avlssa.
ksemaan
ksi hiin
r pii6s.ava taSamoin
.e. Mes.rs. Sen
'tta: ei
. Isdl:se asiL. Sundrumalas.n, sulian viePoika
rcIiislt
:onensirksi po-kaa takaa po-ukseen.
rinen ja
Itettava
:d eroti

naatA
+^l,l

^i

lkenijaa
;i ottaa
rcstarin
s poika
- mesEaLsdllien
I

affA

li pd?itI saada
itteeksi
starille
r kisiil. arvosyit. Mitei
r1e tie1i 1ahu. Edelitzi kohIom-nirni
ikirjoipelkkei
i toisen
aan o1i
ii siten
[n SundlVuoteen.
bsa hiin

Erkki

Sarkki

JOHAN

FREDRIK

SUNDBLOMIN

Johan Fredrik
Sundblomin ilmaantuniKuparisenen asiakirjoihin
on arvoitus.
pen kisdllind
hdnet
liiytiid
Tampereen
Heinet kirjoitettiin
Tamseurakunnasta.
pereen klrkonkirjoihin
08.04.1847 nerTurusta.
Tarnpereelta
kinndlld:
tu11ut
L4.02.1848 Krishiin otti
muuttokirjan
Hdn lienee
kulkenut
tiinankaupunkiin.
useissa kaupungeissa, nutta 04.01 .1850
hdnen merkittiin
Tamtulleen Vilpurista
pereelle . Kes?illei 16 .06. 1850 hZin oli
25 vuotta.
Tarnpereen klrkontaytt:inyt
kirjoihln
o1i ndet rnerkitty syntymiiaikaja paikka 16.06.1825 Nykarleby. Tampejuhlittu
voimalliree1la
tapausta
oli
Seuraavan piiiviin kohdalle papinsesti.
ttfylleritr.
kirjaan
o1i merkitty
Merkinte
seurasi hdntd vielZi Turun kirkonkirjaan.
Palattuaan L9.I2.1850 vaellukseltaan
hdn
llrnoittautui
Turun ruotsalaiseen
seurakuntaan.
Avioliittoon
Sundblom vihittiin
vuon*
BAng,
na 1853. Vaimo o1i l{ilhelmiina
vihkimishetken
mukaisen Turun kirkonkirjan ja mycihempien kirkonkirjamerkintdjen mukaan syntynyt 03"03.1826 Tammelasjdlkeen
Vihkirnistapahtunan
sa.
alkoi
Sundblorneista Turun ruotsalaisessa
seurakunnassa sddnndllinen
rippikirjan
aukeama. Perhe kasvoi.
Johan Konrad, p€rheen esikoinen,
ne1syntyi 12.II.1853,
jdd vuotta mydhemmin, 02.10.1857, tytdr
Alma Vl1he1mina.
Eriidssd vaiheessa Turussa perheen apuna oli
vaimon sisar,
jonka
Erik
kirkonkirja
tiesl
olevan
BSngin tytiir
Tanrnelasta.
Tdmdnhdn pitiiisi
o11a tZiysin asianMutta kun tiedustelin
mukaista.
Uudenlisetietoja
kaarlepyyn
seurakunnasta
Fredrikistd,
Johan
vastauksen:
sain
joko syntymiiaika
poika ei
on vdiird tai
ole syntynyt Uudessakaarlepyyssei.
Todellakaan
el Uudenkaarlepyyn kaupukiseurakunnan eikd edes maaseurakunnan
kastekir iassa o1e 16.06.1825 merkintdd

