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Inledning 
 
Isak Svanström och hans hustru Maria Henriksdotter (Sederström) var båda 
födda i Nagu och alla deras kända förfäder och -mödrar var födda i Åbolands 
skärgård. I följande översikt uppräknas anorna enligt härstamningslinjer, ofta 
men inte alltid knutna till ett hemman som ärvdes från generation till 
generation. Utgångspunkt för förteckningen är Isaks och Marias barn, d.v.s. Isak 
Svanström kallas f = far och Maria Henriksdotter m = mor. Härstamningen 
klarläggs med kombinationer av bokstäverna f och m:  
mfmf Gustaf Samuelsson var morfars morfar till Isaks och Marias barn.  
 
Isaks och Marias levnadslopp  skildras i början av antavlan. Texten om dem är 
en upprepning av biografierna i Ragnar Lassenius "Släktbok: Isak och Maria 
Svanström och deras efterkommande", Helsingfors (offsettryck) 1988. Isaks och 
Marias barn - vilkas anor förtecknas - uppräknas efter sina föräldrars biografier. 
Fylligare uppgifter om dessa barn ingår i Ragnar Lassenius bok, där också deras 
efterkommande skildras. 
 
I samband med Isaks och Marias föräldrar samt far- och morföräldrar förtecknas 
alla barn i deras familjer, d.v.s. Isaks och Marias samt deras föräldrars syskon 
har innefattats i släktöversikten. För de avlägsnare släktleden ingår upplysningar 
om anornas syskon bara för Isak Svanströms stamlinje på fädernet. 
 
För tiden efter stora ofreden, alltså från 1721 framåt, bygger uppgifterna på 
kyrkböckerna, främst för Nagu, Houtskär och Korpo. De ger vanligen klart 
besked om släktsammanhangen. Upplysningarna i de äldsta kyrkböckerna - från 
1680- till 1720-talet - är torftiga och avslöjar ofta inte varifrån en inflyttad 
svärdotter eller måg kom till hemmanet. Det betyder att hennes eller hans 
härstamning har förblivit okänd. På den tiden uppräknades i kyrkböckerna efter 
husbondens namn familjemedlemmarna ofta bara vid förnamn: h(ustru) Karin, 
s(on) Matts, d(otter) Greta. Därför är många anmödrar från dessa tider kända 
bara till förnamnet. 
 
Före stora ofreden, fram till 1713, är mantals- och andra skattelängder 
huvudkällan. De är lättillgängliga, eftersom Riksarkivet har sammanställt 
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uppgifterna bl.a. om Nagu, Korpo och Houtskär by för by och hemman för 
hemman i ett "Generalregister över bosättningen i Finland". I mantalslängderna 
förtecknas fr.o.m. 1634 årligen på varje hemman alla som var minst 16 och 
högst 60 år (men för många år finns längderna inte i behåll och åldersgränserna 
är i praktiken bara ungefärliga). En son eller dotter på ett hemman var alltså 
minst 16 år det år han eller hon nämns där första gången och en gammelfar eller 
-mor kan ha levat flera år efter att ha nämnts sista gången i mantalslängderna. 
När en svärdotter eller måg första gången dyker upp i mantalslängden, så har 
bröllopet vanligen stått under det år som förgått sedan föregående längd gjordes 
upp. Av de hustrur, om vilka de första uppgifterna är från 1634, gifte sig dock 
många långt tidigare, men inga källor ger upplysning om deras namn innan den 
första mantalslängden uppgjordes år 1634. 
 
Jordeböcker, tiondelängder och andra skatteförteckningar ger uppgifter från 
ännu äldre tid, men bara i undantagsfall namnen på andra invånare än de 
husbönder, som erlade hemmanets skatter. Också de här uppgifterna finns 
samlade och lättillgängliga i generalregistret över bosättningen, vars serier av 
årliga uppgifter om varje hemman börjar år 1540. Då upprättade Gustav Vasa 
det förvaltningssystem, där varje hemmans skatteskyldighet och betalningar 
registrerades årligen. Längre bakåt kan få släkter följas i Finland och ingen i den 
här utredningen. Bara en enda av Isaks och Marias härstamningslinjer kan följas 
ens till 1540. 
 
Protokollen från tingen i Nagu, Houtskär och Korpo har genomögnats från 
1730-talet bakåt i tiden. De har i några fall klarlagt släktsamband som inte 
framgår i andra källor. I domböckerna omtalas också händelser och öden som 
livar skildringen och ger anorna skymtar av personliga drag. I texten anges de 
ting, där sådana uppgifter har bevarats i protokollet. 
 
Isak och Maria Svanström och deras barn 
 
f.  

Isak Svanström föddes på Vandrock i Nagu 26.3.1801. Han gav 1862 
följande skildring av sitt liv. Den nedtecknades av hans son Robert, vars 
text här återges med nutida stavning och några förkortningar men utan 
andra ändringar. Några förklaringar har tillfogats inom parentes. 
Isak berättade, att efter faderns död 1810 "alla arbetade efter förmåga och 
hjälpte mor och det gick ändå framåt. . . Hemma lärde jag mig ABC och 
sedan fick jag hemma en skolmästare 3 veckor, som lärde mig läsa vid 8 
år. Matte (Isaks äldste bror) lärde han skriva och av honom lärde jag mig. 
Det är min enda lärdom." 
"Vi voro alla hemma, tills vid 15 års ålder Henrik (född 1799) flyttade till 
Toras (i Nagu), där han var i 16 år. . . Därnäst lämnade jag hemmet vid 
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22 års ålder och tog tjänst som dräng hos min kusin, bonde på Mielis 
Nystu, som ligger vid sjön omkring 1/2 mil hemifrån. Där arbetade jag i 4 
år. Där byggde jag den första båten, en liten mjölkbåt på egen hand, 
varmed de foro att mjölka till en holme. Sista året begärde jag 2 veckor 
ledighet att få bygga en slup, som jag sålde åt (senatorn och inspektören 
för lotsverket Abraham Arvid) Finckenberg till lotsjakten för 25 
riksdaler, vilka jag liksom alla pengar jag förtjänade noga sparade, så att 
jag en liten tid därefter kunde låna åt unge Finckenberg (troligen Gustaf 
Adolf F. på Toras) 100 riksdaler mot 6 % ränta. Då ansågs jag redan som 
rik och blev erbjuden fogdesyssla på Kivis herrgård, som ägdes av en 
styrman Claesson, vars fader hette Petrej. Där var jag fogde i 2 år. På det 
andra var jag ut och segla på Stockholm på galeas, 3 resor för 8 riksdaler 
i månaden." 
"Då sökte sig (Abraham Arvid) Finckenberg på Villinge en duglig karl 
och jag blev därtill rekommenderad av Finckenberg'ne, varpå jag kom 
med Finckenbergs galeas, som förde tegel och spannmål från hans 
egendom Viken (Vikom?) till Helsingfors om hösten år 1829. Hos 
Finckenberg var jag som kusk under vintrarna och seglade om somrarna 
på inspektörsjakten för lotsverket som timmerman för 30 rdr i månaden 
och 20 rdr för vintern. Sedan jag varit ett år blev han utan fogde på 
Vikom och skickade mig dit och bad mig komma tillbaks nästa vår om 
jag ej skulle trivas och så skedde även. Där hade jag också mycket 
bekymmer att svara för allt. Därefter tjänade jag Finckenberg åter i 4 år 
som timmerman och kusk." 
"Den 19 september 1834 blev jag antagen som kvartersman på lotsjakten 
för 50 rubler, vid vilken post jag kvarstod i 4 års tid, varunder jag var om 
vintrarna på Villinge och även om somrarna sedan jag gifte mig, vilket 
skedde år 1835 den 13 december med Maria Sederström, som var änka 
efter skärgårdsstyrman i lotsverket Palmroos. ... Sedan jag tog avsked 
från lotsjakten efter (att) Finckenberg fått avsked (31.1.1838), tjänade jag 
honom ännu i 2 år som fogde, varunder Emilie föddes den 2 maj 1836 
och Robert den 1 april 1838. Denna tid var jag allt ännu skriven i staden - 
1840 om hösten flyttade jag som fogde till sekter (Nils Adolf) 
Rosenbröijer på Degerö. Kort förut om hösten hade Finckenberg avlidit 
och Villinge såldes till grevinnan Armfelt för 6000 rubel. Kort därefter 
brann byggningen på Villinge. Första året jag var där var jag nära att 
mista livet i kvarnen. Våren 1841 såldes Degerö till bergmästaren 
(Fredrik) Tengström och jag kvarstannade som fogde. Där föddes 
Charlotta den 3 augusti 1842, Amanda den 26 oktober 1845 och Erika 
den 18 maj 1848, som dog den 29 januari 1850. Om våren 1849 köptes 
Degerö av generalguvernören Rokassowskij och jag tjänade honom som 
fogde och inspektor ända till den 1 november 1851, då jag flyttade till 
kommerserådet (Fredrik Adrian) Gadds varv i Helsingfors." 
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"År 1844 började jag fundera på Skatan (i Nordsjö, Helsinge) som då var 
kronohemman med en gammal stuga som blott hade små gluggar till 
fönster. Skog växte på ängarna och åkrarna voro blott några små plättar i 
backarna. Jag började en process med (ägaren av rusthållet Backmans i 
Nordsjö, assessorn Anders Johan) Chydenius, som räckte i 4 år, då jag 
slutligen vann för Lindblad och immissionsbrev därpå (utfärdades) den 6 
juni 1848. Därefter köptes den till skatte för 5 rubel och jag köpte den av 
Lindblad för 250 rubel. Processkostnaderna stego till omkring 350 rubel. 
(Kronobonden på Skata Johan Hansson dog 1813. Hans son Karl 
Lindblad, f. 1795, var husbonde till 1830-talet och kallas sedan i 
kyrkboken "felaktig", d.v.s. han blev invalid. När han tydligen inte längre 
kunde sköta hemmanet blev Henrik Lassenius - som 1835 hade förlorat 
sin fädernegård Lassas i Tali och vars son Alexander senare blev Isaks 
svärson, se nedan - "förvaltare" på Skata och bodde där med sin familj till 
1848. Karl Lindblads son, bleckslagargesällen Karl Fredrik Lindblad 
"skatteköpte" då Skata - d.v.s. som formell husbonde köpte han av kronan 
äganderätten till jorden - varefter han omedelbart sålde Skata till Isak 
Svanström.) 1848 tog jag Adler hit till arrendator på 5 år, men som han 
vanhävdade det, varunder han dock enligt kontrakt byggde upp 
boningsstugan och upptimrade ladugårdsbyggnaden, flyttade jag hit om 
hösten 1852 först på udden och reparerade upp dem. Om våren skilde jag 
Adler härifrån och flyttade själv hit upp. (Torparsonen från Marudd i 
Botby Samuel Adler, f. 1821, bodde enligt kyrkboken som arrendator på 
Skata 1849 - 54). Under första året förfärdigade jag fähuset och stallet 
och uppförde ny badstuga med brännhus samt smedja. Åkrarne 
upparbetade Adler ändå något, dock skördade jag här första året endast 12 
tunnor råg efter Adler och 60 tunnor potäter efter 8 tunnors utsäde av 
eget. 1856 byggdes ny källare och 1862 ny ria. Då jag kom hit fanns här 
omkring 7 tunnland åker och nu efter 10 års vistelse är här i det närmaste 
dubbelt så mycket. ... Första åren fick jag blott omkring 25 korgar dåligt 
hö, (men) 1860 skördade jag 33 tunnor råg, 150 tunnor potäter, 5 tunnor 
havre och 5 tunnor korn samt 80 korgar hö, inberäknat 20 korgar 
timotej." 
Här slutar Isak Svanströms berättelse om sitt liv. Våren 1868 var Isak 
svårt sjuk i "den gångbara febersjukan", som skördade många offer i 
bygderna, bl.a. svärsonen Alexander Lassenius på Porslax. I augusti 1869 
skriver Isak till sonen Robert om "de fattiga tiderna", då alla besparingar 
från ungdomsåren stryker med och den 30.12. samma år meddelar han att 
"mitt skägg är långt och vitt och mina fötter staplar till gravens bädd". I 
december 1871 är han igen krasslig och säger att "det står till Gud om jag 
skriver flera brev till dig". Isak Svanström dog på sitt hemman Skata i 
Nordsjö by, Helsinge, den 10.5.1872 och ligger begraven vid 
Östersundom kapell. I oktober skriver dottern Emeli till sin bror att 
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nästan det sista han talade var ett tack för hälsningen i Roberts brev. Isak 
gifte sig i Helsingfors 13.12.1835 med  

