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Epilogi

Liihtokohtana sukujuurien jtiljitttimiselle oli peri-
mitieto "vallooneista", vanhan Lutherin Huspos-
tillan kansilehden nimet ja l960Ju-vulla tehdyt
ensimmiiiset sukuselvitykset. Niiistii loytyivat ni-
met Blomberg, islni aikaisempi sukunimi, Strrlm-
berg, Hjerpe ja Dufua, joille yhteista oli ammatti
ruukkiseppii, joko hienotae- tai vasarasepp4.

Mita pitemmiille l980luvulla kdynnistyneet
selvitykset eteniviit sen enemman tuli vastaan sep-
piii. Pojat seurasivat isiensd jiilkia ja seppiisuwt
menivit naimisiin keskendiin. Mutta mita olikaan
jAljittaa nuoria oppipoikia ja sepiinstillej0, jotka
vaihtoivat mestaria ja ruukkia. Ja mestaritkin oli-
vat kysyttyjii. Heitii ruukkien omistajat siirsiviit
ruukeistaan toiseen. Monet seppiisuvut siirtyiviit
Ruotsista Suomeen, parhaita jopa salakuljetettiinl
Ente keitA olivat "valloonit" ja l0ytyyk0 Liivin-
maalta muuttaneen nuoren pakolaisen tausta.

Seppdmestari Carl Pet. Blombergin
jiilkeliiiset

Nuori sepiinkisiilli Carl Eric Blomberg tuli Fiskar-
siin vuosi sen jiilkeerq kun Fiskarsin uusi hieno-
taepaja otettiin ktiyttOon eli v. 1844. Ruukin-
omistaja Julin oli kdynyt useaan otteeseen Ruot-
sissa houkuttelemassa taitavia puukkoseppiii toi-
hinsii. Eskilstunan vapaakaupunki oli oivallinen
paikha hakea tyrivoima4 silli siellii oli runsaasti
erilaisia puukko- ja veitsipajoja. Seppien kaupun-
ki Eskilstuna oli jo vuodesta 1771. Niinpii esi-
merkiksi vuosina 18ll-15 oli siella 22 seppCt-
mestaria ja 54 kisiilliii. Kaikille taitaville kisiilleille

ei ldytynyt viilttamatta sellaista paikkaa, josta olisi
paiAssyt apulaismestariksi tai seppiimestariksi, jo-
ten muutto oli uusi haaste.

Carl Eric tuli Eskilstunaan puukkosepdlle op-
pipojaksi Hedistii lahelta Kdpingiii l5-vuotiaana.
Hiin oli syntynyt naapuripitdjiissi Malmassa v.
1821. Sekii Hedissii ettii Malmassa oli useita
ruukkeja. Vtihiin Carl Ericin muuton jiilkeen liihti
Eskilstunaan myris hinen pari vuotta nuorempi
veljens6 Per Adolf Han lahti aluksi sorvarin oppi-
pojaksi ja siirtyi siita puukkoseptin oppiin.

Carl Eric tuli ilmeisesti tutun mestarin oppiin,
sillii seppiimestari Norrstrom oli syntynyt Hedis-
sii. Tapana oli ilmeisesti mennd tutulle, mikiili
mahdollista.

Lieko Eskilstunasta Fiskarsiin viihiin aikai-
semmin siirtynyt seppiimestari Holmstrom myos
vaikuttanut Carl Ericin muuttoon. Sama verstas
oli kummallakin ollut. Kerrotaan- etti ruukin-
omistaja Julin haki myos salaa tyOntekijoit0.
Fiskarshan aloitti v. 1843 poytiiveitsien teon uu-
dessa pajassaan.

Carl Ericin isii Carl Pet. Blomberg oli myos
puukkoseppiimestari. Hiin oli syntynyt Tukhol-
massa v. 1792 eli samana vuonna kuin kuningas
Kaarle III murhattiin. Carl Peter kiersi useissa
ruukeissa nuorena oppipoikana ja kisiillinii liihinnii
Malmassa ja Hedissii joissa oli useita pieniii ruuk-
keja. Hediin hiin muutti oppipoikana Fellnings-
brosta, johon puolestaan jiiljet johtavat Sveidistii.

Vierekkiiisissi Vdstmanlandin ja Orebron liiii-
neissd oli kymmeniii ruukkeja ja pajoja useilla
paikkakunnilla. Nuori oppipoika tai kiselli saattoi
siis vaihtaa paikkaa hyvinkin tiuhaan hakiessaan
oppia ja mahdollisuuksia piiiistii eteenpiin.
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Carl Peter Blomberg kuoli Hedissd 69-vuo-
tiaana takanaan kaksi avioliittoa ja kymmenkunta
lasta.

