Lokalarkivet Arresten – Paikallisarkisto Aresti

Familjen Julius Björklund – Karis (Raseborg)
Innehåll:

Handlingar och 7 st fotografialbum som tillhört släkten Björklund, samt
ett griftetal och en upplimmad teckning.

Motiv:

personporträtt, familjebilder, gymnastik, scouting, resor

Anmärkning:
Tidsperiod:

ca 1900 – ca 1940

Omfång:

0,26 hm och 499 fotografier

Relaterat material i Arresten:
Jenny&Frans Björklund, Rolf Björklund, Kaj-Gunnar Björklund
Placering: Personsamlingar och Bildsamlingar
_____________________________________________________________________________________
Innehåll:

Handlingar:
Handskrivet griftetal, alltså tal som hållits vid graven, för Runar Björklund 1932.
Teckning av E. Sallinen 1945, torde föreställa Arla Björklund.
Släktutredning över Johan Fridolf Björklund och Hedvig Westerlund och en del av deras
efterkommande, utförd av Katarina Karlsson 2013.
Kopia av troligen Rolf Björklunds släktutredning, 4 st A4
Brev skrivet till Hedvig Vesterlund av dottern Olga g. Lindholm i Köpenhamn 19.9.1907

Fotografier:
ALBUM I:
-

Albumet har tillhört Julius Björklund (1876–1934), ”Till Julius julen 1902 af Olga”
28 sidor (16 blad) med 98 personbilder, visitkortformat och kabinettskortformat
Tidsperiod ca 1900 – ca 1926
KK har skrivit in ateljéns namn under bilderna
Albumets läderpärmar är i relativt gott skick med lås, på framsidan Storfurstendömet
Finlands vapen.

Sid 1

Fotografi i kabinettsformat av kyrkvärden Carl Magnus Björklund och hans hustru
(jfr Karis museums fotosamlingar bild nr 403/1978, där är bilden daterad till
hösten 1918 med frågetecken?).

Sid 2

Fotografi i kabinettsformat av ett par, mannen fältväbel (Suomen sotaväen vääpeli)
medaljerna som mannen bär är ”Pyhän Annan mitali miehistölle ja
päällystölle palveluvuosien perusteella”, ”(Suomen sotaväki 1881-1901) rinnassa
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Pyhän Annan mitali pitkäaikaisesta palveluksesta (mitalissa risti) ja sotilasansiomitali Nikolai II
kuvalla, näyttää palvelleen Henkivartioväen ennen Suomen arkk’ampujapataljoonassa eli ns
Kaartinpataljoonassa, koska olkaimessa ei näy maakuntapataljoonien numeroa. On pitkään
palvellut, joka ilmenee hihojen hopeisista ja kultaisista kulmanauhoistavääpeli pitkään palvellut.”
”Finska gardet, Livgardets 3 e finska skarpskyttebataljon”
Sid 4

Fotografi i kabinettsformat av Frans Fridolf Björklund och hans hustru Erika
Josefina Österlund (gifta 1886), Frans Fridolf var äldsta bror till Julius Björklund.
Bilden är identisk med den digitala JB:56 (Jenny Björklunds samling)

Sid 5

Upptill en liten bild av en ung kvinna i vitt förkläde, bredvid en bild av en flicka i
rutig klänning.
Nedtill t.v. ett fotografi i visitkortsformat av aktivisten Lennart Hohental som 1905
sköt prokuratorn Eliel Soisalo-Soininen till döds som ett led i kampen mot
den ryska förtryckspolitiken i Finland.
t.h. ett visitkort av Eugen Schauman som sköt den ryske generalguvernören
Nikolaj Bobrikoff 1904.

Sid 7

Visitkort av samma par som på sid 2.

Sid 11

Uppe t.h. ett visitkort av en ung kvinna i halvfigur, kan det vara Emma Nyberg??,
Lars Nybergs mor (Borgmästars).

Sid 12

Nere t.v. ett visitkort av en ung studentska med rosor i famnen, troligen Elsa
Björklund (1906–1997), EB blev student 1926.

Sid 13

Uppe t.h. ett visitkort av John Nyberg, Borgmästars.

