
Lokalarkivet Arresten - Paikallisarkisto Aresti Gardberg, John

JOHN GARDBERG

  John Gardberg (1899–1974), fil. dr, docent, rektor. Bosatt i Karis.

  Historielärare och rektor vid Karis-Billnäs samskola åren 1929–1963.

  Föreståndare för Karis köpings arbetarinstitut 1937-1958

  Docent i folklivsforskning vid Åbo Akademi 1947-1967.

  Aktiv inom föreningslivet och kommunalpolitiken samt hembygdsforskning.

  Publikationer bl.a. Karis-Billnäs samskolas historik och matrikel (1964), Karis sockens historik del 5 (1968).

  Gardberg verkar ha handhaft mycket av Volmar Svaetichins kvarlåtenskap, och har i vissa fall kompletterat 

  Svaetichins påbörjade samlingar. Ett visst samband finns därför mellan Gardbergs och Svaetichins arkiv.

Översikt av samlingen: 

HANDLINGAR M. ANKNYTNING TILL VERKSAMHET/AKTIVITETER (mapp 1)

KONCEPT / BREV (mappar 2 - 3)

 - Karis historia 1523 - 1721 (mappar 4 - 7)

 - Karis 1721 - 1870 (mappar 8 - 14)

 - Karis 1870 - 1970 (mappar 15-16)

 - Karis, diverse (mappar 17-18)

 - Snappertuna (mappar 19-36)

TIDNINGSURKLIPP

 - Tidningsurklipp om Karis (mappar 37-42)

 - övriga tidningsurklipp (separat numrering, A-V)

FOTOGRAFIER

 - Byggnader i Karis lk. (mappar I-IX)

   (+ lösa fotografier, se mapp 1)

Omfång: ca 9,5 hm

HANDLINGAR MED ANKNYTNING TILL VERKSAMHET o.a. AKTIVITETER

Mapp 1 Koncept till inlägg i boken finländska gestalter nr. 4

funnet instucket i en av de böcker som donerades till föreningen Gardberg Center

av J. Gardbergs släktingar 2018

Nylands svenska landskapsförbund 1960, 1962 - 1972 (Nr 451 - Fokus)

verksamhetsberättelser, brev m.m.

Västra Nylands regionplansdistrikt (Nr 452 - Fokus)

protokollavskrifter, tidningsurklipp m.m.

Småtryck

Byggnadsordning för Karis köping (1943) ur Nr 468 - Fokus)

Fyrklövern 1952 (utg. Pohjola-Norden)

Karis Andelskassa, verksamhetsberättelse 1953

Övriga småtryck

Konsertprogram   1913- -1970 (+ odat.)

(ingick i ett kuvert med påskriften "Musik o. bildkonst m.m. i Karis" i nr 490 Fokus,

de äldsta har förmodligen tillhört V. Svaetichin)
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KONCEPT 
 innehåller avskrifter och anteckningar som härstammar från Gardbergs lokalhistoriska forskning

Mapp 2 "Bildsamlingen Byggnader i Karis 1962 - 65" (Nr 386 - Fokus)

kopia av ett koncept, 33 s

Förteckning över äldre byggnader i Karis köping (1950)

Manuskript-utdrag (för kommunhistorik?)

maskinskriven text, s. 132-160

Manuskript-utdrag: Ur Kila bys hävder s. 44-48, Lantbrukets arbetskraft 5 s., 

Rättsvården 1 s.

maskinskriven text

Journal från Teira (Påvals) Bällarby 1738-1904, maskinskriven avskrift [9 s.]

anteckningarna från 1700-talet är gjorda av kyrkoherde Sievonius, Karis

från 1836 anteckningar från Teira (Påvalls) Bällarby

Auktionsprotokoll Bällarby Påvalls 22.3.1865 (4 s.), 12.3.1896 (5 s.)

maskinskriven text

Fotografier (lösa, 28 st. svartvita  +några dubletter)

för mera detaljerade uppgifter: se bildförteckningen

Mapp 3 Avsända och mottagna brev 1961 - 1965

i anknytning till byggnadskulturens fotografiska dokumentering

Skisser och planritningar

Fakturor, forsedlar, kvitton 1962 - 1967

(Materialet i mapp 3 separerat ur Bildsamlingen, mapp IX, se nedan)

Karis historia 1523 - 1721

 Ursprungligen 9 mappar med hand- o. maskinskrivna avskrifter från originaldokument, enstaka kopior.

