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Förord

Vid släktforskning är datorn bara ett
redskap att behandla och lagra uppgifter
med, själva forskningen är ännu grävandet
av uppgifter i arkiv. Alla uppgifter som
finns på dator, måste ju ha hittats och
införts i datorform – datauppgifter är inte
“nya uppgifter”.

I denna kurs går vi igenom följande
saker,

- Allmänt om släktforskning

- Internet och sökandet

-  släktforskningsadresser på Internet

- släktforskningsprogram (olika)

-  övning med släktforskningsprogram
(GenoPro, gratis)

 1. Allmänt om släktforskning.

Det viktigaste inom släktforskning är att
ha “historiskt tänkande” d.v.s. man
tänker med historiskt perspektiv. Det är
alltid “vinnarna” som lämnar efter sig sina
åsikter – get finns ingen absolut sanning.
Dessutom måste man komma ihåg att
bevarade uppgifter inte är skrivna för

Släktforska med dator (del 1)
framtida forskare, utan för samtida
människor. Tiderna har förändrats, på
1700-talet kunde man t.ex. få dödsdom
för smädelse eller snatteri, idag är straffet
högst böter. Ordspråken “Två är säkra
skatterna och döden” samt “När
pengarna sjunger så tystnar musiken”
säger allt – man sparade mest uppgifter
om skatter, död och pengar.

De flesta uppgifterna är skrivna på
svenska, vi var ju en del av “Riket” i ca
700 år. Många uppgifter kan vara såra
at tyda t.ex. i de vigdas böcker står t.p.
för tjänstepiga, men “piga” kan däremot
betyda både tjänstepiga eller ogift kvinna.
anteckningarna var förr mycket
“personliga” beroende på den som skrev
in uppgifterna.

Kung Gustav Wasa förstörde katolska
kyrkans medeltida arkiv och resten brann
upp när det gakmla slottet “Tre Kronor”
brann i början på 1600-talet. Finländska
arkiv brann upp i Åbobranden 1827.
Medeltida uppgifter finns bevarade t.ex. i
Finlands medeltida urkunder (FMU) och
motsvarande uppgifter finns i Sverige på
CD-rom. Bevarade uppgifter är närmast



2

testamenten, gränsdragningsprotokoll och
gåvobrev. Få gårdsarkiv finns bevarade
och dessa berättar bara om de rikas
angelegenheter. Ett undantag är .
“Dombok för sydöstra Tavastland 1443-
1502”

Medeltiden är ganska okänd här, men vi
vet att det svenska administrativa
systemet bredde ut sig.

Två system

I Finland hade vi i början två paralella
system, kyrkans och kronans. Kronan
hade svensk administration med
“fjärding”, “bol” mm. Bebyggelsen fick
“skattetal” av vilka de älsta hade det
högsta. förutom normala skatter upptogs
extra skatter t.ex. för fönster.

Kyrkan hade eget system och i små
församlingar skötte prästen allt enligt
“eget gottfinnande”.

Kyrkans administration var dålig, man
kopierade ofta tidigare års böcker så att
t.ex. Mårtem Mattson betalade skatt,
fastän han hade dött för flera år sedan.

Den äldsta kända beskattningen är från
1200-talet och skatterna betalades i
produkter, det fanns inte pengar eller i
dagsverken. De årliga skatterna
bokfördes i jordböckerna, som finns
bevarade från 1540-talet. En del
jordböcker(Östra Finland) saknar byarnas
namn, men efternamnen finns. I Västra
Finland finns byarna, men bara förnamn
och patronym t.ex. “Lars Larsson
Wildeman” där Larsson är patronym och
Wildeman efternamn.

Extra skatter

Extra skatter togs i allmänhet för att
betala krig och det fanns mycket av dem.
Mest kända extra skat är lösen för Elfborg
från 1571 av vilket det finns kopior.

Ödetorp

Ödetorp betalade inte skatt, så man
försökte undvika skatter och därför fanns
det olika slag av ödetorp,

a) gården var obebodd och man odlade
inte åkrarna,

b) man bodde i gården men odlade inte
åkrarna

c) man mutade fogden att han märkte
gården till “öde”

Präster, adelsmän och en del andra
priviligierade betalade inte skatt.

Skatteuppgifter bl.a.

Elvsborgs lösen,  gjordes två gånger 1571
(15 0 000 riksdaler) och 1613 ( en million
riksdaler)

Äldsta kyrkliga dödsbok 1608-15 i
Uppsala. Lag om folkbokföring 1686

-skulle innehålla dop- och födelseböcker,
även utom äktenskapet

-lysnings och vigselböcker

-död och begravningsböcker

-först på 1800-talet flyttningsböcker

Kyrkoarkiv har mera uppgifter

-husföringslängder (=församlingsbok)

-nattvard, skola, fattigvård. Kollekt

-prästval, stämma mm.

-obefintliglängder (de som avvikit ex.
“Alfred Erik Karlson uppges vistas i N.
Amerika”)

-juridiska och ekonomiska handlingar i
kyrkarkivet (fanns före 1686 ex.
häxprocesser)

-protokoll ex. sockenstämman

Militär folkbokföring

-rotering från 1680-talet
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-ständig rotering med yrkessoldater

-mönsterrullar vart tredje år

-från 1700-talet uppgifter om längd,
civilstånd och läskunnighet

Mantalslängder från 1600-talet

-uteslöt icke skattskyldigs och barn (till
1652 15 år senare 12 år)

-uteslöt åldringar över 63 år

Jordeböcker från 1540-talet

Domböcker från 1600-talet

Boupptäckningar

Gamla tidningar

Kartor

Enskilda arkiv, läkarrapporter,
reseberättelser

Brev, almanacka, dagböcker, foton mm.

Att beakta

Copyrightskydd

Allt ursprungligt andligt arbete är
copyrightskyddat. Skyddade är bl.a.
texter, bilder, fotografier, ritningar, filmer
musik och dataprogram. Skyddstiden är
50-70 år från upphovsmannens död.