Carl Eric Blomberg avioitui Fiskarsissa 25-
vuotiaana torpparintyttiiren Johanna Lovisa Wik-
strcimin kanssa. Naimisikii vastasi silloista keski-
miiiiriiistii naimisiinmenoikiiii seppien keskuudessa
ainakin Ruotsissa. Eika naimisiin voinut menna
ennen kuin oli vtihint:*in kisrilli. Oppipoikana
joutui olemaan 6-8 vuotta ja kisiillinii viihintiiiin
kaksi vuotta. Sen jiilkeen saattoi pdiistii apuse-
paksi ja sitten apulaismestariksi.

Carl Eric ja Johanna Lovisa saivat 7 lasta, jois-
ta yksi kuoli nuorena. Elossa olevista kolmesta
pojasta jokainen seurasi isiinsa jalanjiilkiii. Van-
himmat pojat Carl Alfred (s. 1847) ja Adolf
Fridolf (Fritiof) (s. l8a9) sekii pojista nuorin
Frans Johan (s. 1856) tyOskenteliviit Fiskarsin
hienotaetehtaalla.

Frans aloitti lokakuussa 1868 ja sai piiiviilta
peruspalkkaa 20 penniii. Tyrlpiiiviikirjan mukaan
Frans Johan valmisti kyniiveitsiii ja linkkuveitsia.
Tuotteista maksettiin erikseen. Oppipoika-aika-
naan hiin kdvi Fiskarsin sunnuntaikoulua 13-
vuotiaana.

Carl Eric Blomberg kuoli ylliittiien tautivuo-
teella v. 1867 vun 45-vuotiaana. Hdnen kattensa
toita olivat pofaveitset ja haarukat. Carl Alfred
ja Adolf Fridolf piintyivet seppiimestareiksi, mutta
nuori Frans Johan jaui oppipoikavuosien jiilkeen
pajan ja muutti Viipuriin ja aloiui rautatieliisen
uran. Siita alkoi uusi rautatieliissukujen kytkentii
tiihiin ptiiviiiin asti. Fridolf meni naimisiin Kle-
mentina Kristina Bdckin (s. 1841) kanssq joka
kuului Biickin seppisukuun ja apet taisivat olla
samalla verstaallakin ttiissii.

Sisarista lda (s. 1852) meni naimisiin puoles-
taan Karl Axel Holmstnimin (s. l85l) kanssa"
joka edusti my6s seppiisukua. Holmstrdmit muut-
tivat Nummelle, jossa oli myos ruukki. Carl
Alfredin poika Karl Gustav (s. l87a) oli myos
hienotaetehtaassa oppipoikana. My6hemmin hiin
muutti Leppiivirralle. Adolf Fridolfin t5rtiir Aina
Kristina meni naimisiin seppiimestari Karl Johan
Nordmanin (s. 1869) kanssa, jonka isii oli hieno-

taeseppAmestari Johan Gustav Nordman G. 1842)
samasta pitiijiistii.

Ruukin sep4t asuivat Fiskarsissa alaruukissa
eli joen portin puolella. Joen toisella puolella asui-
vat muut tyttntekijet eika sinne ollut asiaa, jos
halusi viilttiiii tappeluita. Seppien taloon kuului
"huussi", jossa pidettiin muun muassa lehmiE.
Kestillii lehmat pidettiin yhteislaitumella.

Frans Johan Blomberg l6ysi vaimokseen lllri-
ca Lovisa Strcimbergin (s. 1860 Ruotsinpyhtaal-
lii). Lovisan isii oli Carl Fridolf Stromberg ja aiti
Carolina Levin ja sitii kautta tulee uudet kytken-
nit muihin seppiisukuihin.

Str6mbergien seppasuku

Vuonna 1797 ilmestyi kolme nuorta miest?i Mus-
tioon Karjaalle: Reinhold Stromberg sekii Bliberg
ja Olin. Reinholdin syntymtipaikaksi merkitaan
Liivinmaa ja syntymtivuod eksi 17 77 .

Paikkakunnalle tuloon liittyy useampikin tari-
na, mutta yksi niisti tuntuu luotettavimmalta,
kertoo tiedot koonnut Suoma Sarkasuo ent.
Strdmberg vuonna 7962. Tainan on kertonut
seppti Bliberg.