 Utgör materialet till femte delen av Karis sockenhistorik "Vasatiden och karolinska tiden"

Mapp 4  "Byar - material grupperat efter kapitel" (Nr 418 - Fokus)

byavis i alfabetisk ordning 

mantalslängder, tingsprotokoll etc.

Mapp 5 Landshövdingar, Raseborgs grevskap, nämndemän,

näringsliv (skogsbruk, jordbruk, kvarndrift, boskapsskötsel, handel o. sjöfart),

legofolk, frälsegods, skatteväsen, mått o. vikt, mynt, rest, ödesmål, krig o. krigsväsen

(Nr 419 - Fokus)

Mapp 6 "Karis kyrka o. präster 1523 - 1721" (Nr 420 - Fokus)

Kyrka, präster, kapell, Karis prästgård, kaplansbol, prästernas förmåner o. bördor,

herdaminne, klockare, kyrkvärdar, sexmän, kyrklig rätts- o. samhällsvård

"Karis före 1721 - Rättsvård - Durkting Länsman Allm. besvär"

Familjen, köp.skuld, ägoskifte, durktåg o. borgläger, länsman, allm. besvär

(Nr 421 - Fokus)

"Karis Personer - 1721 A - M" (Nr 422 - Fokus)

(i alfabetisk ordning)

"Karis Personer - 1721 N - Ö" (inget nr)
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(i alfabetisk ordning)

Mapp 7 Manuskript ("Vasatiden och karolinska tiden")

Inneh. även ett par brevkoncept (1958, 1966)

(Ursprungligen tre mappar)

Karis 1721 - 1870

 Hand- och maskinskrivna avskrifter från originaldokument, enstaka kopior

Mapp 8 "Karis 1721 - 1870 Personer" (Nr 423 - Fokus)

(i alfabetisk ordning)

"Karis VI 1721 - 1870 Bördor för det allmänna" (Nr 424 - Fokus)

Bördor för kronan, skatteväsen, skatt o. jordbesittning (skatteköp), mantalslängder, bördor 

för bygdens välfärd (väg o. bro, Landsbron, brofogdar, djurskall, skallfogdar, brandstod), 

gästgiveri, fattigvård, hälso- o. sjukvård, sockenmagasin

"Karis VI Ofredens efterdyningar Den styrande överheten, folktal o. befolkningsgrupper

 Tingsärenden 1745 - 1805"

Tingsärenden, civil överhet, länsman, flyttningsrörelse (Nr 425 - Fokus)

Tingshandlingar 1700-tal, alfabetiskt enligt efternamn

(Fanns i en tunn plastmapp med några manuskript) (inget nr)

Mapp 9 "Karis Byar 1721 - 1870" (Nr 426 - Fokus)

Backby - Gösbacka

"Karis 1721 - 1870" (Nr 427 - Fokus)

Heimos - Långbacka

Mapp 10 "Karis Byar 1721 - 1870" (Nr 428 - Fokus)

Läpp - Sannäs

"Karis 1721 - 1870 Byar" (Nr 429 - Fokus)

Smedsby - Österby

Mapp 11 "Karis 1721 - 1870 Särsk. aktiviteter och kyrkligt liv" (Nr 430 - Fokus)

Sockenadel o. frälsejord (kyrka o. prästerskap, församling, klockare, väktare, 

kyrkvärd, kyrkans medel, kyrkobyggn., prästgården, kaplansbolet, sockenstämma,

nämnden), ägornas avgränsning (råtvister, storskiftet, ägodeln.rätt), familjerättsliga

förhållanden (personlig trygghet, arv o. sytning, testamente), fiske, skogsbruk (avverkning,

sågning), lantbruk, boskapsskötsel, bergsbruk o. järnhandel, handel, sjöfart o. lånerörelse

(marknader, handel m. städerna, gäld o. pant), de obesuttna (tjänstehjon, inhysingar,

torpare), indelningsverket (rusthåll o. augment, boställen o. löningshemman), rotebönder

o. soldater

Mapp 12 "Karis s:n VI 1721 - 1870 Byar A - P"

Kopior, 1600 - 1800-talen

(Ursprungligen två mappar)

Mapp 13 "Karis socken Byar fr. Rejböle till Österby"

Kopior, 1700 - 1800-talen

Mapp 14 "Karis socken VI Sakgr."