Man får referera en del av arbetet om
man anger källa. Upphovsmannans
konstnärliga värde får inte stötas.
Databaser innehåller stora mängder
information, som är uppställda i logisk
ordning. Dessa finns t.ex. på CD-ROM.
Databaser kan innehålla verk eller delar
av verk.

Kopiering av “data” är svårt som
exempel en nyutgåva av “Sursillerna” i
CD-form, där domstolen inte ansåg att
ursprungliga materialet var unikt – fastän
uppgifterna baserade sig på lång
forskning.

Upphovsrätten gäller i datanät.
Undervisningsministeriet och Kopisto ger
mera information.

Adresser; www.teosto.fi,
www.kuvastory.fi, www.kopisto.fi,
www.bsa.org.

Mac Ramsay

Artikeln  som är en kurs på Helsingfors
arbetarinstitut återfinns i sin helhet på
www.geocities.com/maramsay

Artikeln fortsätter i nästa nummer. Dä
behandlas bland annat Internet och olika
sökmotorer.

Medlemsavgift för år 2005

Medlemsavgiften för innevarande år
är  i Finland  4 Euro, I Sverige 35 Skr,
och den bör betalas med bifogade
bankgiro senast 01.05.2004.

I Sverige kan årsavgiften betalas
över postgirot till Levälä
Släktförening Postgirokonto nr 439 21
48-5
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Soldattorp, soldater jämte deras
efterkommande i Nykarleby landskommun

Inledning.

Karl XI införde en ny grund för
infanteriet. Genom egen erfarenhet hade
han kommit till insikt om bristfälligheterna
i det gamla systemet: utskrivning och
värvning. Genom det nya systemet, det s.
k.  ständiga knektehållet,  skulle staten
städse ha till förfogande en övad armé.
Organisationen sköttes av det s. k.  yngre
indelningsverket  för infanteriet.

Hela tungan låg hos bönderna. Ett antal
av dessa, i regel 3 à 5 bildade en rote, som
ägde anställa och underhålla en soldat.
Roteböndernas (rotesällarnas) antal
berodde på antalet hemman i landskapet,
ty varje landskap skulle uppställa ett
regemente på 1,200 man. Det nya
systemet var genomfört i Sverge på 1680-
talet samt i Finland följande årtionde, med
undantag av i Österbotten. Hela systemet
vilade nämligen på att allmogen frivilligt
skulle åtaga sig detsamma och i stället bli
befriad från utskrivningar. Men av olika
orsaker gick österbottniska allmogen ej in
på förslaget. Först efter fyrtio år lyckades
regeringen, delvis med list, övertala
densamma att antaga det nya systemet.
Den 12/12 1733 undertecknades kontrakt
mellan regeringen och Österbottens
allmoge, vilket kontrakt i 39 paragrafer
fastställde allmogens skyldigheter och
soldatens rättigheter.

Enligt detta kontrakt, skulle soldaten
erhålla 6 daler silvermynt i städsel, en ko,
en tunna spannmål, hälften råg och hälften
korn och i "släpkläder" en gång för alla:
en vadmalsrock och väst, ett par vadmals-
byxor, ett par pjäxor, en skjorta, en halsduk,
ett par ullstrumpor, en hatt, ett par ullvantar

och en luden ränsel av kalvskinn. Soldatens
årliga lön utgjordes av 30 daler kmt med
avdrag av 3 daler, som innehölls till en
omgång släpkläder vart fjärde år.

Vidare ingick i kontraktet den viktiga
bestämmelsen om allmogens skyldighet att
för sin soldat på utmarken uppröja ett
torpställe, varpå skulle uppföras en stuga,
som icke fick överstiga 9 alnar i längd och
i bredd, dessutom en boda (6X6 alnar)
samt ett litet fähus och foderlada. Därtill
kom ännu upptagning av en åker till 1/2
tunnas utsäde, ett kålland samt en äng,
avkastande två lass hö eller in natura 50
Ltt hö.

Österbottens regemente var indelat i 8
kompanier om 150 man, av vilka
livkompaniet hade sina rotar i en del av
dåvarande Mustasaari samt i Vörå med
(Oravais), Munsala, Nykarleby och
Härma.

På Nykarleby kommuns lott föll 26
soldater, bärande numrorna 116—141. Till
Nykarleby hörde denna tid nuvarande
Jeppo (Överjeppo by) och Karby, som nu
ingår i Pedersöre. Det kan här annoteras
att Nykarleby stads och landsförsamling
år 1750 hade en gemensam folkmängd av
2,343 personer samt Nykarleby
landskommun ensam år 1800 2,877
personer.

Fördelningen av de 26 soldattorpen utföll
så, att på kyrkbyn. kom 5, på Kovjoki (med
vilken by Karby då var förenad) 4, på
Soklot 5, på Ytterjeppo 5 och på Överjeppo
7. Här kan också i förbigående nämnas,
att staten hade två militieboställen inom
socknen, nämligen ett fänriksboställe på



5

Yrjas i nuvarande Forsby och ett
sergeantboställe på Kampas i Överjeppo.

Under lilla ofreden tillkom en ny
institution:  vargeringen. Detta var en
soldatreserv. Vargeringskarlarna voro vid
vakanser skyldiga att rycka in som
ordinarie soldater, därförinnan skötte de
sina vanliga sysslor; de voro ofta
hantverkare. Antalet vargeringsmän i
kommun skulle utgöra halva soldaternas
antal.  Hornborg  säger visserligen i sin
Finlands historia, att vargeringen aldrig kom
till stånd i Österbotten. Denna uppgift torde
dock vara felaktig, åtminstone vad
beträffar Nykarleby (och Munsala). Jag
har en förteckning över flere mönstringar
med vargeringsmän i Nykarleby och ofta
finnas i generalmönstringsrullorna
omnämnt, att den och den soldaten erhöll
avsked och ersattes av vargeringsmannen
i regel från samma nummer. Vargerings-
kåren beröres i det följande endast i det
fall, då vargeringsmannen inträtt som
ordinarie.