Sen mukaan sekii Blibergien ettti Strrim-
bergien esi-isiit olivat Ruotsista, keski-Ruotsista
liiheltii Norjan rapa. He olivat olleet aseseppia ja
olivat Ruotsin suurvallan aikana kulkeutuneet
armeijan mukana Baltian maihin. Olivat jtiiineet-
kin sinne palaamatta en66 takaisin emiimaahan.
Kun Ruotsi sitten Suuren Pohjan Sodan aikana
menetti n2imii Itiimeren maakunnat, palasi entinen
maataomistava ylimysto asuinsijoilleen ja rahvas,
ruotsalaiset siirtolaiset mukaanluettuina, joutui ta-
kaisin maaorjuuteen. Pienesttikin niskuruudesta
oli ankarat rangaistukset ja tiimii oli tietenkin
karvas pala ruotsalaisille.

Tarina kertoo edelleen, etti erds ruotsalainen
oli jostakin rikkeestli teljetty jonnekin raipparan-
gaistusta varten, jolloin joukko ruotsalaisia miehia
olisi vapauttanut toverinsa. Miehet olivat sitten
metsii pitkin paenneet rannikolle, varastaneet
siellti jonkun saksalaisen aluksen ja purjehtineet
Suomeen jonnekin Naantalin seudulle. Tiiiillii he
olivat upottaneet aluksen ja hajaantuneet ympiiri
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maata. Niiiden pakolaisten joukossa olisi siis ollut
StrOmberg ja Bliberg ehklipii myos Olirq joka
ilmestyi Mustioon samaan aikaan.

Mikti sai tulanaan Mustioon? Paikkakunnalla
asui mylliiri Eric Strdmberg, jonka alkuperiiii en
tunne. Arveltiin jo aikaisemmin, etta hain olisi
Reinholdin sukulaine4 puhuttiin jopa vanhem-
masta veljestii. Joka tapauksessa Reinhold piiiisi
aluksi tallirengiksi Mustion kartanoon, my0hem-
min htin oli kartanon kuski, sittemmin sahuri ja
mylliiri.

Hiinen poikansa Carl Gustav, syntynyt 1800
Mustiossa, oli Mustion kartanossa Linderien ka-
maripalvelija ja hovimestari. Hiinen kerrotaan
matkustelleen nuoren vapaaherra Linderin kanssa
ympiiri Eurooppaa. Linderien omistamaan Mus-
tion ruukkiin piiiityiviit my6s Hjerpen ja Dufran
seppasuvut.

Carl Gustavin tyt,ir Olga meni naimisiin teh-
dasseurakunnan lukkarin Olinin kanssa, joka kyt-
keytyy niiin jiilleen Strdmbergeihin. Isii Olin oli
suutari. Vanha Olinin pappa, Olgan poika puo-
lestaan kertoi aikanaan toisenlaista tarina4 jota
pidetiilin enemmiinkin vanhojen ukkojen tupakka-
turinana.

Sen mukaan Strombergien suvun kantaisii olisi
ollut jonkun englantilaisen merirosvolaivan ruot-
salaissyntyinen kapteeni, nimeltaiin Strdmsten.
Tiimii olisi vanhoilla ptiivilla rangaistusta vtilUtiiik-
seen asettunut asumaan jonnekin Itiimeren maa-
kuntiin ja ottanut nimekseen StrOmberg.

Joka tapauksessa Strombergien seppiiveri pul-
pahtaa esiin Carl Gustav Str0mbergin pojan-
pojassa Carl Gustavissa, joka syntyi Mustiossa
1847. Isii Carl Fridolf, syntynyt 1823 Mustiossq
oli puuseppii. Nuori Carl Gustav oli naulasepptinii
Str6mforsin eli Ruotsinpyhtiiiin ruukissa. Hiin oli
viilillti Perni<issa Kosken ruukissa. Sieltti hiin lOysi
myris vaimonsa. Ja kuten tapana oli toden-
niikdisesti sepantyttafen. Carl Gustav oli sittem-
min nippuseppii ja perusti my6hemmin Kuohun-
kosken Kimppurauta ja naulapajan 1878.