m.  
Maria Henriksdotter  (Sederström enligt texten ovan; detta namn bar 
systern Erika i Åbo, men i kyrkböckerna nämns Maria utan släktnamn) i 
hennes andra gifte. Maria föddes 17.11.1807 på Biskopsö Mellangård i 
Nagu. Hon bodde kvar på Mellangård hos föräldrarna och slutligen hos 
sin äldste bror Anders tills hon 28.11.1830 gifte sig i Nagu med 
skärgårdsstyrmannen i lotsverket Josef Palmroos, f. i S:t Marie 
11.6.1800. Han var stationerad i Helsingfors och familjen bosatte sig där. 
En son Teodor Mauritz Palmroos föddes i Helsingfors 22.9.1831, men 
dog där redan 19.11. samma år. Tre år senare blev Maria änka, när Josef 
Palmroos dog i rödsot 7.9.1834 i Helsingfors. Efter att ha gift om sig 
1835 delade Maria Isaks öden. Efter hans död bodde hon kvar på Skata. 
Först hade hon bara en äldre dräng, men senare också en yngre. Någon 
släkting bodde vanligen med henne, åtminstone under vintrarna. 
Svärsonen Ferdinand Schulman på Fallbacka hjälpte Maria på många sätt 
och han omhänderhade både bouppteckning, auktioner, arvskiftesfrågor 
och försäljningen av Skata den 7.7.1874 för 16000 mark till 
senatskanslisten Alexander Jansson på Rastböle i Nordsjö. 
Maria fick rätt att disponera de fyra kamrarna till 15.5. 1875. Från våren 
1875 bodde Maria hos sin dotter Charlotta och svärsonen Ferdinand 
Schulman på Fallbacka, synbarligen ända till hösten 1879, då hon började 
sköta barnbarnen Mauritz och Karl Lassenius skolhushåll i Helsingfors, 
åtminstone tidvis vid Kaserngatan 1. Detta fortgick åtminstone från våren 
1881 till våren 1882. Mellan uppehållen i staden bodde hon på Fallbacka 
eller Porslax och flyttade i januari 1882 till Marielund. Maria hade i 
huvudsak varit rätt kry utom ett 15 dagars besök på Klinikum för ögonen, 
och i augusti 1884 var hon "lite krasslig" på Marielund. Hon avled 
27.8.1886 vid 78 års ålder. 
  
Isak och Maria hade följande barn. Deras anor förtecknas nedan och varje anas 
relation till dem anges med serier av bokstäverna f(ar) och m(or). Biografier för    
dem ingår i Ragnar Lassenius "Släktbok: Isak och Maria Svanström och deras 
efterkommande".  
Emilia Maria, f. på Villinge i Helsinge 2.5.1836, död på Marielund i Nordsjö by där 
7.8.1928. - Gift i Helsinge 29.7.1858 med rusthållaren på Porslax i Nordsjö Alexander 
Lassenius i hans andra gifte, f. 19.1.1822, död i tyfus på Porslax 12.4.1868. 
August Robert, f. på Villinge 1.4.1838, forstkonduktörs examen 1861, forstmästare, 
från 1885 i forststyrelsen, död i Helsingfors 19.3.1901. - Gift i Helsingfors 19.5.1874 
med Hilma Eleonora Palmqvist i hennes andra gifte, f. i Helsingfors 17.11.1842, död 
där 4.2.1925. 
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Charlotta Helena, f. på Degerö i Helsinge 3.8.1842, död på Fallbacka i Mellungsby 
där 21.6.1935. - Gift i Helsinge 31.8.1869 med rusthållaren på Fallbacka Gustaf 
Ferdinand Schulman, f. på Fallbacka 18.9.1823, död där 29.10.1889. 
Amanda Sofia, f. på Degerö 26.10.1845, död på Nygrannas i Helsinge kyrkby 
2.10.1911. - Gift i Helsinge 7.7.1870 med bonden på Nygrannas Gustaf Adolf 
Winberg, f. på Nygrannas 15.8.1843, död där 28.9.1920. 
Erika Karolina Wilhelmina, f. i Helsinge 18.5.1848, död där 29.1.1850. 
 

Isaks och Marias föräldrar och syskon 
 
ff 

Henrik Mattsson, f. i Björkö by, Houtskär 2.10.1765, bodde hos sina 
föräldrar ännu 1780, då han i mantalslängden nämns hos dem på Staffas i 
samma by. Var dräng på Jälist Västergård i Nagu 1791 och 1792 samt på 
Sellmo Östergård 1794 och 1795. Blev sedan torpare på holmen 
Vandrock, som lydde under Toras i Nagu. Enligt vad sonen Isak berättade 
1862 var Vandrock i hans barndom ett "tvådagstorp" (d.v.s. det skulle 
troligen utföra två dagsverken på Toras per vecka) med "2 kor, häst eller 
dragoxe och en 10 får". Henrik Mattsson drunknade 11.8.1810. Enligt 
Isaks berättelse omkom han "vådligen sålunda att han var ut och fiska 
med (Isaks) äldsta bror. De hade tagit i land vid en klippa, Rödgrundet, 
ute i sjön, där de sysslade med att upptaga och rengöra skötarne. Där 
började blåsa och båten som Matte hade fastgjort rycktes loss och räkte 
(drev) ut, vilket ej varsnades av dem förrän den var ett stenkast från 
klippan. Min fader avkastade i hast kläderna och begav sig ut att simma 
efter den. Han var den redan på en par famnar nära, men den svåra 
sjögången hindrade honom dock att få den fatt. Han var snäll simmare, 
vilade en stund på rygg och började simma tillbaka, men därtill hade han 
ej mera krafter, utan sjönk slutligen ned. Matte stod ensam på holmen och 
såg hur båten rak (drev). Men efter en stund varsnade han en mindre jakt 
som närmade sig ditåt. På Mattes rop seglade han som var ålänning först 
efter båten och förde den sedan i land till gossen, som berättade 
händelsen och sedan han försäkrat sig orka ro båten hem, begav sig av 
och landade vid närmaste udde, begav sig hem och träffade modern vid 
stranden, som tvättade. Då hon frågade hur han kom den vägen hem 
berättade han det sorgliga budskapet. Hon blev först stum och sade därpå: 
Gud nåde mig, vart skall jag taga vägen." - Henrik hade gift sig i Nagu 
1.11.1795 med 

fm.  
Helena Henriksdotter, f. i Piparby, Nagu 24.7.1769. Hon bodde före 
giftermålet hos sina föräldrar, sist på Kivis i Nagu. Som nygift bosatte sig 
familjen på Vandrock, där Helena efter mannens död uppehöll torpet med 
barnens hjälp. Isak berättade att "alla arbetade efter förmåga och hjälpte 
Mor och det gick ändå framåt. Vi arbetade jorden på torpet ... sedan 
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bidrog mor till att avlöna en dräng för dagsverkena, som bodde på 
gården." Helena dog på Vandrock 26.10.1837. 
 
Barn, födda i Nagu (närmare uppgifter om deras släktgrenar ingår i den duplicerade 
släktbok A. M. Lassenius gav ut 1949 och i senare skildringar av de olika 
släktgrenarna, se nedan): 
Matts Svahnström, f. 18.2.1797, torpare på Vandrock efter modern, död där 
10.10.1865. - Gift i Nagu 16.11.1823 med Maria Eriksdotter (Granholm) från Uttis 
Grännäs, f. i Nagu 2.7.1797, död där 13.6.1885. De hade sex barn. Äldste sonen, 
sjökapten Fredrik August Svahnström (1824-1871) innehade Vandrock efter fadern. 
Matts Svahnströms släktgren har förtecknats av Gösta (och Harry) Svahnström i 
"Släktbok: Matts och Maria Svahnström och deras efterkommande", Esbo 
(offsettryck) 1998. 
Henrik Svahnström, f. 27.1.1799. Dräng på Toras c. 1814-30, slutligen kvartersman 
vid Åbo skeppsvarv. Enligt släkttraditionen var Henrik den förste 
i släkten som antog namnet Svahnström. Död 1844, enligt brodern Isaks berättelse 
"efter förkylning på en stockflotte som han förde ifrån Töfsala. Lämnade efter sig 
egen gård på Slottsfältet som såldes och hon (hustrun) flyttade hem till Dalkarby med 
två söner". - Gift i Nagu 10.11.1833 med Helena Charlotta Korsström från Korsnäs 
Östergård, f. i Nagu 26.10.1804, död där 4.4.1861. De hade tre barn. Släktgrenen har 
förtecknats av Harry Svahnström i "Släktutredning över Henrik & Helena 
Svahnströms efterkommande" (bilaga till Gösta Svahnströms Släktbok om Matts och 
Maria Svahnströms släktgren, se ovan). 
f. Isak Svanström, f. 26.3.1801, se ovan! 
Maria Swanström, f. 23.3.1803, död i Nagu 14.1.1836. - Gift i Nagu 27.9.1829 med 
sockenskräddaren där Henrik Andersson Sandell, f. i Nagu 5.11.1801, död där 
24.2.1848. De hade en dotter. 
Fredrik Swanström, f. 9.6.1805, lämnade hemmet 1832, drängfogde på Väcklax 1836. 
Flyttade till Åland 1842 och gick till sjöss. Skeppsvakt när fartyget en vinter låg 
infruset i Öregrund, stannade där och var slutligen tullvaktmästare i Öregrund. Död 
där 2.8.1893. - Gift med Maria Söderström, f. i Börstil (Uppland) 16.6.1817, död i 
Öregrund 28.11.1880. De hade sju barn. Släktgrenen har förtecknats av Fjalar 
Kommonen i "Utredning över Fredrik och Maria Swanströms efterkommande", 
Helsingfors (offsettryck) 1989. 
Erika Svanström, f. 9.10.1807, tjänarinna på Maanpää gård i Rimito, död där 
27.5.1847. - Ogift och barnlös. 
Johanna Svanström, f. 2.4.1810, hushållerska på Maanpää gård i Rimito, död där 
7.4.1881. - Ogift, hade två döttrar. 

 
mf. 

Henrik Johansson, f. på Biskopsö Söderby Södergård i Nagu 27.5.1765. 
Flyttade 1792 därifrån till sin första hustrus hemgård, Biskopsö 
Mellangård, men återvände efter hennes död (c. 1795) till Södergård, där 
han bodde som "skutstyrman". Efter att ha gift om sig flyttade Henrik 
1797 till sin andra hustrus hem, Klobbnäs Östergård, men båda bosatte 
sig 1798 på Biskopsö Mellangård, där Henrik blev husbonde och gav 
sytning till sin förre svärfar Matts Persson (1740-1825). Död på 
Mellangård 12.10.1816. - Gift 1) i Nagu l.11.1792 med Kristina 
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Mattsdotter från Biskopsö Mellangård, f. i Nagu 5.5.1765, död där 
24.5.1794. De hade dottern Helena Henriksdotter, f. i Nagu 17.12.1793, 
död ogift på Mellangård 15.7.1820. Henrik Johansson gifte sig 2) i Nagu 
l.l.1797   med Maria Mattsdotter i hennes andra gifte, f. i Laggarnäs, 
Nagu 28.10.1751, änka efter bonden på Klobbnäs Östergård Anders 
Mickelsson (1749-95). Maria Mattsdotter avled på Biskopsö Mellangård 
11.9.1800 1 detta gifte föddes inga barn; Marias enda barn i första giftet 
hade avlidit innan hon gifte om sig. Som änkling gifte sig Henrik 3) i 
Nagu 7.6.1801 med 

mm.  
Maria Andersdotter, f. på Trunsö i Nagu 21.10.1780, bodde där hos 
föräldrarna till sitt giftermål. Maria stannade som änka på Biskopsö 
Mellangård och dog där 8.2.1826. 
 