Det nämndes redan att värvade trupper
intog i den gamla svenska krigsmakten en
viss, icke så ringa roll. Också efter
omställningen bibehölls detta truppslag. Det
kom främst till användning vid artilleriet
samt som befästningstrupper. Av dessa
värvade trupper namnes i det följande
endast en soldat, Jonas Björkman, som
egentligen av misstag kommit med i
räkningen, men fått kvarstå såsom boende
på ett soldattorp med brodern Gustav
Dahllund som indelt soldat på ett
angränsande torp.

Ett nytt truppförband, Vasa regemente på
750 man uppställdes så sent som 1807 men
också detta hann vara med om den
avgörande striden. I detta regemente ingick
11 man från Nykarleby Dessa fingo också
sina torp, nämligen på rotarna 116, 120,
123, 125, 126, 128, 132, 134, 135, 139 och

141.

*Om soldattorpen i Nykarleby
landskommun jämte en översikt av
soldaterna 1733-1809.*

En undersökning av de forna soldattorpen
i Nykarleby har icke lett till något synnerligt
resultat. Ett har dock blivit klart, att ej ett
enda av torpen står på sin ursprungliga
plats. Som ett enkelt minne kvarstår efter
ett torp (N:o 131 i Ytterjeppo) stenfoten.
Nedanför torpet som var beläget på en
backe, ligger en åker, som ännu i dag kallas
Grås åker efter den sista soldaten på
torpet. Denna jämte tomtplatsen innehas
nu av enskilda personer på arrende, men
en undersökning vem som är rätta ägaren
till jorden pågår som bäst genom
lantmäteriets försorg. Stugan har blivit
flyttad, men om dess öden föreligger
tvenne versioner.

Enligt den ena skulle stugan flyttats först
till Jutas och därifrån år 1917 till Kovjoki i
närheten av stationen, där den skulle ingå
i fru Anna Björkqvists nybygge. Enligt den
andra versionen skulle den på 1870-talet
flyttats till Bro hemman i Forsby, där den
nu äges av fru Tyyni Österholm. Stugan
är av en enkel rektangulär typ. Dess längd
är 8,20 och bredd 5,5 m. Den innehåller
en stor stuga (5,3X5,3 m), belyst av tre
fönster, samt en förstuga och en liten
kammare (hava dessa två sistnämnda
utrymmen tillkommit senare-).

En annan dylik stuga, numera fallfärdig
och obebodd finnes på prostgårdens mark.
Denna skulle också härstamma från
Ytterjeppo.

Torpet  1 24 skall ha legat på den plats
där nuvarande folkskolan i Kovjoki är
belägen.

Torpet 1 17 hade då plats intill Jutas
kröken i vinkeln mellan landsvägarna till
Munsala och Jeppo.
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Ett minne från soldattorpens tid ha vi i
namnet  Ungersviken  som givits åt den
bukt Nykarleby älv bildar tätt norr om
Forsbacka gårdarna. Namnet, som ännu
fortlever, skulle vara efter den nästsista
soldaten på torp 116 Johan Eriksson Unger.
Efter vad jag trott mig finna låg dock ej
själva torpet därstädes, vilket däremot var
fallet med de under torpet lydande, till
Forsbacka och Jutbacka hörande ägorna
Bogärdet.

Ännu finnes å flera ställen inom
Nykarleby främst inom kyrkbyn (inkl.
Forsby) samt Ytterjeppo ägor, som gå
under namn av "soldatåkern" och
"soldatängen" och som i tiden varit delar
av något soldattorp på roten. Lantmäteri-
kontoret i Vasa har beredvilligt lämnat mig
uppgift om ett antal dylika ägor, som under
de sista årtiondena blivit delade mellan
medintressenterna i soldattorpen. Detta
gäller blott en del av torpen och i flertalet
fall är det på detta sätt omöjligt att få reda
på, till vilket torp de enskilda ägorna hörde.
Här nedan under torp 116 finnes
detaljerade uppgifter på de olika åker- och
ängsmarker, som tillhörde torpet. Man kan
så väl förstå, att när soldattorpen upphörde
att fungera, återtogo rotebönderna en var
sin del och endast i det fallet, att två eller
flere av dessa gemensamt upparbetat en
åker eller äng, kom det senare an på
lantmäteriet att dela denna.

Den viktigaste källan för vår kunskap om,
på vilket hemmans mark de enskilda
torpen varit belägna och vilka hemman äro
medintressenter i roten, få vi av
syneinstrumenten över torpen samt också
från vissa generalmönsterrullor. Av dessa
framgår dock ej någon uppgift var dessa
varit placerade, utom i det fall, där det
omnämnes, att de legat på hemmanets
utmark.

I ett syneinstrument från 25 maj och

följande dagar år 1752 nämnas torpen icke
blott med nummer, utan ha dessa också
erhållit ett namn. Dessa namn upprepas
dock ej i senare inlagor, lika litet som de
synas genom tradition fortlevat.

Här nedan namnes stamroten d. v. s. det
hemman inom roten, där torpet var
beläget, främst samt med spärrstil. För
varje nummer anföres också de viktigaste
anmärkningarna som av synenämnden år
1752 gjordes mot det skick, vari torpet
med åker och äng befann sig.

Torpen äro ordnade byvis och är därvid
att märka att denna tid funnos följande
byar i Nykarleby landskommun: Kyrkbyn,
Soklot, Kovjoki (med vilken Karby är
förenad), Ytterjeppo och Överjeppo
(nuvarande Jeppo).

Uppgifterna gälla främst Österbottens
regemente, nämligen de till Nykarleby
hörande delar av dess livkompani. Som
ett tillägg nämnes sedan något om Vasa
regemente och dess soldattorp.

Kyrkbyn.

Torp 116. Kryddgårdsbacken.
På kyrkbyns utmark. Roten omfattar:

Björkbacka (i Jussila), Klockars, Bonäs,
Forsbacka och Jutbacka. Då över allt
uppges att torpet låg på kyrkbyns mark,
måste kyrkbyn i tiden ägt ett utskifte på
Björkbackas mark. Här följer en
specifikation över torpets ägor.