Sid 14

Upptill två visitkort föreställande samma barn (pojke?) båda fotograferade av Hille
Finnberg, Karis, t.v. i vinterklädsel med sparkstötting och t.h. utan ytterkläder
sittande på en barnstol.

Sid 15

Nere t.v. visitkort av ett litet barn med trädpade i handen, nere t.h. ett visitkort av
Olga Sjölund.

Sid 16

Upptill visitkort på ett par och t.h. hustrun ensam.

Sid 17

Upptill t.v. ett visitkort av samma man som på sid 2, nu äldre, men fortfarande
med St Anna medaljerna på, t.h. hans hustru.

Sid 22

Nere t.h. visitkort på en man i praktfulla mustascher och skägg.

Sid 23

Nere t.h. ett visitkort föreställande tre yngre män varav John Nyberg
(Borgmästars) sitter längst t.h.

Sid 24

Tre visitkort av Hille Finnberg, förställande små barn.

Sid 25

t.v. en ung pojke i sommarhatt, t.h. ett spädbarn (bakpå kortet står ”6 mån gammal,
Ragnhild Regina Ringbohm 12.4.05, Hälsn. Allu & Ag.”)

Sid 27

Nere t.v. på visitkort av en tvååring står skrivet ”2 år den 2 febr 1903”.

I albumet finns 3,5 lösa visitkort.
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ALBUM II:
-

Albumets läderpärmar är vackert dekorerade med jugendmönster och i hyfsat skick men
ryggen är sönder, låset saknas.
28 sidor med sammanlagt 103 personbilder, visitkortformat och kabinettskortformat
Tidsperiod ca 1900 - ca 1926
Kan eventuellt vara Julius B:s hustrus album?
Endel bilder är samma i båda albumen

Sid 1

Uppe t.h. Eugen Schauman som sköt den ryske generalguvernören Nikolaj
Bobrikoff 1904.
Nere Karis skydsskårs flagga

Sid 4

Nere ett kabinettskort av en ung dam sittande vid ett skrivbord.

Sid 12

Nere t.h. fyra damer sittande vid ett kaffebord, handarbetar, läser brev, ser på kort.

Sid 14

Visitkort avbarn, nere t.h. fotograferat av Hille Finnberg, Karis.

Sid 17

Fyra visitkort av samma? flicka eller systrar.

Sid 19

Uppe t.h. visitkort av tre flickor vid ellt litet bord, fotograf Hille Finnberg, Karis.

Sid 22

Uppe t.v. ett visitkort av ung kvinna i folkdräkt stående i Hille finnbergs ateljé vid
ett staket av björk.

Sid 23

Nere t.v. en bild av en lite flicka, fotograf Hille Finnberg, Karis,
t.h. ett visitkort av John Nyberg, Borgmästars, Karis.

Sid 25

Nere t.v. visitkort av en medelålders dam med utslaget knälångt hår! Fotograf Hille
Finnberg, Karis, samma dam i hatt på sid 18 uppe t.v.
t.h. visitkort av en man med praktfullt skägg och mustascher.

Sid 24

Nere t.h. studenten Elsa Björklund (?)

Ett kort upplimmat på papp ligger löst i albumet, likaså ett fotografi från 1930-talet där det står
”Till den 4/12–1934 sändes de bästa Lyckönskningar från Elin Lindquist & Family”, bilden visar
en kvinna stående vid ett taggtrådsstängsel med betande kor innanför på ängen.

ALBUM III
Sid 1
Sid 2
Sid 3

Troligen Runar Björklunds album, Runar (2.6.1908-4.1.1930, detta enl. gravstenen) var
son till Julius Björklund
Tidsperiod 1920-tal, 42 svartvita fotografier
Tre unga män i militäruniformer, längst t.h. Runar Björklund.
Löstaget fotografi av Runar Björklund(?) på motorcykel med sidovagn utanför
kasernbyggnad i Helsingfors?.
Forsande älv med sluss, där en pråm med massaved på släp kommer igenom,
Vuoksen vid Imatra, eller eventuellt Kymmene älv???, sent 1920-tal.
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Sid 4