Barn i Henrik Johanssons tredje gifte, f. på Mellangård: 
Anders Henriksson, f. 26.8.1802. Efterträdde fadern som bonde på Biskopsö 
Mellangård. Nämndeman. Död på Mellangård 27.7.1853. - Gift i Nagu 19.11.1826 
med Ulrika Gabrielsdotter, f. i Nagu 31.3.1798, död där 23.10.1881. De hade en 
dotter. 
Henrik Henriksson, f. 19.12.1805. Dräng i Väcklax, blev efter sitt giftermål 
landbonde på Väcklax Norrgård, död där 23.3.1837. - Gift i Nagu 9.l.1831 med Maja 
Stina Karlsdotter, f. i Nagu 24.11.1801, död på Norrgård 28.3.1843. De hade en son 
som dog liten och tre döttrar. 
m. Maria Henriksdotter (Sederström), f. 17.11.1807, se ovan! 
Erika Henriksdotter Sederström, f. 8.3.1810. Flyttade 1832 från Nagu till Helsingfors 
och 1837 vidare därifrån till Åbo. - Gift i Åbo 20.10.1838 med fiskköparen Isak 
Blomqvist i hans andra gifte, f. i Nagu 1.5.1807, död i Åbo 10.7.1853 i kolera. Hans 
första hustru Maria Kristina Andersdotter hade dött i barnsbörd i Åbo 11.3.1838. Hon 
efterlämnade inga barn. Av åtta barn i Isak Blomqvists andra äktenskap dog tre i späd 
ålder. Tre söner och två döttrar levde efter faderns död med sin mor i Åbo där hon 
dog  28.8.1897. 
Johan Vilhelm Henriksson, f. 14.9.1815, död på Mellangård 7.12.1825. 

 
Isak Svanströms fäderne 
 

Manslinjen 
fff.  

Matts Henriksson, f. på Druckis i Nagu 15.2.1736, följde 1745 
föräldrarna till Lillpist på Björkö i Houtskär, bodde där till 1760-talet. 
Var 1765 dräng på Björkö Storpist, bodde 1768 på Björkö Backas hos sin 
svåger Henrik Andersson. Var 1771 dräng på Björkö Fransas och 
åtminstone från 1777 dräng på Björkö Staffas, där han från 1780 bodde 
"inhyses i backstugan". Matts kallas på 1790-talet Norrback, troligen 
efter stugans namn. Död på Björkö i Houtskär 13.8.1798. - Efter sin 
första hustrus död gifte Matts om sig i Houtskär 29.1.1797 med Anna 
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Zachariasdotter i hennes första gifte, f. på Saverkeit i Houtskär 
27.12.1751, död på Björkö Ers där 20.6.1826, omgift 1800 med bonden 
på Björkö Ers Erik Mattsson (1745-1812) i hans andra gifte. Matts 
Henrikssons andra gifte var barnlöst. Han gifte sig första gången i 
Houtskär 13.11.1763 med 

ffm.  
Margareta Andersdotter, f. på Björkö Backas i Houtskär 30.12.1731, 
bodde till giftermålet på Backas. Margareta dog på Björkö 28.1.1795. 
 
Barn till Matts och Margareta, f. på Björkö i Houtskär:  
ff. Henrik Mattsson, f. 2.10.1765, se ovan! 
Margareta Mattsdotter, f. 23.4.1771, flyttade 1790 från Houtskär till Sellmo 
Östergård i Nagu. Återkom och gifte sig i Houtskär 31.7.1796 med förre 
kronobåtsmannen Henrik Persson Släthår i hans andra gifte, f. på Björkö i Houtskär 
26.8.1759. De bodde i Näsby, Houtskär till 1810, sedan på Samsaari i Rimito och från 
c. 1813 i torpet Taiplax på Innamo i Nagu. Där avled Henrik Släthår som inhysing 
26.2.1828 och hans änka Margareta Mattsdotter 6.3.1830. Av deras sex gemensamma 
barn nådde två söner och en dotter vuxen ålder. Sonen Matts Henriksson Släthår 
(1797-1839) var torpare på Taiplax efter fadern. 

 
ffff.  

Henrik Tomasson, döpt i Nagu 2.1.1701. Var enligt mantalslängderna 
åtminstone från 1723 landbonde på kronofogden Anders Monseens 
rusthåll Dalkarby och från 1725 på kapten Anders Bergencrantz 
säterirusthåll Druckis i Nagu. Instämdes till tinget i augusti 1735 för att 
han i juli hade uteblivit från ett utlyst möte om "förrådshusens inrättande i 
socknen". Henrik befriades från böter (som många andra dömdes erlägga) 
då nämnden intygade att han varit "omrörde tid med ögonsjuka besvärat, 
så att han ej kunnat utgå". Flyttade c. 1745 från Druckis till Björkö i 
Houtskär, där han upptog kronohemmanet Lillpist, som hade varit öde. 
Död på Lillpist 6.8.1761. - Gift före 1723 med 

fffm.  
Kristina Eriksdotter, f. c. 1702 (härstamning okänd), död på Lillpist 
13.1.1764. 
 
Barn, födda på Druckis i Nagu: 
Anna Henriksdotter, döpt 10.7.1726, död i Grännäs, Nagu 7.9.1776. - Gift c. 1743 
med Johan Eriksson, f. c. 1714. Han bodde 1743-45 som måg på Druckis och nämns i 
mantalslängderna 1746-47 på Lillpist. Åtminstone från slutet av 1747 bodde paret i 
Nagu på mannens födelsegård, Grännäs Södergård, som Johan delade med sin äldre 
bror Matts. Johan dog där 18.4.1776. Av sex barn nådde fyra söner vuxen ålder. 
Erik Henriksson, döpt 4.8.1728, troligen det barn som begrovs i Nagu 3.11. samma år. 
Karin Henriksdotter, döpt 26.10.1729, bodde på Lillpist i Björkö till 1793, då  hon 
som änka flyttade till Mossala i Houtskär. Senare öden okända. - Gift i Houtskär 1748 
(efter 20.11.) med Henrik Mattsson, f. i Mossala 8.1.1723. Henrik blev genom sitt 



10 

gifte måg på Lillpist och övertog hemmanet efter sin svärfar samt dog där 1776 (begr. 
1.9.). Av 11 barn nådde troligen fyra söner och två döttrar vuxen ålder. 
Kristina Henriksdotter, f. 24.8.1731, begr. i Nagu 14.11. samma år.  
Ingeborg (Ingrid) Henriksdotter, f. 30.3.1733, bodde hos föräldrarna på Björkö till 
1757. Var 1766 piga på Prostvik Norrby i Nagu och 1772 på Kirjais Södergård där 
tills hon gifte sig. Återvände som änka till Nagu 1809, död där 9.4.1812 som inhysing 
hos systern Annas son Johan Johansson i Gyttja. - Gift 1) i Nagu 11.10.1772 med 
torparen, slutligen inhysingen på Kopparö Uppgård i Pargas Hans Persson i hans 
andra gifte, f. 1709, död på Sandnäs torp där 20.3.1787; 2) i Pargas 22.1.1788 med 
gamle bonden på Garsböle Nedergård där Erik Bengtsson, f. i Pargas 12.2.1725, död 
på Nedergård 26.4.1809. Ingeborgs båda äktenskap var barnlösa. 
fff. Matts Henriksson Norrback, f. 15.2.1736, se ovan! 
Henrik Henriksson, f. 1.9.1738, troligen det barn som begrovs i Nagu 29.10 samma 
år. 
Mikael Henriksson, f . 21.12.1739, död i Druckis, Nagu 20.2.1740.  
Anders Henriksson, döpt (tvilling) 18.10.1741, nämns hos föräldrarna på Lillpist på 
1750-talet. Ett streck över hans namn i Houtskärs kommunionbok visar, att han senast 
1758 flyttade hemifrån (eller kanske avled). Senare öden okända. 
Maria Henriksdotter, döpt (tvilling) 18.10.1741. Flyttade i slutet av 1760-talet från 
Lillpist, var 1772 piga hos sin farbror på Grännäs Storgård i Nagu, senare på Kirjais 
Östergård och 1773 på Haverö Norrback där. Död i Hangslax, Nagu 23.2.1820. - Gift 
1) i Nagu 19.5.1777 med kronobåtsmannen i Hangslax Severin Botvidsson Elg i hans 
andra gifte, f. 18.10.1722, död i Hangslax 11.3.1795; 2) i Nagu 9.10.1796 med Anders 
Gabrielsson Sandström i hans första gifte, f. i Hangslax 31.12.1769. Han var 
krympling och "barnlärare" samt dog på Hangslax Sandnäs i Nagu 20.5.1838. Marias 
båda äktenskap var barnlösa. 

 
ffff f.  

Tomas Josefsson, f. c. 1655 (enligt den osäkra uppgiften om hans 
dödsålder). Härstamning okänd, var troligen inflyttad till Nagu och av 
finskt ursprung, eftersom han - men inte hans hustru - i kyrkboken 1705 
nämns i en lista över den fåtaliga "finska församlingen" (d.v.s. den grupp 
nagubor som skulle få själavård på finska, i Nagu fanns bara en 
församling). Nämns i Nagu från 1698, till 1700 som landbonde i Finby på 
ett hemman som ägdes av kyrkoherden Gustaf Collinus änka och 1701-05 
som landbonde på regementskvartermästaren David Bährs rusthåll i 
Sellmo. Tvistade vid tinget 18.7.1705 med Bähr, som hade beslagtagit 
Tomas Josefssons boskap när Tomas inte hade förmått betala 
kronoutskylderna, utan Bähr hade varit tvungen att erlägga dem. 
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Åtminstone från 1714 bodde han på Dalkarby, troligen först som 
landbonde, men senast 1723 blev sonen Henrik husbonde. Flyttade 1725 
tillsammans med sina söner till Druckis, död där 1739, "84 år gammal", 
begr. i Nagu 4.3. - Gift i Nagu 24.6.1698 med 

ffff m.  
Anna Eriksdotter (härstamning okänd), nämns som "fästmö" i Tomas 
hushåll i Finby redan i mantalslängden från början av 1698. Anna 
begrovs i Nagu 2.2.1738. 
 
Barn, döpta i Nagu: 
Mikael Tomasson, döpt 24.9.1699, begr. i Nagu 17.12. samma år.  
ffff. Henrik Tomasson, döpt 2.1.1701, se ovan! 
Mårten Tomasson, döpt 18.10.1703. Bodde med sina föräldrar och sin bror på 
Dalkarby till 1724 och på Druckis 1725-28. Var 1729-74 landbonde på Grännäs 
Storgård. Bodde sedan hos sin dotter Kristina och svärsonen Abraham Johansson i 
Biskopsö Söderby, död där 24.5.1780. - Gift c. 1727 med Margareta Mårtensdotter 
från Prostvik, döpt i Nagu 10.9.1701, död hos sin dotter Anna och svärsonen Johan 
Henriksson i Krok, Nagu 3.6.1776. Av Mårtens och Margaretas sju barn nådde tre 
söner och två döttrar vuxen ålder. 

 
Björkö Backas i Houtskär 
 
ffmf.  

Anders Henriksson, f. c. 1697, bodde på Björkö Backas i Houtskär, efter 
stora ofreden som husbonde. Anders tilldömdes tillsammans med två 
andra bönder vid sommartinget 1726 "så av socknens pengar som av 
deras mantalsintressenter" ersättning för hästar som hade bortkommit på 
en skjutsresa under ryska tiden. Död på Backas, begr. i Houtskär 
15.1.1758. - Gift i Houtskär 21.11.1723 med 

ffmm.  
Märta Tomasdotter från Mossala Knuts, döpt i Houtskär 12.10.1701, död 
på Backas, begr. i Houtskär 22.3.1772. 

 
ffmf f.  

Henrik Andersson, bodde på Björkö Backas, nämns där i 
mantalslängderna från 1689. Från 1705 var han husbonde medan fadern 
ännu levde. Drunknade troligen 1716. Vid sommartinget 1722 androg 
sonen Anders, "att dess fader Hindrich Andersson för 6 år sedan ... 
Mickelsmässotiden förfogade sig från Björkö" tillsammans med tre andra 
bybor "att förskaffa sig spannmål ... havandes med sig salt strömming". 
De kom aldrig tillbaka och åtta dagar efter avfärden hittades på Mälö 
strand i Pargas klädesplagg som tillhört Henrik och en 
strömmingsfjärding med hans bomärke. Gift c. 1696 med 
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ffmf m.  
Maria Bertilsdotter (härstamning okänd), död 1727. 

 
ffmf ff.  