Åker.
Klockars: Kullåkern   7 1/4 kappland

Bonäs: Mellanåkern   5    kappland
F o r s b a c k a :
Bogärdet och Bäckgärdet 12 kappland
Jutbacka: 5      kappland
Björkbacka 2 3/4 kappland
Summa 1 tunnland
Klockars: Snokviken (i nuvarande
handlingar kallad Snotviken) 3 skrindor hö
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Bonäs: Vid sjöstranden 2
Jutbacka: Vid sjöstranden 2
Forsbacka: i Boviken 4      »      »
Björkbacka 2       »      »
Summa 13 skrindor hö

A n m ä r k n i n g a r  1752: På grund av
för låg stenfot hade de nedersta två
stockvarven ruttnat. Skurtaket läkande,
takveden förruttnad. Ny stuga bör
uppföras efter par eller tre år och på högre
stenfot.

S o l d a t e r.
Samuel Holm 1738-1749.
Daniel Holm 1750-1757.
Jonas Almgren 1757, ej återkommit från
pommerska kriget.
Lars Tengvall 1768-1773.
Anders Tengvall 1774-1779.
Lars Larsson Dunder 1779-1795.
Johan Eriksson Unger (från 125) 1796-
1802.
Erik Ung 1803-.

Torp  117. Hamprötsbacken.
Roten bestod av  Juts  (Jutas),

Högbacka, Ohls och Residenstomten.
Åkern omfattade 1 tunnland. Äng: 12
skridor hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752. Stugan har
sönderbrutits av tjälen. Spis- och bakugnen
är fördärvad. Utrymmet mellan
mellantaket och skurtaket för ringa. Detta
torp bör flyttas till annat ställe, som plats
har utsetts Brunbacka.

S o l d a t e r.
Henrik Jutberg 1744- var ännu i tjänst
1752.
Johan Jutberg, säkert var han här 1757
då han reste till pommerska
kriget, från vilket han ej återvände.
Carl Vesterberg hade under pommerska
kriget antagits i stället för föregående
Johan Munsin -1773.

Matias Munsin 1774-1796.
Carl Petter Kempe 1796-1800.
Erik Johansson Sabel 1800-.

Torp  127. Kjärrbacken.
Roten bestod av  Nygård,  Drakabacka,

Bro och Sorvist. Åker: 1 tunnland. Äng:
12 skrindor hö.

A n m ä r k n i n g  1 7 5 2:  Nedersta
delen av stugan rutten. Skurtaket förfallet
och fönstren blyfallna. Dessutom alla
uthus bristfälliga. Åker och äng icke i
ståndsatta, utan begagnar soldaten av
roteböndernas skattejord.

S o l d a t e r.
Matts Nybom 1743-1751.
Mårten Nybom 1751-, återvände ej från
pommerska kriget.
Jonas Nybom (1762-)-1773.
Johan Nybom 1773-1785.
Johan (Fågelqvist) Nybom 1785-1787.
Jakob Bohm 1788-89 (fången).
Carl (Harlund) Bohm 1790-1791.
Hans Carbin 1791-1802.
Henrik Bi 1803-.

Torpet  128. Pelkosbacken.
Roten omfattade  Mickelsbacka,

Renvaktar, Pelkos och Kärr. Åker: 1
tunnland. Äng: 12 skrindor hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752: Undre delen
av stugan förruttnad, beroende på alltför
låg stenfot, samt skurtaket av ålder
förfallet.

S o l d a t e r.
Jakob Lustig 1743-1750.
Erik Lustig, korpral, 1750-1757 (till 126).
Lars Flodin 1757-, till pommerska kriget,
ej återvänt.
Matts Flodin (1762-)-1773.
Jakob Flodin 1774-1795.
Karl Johan Lindbom, korpral, 1796-1798
(från 141).
Erik Klinga 1800-1808.
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Torpet  129. Sindarsbacken.
Roten omfattade  Bäck,  Harald, Bjon

och Bro. Åker: 1 tunnland, 2 kappe. Äng:
12 skrindor hö.

Anmärkning 1752:  Undre delen av
stugan och skurtaket ruttna. Åker ännu ej
upptagen; soldaten får använda
roteböndernas skattejord.

Soldater.
Carl Janhoin (en) 1734-1764(-), till
Pommerska kriget, återvände.
Anders Janihoin (en) (1764-)-1767.
Johan Strömsjö 1767-1790.
Jakob Sjö 1790-.

Soklot by.

Torp  118. Backgebbas.
Roten bestod av  Smedsbacka,  Tåg,

Hintz och Rank. Åker: 28 kappland. Äng:
15 skrindor hö.

Anmärkningar  1752: Stugan är ny
uppsatt, men var för låg mellan mellantaket
och skurtaket. Rotebönderna ålades höja
på stugan med två varv samt i stället för
halm sätta mossa som fyllning på
mellantaket, dessutom inrätta farstuga och
driva väggarna.

Soldater.
Erik (Forsman) Krigsman 1750-, till
pommerska kriget, ej återvänt.
Mickel Krigsman 1758-1788.
Johan Krigsman 1788-1789.
Henrik Villman 1790-1785.
Carl Flinck 1796-1798.
Johan Tulpan 1800-1801 (rymt).
Johan Petter Tupp 1802-.
Jakob Rapp 1808-.

Torp  119. Dalabacken.
Roten omfattade  Nybonde,  Nors, Froste

och Gästgivars. Åker: 21 1/3 kappland
Äng: 14 skrindor hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752 : Stugan av

ålder i sin understa del förruttnad, emedan
stenfoten är för låg. Skurtaket läkande,
takveden förruttnad, golvet förruttnat,
fönstren böra uppblyas. Stugu- och
farstudörrarna för låga. Åkern består
endast av sand på sandgrund, varför ett
nytt ställe måste uppodlas och utsågs detta,
och skulle soldaten tills detta var gjort,
erhålla 1 1/2 tunna spannmål och 1/2 tunna
korn, 2 skrindor halm och en tunna agnar.

