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Jenny & Frans Björklund 
 
Jenny f. Nyberg (1892–1953), hemma från Huskvarn i Snappertuna. Gått i vävskola i 
Ekenäs på 1910-talet.  
Maken Frans Björklund (1890–1931), hemma från Fagernäs, Snappertuna. Kamrer i 
Nordiska föreningsbanken (i folkmun ”Björklunds banken”).  
Två söner, familjen bosatt på Edegatan 7 i Karis. 
 
  
 
Innehåll:  Digitala, svartvita fotografier ur ett album som tillhört Jenny Nyberg, g. 

Björklund. Ett urval. De flesta oidentifierade.  
 Ingår även äldre fotografier i pappersformat som främst tillhört Frans 

Björklund, delvis identifierade. 
 
Motiv:  stadsvyer från Ekenäs, vävskolan, utfärd till Raseborgs slott, personbilder, 
 Nordiska Föreningsbanken (interiörer) , Kimito Påvalsby Uppgård 
 
Anmärkning:   
 
Tidsperiod:  ca 1890-t. – 1930-t.  
 
Omfång:  < 0,01 hm (10 foton + 57 st. digifoton) 
 
Förvaring: → se: Kaj-Gunnar Björklunds samling,  
  Ett foto i stort format → se: Stora fotografier (Bildsamlingar, arkivcell 6) 
 
Relaterat material i Arresten: 
 Kaj-Gunnar Björklund, Rolf Björklund  
_____________________________________________________________________________________    
Innehåll:   
 
Digitala fotografier (Jenny Nyberg/Björklunds album): 
 
JB:01 ”Ingenjör Oskar Fagerholm” (ett par på landsvägen) 
JB:02 kvinna sitter i gräset med ett litet barn, samma kvinna som JB: 01 
JB:03 kvinna med baby i hängmatta, samma som JB: 02 
JB:04 barn i flatbottnad båt på liten å 
JB:05 tre pojkar och en flicka i flatbottnad båt, randiga jumprar 
JB:06 grupp av kvinnor utanför hus, eventuellt Ekenäs Vävskola, gårdssidan 
JB:07 två damer i hatt och i bakgrunden två flickor, eventuellt Ystadsgatan i Ekenäs 
JB:08 Ekenäs Vävskola, elever vid ett bord, i bakgrunden vävskedar, längst till höger 

troligen Jenny Nyberg (Björklund) 
JB:09 slädparti 
JB:10 en grupp unga kvinnor, troligen vävskolelever i Ekenäs med huset vid nuvarande 

(2012) Västvallen 9 i bakgrunden. Gamla bastun skymtar t.v.1 
JB:11 unga män, troligen Ekenäs 
JB:12 unga kvinnor på vinterutflykt med sparkstöttingar 
JB:13 unga kvinnor med sparkstöttingar utanför ett tvåvåningshus, vävskolelever(?) 
JB:14 ung kvinna i vilstol 
JB:15 tre unga kvinnor i Snappertuna(?) folkdräkt, till höger troligen Jenny Nyberg (Björklund) 
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JB:16 ungdomar vid Raseborgs slottsruin, delvis folkdräktsklädda 
JB:17 ungdomar inne i Raseborgs slottsruin, delvis folkdräktsklädda 
JB:18 ungdomar utanför slottsruinen i Raseborg 
JB:19 ung man med spatserkäpp och ljus sommarhatt vid dåvarande Nikolaigatan, 

nuvarande Gustav Vasasgata 6 (invid Spruthusskvären) 
JB:20 folkdräktsklädda unga kvinnor vid Raseborgs slottsruin 
JB:21 ungdomar vid bron över Snappertuna å på väg till Raseborgs slott 
JB:22 unga kvinnor, delvis klädda i folkdräkter, gående på vägen från Snappertuna kyrkby 

på väg till bron över ån där Forngårdens museum finns (2012), i bakgrunden ses 
prästgårdens byggnader 

JB:23 två unga kvinnor i folkdräkt stående på stranden vid nuvarande Västvallen i Ekenäs, i 
bakgrunden Stallören 

JB:24 unga kvinnor i folkdräkt dansar folkdans på ängen vid Raseborgs slottsruin, 
ackompanjerade av en ung man med dragspel 

JB:25 unga kvinnor i folkdräkt på två led, ung man med dragspel i bakgrunden 
JB:26 två unga damer och en ung man liggande i gräset i närheten av Raseborgs slottsruin 
JB:27 tre unga flickor troligen på Vävskolans trappa, till höger Jenny Nyberg (Björklund) 
JB:28 unga kvinnor i folkdräkt, en med studentmössa, i gräset vid Raseborgs slottsruin, äter 

ngt med sked (bredvid bilden på motsatt sida skrivet ”Ester Bussman student 1910”) 
JB:29 unga kvinnor, delvis i folkdräkt vid väg med gärdsgård, antagligen i Snappertuna 
JB:30 unga kvinnor på gärdsgård (suddig bild) 
JB:31 gruppfoto av ungdom, ”den 21 mars 1912” 
JB:32 ung kvinna vid vävstolen, elev vid Ekenäs Vävskola 
JB:33 gruppfoto av ungdom i gräset, i bakgrunden gammalt hus med gärdsgård 
JB:34 ung dam med cykel 
JB:35 fyra unga folkdräktsklädda kvinnor i stor gunga. 
JB:36 ”Interiör från AB Nord. För.bankens lokal i Karis, i juli 1915” 
JB:37 fyra småpojkar 
JB:38 två små barn. Rolf t.h. 
JB:39 gruppfoto, mor med barn och katt. Rolf(?) i famnen. 
JB:40 gruppfoto, kvinnor och flickor med höns. Jenny t.h. (dålig bild) 
JB:41 ”Alhov ca 1915”.2 Exteriör av bondstuga, vid huset står en man med häst och kärra 

med säckar på 
JB:42 ”ca 1923. Rolf, mamma Jenny” 
JB:43 ”Elsa B stud. 1926”. Gruppfoto, på Knipans brygga i Ekenäs, i bakgrunden 