Anders Pålsson, nämns i mantalslängderna från 1663 som "son" på 
Björkö Backas, husbonde där från 1675 till 1704, då han var "över 60 år 
gammal". Överlät sedan hemmanet till sonen Henrik, men bodde kvar på 
Backas. Död 86 år gammal, begr. i Houtskär 20.11.1718. - Gift 2) c. 1695 
med Valborg Eriksdotter, död 80-årig, begr. i Houtskär 9.3.1721. Anders 
första hustru var  

ffmf fm.  
Anna, nämns på Backas som hustru till Anders 1665 - 94, då hon troligen 
dog. 

 
ffmf fff.  

Pål Klemetsson, var 1658-74 husbonde på Björkö Backas i Houtskär. Det 
är oklart om och hur har var släkt med de föregående innehavarna av 
Backas (av vilka den siste, Erik Mårtensson, var husbonde 1637-52). Gift 
med 

ffmf ffm.  
Anna, nämns på Backas som Påls hustru 1658-74 och som "mor" 1675. 
Levde enligt Korpo äldsta kommunionbok (som täcker också Houtskär) 
på Backas ännu c. 1686. 

 
Mossala Knuts i Houtskär 
 
ffmm f.  

Tomas Knutsson, bodde på Mossala Knuts i Houtskär som "son" från 
1700 och som husbonde från 1703. Död under stora ofreden. - Gift c. 
1700 med 

ffmm m.  
Anna Mårtensdotter, f. c. 1680, begr. i Houtskär 31.5.1733. 

 
ffmm ff.  

Knut Tomasson, f. c. 1643, bodde på Mossala Knuts som son från 1666 
och som husbonde 1676-1702. Överlät hemmanet till sonen Tomas, men 
bodde kvar till sin död. Begr. i Houtskär 26.5.1718. - Gift c. 1671 med 

ffmm fm.  
Margareta Mickelsdotter, f. c. 1645, nämns på Knuts som hustru till Knut 
från 1671. Begr. i Houtskär 14.12.1727. 
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ffmm fff.  
Tomas Knutsson på Mossala Knuts, nämns från 1643 som son, var 
husbonde 1661-75 och bodde som gammelfar på Knuts till c. 1695. - Gift 
2) efter 1674 med Kirstin som levde 1698. Tomas gifte sig 1) c. 1648 
med 

ffmm ffm.  
Ingeborg, nämnd på Knuts som hustru till Tomas 1649-74. 

 
ffmm ffff.  

Knut Amundsson, nämns på Mossala Knuts 1630 som bror till husbonden 
Staffan Amundsson och 1634 - 60 som husbonde. - Gift med 

ffmm fffm.  
Anna Eriksdotter, nämns på Knuts 1634-58. 

 
ffmm ffff f.  

Amund Knutsson, nämns som husbonde på Mossala Knuts 1589, 1602, 
1614 och 1617-28. Det framgår inte om Amund var släkt med Bengt 
Gudmundsson, som var husbonde 1581-84 eller med hans företrädare. 
Amund var troligen bror till Kristian Knutsson, husbonde på Knuts 1585, 
1601 och 1604-10 samt till Hans Knutsson, husbonde där 1586-87. Knut 
Hansson, som uppges stå för hemmanet 1588 är kanske snarare en 
felskrivning av Hans Knutsson än brödernas far. Pål Eriksson står som 
husbonde 1591-1601, 1611 och 1616. Han kan ha varit svåger till 
Knutssönerna. Amund Knutsson levde på Knuts (minst) "70 år gammal" 
1634 och "utgammal" ännu 1635. 

 
Isak Svanströms möderne 
 
fmf.  

Henrik Henriksson, f. på Sommarö i Nagu, döpt 30.11.1725. Var 1753 
dräng på Nagu prästgård och 1754-60 torpare på Kutuli torp i Hangslax. 
Senast 1763 blev han landbonde i Piparby och därifrån flyttade han på 
1770-talet till kofferdikaptenen Nils Claessons säteri Kivis, där han var 
landbonde till 1790-talet. Död på Prostvik i Nagu (troligen hos dottern 
Maria) 12.3.1800. - Gift i Nagu 22.10.1749 med 

fmm.  
Karin Henriksdotter från Mattnäs Mannila, döpt i Nagu 8.3.1730, död i 
Kirjais där 16.9.1815. 
 
Barn, f. i Nagu: 
David Henriksson, f. 3.10.1750, flyttade ogift bort från Nagu 1778 (enligt den 
svårtydda kyrkboksanteckningen kanske "till Sverige” eller ”till Sagu”) . 
Kristina Henriksdotter, f. 15.10.1754, död på Jälist Västergård i Nagu 31.1.1838. - 
Gift i Nagu 2. 7.1780 med drängen på Toras Henrik Mattsson, f. i Nagu 20.3.1752. 
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Han blev c. 1780 landbonde på Jälist Västergård och dog där l.5.1822. De hade sex 
söner. 
Henrik Henriksson, f. 9.4.1758, bodde hos föräldrarna, död på Kivis i Nagu 
8.11.1783. – Ogift. 
Maria Henriksdotter, f. 25.11.1760. Död hos sin dotter på Anisor i Nagu 20.10.1848. 
- Gift i Nagu 29.10.1786 med drängen Johan Eriksson, f. l. 6.1757. Som gifta bodde 
de först hos Marias föräldrar på Kivis, där Johan på 1790-talet var landbonde efter sin 
svärfar. Från c. 1799 var han landbonde på Norrby Mars i Prostvik, Nagu, samt på 
1820-talet torpare på Björfall. Johan Eriksson dog hos sin dotter på Anisor i Nagu 
5.2.1835. I familjen föddes åtta barn. 
Katarina Henriksdotter, f. 13.10.1763, död på Vansor i Högsar, Nagu 17.2.1848  som 
inhysing. - Gift i Nagu 18.11.1792 med Mikael Mikaelsson från Väcklax Smedas, f. 
23.1.1767. Från 1796 var han torpare på Lalax torp i Högsar och från 1813 på 
fiskartorpet Vansor där. Mikael dog på Vansor 18.4.1835. De hade tre döttrar. 
Lisa Henriksdotter, f. 10.12.1766, död i Väcklax, Nagu 5.2.1846 som inhysing. - Gift 
1) i Nagu 11.10.1789 med torparen i Druckis Mikael Andersson, f. 27.9.1756. Han 
blev efter giftermålet landbonde på Hangslax Västergård och på 1790-talet på 
Käldinge Mellanstugu samt slutligen på Vikholm i Nagu, där han dog 19.11.1809. 
Lisa gifte om sig i Nagu 26.12.1811 med torparen på Pärä i Väcklax Samuel 
Pettersson i hans andra gifte, f. 15.7.1768, död på Pärä 30.11.1826. Lisa hade i sitt 
första gifte tre döttrar och en son samt i det andra en dotter. 
fm. Helena Henriksdotter, f. 24.7.1769, se ovan! 
Anna Henriksdotter, f. 21.5.1775. - Gift i Nagu 18.11.1798 med skutstyrmannen Hans 
Mattsson Nordqvist från Sexnappa Södergård, f. i Nagu 7.1.1771. - De bodde 1799-
1801 på Vandrock, där en dotter föddes, och därefter på Toras, tills de 1803 flyttade 
till Åbo. Hans Nordqvist var skeppare 1804, när en son föddes i Åbo. Parets senare 
öden år okända. 

 
Sommarö Blandas och Hangslax Skräddars i Nagu 
 
fmff.  

Henrik Olofsson, f. c. 1690, föräldrar okända. Blev genom sitt gifte senast 
1719 husbonde på Sommarö Släters (senare Blandas) i Nagu. Överlät på 
1750talet hemmanet till sin son Anders Henriksson (c. 1720-1758), men 
bodde kvar som ”g(amma)l far” till sin död där 6.11.1771. - Som änkling 
gifte Henrik om sig med Margareta Mattsdotter, död på Blandas 
5.5.1765, 52 år gammal. Hans första hustru var 

fmfm.  
Brita Henriksdotter, troligen i hennes tredje gifte, nämnd i föräldrarnas 
hushåll på Hangslax Skräddars i Nagu i mantalslängderna 1702-04. Brita 
gifte sig c. 1704 med bondsonen på Sommarö Släters Henrik Hansson, 
som dog 1709. I mantalslängden 1712 nämns en Mikael Aronsson som 
hennes man och som husbonde på Släters. Brita avled på Blandas 
(Släters) och begrovs i Nagu 12.5.1743. 

 
fmfm f.  
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Henrik Bertilsson, f. c. 1650, härstamning okänd. Bodde sedan sitt 
giftermål 1676 på Skräddars i Hangslax, Nagu. Husbonde där från c. 
1684. Var 1707 ”bräcklig”. Begr. i Nagu 28.7.1728. - Gift i Nagu 1676 
med 

fmfm m.  
Margeta Mårtensdotter, f. c. 1656, död 1730 (dotter i första giftet till 
fmfm mm. Brita, värdinna på Skräddars och begr. i Nagu 2.2.1696, samt 
styvdotter till hennes andre man, skräddaren Mikael Klemetsson, död c. 
1677. Från Henrik och Margeta härstammar Nagusläkten Lindberg, som 
bl.a. har ägt Toras där från 1867. Uppgifter om den finns i Åke A. 
Hertzberg: Släkten Lindberg från Nagu, Genealogiska Samfundets 
årsskrift XXX (1946), s. 45-69. 

 
Mattnäs Mannila och Högsar Tatila i Nagu 
 
fmmf.  

Henrik Mattsson, f. i Mattnäs, Nagu 1702, döpt 16.2. (yngre halvbror  till 
mmmm f Matts Mattsson på Mattnäs Grannas, se nedan). Blev genom sitt 
gifte husbonde på Mattnäs Mannila i Nagu.Vid sommartinget 1726 
befriades bröderna ”Matts och Henrik Mattssöner” från betalning av 
deras fars efterlämnade skuld eftersom de ingenting hade ärvt efter 
honom. Död på Mannila och begr. i Nagu l4.6.1747. - Gift, troligen 1724, 
med 

fmmm.  
Kristina Jonasdotter i hennes andra gifte, f. på Högsar Tatila, döpt i Nagu 
17.9.1684, nämns på Tatila 1700-02. Kristina gifte sig 1) c. 1706 med 
bondsonen på Mattnäs Mannila Mikael Mattsson, begr. i Nagu 
23.12.1722. Hon dog som änka och "g(amma)l mor” på Mannila 1756 
samt begrovs i Nagu 9.6. 

 
fmmf f = mmmm ff.  

Matts Tomasson, var 1687-90 landbonde på Grännäs i Nagu och 1694-
1701 på lagman Johan Gjös säteri Käldinge där. Upptog c. 1702 i 
Mattnäs ett hemman som var öde. Klagade vid vintertinget 1709 över att 
de övriga bönderna i Mattnäs ville utesluta honom ur byns notlag. Vid 
sommartinget 1723 utreddes hur han 1713 ”olyckeligen omkommit på 
hemresan ifrån Stockholm". Begr. i Nagu 26.4.1713. – Gift 1) före 1687 
med mmmm fm Margareta Johansdotter, död 1699 (se nedan). Gift 2) c. 
1701 med  

fmmf m.  
Kirstin Mårtensdotter, bodde efter stora ofreden som änka på Grannas i 
Mattnäs (hos styvsonen Matts = mmmm f). Vid sommartinget 1725 
rekommenderade rätten att hon skulle intas i Själö hospital eftersom hon 
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"är behäftad med stor svaghet, ser illa ut i sitt ansikte, har fel på sitt mål 
att ingen dess tal kan förstå, så väl som på hörsel". Länsmannen och 
nämnden ansåg "denne Chirstin  besvärat med en smittosam sjuka, efter 
som dess avledne fader Mårten Hindriksson ben(ämn)d varit även där 
med behäftat, besmittat jämväl sin hustru, varföre de båda samt berörde  
Mårtens son Matts vid namn, blivit i Själö hospital intagne, varest de 
sedan genom döden avgått". På Grannas blev Kirstin "hållen särskilt i ett 
a parte hus och som (styvsonen) Matts med hennes skötande ej skall 
kunna uthärda ... var länsmans samt nämndens önskan, att ... Kirstin 
kunde av Höga Vederbörande i lika måtto tillstädjas komma i hospitalet 
på det därmedelst må förekommas den smittan, som eljest av hennes 
sjukdom är att befara". 

 
fmmf mf.  

Mårten Henriksson och fmmf mm, hans hustru intogs i Själö hospital, se 
ovan. Andra uppgifter om dem är inte kända. 

 
fmmm f.  