ARVOITUS

yhdestiikZidn syntyneeste,
ei liihipiiiviniikZiiin. Johan Fredrik-nimisid
kastettuja
(5v.
on kyrnmenen vuoden markinaalilla
tai
5 v.
ennen vditettyii
synt . piiivii5
Itse
Sundblornsen jrilkeen)
vain pari.
nimed ei tapaa koko Uudestakaarlepyystd.
Onko siis
syntymdaika ja -paikka
virheellisesti
merkitty
e1i poikaa olisi
etsltteve
muualta
kuin
Uudestakaarlepyystd?
Vaikka Turun kirkonkfi
iassa ei ennen
Sundvuorra
1850 tunneta .l<i'triri. Fiedrik
blomia, niin Turun kuparisdiJan kisd111en
-r:r-i - i^^^^
rnsimmdinen
E
merkintd
vrl
PddKar
-ld>Jd
27.12.1845, jonka mukaan nuori kis5111
Johan Fredrik Sundblom o1i liisnii kokoukoma nimisessa. Vakuutena o1i kisiillin
Kiislala on selvdii ja stiiinncilkirjoitus.
kuka lieneekin
antanut
hiinelle
1istd,
luku- ja kirjoitustaidon
opetusta. Mesmelkoitarin
omat merkinniit
ndyttdviit
harakanvarpailta
silta
.
Ennen kisiillineytette
Johan Fredrikin
o1i pitrinyt pa1ve1la oppipoikana. Ammatyleensd
tikoulutuksesta
tiedemme, ette
noin 14 vuoden idssd kdsity6liiisarnmatjonkun
pyrkivd
poika jarjestettiin
tiin
mestarin
1uo oppipojaksi.
1700-1uvun
alussa annettu asetus neiiiriisl, etta pojan puolesta o1i esitettdvd
naistraatin
laatima
Ndin siind
syntyperatodistus.
tapauksessa,
ettd hiin o1i kaupungista.
Jos hiin o1i maalta. tarvittiln
kihlakunlaatima
syntyperetodistus.
nanoikeuden
Todlstus osoitti,
ettd oppipojaksi pyrja
puolin
kelvollisten
kivri oli
kaikin
Avirehellisten
vanhempien aviolapsi.
lasten
syrjintd
oli
epdoikeuottomien
denmukaista. Mutta tavoitteena
oli v51tankaruudella
kaikkea,
tiiii pedanttlsella
mist?i koituisi
viihdisintdkddn
varjoa kdkunnialle
tai arvo11e.
sityiiliiisammatin
Stidntiijen mukaan oppiin tultaessa
o1i
tehteva sopimus pojan holhoojan ja mesvii1i1lei. Useissa tapauksissa mestarin
19