Slottsberget, Elsa B. torde stå för Elsa Björklund (f.1906).3 Tredje från höger i andra 
raden står Jenny Björklund, bredvid henne till vänster står antagligen hennes man Frans 

JB:44 Jenny Björklund i sin trädgård 
JB:45 Villa Fridhem, Edegatan 7 i Karis. Exteriör. (= Jenny och Frans Björklunds hem) 
JB:46 Villa Fridhem, Edegatan 7 i Karis. Exteriör. 
JB:47 Villa Fridhem, Edegatan 7 i Karis. Exteriör. 
JB:48 Frans Björklunds begravning, 1931. (kistan i trädgården) 
JB:49 Frans Björklunds begravning, 1931. (kistan bärs till graven) 
JB:50 Frans Björklunds begravning, 1931. (närbild av gravkullen) 
JB:51 Frans Björklunds begravning, 1931. (Jenny och barnen vid gravkullen) 
JB:52 torpstuga med hösnesar 
 
Övriga, lösa (digitala) fotografier (Jenny & Frans Björklund) 

JB:53 ”På Högholmen, H:fors 1926”. Rolf t.h.(?), pappa Frans, kusin Erik Lindholm. 
JB:54 Jennys 50-årsdag (?). Foto: Rolf Björklund. 
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JB:55 Familjen Gustav Ferdinand och Ida Nyberg, Snappertuna, år 1906. Grupporträtt 
(Skillnadens Atelier).  

  
JB:56 Porträtt. Frans Björklunds föräldrar, 18.9.1894. Frans Fridolf Björklund (1851–1921) 

och Erika Josefina Österlund (1860–1932) (vigda 1886). Från Fagernäs, Snappertuna. 
JB:57 ”Förlovningsfoto 21.9.1915” (Atelier Universal, Helsingfors) 
 
 
 
Fotografier (Frans Björklund)  
 
FB:01 Nordiska föreningsbanken, interiör, 1914. Bankdirektör Edvin Franck, bokhållare 

Frans Björklund 
FB:02 ”Interiör från AB Nord. För.bankens lokal i Karis. Foto juli 1915.” 
FB:03 Nordiska föreningsbanken, interiör, 1925. Personalen står vid disken.  
 Bankdir. Oscar Forsström, prokurist Frans Björklund, kassörska Hildi Utter. 
 
Ur ett kuvert med påskriften ”1913. Kimito Påvalsby Uppgård. Emil Sjöholm,  
faster Eina f. Björklund g. Sjöholm”: 
 
FB:04 Interiör ur ett rum (storstuga?), träsoffa, matbord, vävstol i bakgrunden, 4 personer 

(ljust). Saknar text. 
FB:05 Interiör ur salen (stolgrupp, rya, tavlor krukväxter), 5 personer (föräldrar med tre 

vuxna söner?). Text bakpå: ”Emil Sjöholm, Eina Sjöholm 1913” 
FB:06 Interiör ur salen (stolgrupper, tavlor, taklampa, krukväxt). Sänt per post som 

gratulationskort åt Frans Björklund (stämpel 2.10.1913) 
FB:07 Interiör ur salen (rya, stolar, krukväxter, bokhylla, taklampa). Sänt per post som 

gratulationskort åt Frans Björklund (stämpel 2.10.1913) 
FB:08 Exteriör av bondstuga. Sänt per post som tackkort åt Fru Björklund, avs. Eina 

(stämpel 17.10.1913) 
 
 
 
Övriga fotografier 
 
Skolfoto, folkskolklasser (odat.). Text bakpå: Jenny Nyberg 
 
Grupporträtt av finklädda ungdomar/unga vuxna runt sekelskiftet. Ungdomsförening(?) (odat.) 

Saknar uppgifter. 
 Förvaring: → se: Stora fotografier (arkivcell 6) 
 
Grupporträtt av finklädda ungdomar/vuxna ca 1910, med fotot följer en A4 med namn på 
personerna stående fr.v. Ruben Nyberg(f. 1894), Jenny Nyberg (g. Björklund), Albert Lindholm 
(f. 1882) Sigrid Holmström, okänd, Herman Westerlund, Edit Wikström ?, Frans Fritjof 
Bäckström (f.1888). Sittande i andra raden fr.v. Axel Åström (f. 1883), Hulda Westerlund, Emil 
Westerlund från Finby, Alma Lindholm (g. Nyberg), Hilda Åström (f.  Bäckström 1882 syster till 
Frans B. Och gift 1909 med Axel Å.) och Edit Nyberg (g. Siggberg). På golvet fr.v. Elin 
Westerlund (syster till Emil W.), Hjalmar Nyberg, Hanna Westerlund (f. 1887, g. Björklöf). 
 
Grupporträtt av något som kan vara en sångkör?, troligen från Snappertuna, kvinnan i mitten är 
Jenny Nyberg (g. Björklund), ca 1910, bifogat finns i flera exemplar namn på alla på bilden. 
 
 
    förteckn. 02–2012/GL, kompl. 05–2012 /SH 
    kompl. 12-2014/GL 