Jonas Johansson, nämns på Högsar Tatila som "son" från 1656, då 
faderns familj nämns där första gången. Bodde på annat håll 1665-73, 
återkom till Tatila som "bror" 1674. Husbonde där efter sin äldre bror 
Anders från 1677 till 1702, då han överlät hemmanet till sin svärson 
Mårten Fransson. Jonas bodde kvar på Tatila till sin död, begr. i Nagu 
13.11.1710. - Gift med  

fmmm m.  
Karin Johansdotter, nämns på Tatila som hustru till Jonas från 1674. Död 
där, begr. i Nagu 11.12.1710. 

 
fmmm ff.  

Johan Månsson, var från 1656 landbonde på Högsar Tatila och troligen 
inte släkt med sina företrädare, av vilka den siste, Bengt Larsson, var 
husbonde 1643-52. Johan Månsson begrovs i Nagu 14.6.1659. - Gift med 

fmmm fm.  
Malin, nämns på Tatila från 1656. "Jonas modher" från Högsar begrovs i 
Nagu 22.11.1685. 
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Maria Henriksdotters fäderne  
 
Biskopsö Söderby Södergård i Nagu I 
 
mff.  

Johan Johansson, f. l.5.1727 (uppgiften är osäker och varken 
födelseorten eller Johans härstamning är känd), kom 1751 som dräng till 
Biskopsö Söderby och blev genom sitt gifte husbonde på Södergård där. 
Död på Södergård 8.12.1790. - Gift i Nagu 1.11.1752 med 

mfm.  
Anna Gustafsdotter, f. i Söderby, döpt i Nagu 5.3.1732, död på Södergård 
där 11.2.1806. 
 
Barn, födda på Biskopsö Söderby Södergård: 
Gustaf Johansson, f. 10.9.1753, bodde på Södergård och efterträdde sin far som 
husbonde där. Död på Södergård 30.10.1814. - Gift i Nagu 11.11.1781 med sin 
systers svägerska Anna Mikaelsdotter från Högsar Hanknäs, f. där 22.12.1759, död på 
Södergård 15.3.1814. Av deras fyra barn dog en son som barn. Sonen Johan 
Gustafsson (1783-1821) blev husbonde på Södergård efter sin far. 
Greta Johansdotter, f. 14.3.1756. - Gift i Nagu 19.11.1780 med bondsonen från 
Högsar Hanknäs Johan Mikaelsson, f. i Nagu 25.12.1751. Han blev husbonde på 
Hanknäs vid sin fars död 1791, men avled själv där redan 16.1.1795. Greta bodde 
kvar i Högsar, först på Hanknäs, sedan på Gammelgård, tills hon 1803 flyttade till sin 
dotter Johanna Johansdotter (f. 1782) och måg Abraham Mikaelsson (f. 1771), som 
var landbonde i Vinappa. Med dem flyttade hon 1806 till Yli-Uotila i Tövsala, där 
hon avled 14.6.1814. Utom dottern Johanna hade Greta två söner. 
Anna Johansdotter, f. 1.1.1759. - Gift i Nagu 2.6.1789 med sockenskomakaren Hans 
Hansson i hans andra gifte, f. 30.7.1730. De bodde på Ernholm i Nagu, där mannen 
dog 2.2.1795. Anna blev boende som inhysing på Ernholm och dog där 5.12.1815. I 
äktenskapet föddes en dotter och en son. 
Johan Johansson Söderström, f. 30.11.1761. Blev genom sitt gifte 1794 landbonde på 
Högsar Gammelgård. Flyttade 1797 till Anisor, där han var torpare till 1812, då han 
blev landbonde på Sommarö Blandas. Bodde från 1820-talet kvar där som inhysing 
och flyttade slutligen till Biskopsö Söderby, där han dog som inhysing 12.8.1840. - 
Gift i Nagu 29.5.1794 med Helena Eriksdotter från Högsar Gammelgård, f. i Nagu 
30.1.1771, död i Biskopsö Söderby 10.4.1834. Av sex barn nådde två döttrar och tre 
söner vuxen ålder.  
mf. Henrik Johansson, f. 27.5.1765, se ovan! 
Mikael Johansson Söderström, f. 9.l.1769. Bodde på Södergård till 1790-talet, då han 
troligen flyttade bort från Nagu. Senare öden okända.  
Helena Johansdotter, f. 12.6.1772, död i Nagu 11.5.1775. 

 
mfmf.  

Gustaf Samuelsson, f. på Mattnäs Sutars, döpt i Nagu 7.6.1701, bodde till 
sitt gifte på Sutars, först hos föräldrarna och sedan hos sin äldre bror 
Johan som ärvde hemmanet. Blev c. 1729 måg på Södergård i Biskopsö 
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Söderby, husbonde där efter svärfaderns död 1740. Gustaf dog på 
Södergård i november 1749. - Gift c. 1729 med 

mfmm.  
Margareta Johansdotter, f. i Biskopsö Söderby, döpt i Nagu 14.10.1706, 
död där och begr. i Nagu 11.9.1757. 

 
Mattnäs Sutars och Kvivlax Västergård i Nagu 
 
mfmf f.  

Samuel Pålsson, härstamning okänd. Bodde på "Ernholms torp" under 
andra hälften av 1680-talet. Samuel hade varit ryttare när han i Mattnäs 
by upptog Sutars kronohemman, som var öde. Alexander Sutar hade 
lämnat hemmanet c. 1675, varefter tre andra husbönder hade lämnat det 
efter 1-2 år. 
Samuels familj nämns på Sutars från 1693. Han fick skattefrihet till 1710 
för att upparbeta ödeshemmanet. Samuel levde 1714, men dog under 
stora ofreden. Sutars ärvdes av sonen Johan Samuelsson (c. 1690-1760). - 
Gift i Nagu 25.10.1685 med 

mfmf m.  
Margareta Jöransdotter, döpt i Nagu 8.3.1663, var före sitt giftermål 
piga på prästgården i Nagu. Bodde som änka kvar på Sutars, död där 
16.4.1738. 

 
mfmf mf.  

Jöran Klemetsson, bodde hos sina föräldrar på Kvivlax Västergård i 
Nagu, nämns där från 1656. Begr. i Nagu 12.2.1665. - Gift med 

mfmf mm.  
Kirstin, nämns på Västergård 1663-64. 

 
mfmf mff.  

Klemet Jöransson, var från 1651 landbonde på Kvivlax Västergård i 
Nagu, som hörde till fältmarskalken Arvid Wittenbergs frälse. Han är 
tydligen inte identisk med Klemet Tomasson, som bodde på samma 
hemman från 1646 som måg till sin företrädare Sigfrid Mikaelsson och 
1649-50 som husbonde. Han förmådde tydligen inte erlägga hemmanets 
skatter. I ödeslängden 1651 sägs att Klemet Tomasson "är ifr(ån) 
h(emma)net", d.v.s. att han lämnat det. Klemet Jöransson var husbonde 
till 1670 och bodde på Västergård som "sw(är)f(ar) ännu 1672. - Gift med 

mfmf mfm.  
Brita, nämns på Västergård 1651-72. 

 
Biskopsö Söderby Södergård II och Strandby Dåsas i Nagu 
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mfmm f.  
Johan Eriksson, nämns i Nagu kommunionbok 1695-98 som "lijten" son 
till föräldrarna, i mantalslängderna från 1702. Efterträdde sin far som 
husbonde på Biskopsö Söderby Södergård, förestod hemmanet efter stora 
ofreden. Nämndeman. Död 28.5.1740. - Gift c. 1705 med 

mfmm m.  
Valborg Johansdotter, f. c. 1686, var före giftermålet piga i Högsar  
1698-1705. Bodde sedan på Södergård, död där och begr. i Nagu 
27.4.1746. 

 
mfmm ff.  

Erik Johansson, kom som måg till Biskopsö Söderby, krävde vid 
vintertinget 1684 dränglön för tre år av sin bror Henrik Johansson i 
Strandby.  Efterträdde c. 1687 sin svärfar som husbonde på Söderby 
Södergård. Vid vintertinget 1699 klagade två grannar i Söderby över att 
Erik Johanssons hund hade rivit deras får och vid vintertinget 1701 
bötfälldes Erik för att hans "okynneshund" hade bitit grannen Isak 
Simonssons son. Erik fick vid sommartinget 1707 tillstånd att "medelst 
svedjande rödja Aspklöv äng som skoggången är". Levde 1712, dog 
troligen under stora ofreden. - Gift i Nagu 2.7.1684 med 

mfmm fm.  
Margareta Larsdotter, nämns i mantalslängderna som dotter i Biskopsö 
Söderby från 1681, sedan värdinna där. Levde ännu 1730. 

 
mfmm fff.  

Johan Mårtensson, nämns på Strandby Dåsas i Nagu som "son" 1656-59 
och som husbonde från 1660. Död 1776, "litet för än han dog brann hela 
gården opp; hustrun tigger (1678) med sina små barn". Dåsas ärvdes av 
sonen Henrik, som inte förmådde återupprätta gården. Den hade "1686 
öde blivit och 1687 obärgat". Henrik och hans hustru bodde 1692 hos 
brodern Erik i Biskopsö Söderby.   

mfmm ffm.  
Kirstin, nämns på Dåsas som "h(ustru)" 1661-76 och som "e(nk)a" 1677-
78. 

 
mfmm ffff.  

Mårten, obekant, nämns aldrig på Dåsas i skattelängderna. 
mfmm fffm.  

Kirstin, var som änka "husbonde" på Dåsas 1656-58. I skattelängderna 
sägs gården ha varit "öde" under de närmast föregående åren.  

 
mfmm ffmf (troligen:)  
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Simon, nämns som "far" (snarare till värdinnan än till husbonden) på 
Dåsas 1661-71. Hustru till honom var 

mfmm ffmm.  
Lisa, nämnd på Dåsas 1661-63. 

 
mfmm fmf.  

Lars Andersson, nämns i mantalslängderna som son i Biskopsö Söderby 
från 1638 och som husbonde från 1649 till 1687, då han troligen dog. 
Han var kanske gift med "Maisa h(ustru)", nämnd 1652, innan han gifte 
sig med 

mfmm fmm.  
Valborg, nämns som hustru till Lars i mantalslängderna från 1656 och 
som "mor" i Söderby ännu i längden 1688. I Nagu äldsta  kommunionbok 
f'rån 1680-talet nämns i Söderby tillsammans med "Lars Anderss(on)  
b(on)de" och "Walborg hustru" också mfmm fmmm "Anna swärmoder 
dödh".  I övrigt är Valborgs föräldrar obekanta. 

 
mfmm fmff.  

Anders Sigfridsson, troligen den "son" som med "sonhustru" (men utan 
uppgivna namn) nämns i faderns hushåll i Biskopsö Söderby 1614-17, 
husbonde där efter fadern 1618-47. - Gift med 

mfmm fmfm  
Margareta, nämns i Söderby (troligen 1614-17 och) som hustru i man-
talslängderna 1634-47 samt som "mor" 1649-51. 

 
mfmm fmff f.  

Sigfrid Mattsson, nämns på Biskopsö 1590-1617, han och hans hustru 
kallas 1615 utg(am)la. När Anders Sigfridsson första gången nämns som 
husbonde 1618, står i jordeboken att "fadern drunknat". 

 
mfmm fmff ff.  

Matts Pålsson, nämns som bonde på Biskopsö 1576, 1577 och 1580-88. 
 
mfmm fmff fff.  

Påvel Andersson, bonde på Biskopsö 1550-75 och 1579. 
 
mfmm fmff ffff.  

Anders Jönsson, bonde på ett hemman på "Bispens öö" i Nagu 1540-45. 
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Maria Henriksdotters möderne 
 
Trunsö i Nagu 
 
mmf.  

Anders Danielsson, f. på Trunsö i Nagu 16.3.1754, bodde hos föräldrarna 
på Trunsö. Hans äldre bror Matts, f. 1752, dog ogift 1773 och Anders 
blev husbonde på Trunsö efter faderns död 1792. Trunsö var ett 
kronohemman om 1/2 mantal. Sexman, synbarligen vid Nötö kapell. Död 
på Trunsö 15.12.1841. - Gift i Nagu 31.5.1778 med 

mmm.  
Maria Henriksdotter, f. på Korsnäs Västergård i Nagu 17.12.1758, död på 
Trunsö 16.3.1838. 
 