pldatti
tari
tuolloin
oikeuden lyhyen
pojan soveltuvuutta
amaikaa kokeilla
1opulmattiin,
ennen kuin hdn sitoutui
lisesti
ottamaan tzimdn. Turussa seppien
koealka o1i
ammattikunnassa oppipoikien
Vuocien 1669 amnattikuntakaksi viikkoa.
asetus sal1i
kahden kuukauden koeajan.
Kupariseppdin ammaLtikunnan kirja
ei
kerro 1840-luvulta
mitddn. Slvun laidassa on lyhyt maininta:
amrnattikunnan vanhirunan C. Granqvistln
aikana tdhiin kirjaan ei mitddn tilejd
tehty eikd viety
joulukuun 10 pdivddn 1857. Sama toteamus
o1i jo aikalserunan vanhimman ajalta.
Vuonna 1845 Johan Fredrik o1i 20-vuo- koLnea vuotta
0pplpoika-aikanaan
tias.
ennen vuotta
1845 - hiin oli
tdyttdnyt
16 vuotta,
eli hdnestd oli pitdnyt makja hiinet oli
ilmoitettu
saa henkiraha
Turun henkihenkikirjoitusluetteloon.
kirjoituksessa
1845 kupariseppdin
anmattikunnan vanhirnmalla Carl J. GranqvlstSind
i11a o1i o1lut neljd
opplpoikaa.
vuonna henkikirjoitukseen
merklttiin
amrnattikunnan vanhimman oppipoikien
sukunimetkln.
Gustaf Sundstrcim, Carl Dunderberg, Anders Andersson, Johan Sander,
Carl Lindholm oppipojista
sekd klsdlllt
Johan Lindeman, h/i1helrn Palrnroos, Carl
Gustaf Fredman ja Johan Fredrik
Lillman
avustivat
ammattikunnan vanhinta vuonna
1842. Luettelon
Johan ei olekaan Sundb1on. Tdmd ei siis o1e ollut
amrnattikunnan vanhimman taloudessa.
Tarkkaa tietoa Sundblornin olinpaikasta ei voi saada, koska vuoden 1842 henkikirjoituksessa
toisen
kupariseppiimesE.J. Alanderin oppipojat
tarin
on malVuonna 1845
nittu
vain
ristimdnirnin.
yksi o1i Johan,
Alanderin
oppipojista
vuonna 1842 oli o1lut kaksi Johan-nimisNdiden joukkoon
voisi
td
oppipoikaa.
mahtua Sundblomkin.
Huomattakoon, etta
ja
mydhemmin, kun Johan Fredrik
asui
toini
kisdllinii
Turussa hen asui Alanderin
Alanderilla
ornistamassa talossa.
parempien iho1i paitsi
asuintaloansa
misten puo1e1la mycis talo n:o 101 Pohjoiskorttelissa.
Ttihein taloon
Alander
sijoitti
kisdllejd
asumaan. Sie11d aikanaan asuivat myds Sundblom ja hdnen perheensd.
Oppisopimus o1i asetuksen rmrkaan ilmoitettava
ammattikunnan vanhirnmalle ja
sopirnus immatrikuloitava
ammattikunnan
kirjoihin.
Saman asetuksen rm:kaan oppiKupariseppiiin arnaika o1i" 3-5 vuotta.
mattikunnan kirjamerkinti5jai
ei ole ole-
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massaa. Ei o1e siis
tarkistettavissa.
joutui
juoksemaan
0pplaikana
oppipoika
kaikilla
rnestarin asloi11a.
Aluksi hdn
pii6sei
varsinaisj-in
ammattitehtdviin
sytkiidn.
Oppipojan puolesta oli annettava tapoika jdtd rnestaria. Samoin
kaus, ettei
tarvittj-in
takaus vahingon vara1le. MesSen
tarin
kuului
antaa amnattiopetus.
pojan siveytte:
Iisiiksi
hiin valvoi
ei
peluuta, ei nopan heittoa.
kortin
Isdllinen kuri valitsi.
Poika o1i itse asiassa nestarin rnielivallan
alainen.
Sundblomin perimetieto
kertoo, ettei humalassa ollut mestari kirjoitti
viestin,
su1ki sen kuoreen ja ldhettl
oppipojan viepoliisikarnarille.
Poika
mddn kirjeen
poliisit
toimi- kdskyn mukaan. Kamarilla
luettuaan,
komensinaurahtivat
kirjeen
penk1l1e, yksi povat pojan vatsalleen
liisi
irrotti
vyd,nsd ja 1dtki poikaa takamuksille.
Kirjeen
viesti:
antakaa poja1le selkdsauna.
Tdmeikin kokemus kuului
kasvatukseerr.
ja
Pojan o1i opittava
olemaan kuuliainen
rnestarille
kunnioitettava
uskollinen
mestaria.
Silloin
mestarl ei hdntd erotpaeta
taisi.
Mutta poikakaan ei saisi
mestarin
1uota.
Jos hdn niin
tekisi,
kohtaisi
hdntd rangaistus.
Jos pakenijaa
ei tavoitettaisi,
ei kukaan saisi
ottaa
palvelukseensa.
karkulaista
Ero mestarin
palveluksesta
seuraisi
heti,, jos poika
varastaisi
mestatai muuten hdvittdisi
rin omaisuutta.
Tiediimme Turun kuparisepdn kisiillien
perusteella,
kirjan
merkintdjen
etta
Johan Fredrikin
oppipolka-aika
o1i pddtpiti
27.I2.1845.
Kisdllin
tynyt
saada
todistus
mestarilta.
Oppiajan pd5tteeksi
hdnen hdnen oli toimitettava
mestarille
Sddntcijen mukaan klsdltynnyri
olutta.
likokelaan
tdytyi
amrnattikunnan arvosteltavaksl
tehdd jokin ammattityb. Mitd
ei o1e tieSundblomilta o1i vaadittu,
dossa. Mestarin
velvoitteena
o1i 1anjoittaa
puku. Edelvasta valmistuneelle
leen kisiillit
vaativat,
ettd heitd kohdeltlin
herroina.
Ainakin Sundblom-nimi
henkikirjoiilrnaantui
arkikdyttb,cinkin,
ym. Eneiai ei
pelkkd
riittdnyt
tukseen
Johan.
Kisd11i11ei o1i oikeus siirtyd
toisen
palvelukseen.
mestarin
0ikeastaan
o1i
suotavaakin,
ette
hdn avartaisi
siten
amrnattlkokemustaa. Valrnistuttuaan
SundTurussa seuraavaan vuoteen.
blorn viipyi
Kuparisepiin
kisiillien
kokouksissa
hein