Sakregister, 1700-talet (1-113)

(Ursprungligen tre mappar)
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Karis 1870 - 1970

 Hand- och maskinskrivna avskrifter och anteckningar från originaldokument, även tidningsurklipp

Mapp 15 "Karis Byar 1870 - 1970" (Nr 431 - Fokus)

Backby - Österby

"Karis 1870 - 1970 Släkter och personer" (Nr 432 - Fokus)

(innehåller även tidningsurklipp, inbjudningar och ett tal)

"Karis 1870 - 1970 nyare hist." (Nr 433 - Fokus)

Befolkningen (folkmängd, flyttningsrörelse, stånd, personnamn, språk, främlingar,

folksjukdomar, spetälska, sinnessjuka), kyrka o. församling, dissenters, skolväsen, 

brandväsen, föreningar, idrott, folmängd, lantbruk, bouppteckning, auktion, besvär för

bygdens gagn, skatter, socialvård, kriget 1939 - 44, läkare, fria bildningssträvanden,

musik, sakord

Mapp 16 "Karis socken VII 1870 - 1970"

Befolkningsutveckling, brandskydd, vård om människor, folkskolor, högre skolor,

folkskolor o. institut, bibliotek, föreningsliv, politiska sammanslutningar, idrott

Inneh. även tidningsurklipp o. enstaka brev 1970

Karis

 Hand- och maskinskrivna avskrifter och anteckningar från originalmaterial, enstaka kopior

Mapp 17 "Mtlsl 1890 Jordbr. O 1930" (Nr. 434 - Fokus)

Mantalslängder  (byavis i alfabetisk ordning; samhälls- och yrkesgrupper)

Jordbruk (byavis i alfabetisk ordning)

"Byggnader i Karis lk Konceptanteckningar" (Nr. 435 - Fokus)

"Byggnadsskick" (Nr. 436 - Fokus)

Fotografier, avskrifter, anteckningar, tidningsurklipp, tal, diapositiv, kort. 

Byggnadsundersökningar i Karis o. Pojo 1925 - 26

Mapp 18 "Gärder f.d. kyrkliga V 1556 - 1721" (Nr. 437 - Fokus)

Tionde; byavis i alfabetisk ordning, 1500-talet

"Katalog över arkivalier - Litteratur - Kvarndrift" (Nr. 438 - Fokus)

(Karis historia V)

"Karis arkivpärm" (Nr. 439 - Fokus)

Anteckningar 1600 - 1700-talet

"Karis arkivpärm" (Nr. 440 - Fokus)

Anteckningar, kopior 1700-talet

Snappertuna

 Anteckningar, avskrifter och kopior av originalmaterial, manuskript, tidningsurklipp. Utgör (troligen) källorna

 till Snappertuna-historiken ( "Snappertuna - en kust- och skärbygds hävder"). Gardberg dog innan historiken

 hann utges. Arbetet övertogs av Henry Rask, men Gardbergs manuskript och material ligger som grund

 för den nu utgivna historiken (del I Forntid - 1809).

Mapp 19 "Personer A - Å"

Kopior o. avskrifter av originalhandlingar från 1600 - 1800-talen.

(Ursprungligen två mappar)

"Personer A - Ö"

Anteckningar, avskrifter o. kopior (1700-talet). Inneh. även enstaka brev och 

brevkoncept 1966.

Personer (prästerskap, klockare o. dyl.) 

Anteckningar o. avskrifter
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Mapp 20 Anteckingar från mantalslängder

ca mitten av 1700-t - början av 1800-t

(tagna ur ett kuvert)

Anteckningar: Byar och personnamn

Anteckningar: Enstaka anteckningar gällande olika ämnen. Byar A - M.

