
Anna Johansd:r. Född 1710. Död 1751-08-14 Pellinge Gråns.
VIII:185 mf mm mf ff
Jonas Eriksson. Bonde på Greis Skavarböle. Född 1700. Vigsel 1725.
VIII:186 mf mm mf fm
Anna Simonsd:r. Född 1705. Död 1777.
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VIII:189 mf mm mm ff
Johan Ersson. Bonde på Nygrans i Bengtsby. Född 1710. Död 1768-07-26.
VIII:190 mf mm mm fm
Carin Henriksd:r. Född 1729. Död 1794-12-17.
VIII:193 mm ff ff ff
Anders Markusson. Född 1687. Död 1765-01-06 Hitis.
VIII:194 mm ff ff fm
Margareta Mattsd:r. Piga.
VIII:198 mm ff fm fm
Carin Andersd:r. Född 1679.
VIII:203 mm ff mf mf
Isac Henriksson. Bonde. Född 1699 Hitis Wänö. Död 1758-03-31 Hitis Wänö.
VIII:204 mm ff mf mm
Margareta Eriksdotter. Född 1686-01-05. Död 1768-11-06 Hitis Wänö.
VIII:207 mm ff mm mf
Carl Andersson. Bonde. Född omkring 1695. Död 1739 Hitis Wänö.
VIII:208 mm ff mm mm
Anna Andersd:r. Född omkring 1700. Död 1770-11-01 Hitis Wänö.

VIII:209 mm fm ff ff
Claes Johansson. Bonde på Kimito.
VIII:210 mm fm ff fm
Margeta Andersd:r.
VIII:211 mm fm ff mf
Jöran Sigfridss: Torsberg. Båtsman. Född 1680-01-18 Kimito. Död 1757-10-19 Kimito Torsböle.
VIII:212 mm fm ff mm
Anna Ersd:r.
VIII:213 mm fm fm ff
Hans Sigfridsson. Bonde. Död 1753-05-19 Kimito.
VIII:214 mm fm fm fm
Sara Jöransd:r. Död 1747-03-01 Kimito.
VIII:225 mm mf ff ff
Hans Eriksson. Ryttare vid Wästanfjärd rusthåll.
VIII:226 mm mf ff fm
Chirstin Henriksd:r.
VIII:231 mm mf fm mf
Marcus Eriksson. Född 1665. Död 1730 Hitis Högsåra.

VIII:235 mm mf mf mf
Lars Ersson. Bonde i Lappvik, Tenala. Född 1695-06-08. Död 1742 Tenala Lappvik.
VIII:236 mm mf mf mm
Beata Pehrsd:r. Född 1694-12-08. Död 1777-11-05 Tenala Lappvik.
VIII:247 mm mm fm mf
Hans Christersson. Bonde. Född 1698-10-07. Död 1776-05-21 Tenala.
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VIII:248 mm mm fm mm
Lisbeth Abrahamsd:r. Född 1699 Tenala. Död 1787-11-04 Tenala.

Generation IX
IX:277 mf ff mf mf f
Israel Greiner. Född 1670. Död 1735-09-20 Tyskland.
IX:278 mf ff mf mf m
Anna Maria Meyer.
IX:321 mf mf ff ff f
Johan Tillman. Korpral, kornett, rusthållare. Född 1640. Död 1706.
IX:322 mf mf ff ff m
Margareta Månsd:r Wadstenia. Bildhuggardotter. Född 1640. Död 1706-10-10.
IX:331 mf mf fm fm f
Anders Henriksson. Född 1670 Seitlax. Död 1750-11-26 Pellinge Tallas.
IX:332 mf mf fm fm m
Greta Andersd:r. Född 1667. Död 1756-02-03 Pellinge Tallas.
IX:333 mf mf fm mf f
Erik Eriksson. Bonde på Erikas Skavarböle. Född 1679 Vessö Skavarböle.
Död 1755-10-27 Vessö Skavarböle.
IX:337 mf mf mf ff f
Matts Jakobsson. Husbonde på Björkö Norrgrannas. Född Nagu Sandholm.
Död 1720 Korpo Björkö Norrgrannas.
IX:338 mf mf mf ff m
Brita Ersd:r. Född Korpo Björkö Norrgrannas. Död 1740-02-28 Korpo Björkö Norrgrannas.
IX:339 mf mf mf fm f
Isak Thomasson. Bonde. Född omkring 1677 Nagu Trunsö. Död 1758-09-03 Nagu Trunsö.
IX:340 mf mf mf fm m
Valborg Danielsd:r. Född omkring 1670 Korpo, Kalax. Död 1761-10-18 Nagu Trunsö.
IX:357 mf mm ff mf f
Erik Eriksson. Bonde på Fejars, lots. Född 1666. Död 1759-01-15 Pellinge Backas.
IX:358 mf mm ff mf m
Lena Mårtensd:r. Född 1679. Död 1754-07-20 Pellinge Backas.
IX:369 mf mm mf ff f
Erik Jöransson. Landbonde på Greis i Skavarböle. Född 1681. Död 1757.
IX:421 mm fm ff mf f
Siffe Mickelsson. Bosatt 1680 Kimito Kasskär.
IX:495 mm mm fm mm f
Abraham Michelsson. Bonde. Född 1665. Död 1754-11-16 Tenala.
IX:496 mm mm fm mm m
Lisbeth Mattsd:r. Född 1665 Tenala. Död 1747 Tenala.