o1i 15snd 13
tii ovat nimil
Keviittalvr
vae11ukselle
reen kirkonk
n51lii: tullut
moitusmerkinj
Tarnpereella
tukseksi
o1i
linkj.rja.
T
ja
muuttosddnniilliset
tdnsd uudell
seremonioisti
tiinko
niitd
sii - varsinki
kaupunkina
ulottumattom:
Tampereen
blomin
henk
-paikka
- se
niii - ynnd lt
kaupunkiin, (
Tampereelle
kuun.
Tiimdn
o1i esittdny
rakunnassa,
ki-rkonklrja
blomin.
Vaelluksel
poikennut Tu
kirjaan
o11
kisZillin
J.
Ndin slis Ta
kiin natkatel
sa. 27.I2.I8
kokouksessa,
hdn ei o11ut
pddkirjassa
ettd J.Fr. i
30 kopeekkaa
1in valnistu
maksettu. 29
kouksessa,
ja 27.I2.185
1853 sanoin.
tiin
tilaus
- ndin ilmer
painetuista
r
pdn kisdllie:
27.O4.1854;
01.1857; 15.
na tulokkaani
Erik Sundblo
sessa.
!8.12.185
run kokoukse
detdiin, ettd

ssa.
naan
hdn

Eanoin
MesSen
:ei
sd1asiundlassu1vieoika
isit
nsipoEapoeen.
nja
tava
rotaeta
isi,
ijaa
ttaa
arin
oika
sLd-

lien
ette

eataada
eksi
i11e
sd1vos-

Mite
tie1ahde1kohnimi
joilkk€i
isen
o1i
iten
undhdn

oli 16snii 13.06.1846 ja 28.I2.1846. Srita ovat nimikirjoitukset
vakuutena.
Kevdttalvella
1847 Sundblom lehti
Tampevaellukse11e.
H'dnet kirjoitettiin
reen kirkonkirjoihin
08.04.1847 merkinnd11d: tu11ut Turusta. Turusta rmruttoilEhke
moitusmerkintdii
en o1e ltiytenyt.
Tampereella
muuttoilmoiensimrniiiseksi
tukseksl
olj- riittdnyt
Sunblomin kisiillinkirja.
Tampereelle
muuton jdlkeen
ja
muuttosaapumisilmoitukset
ovat
Kis511ei11d oli omat sddnsddnndlliset.
paikkakunnalle
tcinsd uudelle
saapumi-sEri
seremonioista.
asia otr, noudatettiinko
ni-itd endd 1800-1uvun puolivdlissii - varsinkaan Tampereella, joka vapaakaupunklna
oli
amnattikunta-asetuksen
ulottumattomissa.
Tampereen kirkonkirjassa
on Sundja
blomin
henkilijtiedot:
syntyndaika
-paikka
- sen sijaan
ei vanhempien nimid - ynnd 14.O2.1848 muutto Kristiinankaupunkiin, 04.01.1850 rmutto Viipurista
Tampereelle ja
19.12.1850 muutto Turkuun. Tdmdn muuttoilmoituksen
Sundblom
Turun ruotsalaisessa
oli
esittdnyt
seurakunnassa,
Turun
koska tdstd
alkaen
kirkonkirja
tuntee Johan Fredrik
Sundblomin.
Vaelluksellaan
Sundblom oli
vii1i11?i
poikennut Turussa. Turun klsiillien
pddkirjaan
o1i merkitty
25.O2.1848 vanhan
kisdllin
J.Fr.
Sundblomin
1dsnZiolo.
Ndin siis
Tampereelta Kristilnankaupunkiin matkatessaan hdn o1i kdynyt Turrussa. 27.12.1850 hdn ei ol1ut kisdllien
kokouksessa,
vaikka muuttokirjan
mukaan
hdn ei o1lut endd Tampereella. Kisd11ien
pddkirjassa
25.02.1850
merkintd,
o1i
(3 ruplaa
ette
J.Fr.
Sundblomin velka
30 kopeekkaa) oli maksettu. ftka kisdljuhlinta
1in valmistumisen
o1i silloin
maksettu. 29,12.1851 ldsnd kisdllien
koja
kouksessa,
26.07.1852
06.09.1852
j a 2 7. 1 2 . 1 8 5 2 j a 0 9 . 0 8 . 1 8 5 3 j a 2 7 . I 2 .
1853 samoin. V€ili11a Sundblom l6hetettiin
tilaustijihin
Turun
ulkopuole1le
- niiin j-lmenee Sundblomin Konrad-pojan
painetuista
muj-stelmista. Turun kupalsepdn kisdlli-en
kokouksessa hiin o1i ldsnd
27.O4.1854; 01.02.1855; 26.O7.18562 24.
01.1857; 15.08.1857 ja 27.O2.1858. ltutena tulokkaana oli lisdksi
toinen kis2i1li.
Erik Sundblom mukana 27.02.1858 kokouksessa.
18.12.1858 J.Fr. Sundblom ei olut Turun kokouksessa, merkintd puuttuu. Tleettd hdn o1i saanut urakan kordetdiin,