Barn, f. på Trunsö: 
Daniel Andersson, f. 4.11.1779. Blev 1802 "måg" på Borstö Södergård i Nagu,  där 
Daniels första hustru var fosterdotter hos sin morbror, husbonden Tomas 
Abrahamsson (1745-1823), som var gift med hennes faster Greta Isaksdotter (1750-
1807). Daniel var husbonde på Södergård från c. 1810, död där 24.2.1847. - Gift 1) i 
Nagu 30.5.1802 med Lisa Isaksdotter, f. på Nötö Kallvik i Nagu 27.11.1780, död på 
Borstö 25.12.1809; 2) i Nagu 24.6.1811 med Anna 
Katarina Andersdotter från Kopparholm i Nagu, f. där 12.9.1788, död på Borstö 
Södergård 29.11.1849. I första giftet föddes fyra och i det andra nio barn. 
mm. Maria Andersdotter, f. 21.10.1780, se ovan! 
Henrik Andersson, f. 12.10.1784, bodde hos föräldrarna på Trunsö, husbonde där efter 
fadern. Sexman. Död på Trunsö 4.10.1854. - Gift i Nagu 28.5.1815 med Anna 
Katarina Mattsdotter från Nötö Södergrannas, f. där 28.4.1794, död på Trunsö 
8.5.1871. De  hade två döttrar och sonen Henrik Natanael Henriksson (1822-97), som 
ärvde Trunsö. 
Anders Andersson, f. 20.4.1788. Blev genom sitt första gifte måg på Lökholm 
Östergård i Nagu och husbonde där efter svärfadern Matts Perssons död 1815. Död på 
Lökholm 4.4.1849. - Gift 1) i Nagu 28.6.1812 med Anna Mattsdotter, f. på Lökholm 
Östergård 22.3.1795, död där 10.4.1816; 2) i Nagu 26.5.1817 med Fredrika 
Karlsdotter från Biskopsö Södergård, f. där 22.9.1795, död på Lökholm 9.5.1839. I 
första giftet föddes två och i det andra fem barn. 
Anna Katarina Andersdotter, f. 1.9.1791, död på Nötö Norrgrannas i Nagu 8.8.1843. - 
Gift i Nagu 3.6.1816 med bondsonen på Nötö Norrgrannas, sedermera bonden där 
Matts Mattsson, f. på Norrgrannas 25.8.1793, död där 11.1.1843. De hade en son. 
Matts Andersson, f. 4.6.1793, blev genom sitt gifte måg på Berghamn Norrgård och 
senare husbonde där. Död där 11.11.1861. - Gift i Nagu 23.5.1813 med Katarina 
Andersdotter, f. på Berghamn Norrgård 6.5.1791, död där 2.7.1873. I äktenskapet 
föddes fem barn. 
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mmff.  
Daniel Tomasson, döpt i Nagu 6.1.1727, bodde på Trunsö med sina 
föräldrar, husbonde där efter fadern. Död på Trunsö 13.7.1792. - Gift i 
Korpo 20.10.1750 med 

mmfm.  
Maria Mattsdotter, f. på Björkö i Korpo 19.4.1730, död i Nagu 7.4.1803. 

 
mmff f.  

Tomas Isaksson, f. på Trunsö 22.10.1700, bodde hos föräldrarna på 
Trunsö, husbonde där åtminstone från 1710-talet. ”Flydde” under lilla 
ofreden från Trunsö till Stenskär, där han 1742-43 vistades hos sin 
svärson Anders Henriksson, gift med Karin Tomasdotter. Återvände till 
Trunsö, död där 1.10.1774. - Gift med 

mmff m.  
Anna Andersdotter från Sandholm, döpt i Nagu 8.11.1703, död på Trunsö 
25.2.1786. 

 
mmff ff.  

Isak Tomasson, nämns på Trunsö från 1696 som son, från 1707 som 
husbonde och från 1730-talet som ”g(amma)l far”. Förliktes vid 
sommartinget 1725 med Matts Andersson på Sandholm (bror till mmff 
m) så att Isak gav Matts ”1/2 tunna salt strömming till vederlag för den 
strömming, som Isak tagit till sig av Mattses kvarlämnade saltströmming 
sedan som Matts gav sig 1714 undan fienden på flykten till Sverige samt 
att Isak dessutom låter Matts bekomma 2 st. får för de får som Isak bärgat 
av Mattses kvarlämnade får”. Död på Trunsö, begr. i Nötö kapell 
3.9.1758. - Gift i Nagu 4.11.1699 med 

mmff fm.  
Valborg Danielsdotter från Västerkalax Grodas i Korpo, nämns där i 
mantalslängderna 1696-97. Död på Trunsö 18.10.1761. 

 
mmff fff.  

Tomas Isaksson, nämns på Trunsö som son från 1670 och som husbonde 
från 1683. Överlät c. 1706 hemmanet till sonen Isak. Nämns på Trunsö 
ännu i mantalslängden 1710. - Gift c. 1675 med 

mmff ffm.  
Sara Markusdotter, härkomst okänd, nämns på Trunsö 1676-1712. 

 
mmff ffff.  

Isak Markusson (kallas i de äldsta kommunionböckerna Isak Mattsson), 
härstamning okänd (kanske yngre bror till Germund Markusson, som var 
husbonde på Trunsö 1644-45, då också hans hustru Kirstin och son 
Henrik nämns där). Bonde och fiskare på Trunsö kronohemman i Nagu 
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från c. 1660. Överlät c. 1682 hemmanet till sonen Tomas. Död 86 år 
gammal, begr. i kyrkfarstun på Nötö 13.5.1706. - Som änkling gifte han 
om sig i Nagu i maj 1682 med Malin Henriksdotter, död c. 1709. Isaks 
första hustru var 

mmff fffm.  
Brita, nämns på Trunsö från 1664 till början av 1682. 

 
Västerkalax Grodas i Korpo 
 
mmff fmf.  

Daniel Bengtsson, härstamning okänd. Var från 1667 husbonde på 
Västerkalax Grodas i Korpo. Det framgår inte om han var släkt med den 
föregående husbonden Lars Tomasson, vilken som "husman" bodde kvar 
på Grodas 1667-68. Daniel dog 1685, då han ännu (i början av året) står 
som husbonde i mantalslängden. - Gift med 

mmff fmm.  
Brita Andersdotter, härstamning okänd, nämns på Grodas som hustru 
1667-85, som änka i husbondeställning 1686-88 och som mor 1689, då 
mågen Matts Andersson hade övertagit Grodas. Brita dog 60-årig 1694 
och begrovs i Korpo 24.6. 

 
Sandholm i Nagu 
 
mmff mf.  

Anders Mattsson, härstamning okänd. Dräng på Sandholm i Nagu 1696, 
blev genom sitt gifte måg där 1697, husbonde från 1698 på  
kronohemmanet Sandholm om 1/2 mantal. Död där c. 1710. - Gift med 

mmff mm.  
Karin Simonsdotter från Sandholm, värdinna och slutligen "g(amma)l 
mor" där, när sonen Matts Andersson hade övertagit hemmanet. Karin 
dog mellan 1749 och 1755. 

 
mmff mmf.  

Simon Jakobsson, nämns som ”son” på Sandholm 1667-89 och som 
husbonde 1690-93. Bror till Simon var mmfm ff Matts Jakobsson på 
Björkö Norrgrannas, se nedan. Simon var gift med 

mmff mmm.  
Margareta Henriksdotter, bodde på Sandholm som svärdotter åtminstone 
från 1674, som värdinna från 1690 samt som änka och husbonde 1694-
97. 
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mmff mmff = mmfm fff.  
Jakob Kristersson, nämnd som son på Sandholm 1645, husbonde där 
1646-82. - En Valborg nämns som hustru till honom 1647, troligen hans 
andra hustru var 

mmff mmfm = mmfm ffm.  
Margareta, nämns på Sandholm som hustru till Jakob 1649-82 och som 
husbonde 1683-89. 

 
mmff mmff f = mmfm ffff.  

Krister Simonsson, bonde på Sandholm 1629-45. Hans andra hustru 
Margareta nämns där från 1634, hon var ”st(yv)moor” till Jakob. 

 
mmff mmff ff = mmfm ffff f.  

Simon Jakobsson, bonde på Sandholm 1600-1627. - Gift med 
mmff mmff fm = mmfm ffff m.  

Karin, ”mor” på Sandholm 1634. 
 
Björkö Norrgrannas i Korpo 
 
mmfm f.  

Matts Mattsson, f. 1697, efter stora ofreden husbonde på sitt fäderne-
hemman, Björkö Norrgrannas i Korpo. Död där 11.4.1787. - Gift 2) c. 
1733 med Margareta Isaksdotter, f. c. 1710, död på Norrgrannas i 
december 1770. - Gift 1) i Korpo 25.5.1722 med 

mmfm m.  
Margareta Samuelsdotter, f. i Jurmo by i Korpo 1700, död på Björkö och 
begr. i Korpo 17.6.1731. 

 
mmfm ff.  

Matts Jakobsson från Sandholm i Nagu, nämns där som son resp. bror till 
husbönderna 1688-92, äldre bror till Matts var mmff mmf Simon 
Jakobsson på Sandholm, se ovan. Matts var 1693 dräng på Björkö 
Norrgrannas i Korpo och från 1694 måg där. Husbonde på Norrgrannas 
åtminstone från 1712, död c. 1720. - Gift i Korpo 13.6.1694 med 

mmfm fm.  
Brita Eriksdotter från Norrgrannas, död där, begr. i Korpo 28.2.1740. 

 
mmfm fff.  

Jakob Kristersson  = mmff mmff och  
mmfm ffm  

Margareta = mmff mmfm ovan. 
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mmfm fmf.  
Erik Bengtsson, nämns som son på Björkö Norrgrannas från 1674, 
husbonde där 1691-1710. Tvister med grannen Per Tomasson ledde till 
slagsmål och till att vintertinget 1694 ”föresatte dem 40 marks vite att 
intet missfirma var annan i ord eller gärningar, var till den skall fallen 
vara som den andre … oförrättar”. Vid ett bröllop två år senare uppstod 
åter handgripligheter mellan dem. Vid vårtinget 1696 ”förklarade sig 
nämnden att denne tvisten nödvändigt måste nu avgöras … emedan 
parterna eljest i sin ondska skulle bliva styrkta och det senare väsende 
blivit större än det förra”. Båda dömdes att erlägga vitet om 40 mark, Per 
för att han hade inlett grälet och Erik för att han först hade brukat våld. 
Erik måste dessutom böta 3 mark ”för en pust” och 6 mark ”för hårdrag”. 
Också Erik fick sår och skador, men Per blev ”för böter … befriat, efter 
han sådant defensive prövas gjort hava”. Vid vintertinget 1709 
rannsakades om ”åtskillige Pertzedeler” som Erik och tre andra 
Björköbönder ”bärgat av ett skepp som där i skären strandat”. De sade 
”sig haft skepparens lov och minne på allt de tagit”. Erik överlät c. 1711 
Norrgrannas till sin svärson Matts Jakobsson, men bodde kvar på 
Norrgrannas till sin död, begr. i Korpo 8.7.1731. - Gift med 

mmfm fmm.  
Karin, nämns på Norrgrannas från 1675, död 1717. 

 
mmfm fmff.  

Bengt Andersson, son på Björkö Norrgrannas i Korpo 1656-71, husbonde 
där 1672-90. Begr. i Korpo 1692. - Gift med 

mmfm fmfm.  
Lisa, nämnd som hustru till Bengt på Norrgrannas 1657-80. Hon var 
troligen dotter till Valborg, nämnd som ”mor" på Norrgrannas 1672. 

 
mmfm fmff f.  

Anders Larsson, nämns som son på Norrgrannas 1637-46, var sedan 
husbonde där till sin död 1670. - Gift med 

mmfm fmff m.  
Brita, nämns på Norrgrannas som hustru till Anders 1643-69. 

 
mmfm fmff ff.  

Lars Mattsson, husbonde på Björkö Norrgrannas 1630-51. - Gift med  
mmfm fmff fm.  

Anna Bengtsdotter, nämnd 1634-47. 
 
mmfm fmff fff.  

Matts Eriksson, husbonde på Norrgrannas 1585-1628. 
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mmfm fmff ffff.  
Erik Persson, husbonde på Norrgrannas 1578-84. 

 
mmfm fmff ffff f.  