Generation X
X:643 mf mf ff ff mf
Måns Larsson Wadstenius. Bildhuggare.
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X:665 mf mf fm mf ff
Erik Simonsson. Landbonde på Erikas Skavarböle Vessö.
X:673 mf mf mf ff ff
Jakob Kristersson. Husbonde på Sandholm Nagu 1645.
X:674 mf mf mf ff fm
Margareta.
X:675 mf mf mf ff mf
Erik Bengtsson. Husbonde. Född Korpo Björkö Norrgrannas. Död 1731-07-08 Korpo Björkö Norrgrannas.
X:676 mf mf mf ff mm
Karin. Död 1717.
X:677 mf mf mf fm ff
Thomas Isaksson. Född omkring 1650. Bosatt Nagu Trunsö. Död efter 1710 Nagu Trunsö.
X:678 mf mf mf fm fm
Sara Marcusd:r.

Generation XI
XI:1345 mf mf mf ff ff f
Krister Simonsson. Bonde på Sandholm Nagu 1629-45.
XI:1349 mf mf mf ff mf f
Bengt Andersson. Husbonde på Björkö Norrgrannas 1672-90. Död 1692 Korpo.
XI:1353 mf mf mf fm ff f
Isak Markusson. Bonde och fiskare på Tronsö kronohemman i Nagu. Död 1706.
XI:1354 mf mf mf fm ff m
Brita.

Generation XII
XII:2689 mf mf mf ff ff ff
Simon Jakobsson. Bonde på Sandholm, Nagu.
XII:2690 mf mf mf ff ff fm
Karin. Mor på Sandholm i Nagu 1634.
XII:2697 mf mf mf ff mf ff
Anders Larsson. Son på Norrgrannas i Korpo. Död 1670 Korpo Björkö Norrgrannas.

Generation XIII
XIII:5393 mf mf mf ff mf ff f
Lars Mattsson. Husbonde på Björkö Norrgrannas 1630-51.

Generation XIV
XIV:10785 mf mf mf ff mf ff ff
Matts Eriksson. Husbonde på Norrgrannas 1585-1628.

Generation XV
XV:21569 mf mf mf ff mf ff ff f
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Erik Persson. Husbonde på Norrgrannas 1578-84.

Generation XVI
XVI:43137 mf mf mf ff mf ff ff ff
Per Ersson. Husbonde på Norrgrannas 1558-77.
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Synbarhet på nätet

av Lasse Holm

Ett exempel på hur viktig synbarhet är i dagens släktforskning.
Calamnius släktföreningens stadgar säger att föreningens skall upprätthålla matrikel över
släkten, detta har föreningen gjort med all intensivitet som varit möjlig med de medel föreningen
har till förfogande.
Föreningen har under de senaste åren skapat och underhållit både web-sidor, Facebook-grupp
och blog. Via dessa medier har föreningen fått kontakt med en helt otrolig mängd släktingar runt
om över nästan hela vårt jordklot, som aldrig skulle ha blivit upptäckta utan hjälp av dessa nya
medier.
Ett av de senaste exemplen på kontakt med släktingar som vi inte ens visste att finns, är när
Alexander från St. Petersburg tog kontakt med oss senaste höst. Han hade hittat sin förmoder
via våra web-sidor och ville få kontakt med sin släkt i Finland. Vi kommunicerade via e-post om
våra släktrelationer och fick uppgifter som skulle varit svåra att hitta på egen hand, dels för att
de är utomlands, och dels för att de kommer in i nutid.
Inom vår förening har det inträffat många liknande episoder där vi fått kontakt med avlägsna
släktingar som vi troligtvis aldrig skulle ha hittat utan hjälp av nutida globala medier.
Nedan grafiskt ättlingar till Emila Meinader som Alexander är ättling till. Emilia var den sista
länken vi visste om.