jata
Tammelassa Forssan puuvillatehtaan
Muutto oli merkitty
Tanrnekuparikatto.
lan kirkonkirjaan
26.1O.1858. Koko perhe
vaino Wilhelmiina
seke lapset Konrad ja
Alma seurasivat
Esko
mukana. Professorl
Aaltosen vanhan Forssan kuvauksessa kerkdyhtin piLdjiinrdiitdlin
miikistd,
rotaan
joka oli ollut
jo rddtdhajoamaisillaan
vielii
1in aikana, mutta siind
asui aikansa kupari-seppd Sundblom. Oleskelua
Forssassa kesti
vuoden 1859 y1i. Vuonna
1859 Sundblom ei ol1ut ldsnd kisdllien
joutui
Perheen iiiti
nenekokouksessa.
IiShdeteos
mddn Turun liiiininsairaalaan.
- Konrad-pojan muistelmat
- ei kerro,
vai oliko
kysymykoliko
sairaana iiiti
perheen
tyttdren
sairaalahoito
sessd
(jossakin
vaiheessa telte
oli amputoitu
vai oh,ko syntymiissii peroikea jalka)
Tammelan kirkonheeseen kolmas 1apsi.
Forssan tehtaan vdestdn merkinkirjassa
Tamnijissd mainitaan,
ette Turusta tuli
melaan 26.IO.1858 Johan Fredrik Sundblon
16.06.1825 Nykarleby seke vaimonsa
s.
Wilhelmina Bdng, s. 03.03.1826 Tammela
ja
heidein lapsensa
Johan Konrad,
s.
12.11.1853 Turku, Alma WilheLnina, s.
ja
Adolf
Fredrik ,
02 . 10 . 1 857
Turku
s. 24.O7.1859 Tamnela. Takaisin Turkuun
perhe muutti 04.02.1860.
Turussa kis511ien
kokouksessa Sund25.O2.1860.
01eske1u Turussa
blom o1i
- perhe asui pohjoisessa kaupunginosasjokke eikd kaupunsa - siis toispualell
- jiii hetkelligin parenmalla puolella
Taaseksi. Turusta Sundblomlt rmuttivat
vakava1intehtaa1le.
Sie1ld perhe eli
raisen
tuntuisesti,
mi-kdli on uskominen
Konrad-pojan
Talouteen kuumuistelmi-a.
1ui
lehmd, ehkd muitakin
kotieldlmid.
Mutta Taalintehtaallekaan
ei jiiiity pysyviisti.
Perheen diti
Tammeoli syntyisin
- siitdkijhdn
johtui,
perhe
lasta
etta
Tammelaan. Tel1e
muuttl
tolstamlseen
jiiiity
kertaa
el
Forssan tehdaskyliidn.
Perhe sai omistukseensa oman rntikin. Konrad-pojan
kertoman mukaan se ei ollut
tilava,
mrtta kuitenkin
viihtyisd.
Vuonna 1861 Turun kuparisepiin kisdl1ei11d oli ol-lut kaksi kokousta (09.03.
ja 15.03.),
samoin vuonna 1863. Mutta
Sundblomin nimikirjoitusta
ei eniid pddkirjassa
ole. 1860-1uvu11a ammattikuntalaitos
sliStiimS. Kdei o11ut eniid lain
sai
vapaammin valita
tyijsityd'ldinen
paikkansa.
Johan Fredrik
Sundblom toimi
itseniiisenii
nyt
mestarj.na
suorittaen
Tammelassa.
tilaustiiitd
LI