S o l d a t e r.
Cristoffer Rönnqvist på 1730-talet.
Anders Rönnqvist.
Johan Rönnqvist 1743-, till pommerska
kriget, återvände ej.
Mårten Wargelin (1762-)-1773.
Matts Wargelin 1773-1789 (kallas senare
Anders).
Simon Wargelin 1790, (vid mönstringen
1808 sjuk, hustrun änka 1810).
Troligen vakant 1808 (eller hörde den
under föregående nummer upptagna
Rapp hit-).

Torpet  120. Stranddalen.
Roten omfattade  Gertruds,  Yrjas, Alnäs

och Vik. Åker: 1 tunnland. Äng: 12 skrindor
hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752: Stugan är till
undre delen av ålder förruttnad. Stugan bör
nedrivas och med ny undergärde förses.
Fönstren böra uppblyas. Nyttjas tillsvidare
roteböndernas åker.

S o l d a t e r.
Johan Eek 1734-1747.
Matts Eek 1747-1757.
Jonas Stadig 1757-1758.
Carl Fredrik Stadig 1758-1779.
Johan Stadig 1779-1790 (rymt).
Gustav Stadig 1790.
Anders Östman 1791-1792, minderårig
volontär (till 123). 10/10 1792
tilldelad Kungl. Krigsakademin -1801.
Petter Trast 1801-.
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Torp  121.  Stranddalen.
Roten bestod av  Back-Hemming,

Sigfrids, Harald, Alnäs och Snåre. Åker:
1 tunnland. Äng: 13 skrindor  hö.

Anmärkningar 1752: »Taket av ålder
förruttnat och fönstren blyfallna.» En åker
består av ren sandjord, bör flyttas till annat
ställe.

S o l d a t e r.
Johan Facht 1734-1747.
Johan Facht 1747-, till pommerska kriget,
ej återvänt
Anders Facht där före 1763.
Henrik Facht -1773.
Erik Facht 1773-1779.
Gustav Dallund 1779-1795.
Elias Vill 1796-.

T o r p  1 2 2. L i l l b r o n.
Roten omfattade  Björn,  Mickilä, Rank,

Styrmans och Nikonen. Åker: 1 tunnland.
Äng: 12 skrindor hö.

Anmärkningar 1752: Stugan bör till
skurtak; golv, spis ochbakugn och skorsten
omlagas. Soldaten anmälde om torpet, att
detta, emedan det är beläget vid Soklot
åbron, 1/2 mil från Soklot by och invid
allmänna landsvägen borde flyttas in i byn,
där 120 och 121 äro belägna. Syne-
nämnden bestämde i stället att dessa
sistnämnda torp skulle flyttas öster om det
ställe, där torp 122 nu är uppfört, emedan
dessas åkrar ligga i närheten.

S o l d a t e r.
Jakob Storman 1735-1749.
Anders Storman 1750-1767.
Lars Storman 1767-1789.
Lars (Johan) Blom 1789-1795 (från
136).
Jonas Asp 1795- (från 130).
En tid bodde här Jonas Björkman, som
var värvad soldat.

Kovjoki by.

Kovjoki och Karby voro denna tid
sammanslagna till en by. Till Karby hörde
123 och 126.

Torp  123. Strömbacken.
Roten omfattade Lukus,  Raj, Smeds och

Knuts. Åker: 1 tunnland. Äng: 13 1/2
skrindor hö.

Anmärkningar 1752: Torpet i gott skick.
Brunnsvattnet odugligt. Lukus åkerdel
stenig och sandig; en ny åker skulle
iordningställas.

S o l d a t e r.
Jonas Forsberg 1737-, till pommerska
kriget, från vilket han ej återvände.
Henrik Forsberg 1758-1788.
Henrik Skog 1788-1789.
Mikael Topp 1790-1795.
Anders Östman 1795-1800 (från 120).
Anslagen för kungliga krigsakademin
1801-1806.
Johan Is 1806-.

T o r p  124. Kvarnbacka.
Roten omfattade Smeds,  Hannula, Lillas

och Biggas. Åker: 1 tunnland. Äng: 8
skrindor hö.

Anmärkningar 1752: Stugan till understa
varvet tagit röta. Soldaten uppgav stugan
»kall som ett stall». Stugan skall nedrivas
följande sommar och ett nytt stockvarv
insättas nedtill och tvenne upptill.

Soldater.
Johan Åman 1735-, till pommerska kriget,
ej återvänt.
Matts Åman 1760-1773.
Lars Åman 1773-1799.
Matts Mattsson Åman 1800-1802.
Jakob (Hagman) Å(Åå) 1803-.

T o r p e t  1 2 5. Granbacka.
Roten omfattade  Lassila, Rundt och

Finne. Åker; 1 tunnland. Äng: 13 skrindor
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hö.

Anmärkningar l752 : Stugan i gott skick,
dock bör ugn och skorsten uppmuras ånyo
och fönstren uppblyas.

S o l d a t e r.
Matts Frimodig 1735-1749(-).
Jakob Frimodig 1749-, återvände ej från
pommerska kriget.
Henrik Frimodig (1762-)-1772.
Lars Törnroos 1773-1779.
Gustav Höglin 1779-1793.
Johan Eriksson Unger 1793-1796 (till
116).
Anders Nyberg 1796-1802.
Johan Tulpan 1803 (se 118, rymt).
Henrik Pan 1803-1808.

Torp 126. Djupjärvi. Korpralsrote.
Roten omfattade Varg (nu Vik i Karby),

Petas, Marken, Frill och Kuddnis. Åker: 1
tunnland 3 kappland.Äng: 13 skrindor hö.

Anmärkningar 1752: Stugan har i
understa varvet tagit skada av röta och är
i jorden nedsjunken. Torpet bör till följd av
åkerjordens

oduglighet flyttas till tjänligare ställe och
utsågs därtill en tomt på den s. k.
Mosebacken, söder om hemmanet Lilles
tomt.