Anteckningar gällande personer i de olika byarna.

Anteckningar: Byar: N - Å. Hantverkare - yrkesgrupperade, inom yrket efter släktnamn.

Anteckningar gällande personer i de olika byarna.

Anteckningar o. kopior (personer, olika ämnen o. händelser)

  (Anteckningarna ursprungligen i ett kuvert o. fyra mappar.)

Mapp 21 Snappertuna Byar A - K

Anteckningar från originalmaterial, kopior

Snappertuna Byar L - Å

Anteckningar från originalmaterial, kopior

  (Ursprungligen två mappar)

Mapp 22 "Sakregister 1 - 23 Kameralia" (anteckningar o. kopior av originalhandlingar)

Legofolk, torp o. inhys., kameralt, grevskapet, kameralväsen o. bebyggelse,

dagsverken, ödesmål o. frihet

Sakregister 23 - 36 (anteckningar o. kopior)

Skatteköp, kyrka, församling o. prästerskap, väktare, fattigvård, socken-

magasin, rättsväsen, straff

Sakregister 37 - 45 (anteckningar o. kopior)

Ägotvist, bördor för bygdens gagn, brandstod, gästgiveri o. krögeri, skjutsning,

kyrkmässa, danskvällar, djurskall

"Sakregister 46 - 49 Näringar" (anteckningar o. kopior)

Jordbruk, humle, kvarndrift, boskap, jakt, skogsbruk, byggnadsskick

  (Anteckningarna ursprungligen i fyra mappar)

Mapp 23 Sakregister 50 - 60 Handel - Militärt (anteckningar o. kopior)

Handel: handel o. sjöfart, Revalsfart, sjöfart, pantgods, -lån, yrkesfolk, hantverk,

klädedräkt

Militärt: borgläger, durktåg, uppbåd, ockupationen 1713 - 21 o. dess följder, 
urskrivning, båtsmän, ryttarhemman

Sakregister 57 - 60 Militaria (anteckningar o. kopior)

Indelning, knektrotar

Sakregister, olika ämnen (anteckningar)

"Xeroxlistor"

Arbetsjournal 1971 - 73, blanketter 1971, 1974, anteckningar

  (Anteckningarna ursprungligen i fyra mappar)

Mapp 24 Anteckningar o. kopior av originalhandlingar

Skatter, tionde
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Mapp 25 Material gällande "Snappertuna - en kust- och skärbygds hävder"

Brevkoncept 1971, avtal, enstaka kvitton o. inkomna brev, tidningsurklipp från 

1960 - o. 70-talen, anteckningar, avskrifter, kopior av originalhandlingar, 

"Snappertuna kommun 100 år. Tillbakablick på Snappertuna kommuns 100-

åriga verksamhet" (av Hilding Haglund), m.m.

Anteckningar, avskrifter o. kopior av originalmaterial

1700-talet, början av 1800-talet

Längder, olika ämnen, byar.

Volmar Svaetichins avskrifter o. anteckningar gällande gårdar i Snappertuna

(även kartor): Lillbarsgård, Fagernäs, Magnäs,Glamsbacka enstaka, Snapper-

tuna, Raseborg, Huskvarn, Alhof o. Bredslätt samfällighet, Repubacka o. Harpar- 

backa, Broby by, Stor Barsgård, Lagmans enstaka, Kallbacka o. Bagggård,

Österösund (Rösund), Horsbäck o. Kärrby

  (Ursprungligen två mappar)

Mapp 26 Snappertuna 1601 - 1693 (kopior o. anteckningar)

Mantalslängder, jordeböcker, m.m.

Snappertuna 1724 - 1800 (kopior)

Mantalslängder m.m.