Per Ersson, husbonde på Norrgrannas 1558-77. Det framgår inte om han 
var släkt med sin företrädare Elof, nämnd på Norrgrannas 1540-68. 

 
Utö och Jurmo i Korpo 
 
mmfm mf.  

Samuel Eriksson, nämns som ”bror" på Jurmo Lassas i Korpo från 1692 
till 1715. Blev senast 1721 (möjligen genom sitt andra gifte) husbonde på 
Utö Östergård, som då också hörde till Jurmo by. Död 1735, begr. 22.8. 
på Jurmo. Östergård övertogs av Samuels son i första giftet Anders 
Samuelsson (1703-85). - Gift 2) före 1721 med Anna, död på Utö 48 år 
gammal, begr. på Jurmo 13.10.1754. - Gift 1) i Korpo 30.6.1697 med 

mmfm mm.  
Elisabet Mårtensdotter, nämns som hustru till Samuel på Jurmo Lassas 
till 1715, då hon troligen avled. 

 
mmfm mff.  

Erik Nilsson, nämns som innehavare av ett hemman på Jurmo, 
synbarligen Lassas, från 1660. Av Jurmo bys sex hemman hörde Lassas 
då till de fem som var ”öde”, d.v.s. inte förmådde betala full skatt. De 
fem hemmanen levererade emellertid tillsammans till uppbörden 1  1/2 
tunna strömming. Hemmanet repade sig och Erik Nilsson erlade 1664-83 
normala skatter. Han dog tydligen före 1685, då hans bror Olof Nilsson 
var husbonde. Denne efterträddes 1691 av Eriks äldre son Anders 
Eriksson (död 1736). Erik var gift med 

mmfm mfm.  
Sara, "hustru" på Lassas 1664-68. 

 
mmfm mfff.  

Nils Larsson, nämns som son på Lassas 1635 och som husbonde där 
1641-43. Dog synbarligen kort därpå. - Gift med 

mmfm mffm.  
Sara, nämns 1635 på Lassas som hustru till Nils, svarade som änka för 
hemmanet åtminstone 1647-55 utan att förmå erlägga skatterna. Vid 1650 
års rannsakning om oinflutna skatter intygades, att ”hustro Sara änka äger 
ingenting, varken oppväxt eller dött, drages med en svåre sjukdom och 
månge små barn, är skyldig för 1648 hela räntan (d.v.s. hemmanets 
grundskatt) … vilken henne här eftergives efter hon intet äger att betala 
med”. 
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mmfm mfff f.  

Lars Eriksson, nämns som husbonde på Lassas 1625-38. - Gift med 
mmfm mfff m.  

Gertrud, nämns på Lassas 1635. 
 
mmfm mfff ff.  

Erik Larsson, husbonde på Jurmo Lassas i Korpo 1578-1609. 
 
mmfm mmf.  

Mårten Mikaelsson, husbonde på ett hemman (troligen Nybondas) i 
Jurmo by i Korpo 1670-91. Efterträddes där av sin son Mikael 
Mårtensson, död 1718, men bodde kvar på hemmanet och överlevde 
honom. Mårten dog 1720 och hemmanet övertogs av hans andre son 
Tomas Mårtensson (död 1738). - Mårten gifte sig 2) med Maria (kallas 
också Margareta), nämnd 1689-1707. - Gift 1) med  

mmfm mmm.  
Anna, nämns som hustru till Mårten 1670-87. 

 
Korsnäs Västergård och Kvivlax Östergård i Nagu 
 
mmmf.  

Henrik Mattsson, f. på Korsnäs Västergård i Nagu 1729, döpt 7.4. Bodde 
hos sina föräldrar på Korsnäs Västergård och blev på 1760-talet husbonde 
där medan fadern ännu levde. Västergård, var ett skattehemman om 1/2 
mantal. Nämndeman. Drunknade i Nagu 12.9.1792. Västergård ärvdes av 
äldste sonen Henrik Henriksson (1755-1819). Henrik Mattsson gifte sig i 
Nagu 25.3.1750 med 

mmmm.  
Maria Mattsdotter, f. på Mattnäs Grannas i Nagu 1728, döpt 3.3. Bodde 
hos sina föräldrar på Grannas tills hon gifte sig och därefter på 
Västergård, där hon avled 25.5.1792. 

 
mmmf f.  

Matts Aronsson, f. på Kvivlax Östergård i Nagu 1702, döpt 14.9. Bodde 
med föräldrarna, först  i Kvivlax, sedan på Korsnäs Västergård. Matts 
Eriksson i Vikperä klagade vid sommartinget 1730 över att Matts 
Aronsson sjungit en nidvisa  om flickor i Vikperä, bl.a. om hans dotter. 
Matts sade att han inte hade skrivit visan utan bara upprepat vad han hört 
andra sjunga. Visan förbjöds och rätten utlyste vite om 5 daler silvermynt 
för den som bröt förbudet. Matts blev c. 1740 husbonde på Västergård. 
Nämndeman. Överlät på 1760-talet gården till sonen Henrik, men bodde 
kvar där till sin död 21.6.1769. - Gift 2) i Nagu 21.10.1765 med 
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Margareta Johansdotter, som då var änka på Risis Jäggas, f. i Antböle, 
Nagu 24.7.1724. - Gift 1) med 

mmmf m.  
Margareta Persdotter, f.  på Risis Skarpas i Nagu 1702, döpt 18.4., död 
på Korsnäs Västergård 11.4.1765. 

 
mmmf ff.  

Aron Klasson, bodde hos sina föräldrar på Kvivlax Östergård i Nagu. Vid 
vintertinget 1701 befanns han vara ”ofärdig i benen och oduglig till 
krigstjänst”. Sockenskräddaren (troligen i kyrkbyn) reste inga 
invändningar mot anhållan att landshövdingen skulle utfärda fullmakt för 
Aron som ”sockenskräddare i Nagu skären”. I mantalslängden 1710 
kallas Aron ”bräcklig”. Under eller efter stora ofreden var han husbonde 
på Kvivlax Grannas tills han, troligen 1729, flyttade till Korsnäs 
Västergård, där han och hans hustru bodde kvar efter att sonen Matts c. 
1740 hade blivit husbonde. ”Blev död 1743 om sommaren sedan han från 
flykten ifrån Sverige sjuk hemkom”, begr. i Nagu 7.8. - Gift c. 1700 med 

mmmf fm.  
Lisa Simonsdotter, död på Västergård i oktober 1749. 

 
mmmf fff.  

Klas Hansson, nämns på Kvivlax Östergård i Nagu som måg från 1671 
och som husbonde från 1675. Gav vid vintertinget 1704 ”tillkänna, att 
han för sin höga ålder och bräcklighet, efter han nu mera är över 60 år 
gammal, icke mäktar eller förmår förestå hemmanet” samt ”avsäger sig 
ifrån disposition över samma hemman och uppdrager därjämte husbonde 
väldet åt sin son … Johan Klasson, men sin ringa lösa egendom 
förbehåller han sig till sin dödedag”. Nämnden intygade, att ”fadren är nu 
mera utgammal, vanför och medellös, men sonen är nu i sin bästa ålder, 
vilken varit idkesam och skaffat sig något i förråd för de resande, efter 
denne by ligger vid skutleden”. Vid sommartinget 1705 krävde Klas 
bonden Simon Mårtensson i Nötö på en halv tunna torsk, som Simon 
”genom förlikning a(nn)o 1702 honom lovat för det Simon honom med 
injurier överfallit och sedan avbett”. Begr. i Nagu 27.11.1710. - Klas gifte 
sig 2) med Margareta, nämnd som hustru 1684-85, och 3) med Brita 
Knutsdotter, begr. i Nagu 13.11.1710. - Gift 1) c. 1670 med 

mmmf ffm.  
Lisa Olofsdotter, nämns ogift på Kvivlax Östergård 1670 och gift från 
1671. Dog troligen 1682, eftersom Klas står utan hustru i mantalslängden 
1683. 

 
mmmf ffmf.  
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Olof Svensson, upptog c. 1655 ödeshemmanet Kvivlax Östergård i Nagu, 
åtnjöt skattefrihet till 1661. Ingen släktförbindelse kan skönjas mellan 
honom och hemmanets tidigare innehavare. Olof var husbonde till sin 
död 1668. - Gift med 

mmmf ffmm.  
Elin, nämns på Östergård från 1664, svarade som änka för hemmanet 
1669-74. 

 
Risis Norrgård (Skarpas) och Strandby Storgård i Nagu 
 
mmmf mf.  

Per Mattsson, bodde hos sina föräldrar på Risis Skarpas i Nagu, 
husbonde där efter fadern på 1680-talet. Efter stora ofreden kallas 
hemmanet Norrgård. Åtalades vid sommartinget 1725 tillsammans med 
Mickel Eriksson i Risis för att ”de huggit av deras hemmans skog virke 
och därmed oppbyggt samt förleden höstas försålt till en Ålands bonde en 
skuta ehuruväl sådant igenom Landshövdingens … 1724 utgivne … skrift 
är förbudit”. Överlät c. 1730 Norrgård till sonen Henrik Persson. Per dog 
1743. - Gift 2) med Elin Zachrisdotter, död på Norrgård 1756, begr. i 
Nagu 29.8. - Gift 1) i Nagu 26.11.1699 med 

mmmf mm.  
Anna Henriksdotter från Strandby Storgård i Nagu, nämns där i mantals-
längden 1699, sedan på Skarpas, där hon dog 1715, begr. i Nagu 29.3. 

 
mmmf mff.  

Matts Olofsson, husbonde på Risis Skarpas i Nagu från 1656, förefaller 
inte att vara befryndad med den tidigare ägarfamiljen. Död 1686. - Gift 
före 1656 med 

mmmf mfm.  
Anna Tomasdotter, blev som änka värdinna på Skarpas 1687, var det till 
sin död c. 1701. 

 
mmmf mmf.  

Henrik Mikaelsson, husbonde på Strandby Storgård i Nagu från 1687. 
Storgård var ett kronohemman efter att gården 1683 i den stora 
reduktionen hade indragits från ätten Rosencrantz. Ingen släktrelation kan 
påvisas mellan Henrik och de tidigare landbönderna på Storgård. Henrik 
var nämndeman från 1695 och husbonde på Storgård åtminstone till 
1712. - Gift med 

mmmf mmm.   
Margareta Pålsdotter, nämns på Storgård från 1687, död där 1726, begr. 
i Nagu 13.2. 
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Mattnäs Grannas och Kvivlax Grannas i Nagu 
 
mmmm f.  

Matts Mattsson, f. på Käldinge i Nagu 1696, döpt 16. 2. (äldre halvbror 
till fmmf Henrik Mattsson på Mattnäs Mannila, se ovan!) Matts var efter 
stora ofreden husbonde på Mattnäs Grannas i Nagu. Sexman vid Nagu 
kyrka, nämndeman. Överlät c. 1770 Grannas till sin son Matts Mattsson 
(1726-78). Matts d.ä. dog på Grannas 2.12.1775. - Gift 2) i Nagu våren 
1763 med Katarina Eriksdotter i hennes andra gifte, f. 26.2.1736, änka 
efter kronobåtsmannen Simon Höök. - Gift 1) med 

mmmm m.  
Karin Henriksdotter i hennes andra gifte, f. i Kvivlax, Nagu 1686, döpt 
7.11. Hon nämns 1704-07 som styvdotter till Matts Mattsson på Kvivlax 
Grannas. Död på Mattnäs Grannas 17.3.1761. Karin var åtminstone 1709-
12 gift 1) med Olof Klasson, husbonde på Kvivlax Grannas. 

 
mmmm ff.  

Matts Tomasson = fmmf f ovan. - Gift 2) c. 1701 med fmmf m Kirstin 
Mårtensdotter, se ovan! Gift 1) före 1687 med  

mmmm fm.  
Margareta Johansdotter, död på Käldinge 1699, begr. i Nagu 26.11. 

 
mmmm mf.  