Carl Fridolfin ryftairen Carolinan toinen puo-
liso oli sepp6mestari Karl Uggelberg Carl
Fridolfin kaksosista LJlrica (s. 1860) ldysi miehek-
seen naapurista Fiskarsista syntyjiiiin olevan hie-

notaepajassa tyOskennelleen Frans Johan Blom-
bergin (s. 1856), joka katkaisi osaltaan seppa-
perinteen. Carl Gustav Strdmbergin pojan Gustav
Hjalmarin (s. 1873) poika Kalle Kustaa Str6m-
berg (s. 1895), sittemmin Sarkasuo, oli Karjaalla
ruukissa. Isii Hjalmar siirtyi Pohjan pitajen Bill-
niisin ruukille, jossa syntyi toinen poika Wilho
Jalmari v. 1897.

Gustav Hjalmar siirtyi mydhemmin PetajA-
vedelle kyliisepiiksi. Wilho puolestaan meni Bill-
niisille sepiiksi. Vuorna 1916 hen liihti setiinsii
Klaes Yrjd Strdmbergin, myrlh. Wirtavuon, ja
veljiensii Kalle Kustaa Sarkasuon ja Viiind Johan-
nes Silosaran seka 60-henkisen komennusryhmtin
kanssa Veniijiille metallitehtaita uudistamaan.
Klaes-setii jai sille tielle. Myohemmin Wilho oli
kiertiiviinii kyliiseppiinii ja lopulta perusti pajan
Petiijivedelle. Wilhon pojat jatkavat tiinii piiiviinii
sepiin tditA Petiijtivedellii.

Jos liittyy Strombergeihin merirosvotarina,
liittyy se my6s naimakauppojen mydtii Blom-
bergeihinkin ja suuremmalla todenniikoisyydellii.
Kyse oli paremminkin rannikkorosvoista, jotka
olivat aikansa yhdenlaisia vapaustaistelijoita tai
sissejii.

Seppdsuvut Hjerpet ja Dufvat

Vasaraseppii Olof Hjerpe syntyi Mustiossa 1725.
Vaimona oli Anna Johansdotter, (s. 1726) Mus-
tiossa. Olof Hjerpe eli 73-vuotiaaksi ja Anna
periiti 87-vuotiaaksi. Lapsia heillii oli 7, joista
poikia kaksi. Viela vanhoilla piiivilliiiin eli Olof
pahoin velkaantuneena. Se ei tuntunut olevan ko-
vinkaan epiitavallista seppien keskuudessa.

Vanhin poika Johan Olof (s. 1746) jatkoi
sepin ammattia. Urakehitystii kuvaavat merkinnet
eri vuosilta: 1775 hln oli vasarapajan renkj, -77
hiilirenki, -81 mestari ja -84 vasaraseppi.

Tytiir Anna Hjerpe (s. 1755) meni naimisiin
suutari Magnus Romsin (s. 175a) kanssa. Mag-
nuksen isa oli kartanonvouti Magnus Roms Kar-
jaan Romsarbystii. Hiin edusti vanhaa Romsien
sukua, jotka liittyivat puun- ja hiilien hankinnan ja
jokikuljetusten kautta Mustion ruukkiin.
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Magnus ja Anna Romsin tytiir Lovisa (s.
1788) nai talollisen Carl Levinin, ja heidiin tyt-
tirensii Carolina Dorothea (s. 1823) puolestaan
meni naimisiin puuseppii Carl Fridolf Strombergin
(s. 1823) kanssa. Ja taas heidiin tyttiirensii lIlrica
Lovisa meni naimisiin Frans Johan Blombergin
kanssa.

Vuonna 173 I tuli Oravaisten Kimoon ylii-
pajaan hiilirengiksi Johan Claesson Dufra (1699-
I 763 ). Hiin tyOskenteli myohemmin apulaismesta-
rina. Naimisissa hiin oli Lisa Matsdotterin (1102-

1777) kanssa. Ei tiedetii, mistii he muuttivat ja

olivatko he seppiisukua. Heidiin nimiiiiin ei ole
Oravaisten, Vdyrin eika Isonkyron syntyneitten ja

avioliittoon vihittyjen luetteloissa. Suvussa siii-
lyneen tiedon mukaan he olisivat tulleet Ruot-
sista.
Johan Claesson kamppaili taloudellisten vaikeuk-
sien kanssa, kuten muutkin ruukin ty0ntekijat.
Seppien velkajiirjestelyjen yhteydessii hiinkin jou-

tui luopumaan osasta raivaamaansa maata.
Duftan hallintaan jiii talloin 24 kapanalaa ns. na*
vettaniitynpeltoa, mutta hiinet oikeutettiin rai-
vaamaan lisiimaata.