Korpraler.
Paul Brandt -1741.
Johan Lindbom d. ä. på 1740-talet.
Samuel Ratke(n) 1748-1757(-).
Erik Lustig 1757-, ej återvänt från
pommerska kriget (från 128),
Simon Bergman 1762 -
Petter Carlberg på 1770-talet.
Petter Östman 1784-1800.
Johan Fredrik Stadig 1801-.

Ytterjeppo by.

Torp 130. Dalabacken.
Roten omfattade Löf,  Hjärp, Draka och

Levälä. Åker: 1 tunnland. Äng: 12 skrindor
hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752: Undergärdet
å stugan samt skurtaket förruttnade.
Spisugn och skorsten, som delvis äro av
obränt tegel blivit uppmurade, böra till
grunden nedrivas, Drakas och Hjärps
andelar i åkern äro icke i ståndsatta.
Soldaten får tillsvidare använda
skattejorden.

S o l d a t e r.
Bertel Tammelin i medlet av 1730-talet.
Matts Tammelin 1750-.
Jakob Villman -1773.
Michel Villman 1773-1774.
Henrik Villman 1774-1789 (till 118).
Jonas Asp 1789-1795 (till 122).
Jakob Bard 1795-1798.
Gustav Swärd 1799-1802.
Carl Erik (Harjulin) Kempe 1803-.

Torp  131. Roflandsbacken.
 Roten omfattade  Knuts  och troligen

Bro, Högväg, Ryss och Knåck. Åker: 1
tunnland. Äng: 13 skrindor hö.

Anmärkningar  1752: Stugan jämte
farstugan äro som bäst nedrivna och hålla
på att uppföras ånyo (undergärdet och
skurtaket ruttna). Brunnen oduglig.

S o l d a t e r.
Matts Ryssman på 1740-talet.
Johan Ryssman 1743-1747.
Johan Ryssman 1747-.
Matias Nysten 1767-1775.
Jakob Nysten 1775-1788.
Johan Klift 1789-1790 (från 139).
Israel Klift 1790-1802.
Matts Blank 1802-1806.
Jakob Johan Blank 1806-1807 (rymt).
Johan Pehrsson Grå 1808-.



11

Torp  132. Dalabacken.
 Roten omfattade  Back,  Rundt, Lussi

och Bärs. Åker: 1 tunnland. Äng: 12
skrindor hö.

A n m ä r k n i n g a r  1752: Stugans
skurtak av ålder ruttet och fönstren
blyfallna. Åkern på utmarken ännu ej i
ståndsatt; roteböndernas skattejord får
användas tillsvidare.

S o l d a t e r.
Matts Friman 1743-1762.
Jakob Friman 1762-1779.
Anders Friman 1779-1789.
Jakob Fri 1789-1795.
Anders Dunder 1795-1802.
Johan Torn 1802-.

Torp  133. Ängell.
 Roten bestod av  B ä r s,  Dikgrävare

(nuvarande Ojala),Rundt och Slangar. I
diverse dokument kallas stamroten Berg
(= Bärs-).

Anmärkningar  1752: Stugan detta år
försedd med nya undergärden och nytt
skurtak. Åkern ej i skick utan fick
soldaten använda av roteböndernas
skattejord.

Soldater.
Johan Blåman 1743-1775.
Anders Blåman 1775-1789 (rymt).
Matts Blåman 1789-1808.

Torp  134. Bränskatan.
 Roten omfattade  K o j o n e n,  Lassila,

Kaukos och Hilli. Åker: 1 tunnland. Äng:
14 skrindor hö.

Anmärkningar  1752: Stugundergärdet
av ålder förruttnat samt fönstren blyfallna.
Uthusen fordra nya skurtak. Åkern på
utmarken ännu ej iordningställd, soldaten
nyttjar roteböndernas skattejord.

S o l d a t e r.
Johan Smedman 1740-till pommerska
kriget, ej återkommen.
Paul Ångerman 1769-1774.

Staffan Stenberg, rustmästare, 1774-.
Carl-Magnus Hallongren, minderårig
volontär -1786.
Jakob Quist 1787-1788.
Henrik Quist 1788-1795.
Anders Blom 1796-.

Woldemar Backman (1943)
Soldattorp.

Artikel är ursprungligen publicerad i
Vasabladet 1941

I nästa nummer återkommer vi till
några soldattorp i nuvarande Jeppo.i

Fler medlemmar
med på årsmötet.

Antaletmedlemmar på föreningens
årsmöte har sjunkit från år till år.

Från styrelsens sida hälsar vi därför
alla välkomna till föreningens årsmöte
som hålls på Byagården i Ytterjeppo
torsdagen  den 5.5 klockan 13.00.

Just din närvaro är viktig för att
upprätthålla föreningens verksamhet.
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Uppdatering av
släktböckerna.

Som föreningens ordförande säger på
annan plats i detta Medlemsblad kommer
vi att uppdatera innehållet i släktböckerna.
Detta kräver er aktivitet, bästa
släktmedlemmar. De uppgifter vi behöver
är

- Tabellnummer som ni utgår från

- Föreliggande ändringsbehov i
tabellens uppgifter

Om ett barn, som nämns i tabellen, har
bildat egen familj, behöver vi uppgifter om
hans

- Födelse-,vigsel-, eventuellt
dödsdatum samt ort.

- Yrke, titel, en kort
levnadsbeskrivning.

-  Samma uppgifter för hustru/
make samt dennas/dennes
föräldrar

- .Barnens födelsedatum och -ort.

Materialet kan levereras per e-post till

henrik.romar@multi.fi eller

henrikromar@hotmail.com

eller per  post till

Henrik Romar

Vestersundsgatan 5 c12

68620 Jakobstad

Tyvärr kan vi inte ta emot uppgifterna
per telefon.