Henrik Henriksson, husbonde på Kvivlax Grannas i Nagu från 1685. 
Ingen släktförbindelse kan skönjas till de föregående innehavarna av 
Grannas (Johan Eskilsson var husbonde ännu 1684). Henrik dog 1691. - 
Gift med 

mmmm mm.  
Kristina Andersdotter i hennes första gifte, nämns på Kvivlax Grannas 
från 1685, stod som änka för hemmanet 1692 och gifte om sig med Matts 
Mattsson, som var husbonde där 1693-1707.
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Släkt- och hemmansnamn 
 

Alfabetiskt register 
 
 

Bara ett fåtal av de personer som förtecknas i texten bar släktnamn. De 
allra flesta brukade förnamn och patronymikon (farsnamn), för många är 
bara förnamnet känt. Vägledning till uppgifter om personerna ges därför 
genom hänvisning till de hemman eller torp där de bott (fötts, verkat, 
dött). Hemmanen specificeras genom att ange också byn och socknen. 
Bara byn och socknen uppges ibland när hemmanet är okänt. 
Sidhänvisningar ges också för släktnamnen (med kursivstil), dock endast 
för personer som hör till de skildrade släkterna från födseln eller genom 
gifte. 
 
Det andra registret (s. 36) innehåller samma information, ordnad efter 
socken och by. 

 
 
 

 



32 

  
Hemman / Släktnamn Sida 
  
Anisor, Nagu 14, 17 
Antböle, Nagu 28 
Backas, Björkö, Houtskär 8, 9, 11, 12 
Backmans, Nordsjö, Helsinge 4 
Biskopsö Söderby, Nagu 11, 17, 18, 19, 20  
Björfall, Prostvik, Nagu 14 
Blandas (=Släters), Sommarö, Nagu 13, 14, 15, 17 
Blomqvist 8 
Börstil, Sverige 7 
Degerö gård, Helsinge 3,6 
Druckis, Nagu 8, 9, 11, 14 
Dåsas, Strandby, Nagu 19, 20 
Elg 10 
Ernholm, Nagu 17, 18 
Ers, Björkö, Houtskär 9 
Fallbacka, Mellungsby, Helsinge 5, 6 
Finby, Nagu 10, 11 
Fransas, Björkö, Houtskär 8 
Gammelgård, Högsar, Nagu 17 
Granholm 7 
Grannas, Kvivlax, Nagu 28, 30 
Grannas, Mattnäs, Nagu 15, 16, 27, 30 
Grodas, Västerkalax, Korpo 22, 23 
Gyttja, Nagu 10 
Hangslax, Nagu 10 
Hanknäs, Högsar, Nagu 17 
Höök 30 
Jäggas, Risis, Nagu 28 
Kallvik, Nötö, Nagu 21 
Kirjais, Nagu 13 
Kivis, Nagu 3, 6, 13, 14 
Knuts, Mossala, Houtskär 11, 12, 13 
Kopparholm, Nagu 21 
Korsström 7 
Krok, Nagu 11 
Kutuli, Hangslax, Nagu 13 
Käldinge, Nagu 15, 30 
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Laggarnäs, Nagu 8 
Lalax, Högsar, Nagu 14 
Lassas, Jurmo, Korpo 24, 26, 27 
Lassas, Tali, Helsinge 4 
Lassenius 4, 5 
Lillpist, Björkö, Houtskär 8, 9, 10 
Lindberg 15 
Mannila, Mattnäs, Nagu 13, 15, 30 
Marielund, Nordsjö, Helsinge 5 
Marudd, Botby, Helsinge 4 
Mellangård, Biskopsö, Nagu 5, 7, 8 
Mellanstugu, Käldinge, Nagu 14 
Mossala, Houtskär 10 
Nedergård, Garsböle, Pargas 10 
Nordqvist 14 
Norrback 9 
Norrback, Haverö, Nagu 10 
Norrby Mars, Prostvik, Nagu 14 
Norrby, Prostvik, Nagu 10 
Norrgrannas, Björkö, Korpo 22, 24, 25, 26 
Norrgrannas, Nötö, Nagu 21, 23 
Norrgård (=Skarpas), Risis, Nagu 28, 29 
Norrgård, Berghamn, Nagu 21 
Norrgård, Väcklax, Nagu 7, 8 
Nybondas, Jurmo, Korpo 27 
Nygrannas, Kyrkby, Helsinge 6 
Nystu, Mielis, Nagu 3 
Näsby, Houtskär 9 
Palmqvist 5 
Palmroos 3, 5 
Porslax, Nordsjö, Helsinge 4, 5 
Prostvik, Nagu 11, 13 
Pärä, Väcklax, Nagu 14 
Rastböle, Nordsjö, Helsinge 5 
Samsaari, Rimito 9 
Sandell 7 
Sandholm, Nagu 22, 23, 24 
Sandnäs, Hangslax, Nagu 10 
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Sandnäs, Kopparö, Pargas 10 
 
 
 

Sandström 10 
Schulman 5, 6 
Sederström 3, 5, 8 
Sellmo, Nagu 10 
Skarpas (=Norrgård), Risis, Nagu 28, 29 
Skata, Nordsjö, Helsinge 4, 5 
Skräddars, Hangslax, Nagu 14, 15 
Släters (=Blandas), Sommarö, Nagu 13, 14, 15, 17 
Släthår 9 
Smedas, Väcklax, Nagu 14 
Staffas, Björkö, Houtskär 6, 9 
Stenskär, Nagu 22 
Storgård, Grännäs, Nagu 10, 11, 15 
Storgård, Strandby, Nagu 29 
Storpist, Björkö, Houtskär 8 
Sutars, Mattnäs, Nagu 17, 18 
Saverkeit, Houtskär 9 
Svanström (Svahnström, Swanström) 2, 3, 4, 5, 6, 7 
Södergrannas, Nötö, Nagu 21 
Södergård, Biskopsö Söderby, Nagu 7, 17, 18, 19, 21 
Södergård, Borstö, Nagu 21 
Södergård, Grännäs, Nagu 9, 10 
Södergård, Kirjais, Nagu 10 
Södergård, Sexnappa, Nagu  14 
Söderström 7, 17 
Taiplax, Innamo, Nagu 9 
Tatila, Högsar, Nagu 15, 16 
Toras, Nagu 2, 3, 6, 7 
Trunsö, Nagu 8, 21, 22, 23 
Uppgård, Kopparö, Pargas 10 
Vandrock, Nagu 2, 6, 7 
Vansor, Högsar, N agu 14 
Vikholm, Nagu 14 
Vikom, Nagu 3 
Vikperä, Nagu 27 
Villinge, Helsinge 3, 5 
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Vinappa, Nagu 17 
 
 
 
 

Winberg 6 
Västergård, Hangslax, Nagu 14 
Västergård, Jälist, Nagu 6, 14 
Västergård, Korsnäs, Nagu 21, 27, 28 
Västergård, Kvivlax, Nagu 18 
Yli-Uotila, Tövsala 17 
Öregrund, Sverige 7 
Östergård, Kirjais, Nagu 10 
Östergård, Klobbnäs, Nagu 7, 8 
Östergård, Kvivlax, Nagu 27, 28, 29 
Östergård, Lökholm, Nagu 21 
Östergård, Sellmo, Nagu 6, 9 
Östergård, Utö, Korpo 26 
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Hemman By Socken Sida 
    
Degerö gård  Helsinge 3,6 
Marudd Botby Helsinge 4 
Nygrannas Kyrkby Helsinge 6 
Fallbacka Mellungsby Helsinge 5, 6 
Backmans Nordsjö Helsinge 4 
Marielund Nordsjö Helsinge 5 
Porslax Nordsjö Helsinge 4, 5 
Rastböle Nordsjö Helsinge 5 
Skata Nordsjö Helsinge 4, 5 
Lassas Tali Helsinge 4 
 Villinge Helsinge 3, 5 
    
Backas Björkö Houtskär 8, 9, 11, 12 
Ers Björkö Houtskär 9 
Fransas Björkö Houtskär 8 
Lillpist Björkö Houtskär 8, 9, 10 
Staffas Björkö Houtskär 6, 9 
Storpist Björkö Houtskär 8 
Knuts Mossala Houtskär 11, 12, 13 
 Mossala Houtskär 10 
 Näsby Houtskär 9 
 Saverkeit Houtskär 9 
    
Norrgrannas Björkö Korpo 22, 24, 25, 26 
Lassas Jurmo Korpo 24, 26, 27 
Nybondas Jurmo Korpo 27 
Östergård Utö Korpo 26 
Grodas Västerkalax Korpo 22, 23 
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 Anisor Nagu 14, 17 
 Antböle Nagu 28 
Norrgård Berghamn Nagu 21 
Mellangård Biskopsö Nagu 5, 7, 8 
 Biskopsö Söderby Nagu 11, 17, 18, 19, 20  
Södergård Biskopsö Söderby Nagu 7, 17, 18, 19, 21 
Södergård Borstö Nagu 21 
 Druckis Nagu 8, 9, 11, 14 
 Ernholm Nagu 17, 18 
 Finby Nagu 10, 11 
Storgård Grännäs Nagu 10, 11, 15 
Södergård Grännäs Nagu 9, 10 
 Gyttja Nagu 10 
 Hangslax Nagu 10 
Kutuli Hangslax Nagu 13 
Sandnäs Hangslax Nagu 10 
Skräddars Hangslax Nagu 14, 15 
Västergård Hangslax Nagu 14 
Norrback Haverö Nagu 10 
Lalax Högsar Nagu 14 
Gammelgård Högsar Nagu 17 
Hanknäs Högsar Nagu 17 
Tatila Högsar Nagu 15, 16 
Vansor Högsar Nagu 14 
Taiplax Innamo Nagu 9 
Västergård Jälist Nagu 6, 14 
 Kirjais Nagu 13 
Södergård Kirjais Nagu 10 
Östergård Kirjais Nagu 10 
 Kivis Nagu 3, 6, 13, 14 
Östergård Klobbnäs Nagu 7, 8 
 Kopparholm Nagu 21 
Västergård Korsnäs Nagu 21, 27, 28 
 Krok Nagu 11 
Grannas Kvivlax Nagu 28, 30 
Västergård Kvivlax Nagu 18 
Östergård Kvivlax Nagu 27, 28, 29 
 Käldinge Nagu 15, 30 
Mellanstugu Käldinge Nagu 14 
 Laggarnäs Nagu 8 
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Östergård Lökholm Nagu 21 
    
Grannas Mattnäs Nagu 15, 16, 27, 30 
Mannila Mattnäs Nagu 13, 15, 30 
Sutars Mattnäs Nagu 17, 18 
Nystu Mielis Nagu 3 
Kallvik Nötö Nagu 21 
Norrgrannas Nötö Nagu 21, 23 
Södergrannas Nötö Nagu 21 
Björfall Prostvik Nagu 14 
Norrby Mars Prostvik Nagu 14 
Norrby Prostvik Nagu 10 
 Prostvik Nagu 11, 13 
Jäggas Risis Nagu 28 
Norrgård (=Skarpas) Risis Nagu 28, 29 
Skarpas (=Norrgård) Risis Nagu 28, 29 
 Sandholm Nagu 22, 23, 24 
 Sellmo Nagu 10 
Östergård Sellmo Nagu 6, 9 
Södergård Sexnappa Nagu  14 
Blandas (=Släters) Sommarö Nagu 13, 14, 15, 17 
Släters (=Blandas) Sommarö Nagu 13, 14, 15, 17 
 Stenskär Nagu 22 
Dåsas Strandby Nagu 19, 20 
Storgård Strandby Nagu 29 
 Toras Nagu 2, 3, 6, 7 
 Trunsö Nagu 8, 21, 22, 23 
 Vandrock Nagu 2, 6, 7 
 Vikholm Nagu 14 
 Vikom Nagu 3 
 Vikperä Nagu 27 
 Vinappa Nagu 17 
Norrgård Väcklax Nagu 7, 8 
Pärä Väcklax Nagu 14 
Smedas Väcklax Nagu 14 
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Nedergård Garsböle Pargas 10 
Sandnäs Kopparö Pargas 10 
Uppgård Kopparö Pargas 10 
    
 Samsaari Rimito 9 
 Börstil Sverige 7 
 Öregrund Sverige 7 
 Yli-Uotila Tövsala 17 
    
Släktnamn    
    
Blomqvist   8 
Elg   10 
Granholm   7 
Höök   30 
Korsström   7 
Lassenius   4, 5 
Lindberg   15 
Nordqvist   14 
Norrback   9 
Palmqvist   5 
Palmroos   3, 5 
Sandell   7 
Sandström   10 
Schulman   5, 6 
Sederström   3, 5, 8 
Släthår   9 
Svanström    2, 3, 4, 5, 6, 7 
Söderström   7, 17 
Winberg   6 

 
 
 