Sid 5
Sid 6

Längst uppe t.v. Savukoski bro byggd 1928, museibro 1984, bron är en del av den
gamla landsvägen över Rökhusforsen (en gren av Kymmene älv) på gränsen
mellan Strömfors och Pyttis, ca 1929.
Bilden i mitten visar Joutseno kyrka, sent 1920-tal.
Runar Björklund med vänner på utflykt med bil, på bilden t.h. längst upp ser man
en snöplog av trä.
Unga män i bil utanför hus.
Nr. 1 - unga män i bil, längst fram t.h. om föraren (bilen är vänsterstyrd) sitter
Knut Lönngren.
Nr. 2 – Knut Lönngren i militäruniform på Karis järnvägsstation
Nr. 3 – Runar Björklund? med cykel.
Nr. 4 – fr.v. okänd, Knut Lönngren och ? kanske Runar B
Nr. 5 - Jaktsällskap med hund.

Sid 7

Nr. 1 - På utflykt till Raseborgs slottsruin.
Nr.2 – Dito
Nr. 3 – Fr.v. okänd, Knut Lönngren och Runar Björklund, i bakgrunden bryggeriet
i Karis.
Nr. 4 – Fr.v. okänd, Runar Björklund och Knut Lönngren utanför lada. I Karis
Gossarnas album (se Reino Juslin) finns exakt samma bild och där kallas den
okända för G:son (antagligen Gustafsson, Birger??) och Knut Lönngren kallas
”Poju”.
Nr. 6 - Lok på järnvägsstationen i Karis.

Sid 9

Nr. 1 - Runar B. t.v. sittande i en rottingsoffa.
Nr. 2 - Runar Björklund sittande i en rottingstol.

Sid 10

Arla Björklund

Sid 11

Runar Björklunds kista?, oskarp bild, 1930 ?
Runar B:s? grav med blomkransar, troligen systrarna??, 1930?

Sid 12

Julius Björklunds begravning i juni 1934?, vit kista på begravningsvagn dragen av
två hästar, sorgetåget längs Bangatan? mot begravningsplatsen i Karis.

Sid 13

Gravsättningen av Julius Björklunds kista på begravningsplatsen i Karis.

ALBUM IV
Album med lösa blad, 20 st, och 75 inlimmade svartvita fotografier i storlek 6x9cm, verkar vara
bilder ur familje- och vänkretsen från 1920-talet troligen en bit in på 1930-talet.
Sid 1-26
Sid 27

personbilder
på bilden t.v. John Gardberg stående längst t.v. tillsammans med kvinnor, män och
barn utanför ett gammalt hus med halmtak, 1925? Kan det vara Mankers
Lamboas?

Sid 31–33
Sid 33

bilder från resa till Estland???
Nr. 1 – Gruppbild, i bakgrunden en skylt med texten ”Pedaalid”
Nr. 3 – Damen i mitten med rutig kasse torde vara samskollärarinnan Gudrun
Lundström.

Sid 34–36

bilder från fest utomhus sommartid.
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Sid 35

Nr. 2 – Lisa Björklund fjärde från höger
Lös bild av fem flickor utanför ett gårdshörn, bakre raden fr.v. Arla Björklund,
Gunborg Gustafsson, Elsa Björklund, främre raden fr.v. Gunnel Gustafsson, Lisa
Björklund

ALBUM V
Album (ljusbrunt) i gott skick innehållande vad det verkar bilder av familj- och umgängeskrets,
1920–30-tal, 98 fotografier.
Sid 1
Sid 2–3
Sid 4
Sid 5–7
Sid 9
Sid 10–11
Sid 12–17
Sid 18

Vy från ett berg mot girlscouternas stuga i Brynickbacka, (fotot löst)
Scouting-bilder
resa till H:fors?, Runebergs sten
Folkdräktsklädda damer(Karisdräkten) och en herre utanför Svartå slott.
Folkdräktsklädda damer (Karisdräkten), bilden längst t.h. visar kvinnorna vid en bil på
Bangatan med utsikt mot Stationsberget och ”hotellet” där.
Segling.
Personbilder
Bilder från Karis centrum,
Nr. 1 – Unga kvinnor på motorcykel på Köpmansgatan utanför Modeaffären som låg
mittemot Josef Herrmans hus (JH hade mekanisk verkstad)
Nr. 2 – Ungdomar utanför Josef Herrmans hus på Köpmansgatan (21 el 23?)
Nr. 4 - Unga kvinnor på Julius Björklunds terrass vid Bangatan (idag 2014 korsningen
Bangatan - Nils Grabbegatan).