Sukukirjojemme
päivittäminen

Kuten Seuramme puheenjohtaja muualla
tässä lehdessä toteaa, olemme
käynnistämässä sukukirjojemme päivitys-
hankkeen. Hankkeen  onnistuminen
edellyttää aktiivisuutta  teidän taholtanne,
hyvät jäsenet. Päivitystä varten tarvit-
semme seuraavat tiedot:

- Taulukon numeron, jonka tietoja
päivitys koskee

- Mahdolliset muutokset siinä
olevissa tiedoissa

Mikäli taulukossa mainittu lapsi on
perustanut oman perheen, tarvitsemme
hänen osaltaan seuraavat tiedot

- Henkilön syntymä-, vihkimis- ja
tarvittaessa kuolinpäivä sekä
vastaavat paikkakunnat

- Henkilön ammatti, titteli sekä
lyhyt elämänkerta

- Samat tiedot hänen puolisonsa ja
tämän vanhempien osalta

- Lasten syntymäajat ja –paikka

Tiedot voi toimittaa joko sähköpostilla
osoitteella

henrik.romar@multi.fi tai

henrikromar@hotmail.com

tai tavallisella postilla osoitteella

Henrik Romar

Vestersundsgatan 5c12

68620 Pietarsaari

Valitettavasti emme voi ottaa tietoja
vastaan puhelimitse
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Updating the
information in our
family books

Quite a number of years have passed
since the first family books were published
by Pär-Erik. This means that much of the
information is now outdated as many
persons have passed away and a new
generation has been borned and is growing
up. Therefore we have initiated a project
to update the already published books. For
this we do need your help, dear member
of the Levälä family. More specifically we
need the following information:

- The number of the Table, the
information of which you want to
update

- The updated new information

If a child mentioned in the Table has put
up a family of his/her own, we need the
following information:

- The dates and place of birth,
marriage and death (if adequate)
for the person concerned

- The title and a brief description
of the persons professional
career

- The corresponding information
concerning his/her spouce and the
spouces parents

- The dates and place of the birth
of the children

Please send the information either by e-
mail to

henrik.romar@multi.fi

henrikromar@hotmail.com

Regrettably we can not take the
information ower the phone

Släktböckerna på CD
Samtliga släktböcker finns nu samlade

på en CD. CD:n kostar 60 • + frakt och
kan beställas från

Henrik Romar
Vestersundsgatan 5 C12
68620 Jakobstad
eller per e-post

henrik.romar@multi.fi

Sukurirjat koottu
yhdelle CD-levylle

Kaikki sukurjat on nyt koottu yhdelle CD-
levylle. CD-levyn hinta on 60 • + toim.
kulut ja on tilattavissa osoitteella

Henrik Romar
Vestersundsgatan 5 C12
68620 Pietarsaari
tai sähköpostilla

henrik.romar@multi.fi

Familybooks on a CD
The familybooks are collected on one

CD. This CD can be ordered at a price
of 65 USD + postage costs from

Henrik Romar
Vestersundsgatan 5 C12
68620 Jakobstad
Finland

or by e-mail

henrik.romar@multi.fi
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Puheenjohtajan palsta
9.2.2005

Niin on vuosi taas kulunut viime
Jäsenlehdemme ilmestymisestä. Omalta
osaltani kulunut vuosi on merkinnyt pehmeää
siirtymistä jatkuvan loman puolelle. Tämä
merkitsee kuitenkin myös sitä, että jatkossa
minulta liikenee enemmän aikaa sukuseuran
asioille.
Levälän sukuseuran perustamisesta 1970-
luvun lopulla on tapahtunut suuria muutoksia
suvun jäsenten keskuudessa. Moni on
siirtynyt ajasta iäisyyteen, mutta samalla
kokonaan uusi sukupolvi on kasvanut tilalle.
Tämä merkitsee että on selvä tarve päivittää
Pär-Erikin tekemiä ansiokkaita suku-
selvityksiä. Tässä työssä tietotekniikka tulee
olemaan suureksi avuksi.
Jäsenlehdemme päätoimittaja Henrik Romar
on vuoden 2004 aikana suorittanut loppuun
suuren työn kun hän on skannaamalla
siirtänyt kaikki tähän mennessä julkaistut
sukukirjat sähköiseen muotoon. Näin ollen
niiden tekstejä voidaan nyt käsitellä edelleen
tietokoneen avulla. Henrik on myös
lupautunut toimia päivitysprojektin vetäjäksi,
jonka käynnistämistä hallitus tulee
ehdottamaan kevään vuosikokoukselle.
Tässä Henrik tulee kuitenkin tarvitsemaan
muidenkin apua aineiston käsittelyssä.
Päivitys edellyttää sitä, että käytettävissä on
ajankohtaisia tietoja perhesuhteiden ja
henkilötietojen muutoksista. Muualla tässä
Jäsenlehdessä on kerrottu, miten nämä tiedot
parhaiten ilmoitetaan. Seuran hallitus toivoo,
että seuran jäsenet aktiivisesti käyttävät
näitä mahdollisuuksia hyväkseen.
Hallitus selvittää myös mahdollisuuksia
perustaa kotisivu seuran jäsenten käyttöön.
Tällä tavalla voisimme parantaa tiedonkulkua
ja yhetydenpitoa seuran piirissä.

Sukuseuran vuosikokus pidetään tänä
vuonna toukokuun   päivänä. Hallitus toivo
että mahdollisimman moni sukulainen tulee
mukaan keskustelemaan seuran tulevai-
suudesta.