Lisa Matsdotterilla oli ilmeisesti oma lehma
miehensii kuoleman jiilkeen, sill2i hiinellii oli oi-
keus heiniin Simissan niity[a. Hdn sai fisiiksi
awstusta vasaraseppien kassasta. Liisan nimi on
awstettavien luettelossa 1776, mutta ei endii
1778. Ehtoollisesta kaynnista on viela merkintii
1777 - r\lka on ilmeisesti hiinen kuolinvuotensa.
Lisa Dufra asui viimeiset elinvuotensa nuorem-
man poikansa perheessd.

Johaa Claessonilla ja Lisa Matsdotterilla oli
Kimoon muuttaessaan mukanaan jo tytfir Mar-
getha. Kaikkiaan perheeseen syntyi l0 lasta.

Aikuisiksi eliviit tytt6ret Margetha ja Brita (s.

1732) seka kaksi nuorinta poikaa, Petter (1742-
1805) ja Henrik (1744-1825). Petter Dufva val-
mistui nippusepiiksi ja avioitui 1766 sepiintytiir
Barbro Stehlen kanssa. Barbron isii oli vasara-
seppii Lars Ericsson. Petter sai vasaraseppa-
mestarin k$lan 1774.

Hemik piiiisi oppirengiksi ylapajaan ja sai
muutaman kerran ahkerille oppipojille mytin-
nettyii avustusta vasaraseppien kassasta. Hiin

meni naimisiin masuunimestarin tyttiiren Margeta
Eriksdotter Wiisterbackin (1752-l8ll) kanssa.
Apulaismestarin kirjan hiin su 1774.

Veljekset tyoskenteliviit saman ahjon aaressa.
Petter menestyi taloudellisesti veljeiiiin paremmin.
Petter Dufva muutti vasaraseppiimestariksi Per-
ni66n 1778 Kosken ruukkiin ja sielta 1184 Lin-
der-suwn omistamaan Mustion ruukkiin.

Petterille synqn poika Hinrich Pernidssii
(1783-1863). Vaimon Hinrich l6ysi Perniostii,
sehiin ei ollut kaukana Mustiost4 jonne hiin isiin
mukana oli siirtynyt. Vaimo lJlrica Sevon oli
korpraali ja jahtivouti Gustaf Casperssonin tytiir,
Hinrich jatkoi suwn perinteitii ja oli Mustiossa
seppdmestarina.

Isi seppbmestari Petter Dufua sai kuukaudes-
sa palkaksi muun muassa vehndd, ruista, ohraa,
herneita, silliii, mallasta, humalaa ja paloviinaa,
joskus perunaakin. Seppiimestari sai pitii,ii jopa
kaksi lehmii6. Sen sijaan seppiimestari Lars Holm-
strdm sai pitaa kolmea lehmiiii.

Hinrich Dufvan WlAr lJlrica Wilhelmina
(1806-1885) meni naimisiin hovimestari Carl
Gustav Str6mbergin kanssa. Dufva-suvun seppiii
on muitakin mm. Lars ja Johan, syntyneetn. 1770
tienoilla.

Prologi

Kaikkien Blombergien jalkia ei ole viel6 seurattu
eikii Carl Pet. Blombergin tietoja Tukholmasta
ole lOytynyt viela. Ruotsissa Strdmbergien seppa-
sukuja tutkivat mytiskiiiin eiviit ole vielii kaikki
vastanneet kyselyyni mahdollisista kytkennoistii.
Itse olen ldytrinyt muun muassa Eskilstunan va-
paakaupungista useitakin Stromberg-nimisiii sep-
pdmestareita. Heidiin sukujuuriaan en tiedti sen
tarkemmin. Niitii selvittelee muun muassa Str6m-
berg-sukuseura.

Hjerpe-suvullakin on oma tutkijansa Ruotsis-
sa. Niiilta itsekin olen saanut lisiitietoja. Dufva-
suvun tietoja on loytynyt Oravaisten ja Kimon
tutkijalta.

Entii "valloonit". Vallooniseppia tuli Belgiasta
Valloniasta Suomeen ja Ruotsiin jo 1500-1600-
luvuilla. Heilla oli oma raudankasittelytaitonsa.
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Mydhemmin sellaisia seppiiq joille tuo taito oli
siirtynyt, kutsuttiin valloonisepiksi. Siita kai tuo
vallooni-nimi perimitietoon. Ainakaan kytkentOje
aitoihin vallooneihin ei ole loytynyt. Vaikka mistii
sen tietii^6. Olihan l700luvulla kisiillien otettava
sukunimi, jospa sama historia on Blomberg-
nimelliikin.
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