Sid 19

Unga män med bil, samt en man utanför ett affärshus i Karis.

Sid 21
Sid 22

Fotografier som verkar vara från Hitis, hamnen?, åtminstone Hitis kyrka.
Besök på Bengtskärs fyr. (Enligt Birgitta Björklund, gift med Rolf B., var det tidigare
ett omtyckt nöje för ungdomar från sydkusten att göra utflykter till Bengtskär och
Morgonlandet.)
Skärgårdsliv.
Dam i badrock utanför badhytter.

Sid 23
Sid 24

ALBUM VI
Ett album som torde tillhört Arla(?) Björklund med bilder från gymnastikfester. Albumet har
tygöverdragna pärmar med blomstermönster i brun-röd-blå färg, 57 fotografier.
På första bladet står F. F. F:s gymnastikfest i Vasa 3–5 juni 1921. I albumet finns också bilder från
gymnastikfesten i Lovisa 2–4 juni 1923

ALBUM VII
Ett album i gott skick i chokladbrun färg, 59 svartvita fotografier. Hela albumet innehåller bilder som
kan vara från Baltikum eller södra Sverige/Danmark/norra Tyskland?
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LÖSA BILDER:
Bjorklund: 1 Svartvit bild upplimmad på papp av Julius Björklunds hus vid Bangatan (idag Nils
Grabbegatan 1), vid fastukvisten midsommarbjörkar.
Bjorklund: 2 Interiör, salong?, i förgrunden ett bord med sexarmad ljusstake på, t.h. en soffa i
biedermeierliknande stil, vimålad och med randigt tyg.
Bjorklund: 3 Ett blad ur ett album, på ena sidan ett foto av två damer sittande på en bänk utanför ett
hus med öppet fönster, på andra sidan fyra bilder av skidsport vintertid med hundar.
Bjorklund: 4 Svartvitt foto som har varit limmat i ett album, bakpå kortet står:”Brunakärr 1929, fru
Hahne(?), fru Berglund, Olle Berglund, A. Hellén, Elsa Björklund”, de står utanför en
kolonistuga? med skylten ”Skogstorpet” där s-en är spegelvända. Elsa Björklund har
studentmössa.
Bjorklund: 5 Svartvitt fotgrafi, interiör av en stor murad köksspis, t.v. kärlskåp, t.h. en
förvaringskista med plant lock, framför spisen en spinnrock, en pärthållare och en
smörkärna, bakpå kortet står ”Fick dessakort 8 april 1935 av Edit Wiklund deras
museistuga”.
Bjorklund: 6 Postkort adresserat till fru Alma (troligen) Hellén, Helsingfors från Lahja och Lilli
avsänt i juni 1929 från Sangaste i Estland.
Bjorklund: 7 Postkort adresserat till fru Alma Hellén, Läpp gård, Karis i juli 1931 från Tallinn,
Estland, okänd avsändare.
Bjorklund: 8 Postkort adresserat till fru Alma Hellén, Läpp gård, Karis i sept 1931 från Sangaste,
Estland.
Bjorklund: 9 En bunt kontaktkopior (6x6 cm) som ser ut att komma från en filmstrip, visar en
kvinnlig gymnast som gör en serie övningar ute på en gräsplan, troligen tidigt 1920-tal,
i samma kuvert utklippta textbitar ur ett album, samma vita bläck och samma skrivstil
som album VI. Katarina Karlsson skriver på en bifogad lapp att det i albumet fanns 71
filmstjärnskort som KK sålt, hon skriver att det i början på albumet stod ”Till Arla av
pappa”.

förteckn. 06–2014/GL