  (Ursprungligen två mappar)

Mapp 27 Manuskript: "Snappertuna - en kust- och skärbygds hävder" 

Den förhistoriska tiden till 1809

Inneh. enstaka tidningsurklipp

Manuskript: "Byar o. gårdar genom tiderna"

Inneh. även enstaka anteckningar

Manuskript: "Byar o. gårdar genom tiderna"

Manuskript: "Byar o. gårdar" 

Anteckningar, kopior

  (Ursprungligen i fyra mappar)

Merkantilmappar: kopior av originalmaterial (främst 1700-talet, men även från 1600- och 1800-talen)

Mapp 28 Snappertuna Byar: A - B

Mapp 29 Snappertuna Byar: D - Kj

Mapp 30 Snappertuna Byar: Kn - Kä

Mapp 31 Snappertuna Byar: L - Ra

Mapp 32 Snappertuna Byar: Re - Å

Mapp 33 Snappertuna Sakregister: 1 - 37

Enstaka avskrifter

Mapp 34 Snappertuna Sakregister 37a - 42

Mapp 35 Snappertuna Sakregister 43 - 50

Mapp 36 Snappertuna Sakregister 51 - 60

Enstaka tidningsurklipp
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TIDNINGSURKLIPP

   Tidningsurklipp om Karis

  Samlingen "Tidningsurklipp om Karis" från Fokus källare bestod av samlade urklipp som uppenbart 

  har tillhört olika upphovsmän ursprungligen. 

  Materialet har på Arresten separerats i två delar: det äldsta materialet fram till 1929 ingår i Volmar

  Svaetichins samling (död 1930) och materialet fr.o.m. 1930 har införts i Gardbergs samling

  (Gardberg tillträdde som rektor 1929).

  Enstaka urklipp om Snappertuna ingår även. 

Mapp 37 1930 --1966

Mapp 38 1964 - 1966 ang. kommunalpolitik(1964: endast okt-dec) (Nr 449 - Fokus)

Mapp 39 1967

Mapp 40 1967 - 1968 ang. kommunalpolitik (Nr 450 - Fokus)

Mapp 41 1968 - 1969 (inneh. även lösa urklipp)

Mapp 42 1970 (mars - dec.)

Mapp 43 1970 - 1972 (lösa) (1972: endast jan-feb, april, okt-dec)

Mapp 44 1973 - 1974 (lösa)   (1974: endast febr-juli)

   Övriga tidningsurklipp

  Tidningsurklipp sorterade ämnesvis i hemgjorda pärmar

  Samlingen inkommen från Karis-Billnäs gymnasium, den ursprungliga ordningen bibehållen

  (Enligt sonen Grels Gardberg använde J. G. dylika urklippssamlingar i undervisningen

     -muntlig uppgift, juni 2006)

Källor: finlandsvenska och rikssvenska tidningar/tidskrifter

(Hufvudstadsbladet, Västra Nyland, Svenska Dagbladet, Stockholms-Tidningen, Nya Pressen m.fl.)

Period: 1930 - 1960-talen (ca 1932-1962)

Omfång: ca 6 hm

A.  Bok- och biblioteksväsen

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmänt, bibliotek, bokhandel

B.  Skrifter av allmänt och blandat innehåll

(Om tidningar o. tidskrifter, allm. lärda samfund m.m.)

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

encyklopedier; samlingsverk; allm. tidningar; allm. tidskrifter; Finlands akademi etc.

C.  Religion

  1 pärm med tidningsurklipp från 1916-1952 om religion och kyrka samt påvedömet 
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D.  Filosofi

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmänt; filosofiens historia; kunskapsteori; psykologi; estetik; etik; metafysik

E.  Uppfostran och undervisning

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmänt; 

pedagogik och didaktik (metodik; läroverk; universitet; fackskolor; uppfostran i hemmet);

pedagogikens och undervisningsväsendets historia (Finland resp. övriga Norden);

tvångsuppfostran; abnormundervisning; allmän folkbildning 

F.  Språkvetenskap

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmän och jämförande språkforskning, etymologi; ortnamnsforskning; svensk språkvård;

nordiska språk; grekisk och latinsk filologi; stenografi

G.  Litteraturvetenskap

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmänt; litteraturhistoria och -kritik samt enligt

olika språkgrupper (germansk,  romansk, slavisk, keltisk, latinsk, indoeuropeisk etc.)

I.  Skön konst (med musik och teater)

  3 pärmar med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

I. Bildande konst (landsvis); konsthistoria; byggnadskonst (arkitektur, arkitekter,

   folklig byggnadskonst, historisk slottsarkitektur etc.), konsthantverk (textilkonst, möbel-

   konst, inredning, industriell formgivning etc.); konstutställningar; måleri; 

   musik (sång, musikfester, musikpedagogik, -teori, -historia etc.)