1866-1867 maata koettelivat
ankarar
nSlkdvuodet.
Sundblomit
eivdt
ndkbjiiiin
kdrsineet
suoranaista
ruoan puutetta.
Huonona aikana kenties sentean tilaukser
vdhenivdt.
Perheen kuopuksen rnuistelmisluernme, ettd
ta
kiertdrnddn
ldhteneet
pysdhtyivdt
kerjdldiset
kuparisepdnkin
mdkin 1uona, pyysivdt
saada tyydyttdii
ndlk6dnsd jeitesangosta 1dytdmi1155n ruoka-ainei11a.
Siihenkin
ndlkSlset
olivat
tyytyneet.
Perheen diti
Tamo1i sils
syntyisin
melasta. Tamrnelan kastekirja
tuntee yhden l/i1he1minan, jonka isd olisi
Erik.
Mutta tdmd tytdr
01i nerkitty
aviottomaksi. Aiti
o1i 26-vuotias itsellisnaija isdksi
nen piika
Liisa
Matintytdr,
o1i ilrnoitettu
muuan renki Erik,
kotoiPernidn
WlheLninan
sin
seurakunnasta.
syntymdaika o1i
03.02.1825,
ei
siis
03.03.1826 tdsmdisi.
Wilhelminan riidin
asuinpaikka
Tammelan Kauklahti.
o1i
Kauklahteen
Sundblomit asettuivat
asumaan. Koska Wilhelmina-eidille
oli useita sisaria,
niin Erik-isii
oli oleskellut
pitenpeen
Kauklahdessa.
BSng nimed ei
Tarnmelassa kirkonkirjaan
viety,
ennenkuin tyttiiret
kAvivat piikomassa Turussa. Saisiko veittee,
ettii piiat
tulivat
ja aikanaan
Turkuun vai1la muuttokirjaa
tehtiin
suullisesti
ilmoitus
kirkonkirjaa varten, kun entiseste
piiasta
tuli
turkulainen kisdl linvaimo.
Aiernpien kolmen lapsen lisdksi
perheeseen
syntyi
mycihemmdlld Tammelan
kaudella vield kaksi lasta:
Anna 2I.12.
1866 ja Lyyli (Lydia Sofia) 21.05.1873.
Tammelassa Johan Fredrik
Sundblornin
pSivdr piiiirryivdr
04.02.1890. Hdn o1i
silloin
eldnyt 64 vuotta 7 kuukautta 18
pdivii6
ihnoitetusta
syntymiiajastaan.
Vaimo Wilhelmina
kuoli
05.01 .1903 76
vuoden 10 kuukauden 2 piiiviin iiissd i1moitetusta
Sundblorn-nimi
syntymeajasta.
jiii
perinnciksi Lounais-Hdmeeseen ja aikanaan suomennettiin Suvensalmeksi. Vain
yksi sukuhaara o1i uskollinen
alkuperiiise1le nime11e. Sekin tosin sammumassa.
Selvittdmdttd
mistd Sundon vie1d,
Ahvenanmaalta
blom-nimi
on kihtiiisin.
Sundista oli
Turkuun tdd115 niktul1ut
karimestariksi
kohonnut Sundblom, jo11a
ei ndytd o1leen yhteytte
rneiddn kupariseppaamme. Vuonna I82I
o1i
Sundissa
otettu
kaksi
avioliittoon
kuulutusta.
pitdjdnsuutari
Toisen otti
Sundblorn, joka avioitui
lukkarin
tyttdren
kanssa.
Toinen kuulutettu
oli renki Fredrik Gab,t