Genom vår synlighet har vi fått uppgifter om fyra generationer av vår släkt på denna gren av
släkten, men detta är bara ett exempel av många där vi fått kontakt med släktingar som vi
troligtvis inte hade hittat utan hjälp av våra släktingar som hittat oss via nätet.
Här hittar du en kartta som visar områden där vår släkt finns idag:
http://www.the-holms.org/calamnmap.htm
Calamnius Släktförening rf.
Lasse Holm
Ordförande
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BORGÅNEJDENS SLÄKT- OCH BYGDEFORSKARE RF
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013
Styrelsen under året
Årsmötet och styrelsens konstituerande möte hölls 21 mars varvid styrelsen
fick följande sammansättning:
Inga-Lill Svedberg, ordförande
Annika Fredriksson, viceordförande
Barbara Jacobsson, sekreterare
Yngve Fredriksson, kassör
Christoffer Sundberg och Ulli Gabrielsson, medlemmar
Lars J W Holm och Siv Winberg, suppleanter
Styrelsen har sammanträtt 31.1, 28.2, 4.4, 26.9 och 31.10.
Verksamhetsgranskare
Gun Nyström och Kurt Ahlberg.
Suppleanter Göran Pettersson och Linnea Ahlberg.
Verksamhet
Föreningens trettonde verksamhetsår har fortsatt som föregående
år med medlemskvällar och exkursioner.
Föreningens bibliotek finns på huvudbiblioteket i Borgå. Siv
Winberg har verkat som föreningens bibliotekarie. Klippboken ,
som sporadiskt finns med på medlemskvällarna, har skötts av
Marita Högström.
Föreningens webmaster har varit Lars J.W.Holm. Föreningen har
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.
31.1
28.2
21.3
20.4

Föreningens ordförande fil.mag. Inga-Lill Svedberg
”Släktutredningar i cancerforskningen” (16 deltagare)
Pensionerade besiktningsmannen Guy Kullberg ”Chauffören Ivar
Kullberg”(16 deltagare)
Sjöfartsexperten Thure Malmberg ”m/s J L Runeberg 100 år”(22
deltagare)
Verksamhetsledare Eva Meyer, Ålands Emigrantinstitut,
öppnandet av utställningen ”Finländare i St.Petersburg,
Ålänningar i ryska imperiet”
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M.F.A. Maria Jarlsdotter Enckell ”Borgånejdens Alaskaforskare
under Storfurstendömet 1820-1867” (ca 70 deltagare)
Författaren Birgitta Vasara ”Lotsar, spetskläder och sjöminor –
många sidor av Nargö” (20 deltagare)
Museidirektör Merja Herranen ”Sparre Utställningen” i Holmska
Gården (ca 15 deltagare)
Författaren Keth Strömdahl ”Spritsmuggling i Östnyland”.
Föreningen bjöd på glögg, jultårtor och pepparkakor (29
deltagare)

26.9
31.10
28.11

Exkursioner
25.5

Vårutfärd till Västra Nyland ( 22 deltagare)

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:
Aktiastiftelsen 500 Euro för verksamhet och Borgå stad 300 Euro
för utställning med gästföreläsare. Östnylands Andelsbank stod
för kostnaderna för kaffe och tilltugg i samband med utställningens
vernissage.

Erhållna gåvor och litteratur

-

Av Esko Estamo hans bok ”Aikoja sitten”
Av Per-Ola Räf ”Fårkonsulenter på 1700-talet” som tack för hjälp
med släktforskning
Av Christer Påhlsson en mikrokortsläsare
Dessutom har följande tidskrifter erhållits:

-

Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare rf:s tidskrift Släkt och
bygd och Släktspejaren
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 medlemsblad Släktforskaren
Lahden Seudun Sukututkijat ry:n jäsenlehti Sukuset
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Forskningsutrymmen och egendom
Föreningens mikrokort- och mikrofilmläsapparater samt böcker och
tidskrifter finns i huvudbiblioteket i Borgå. Apparaterna har enligt
föreningens bokföringshäfte besökts 48 persongånger av 13 olika
personer i tid ca 112 timmar.
Forskningsförfrågningar
Förfrågningar har inkommit till föreningen om släkter. Föreningen har
hjälpt efter bästa förmåga.
Medlemmar
Medlemmarnas antal 31.12.2013 uppgick till 72 personer. En person
har avlidit och 6 har avgått. Föreningen har fått 3 nya medlemmar.
Medlemsavgiften för år 2013 har varit 25 Euro.
Föreningen är medlem i Genealogiska Samfundet i Finland. Föreningens
styrelsesuppleant Lars J W Holm var under året Genealogiska
Samfundet i Finlands viceordförande, samt ordförande för Calamnius
släktförening r.f.

_________________
Inga-Lill Svedberg
Ordförande

________________
Barbara Jacobsson
Sekreterare
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VERKSAMHETSPLAN 2014
30.01.2014

”Rundvandring” i Gamla stan med hjälp av gamla bilder på
Grand/Hannele Tenhovuori, Borgå museum

27.02.2014

Svante Grönqvist berättar om Skutor och seglatser i Östra Nyland.

27.03.2014

Årsmöte. Efter mötet demonstration av olika släktforskarprogram.

24.04.2014

Kari-Matti Piilahti, Finlands Släkthistoriska Förening, talar om
domböcker och deras betydelse i släktforskningen

24.05.2014

Utfärd till Bosgård med lunch. Kalle eller Aarne Schildt berättar om
gårdens historia.
Exkursion i september

30.10.2014

Månadsmöte

27.11.2014

Månadsmöte, föreningen bjuder på glögg och småtugg

Styrelsemöten vid behov
Förbundsmöten

_________________
Inga-Lill Svedberg
Ordförande

________________
Barbara Jacobsson
Sekreterare
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