II. Bildhuggarkonst; måleri; bildkonst; målare; grafisk konst

III. Teater (allmänt, skådespelare & regissörer, teater landsvis);

    danskonst, balett; filmkonst

J.  Arkeologi 

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

europeisk; asiatisk; afrikansk; amerikansk

K.  Historia

  12 pärmar med tidningsurklipp geografiskt uppdelade i underserier:

Allmän (antiken, 1500-talet, första världskriget, internationella förhållanden 1919-1939,

                andra världskriget, internationella förhållanden 1946-1948, stormakterna, FN,

                Atlantpakten etc. samt arkivväsen, dräktskick, historiens metodik, 

                 historiska föreningar och museer, recensioner av historiska verk,

                socialhistoria, sällskapsliv, vapnens historia, sjöfartens historia, 

                kommunikationen till lands, ordenssamfund, numismatik, idéhistoria)

K.  Andra världskriget 1939-

(årsvis; även lösa urklipp ingår)

Kc. Finland och Sveriges historia (till 1917)

(äldre tid, medeltiden, Vasatiden, 30-åriga kriget, karolinska tiden, Karl XII:s tid,

1721-1809, Sverige 1809-1906, Finland 1808-1899 / 1899-1917 / 1917-1918)

Kc. Finland

(allmänt, medeltiden, 1600-t., 1700-t., 1800-t., 1900-1917, frihetskriget, 1918,

1920-1939, finländsk inre politik 1930-1939, 1946-1952, det svenska Finland)

Kc. Finlands historia 1939-40

(vinterkriget -samtida material / eftermäle; Finland 1940 -efter vinterkriget)

Kc. Finland 1941 - 1948

(årsvis)
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Kc. Sverige

(medeltiden, Vasatiden, Karl XII, gustavianska tiden, 1940-t.)

Kd. Danmark, Island, Norge

(Norden allmänt, Danmark allmänt/1940-1952, Norge allmänt/1947-48, Island)

Ke/Kf.  England/Tyskland

(England allmänt, före 1914, 1914-1952 (årsvis), Irland)

(Tyskland allmänt, t.o.m. 1918, 1947-1952 (årsvis))

Ki/Kj.  Italien/Frankrike

(Italien allmänt / 1942-1952 (årsvis))

(Frankrike –1943, 1944-1948 (årsvis), 1949–)

Km.  Ryssland

(Ryssland från 1939 / SSSR –1946/1947-1952)

Små och medelstora stater i Europa

(Balkan; Baltikum; Belgien; Estland; Grekland; Jugoslavien; Lettland; Litauen;

 Luxemburg; Nederländerna; Polen; Portugal; Rumänien; Schweiz; Spanien;

 Tjeckoslovakien; Ungern; Österrike)

Utomeuropeiska världsdelar

Asien (medeltiden, allmänt, 1900-t.); Arabien; Armenien; Indien; Indokina;

Indonesien; Israel (judefrågan t.o.m. 1945, 1946-1949); Japan; Kina; Korea;

Levanten; Pakistan; Persien; Siam; Turkiet; 

Afrika; Egypten; Sydafrika; Tunisien; 

Amerika; USA; övriga Amerika; Sydamerika; Canada;

Australien

L.  Biografi

 innehåller tidningsurklipp om bl.a. historiska personer, 

 kulturpersonligheter (skådespelare, författare, konstnärer, musiker etc.), 

 vetenskapsmän, politiker, statsöverhuvuden       (utländska och inhemska) 

 samt bokrecensioner

 30 pärmar i ordnade alfabetisk ordning:

Allmänt / Aa-An    (urklipp om biografiska uppslagsböcker & genealogisk litteratur)