Jan-Erik Levlin

Ordförandens spalt
 9.2.2005

Så har då ett år igen förflutit sedan senaste
nummer av vårt Medlemsblad kom ut. För
min egen del har det senaste året utgjorts
av en mjuklandning in i den långa semestern.
Detta innebär, också, att jag framöver
kommer att ha mera tid över för
släktföreningen.
Sedan Levälä släktförening grundades i
slutet av 1970-talet har stora förändringar
skett bland släktmedlemmarna. Många har
gått bort men samtidigt har en ny generation
vuxit upp. Allt detta medför ett starkt behov
av att uppdatera de släktutredningar som
Pär-Erik så förtjänstfullt har gjort upp. Här
kommer datortekniken att vara till stor hjälp.
Vårt Medlemsblads huvudredaktör Henrik
Romar har under 2004 slutfört ett stort
arbete då han genom att skanna alla de hittills
publicerade släktböckerna överfört dessa i
elektronisk form. Detta innebär att texterna
nu kan bearbetas vidare med dator. Henrik
har också lovat att fungera som
huvudansvarig för det uppdateringsprojekt,
som styrelsen kommer att föreslå för
årsmötet att nu skall startas. Här kommer
Henrik dock att behöva hjälp av andra med
att behandla materialet.
Uppdateringen kräver naturligtvis tillgång till
uppgifter om ändringar i personuppgifter
och familjeförhållanden. Detta nummer av
Medlemsbladet innehåller därför anvisningar
om på vilket sätt dessa uppgifter bäst kan
rapporteras. Styrelsen hoppas att
föreningens medlemmar aktivt utnyttjar
dessa möjligheter.

Styrelsen utreder också möjligheterna att
sätta upp en web-sida för föreningen. På
detta sätt hoppas vi kunna underlätta
spridningen av information till föreningens
medlemmar

Föreningens årsmöte hålls i år   dagen den
maj. Styrelsen hoppas att så många som
möjligt ställer upp för att diskutera
föreningens framtida verksamhet

Jan-Erik Levlin
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Intäkter

- intäkter i Finland 2.114 •

- intäkter i Sverige,
SEK 1.861 200 •

2.314 •

Utgifter

- utgifter i Finland 2.312 •

Banksaldo 31.12.2004

- i Finland 3.862 •

- i Sverige

SEK 2.171 235 •

4097 •

Föreningen disponerar alltså vid
utgången av år 2004 ett kapital på ca 4100
Euro.

Styrelsen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR ÅR 2004

Släktföreningens styrelse för år 2003
har bestått av följande personer:

Jan-Erik Levlin ordförande
Ann-Mari Andersson
Helge Bergman viceordförande
Gun Inborr kassör
Tuomo Härkönen
Helena Kronqvist
Christer Levlin sekreterare
Leo Hedenstam
Henrik Romar
Tuula Åhman

Henrik Romar har sedan 1996 fungerat
som huvudredaktör för föreningens
medlemsblad.Utöver detta utförde han
under år 2004 också ett stort arbete då
han genom att skanna alla de hittils
publicerade släktböckerna överförde dem
i elektronisk form.

Föreningens årsmöte hölls i Byahemmet
i Ytterjeppo 16.05.2004. Vid årsmötet
omvaldes styrelsemedlemmarna Ann-
Mari Andersson, Henrik Romar och Leo
Hedenstam. Årsavgiften för år 2005
fastslogs till fyra Euro (4 Euro), i Sverige
trettiofem kronor  (SEK 35), samt på annat
håll i världen USD 5.

Då föreningens medlemsavgift, som var
• 4  eller SEK 35 för 2003 har erlagts av
ca 600 medlemmar,  kan föreningens
ekonomi vid utgången av 2003 beskrivas
på följande sätt:

Adressförändringar
Adressförändringar kan sändas till

föreningens sekreterare under adress:

Christer Levlin

Fullmånen 1 A 8

02210 ESBO

Eller per e-post

christer.levlin@jippii.fi
OBS! Eventuella meddelanden som
skrivs in på bangiroblanketten når INTE
mottagaren.

Årsmöte

Föreningens årsmöte hålles på
Byahemmet i Ytterjeppo torsdagen
den 5 maj 2005 kl 13.00
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Tulot

- Suomessa 2.114 •

- Ruotsissa SEK 1.861
200 •

2.314 •

Menot

- Suomessa 2.312  •

2.312 •

Pankkisaatavat 31.12.2004
- Suomessa 3.862 Euro

- Ruotsissa SEK  2.171     235  Euro

4097 •

Seuran pääoma on siis vuoden 2004
päättyessä n. 4.100 Euroa.

Hallitus

VUOSIKERTOMUS VUODELTA
2004

Levälän Sukuseuran hallituksen ovat
muodostaneet seuraavat henkilöt:

Jan-Erik Levlin puheenjohtaja
Ann-Mari Andersson
Helge Bergman varapuheenjohtaja
Gun Inborr rahastonhoitaja
Tuomo Härkönen
Helena Kronqvist
Christer Levlin sihteeri
Leo Hedenstam
Henrik Romar
Tuula Åhman

Henrik Romar on vuodesta 1996 lähtien
hoitanut seuran jäsenlehden päätoimittajan
tehtäviä. Tämän lisäksi hän suoritti vuoden
2004 aikana suuren työn kun hän
skannaamalla siirsi kaikki tähän asti
julkaistut sukukirjat elektroniseen muotoon.

Seuran vuosikokous pidettiin Ytterjeppon
Byahemmetilla 16.05.2004. Kokouksessa
valittiin uudellen erovuorossa olleista
hallituksen jäsenistä Ann-Mari Andersson,
Henrik Romar ja Leo Hedenstam.
Vuoden 2005 jäsenmaksuksi kokous
määräsi neljä Euroa (•4), Ruotsissa
kolmekymmentä-viisi kruunua (SEK 35),
ja muualla maailmassa USD 5.

Seuran jäsenmaksun on maksanut n. 600
jäsentä. Tämän perusteella seuran talous
näyttää vuoden 2004 päättyessä
seuraavanlaiselta

OSOITTEENMUUTOKSET

Osoitteenmuutokset voi lähettää
seuran sihteerille osoitteella:

Christer Levlin
Täysikuu 1 A 8
02210 ESPOO

Tai sähköpostilla
christer.levlin@jippii.fi

HUOM! Mahdollisesti pankkisiirtoon
laittamanne iloitukset eivät saavuta
vastaanottajaa.

Vuosikokus

Sukuseuran varsinainen
vuosikokous pidetään Ytterjepon
Byahemmetillä torstaina 5
toukokuuta 2005 klo 13.00