joka
itseddn
Sundrielsson,
kutsui
ja joka aikoi avioitua
26.O3.
blomiksi
piika
lB2L
Anna STina Johansdotterin
pitdjiin
Rengille
kirkonkirjan
kanssa.
mukaan sukunimi o1i tarpeeton,
siten kai
lisiiys:
sig
on
tulkittava
"kallande
Sundblom". Gabriel
niikyy o11een harvinainen nim; renki Fredrikin
isdksi sopii
vain eron saanut sotamies Gabriel Flink.
ja tZimdn vaimolle
Flinkille
l4aja
Gabriel
Pehrsdotterille
syntyi 27.O3.1786 Sundin
joka ksteessa sal
poika,
kciyhiiintalossa
nirnen Fredrik.
Piika Anna Stinan isd o1i renki Johan
ja tdrndn
Carlsson.
Johan Carlssonille
vairnolle Anna Lena Johansdotterille
oli
joka kastetsyntynyt 18.05.1803 tytdr,
Anna Stinaksi.
tiin
Mite
Fredrik
syytd
Gabrielssonilla
- sotilasnimi
ei periytynyt,
koska Fredrik ei seurannut isddnsii sotilaan
ammatissa - oli kutsua itseddn Sundblomiksi?
Sundblomien alkukoti
on Fd'g1on piteiji{
Ahvenanrnaalla. Yksi o1i Sommardn kyleisjoka o1i 5/16 manttaalin
sd Mellang8rd,
ta1o. Toinen oli Sonbodan kyliissd NorrMite
syytti
Fredrik
Gabrielssonilla
- sotilasnimi
ei periytynyt,
koska Fredrik ei seurannut isddnsii sotilaan
ammatissa - o1i kutsua itseiiiin Sundblomiksi?
Sundblornien alkukoti
on Fiigliin pitiijii
Ahvenanmaalla. Yksl oli Sommarcjnkyldssii Mellang8rd.
Se oli
23/64 nanttaalin
ta1o. Toinen Sonbodan kyliissii NorrgArd,
joka oli
Kolmas
5/16 manttaalin
talo.
oli saman kyldn 011as. Kaikkien isdntiind
o1i joku Sundblom. Noin 60 vuotta ede11d
jeilkeen henkikirrnainitun
kuulutuksen
joitus
tunsi Fiiglcisse paitsi
rnainittujen
talojen
Sundblom-nirniset
isdnndt
vie12i
Daniel Sundblomin Henriks-nirnitorppari
jonka nimi oli Hansel1ii ti1a11a piian,
na Sundblon.
Sonbodan kyldn
Pellaksen
tilal1a
asui
silloin
laivuri
Michel
Sundblom. Erikseen maksoi henkirahan talollisen
tytdr Augusta Sundblom.
Entd jos vuonna l82I
renki
Fredrik
pestautui
Fziglcin
Sundblom avioiduttuaan
ja otti
pitdjdssd
laivaan
vainonsa apuhenkilbksi
1aival1e mukaan. Keveitkesdlld
1825 - neljd
vuotta myiihemmin - hei ehkd
teki
samoin. Aviopari
ol1si
sils
o1lut
purjehtimassa
Pohjanlahden
rannikolla,
kun oltiin
Uudenkaarlepyyn satamassa ja
Laivan
vainon
aika
koitti.
liihtiessii
jdlleen
nerelle
siihen ei ehditty
noutaa
pappia, kapteeni antoi hatekasteen. Poisiin kairna Fredrik.
Nirnen
iasta tehtiin

eteen lisd
kaksi merk
s a i s i luon
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Konrad Sun
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Sundblom,
Hdmeenlinnr
Erkki Sarkl
eliimd, Esi
sama, Turu
1857, Esiv'
Turun Suku

rnd-

.03.
erin
ijdn
kai

eteen lisattiin
vielii Johan. Syntymdpaikaksi merkittiin
Nykarleby. Niiin ongelma
saisi luonnollisen
selityksen.
Tdrkeintd

on lijytdd Johan Fredrikin
rippikoulumerkintd.
Siind yhteydessii saanemme tarkistuksen perhetietoihin.
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Turun ja Porin 1ddnin henkikirjat
1842,
1845, 1863, 1879 Turun Maakunta-arkisto

Carl v. Bonsdorff, Abo stads historia
(Handtviirkarens utbildning)
s. 554-63I,
Helsingfors 1904

Turun kuparisepdn kiseillien
1866, Turun kaupunginarkisto
gare gesiillernas
hufvudhok;
gesdllernas
Creditbok )

Konrad Sundblom, Tositapauksia
eriiSn
juomarin eldmeistti, Kaiku-yhdistyksen
kokouksissa Tamrnelassa lukenut Konrad
Sundblorn, Il'dmeen Sanornien kirjapaino,
Hdrneenlinna 1890, 48 sivua

Kuparlseppdin ammattikunnan tilikirja
(Kopparslagareiimbetet
Riikenskaper),Turun
("Under Kopparslagar
Kaupunginarkisto
Alderman C. Granqvist tid har icke n6gon
Rdkenskap blifvit
givet e11er infijrt
tills
den 10 Dec 1857 i denna bokenr')

Erkki Sarkki, Erddn puuhakkaan miehen
eliimd, EsivanhemmaL L/ 1986
sama, Turun kuparisepiinki.sdllit
1848 ja
1857, Esivanhemmat 1989,
Turun Sukututkijat
ry:n julkaisu

kirjat
1825(KopparslaKopparslagar

Fiigliin, Sundin, Tampereen ja Uuudenkaarlepyyn kirkonkirja
koplot Valtionarkisto
Virkatodistuksia
Uudenkaarlepyyn

Tammelan, Tampereen ja
kirkkoherranvirastoista
,?