Ap - Ben

Ber - Bon

Bor - Bö

C - Cy

D - Ei

Eh - Fj

Fl - Ga

Ge - Gö

Ha - Hed

Hei - Hol

Hom - Jan

Jas - Kel

Kem - Kö

La - Lh

Li - Lum

Lun - Mannerheim

Mannerkorpi - Mor

Mot - Nol

Nor - Paa

Pac - På

Q - Rui

Run - Sa

Sc - Sh

Si - Sta

Ste - Sö

Tac - Tau

Tor - Wau

Web - Viv

Wod - Özk
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M.  Antropologi och folkkunskap

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

allmänt; folklivsforskning (Sverige); folktro/folksed; seder och bruk; nordisk etnologi

N.  Geografi

  8 pärmar med delvis historiskt material uppdelade i kategorierna:

Allmän, främmande världsdelar

(Allmän; Afrika; Amerika; Asien; Ceylon; Kina; Indien; Irak; Israel; Japan;

 Pakistan; Asien - öarna i SO; Australien)

Länder i Europa utom Norden A-N

Länder i Europa utom Norden P-Ö

Sverige, Norge, Danmark, Island

(Sverige - städer; Stockholms skärgård; slott och herrgårdar; Dalarna; Gotland; 

 Lappland; Norrland; Skåne; Värmland; Västergötland; Västkusten; Öland;

 Norge; Island; Danmark)

Nc. Finland - städer och köpingar A-H

Nc. Finland - städer och köpingar J-Å

Nc. Finland - landskap utom Nyland

(Allmänt; inlandet; skärgården; lokalhistoria; reseskildringar;

 svenskbygder; Egentliga Finland; Karelen; Lappland; Satakunda; Savolax; 

 Tavastland; Åbo skärgård; Åboland (Finby, Hitis, Iniö, Kimito, Korpo, Pargas);

 Åland; Österbotten)

Nc. Nyland - socknar utom Karis

(Allmänt; västnyl. bruk; Borgå socken; Bromarv; Ekenäs lk; Esbo; Helsinge;

 Ingå; Kymmene; Kyrkslätt; Liljendal; Lojo; Pojo; Porkala-området; Pyttis; 

 Pärnå; Sibbo; Sjundeå, Snappertuna/Raseborg; Tenala; västnyl. ungdomsringen)

O.  Samhälls- och rättsvetenskap

   2 pärmar med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

Oa - Og.

(samhällslära (sociologi, socialism o. kommunism, internationell rätt, 

 fredsrörelse); FN; riksdag och lantdag; statsrätt (allmän, finländsk); 

 nationella minoriteter o. raser; kommunalväsen; juridik (straffsystem, fångvård, 

 rättshistoria); statsförvaltning; finansväsen; myntväsen; skatter; 

 försörjningsproblem; nationalekonomi (penning- o. bankväsen, 

 ekonomisk historia, nationalekonomer, sparande, konjunkturutvecklingen, 

 planhushållning, handel, kooperation, socialisering - statsdrift, 

 arbetsmarknaden, lantbruk)

Oh - Oi.

(demokratiens o. frihetens teori; socialvård (barnavård, ungdomsvård,   

 familj, sexualfrågor, pensionering, åldringsvård, kvinnofrågan); yrkesval;  

 arbetarfrågan; fackföreningar; stånd o. yrkesgrupper; bostadspolitik; 

 statistik o. befolkningspolitik; industrisamhället; regionplanering, 

 landsbygdens kulturvård)

P.  Teknologi

  1 pärm med tidningsurklipp i kategorierna:

Allmänt; teknisk mekanik -allmänt; maskinlära; elektroteknik;

bergsvetenskap; bearbetning av metaller / sten / trä; papper o. pappersmassa; 

textilvaror; närings- o. njutningsmedel; kemisk teknologi; fotografi;

praktisk byggnadskonst; husbyggnadslära; väg- o. vattenbyggnad; transportmedlen
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Q.  Ekonomi

  2 pärmar med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

Qa - Qh.

(Allmänt; mynt; huslig ekonomi; lanthushållning; trädgårdsskötsel;

 industri och hantverk (metallindustri o. bergverk, järnbruk i Finland, 

 finländsk industri, Sverige -industri)

OBS! Se även nästa mapp (R-S-T) om nyttoväxter, trädgårdskonst, skogsvård,

 jakt o. fiske, snickeri, textil, telefon o telegraf

Qi - Qj

(Handel; kommunikationer (samfärdsel, sjöfart, järnväg)

R - S - T.  Gymnastik - krigsväsen - matematik

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

R.  Gymnastik, sport, lek, spel  

(Idrottshistoria, Olympiska spel)

S.  Krigsväsen

(Krigsväsen, krigshistoria)

T.  Matematik

(Matematik, tideräkning)

U.  Naturvetenskap

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

Astronomi; meteorologi o. hydrografi; fysik o. kemi; biologi; botanik; zoologi; naturskydd;

geologi; psykologi

V.  Medicin

  1 pärm med tidningsurklipp uppdelade i kategorierna:

Medicinens historia o geografi; medicinsk kemi 

FOTOGRAFIER

Bildsamling: Byggnader i Karis lk

  Bildsamlingen ”Byggnader i Karis lk” består av 9 mappar och behandlar den kulturhistoriska miljön

  i det gamla jordbrukarsamhället, så som byggnader och bruksföremål etc.

  Fotografer: John Gardberg och Jan Sverker Gardberg (samt enstaka privata fotografier)

  Tidpunkt: 1962 - 1966

  Motiv: Vyer, landskap, gårdar samt deras interiörer, gårdsbyggnader, bruksföremål, folkskolor 

samt lanthandlar etc. Innehåller också planritningar. Enstaka personbilder. 

Byarna i alfabetisk ordning.

  OBS! Arrestens bilder är kopior. Folkkultursarkivet (vid SLS) har originalen och användarrättigheterna.

FKA bör kontaktas om annat än papperskopior för eget bruk önskas!

(vid FKA bär samlingen signumet SLS 872)

  Även enstaka fotografier från bildsamlingen SLS 381 (Svenska litteratursällskapet), tagna 1925–26 ingår.
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Mapp I. Förord till bildsamlingen

Förteckningar över uppmätningsritningar och fotografierna

Register över byar, gårdar och mindre lägenheter som ingår

”Det gamla byggnadsskicket i Karis”, maskinskrivet koncept, 40 s.

71 foton med bildtexter

Byar: Backby – Brynickbacka

Allmänna bilder från Karis och Svartå

Mapp II. 82 foton med bildtexter

Byar: Bålaby – Finby

Enstaka foton av prof. G. Grotenfelt & prof. A. Hackman från 1910 - 20-talen

Mapp III. 71 foton med bildtexter

Byar: Grabbacka – Ingvaldsby

Mapp IV. 60 foton med bildtexter

Byar: Joddböle – Mjölbolsta

Mapp V. 56 foton med bildtexter

Byar: Nyby – Smedsby

Mapp VI. 69 foton med bildtexter

Byar: Starkom – Visanbacka

Mapp VII. 62 foton med bildtexter

Byar: Västanby – Österby

Mapp VIII. 41 foton + enstaka skisser: redskap, maskiner, dörrar etc.

Mapp IX. 41 foton (varav 4 st. i färg): gårdar, uthus, inredningsdetaljer o.a. kulturhistoriska motiv

Förteckning över negativ (i två exemplar)

”Bildsamlingen Byggnader i Karis (1962-65)”, maskinskrivet koncept, 31 s.

Förteckning över äldre byggnader i Karis köping (1950)

Lösa fotografier (ingår i mapp 2)

”Illustr. för Karis genom seklerna”, 6 svartvita foton:

JG1:1 ”Landsbrofältet, Karl Enström, skördemaskin, självavläggare. 1936.”

JG1:2 äldre kvinna som kardar ull (odat.)

JG1:3–6 4 st. oidentifierade bilder om jordbruk: redskap, byggnader, vyer. (odat.)

Oidentifierade landskapsbilder, 2 svartvita foton:

JG1:7 Bruksboden. Exteriör av bybutik. (odat.)

JG1:8 Vy över fält. (odat.)

Oidentifierade bilder, 12 st:

JG1:9–19  Redskap (+ detaljfoton), byggnader etc. (odat. /1960-t.)

”Byggnader i Karis, å sido”, 9 svartvita foton:

JG1:20–28 Redskap (detaljfoton), byggnader, personer, vyer etc. (odat. /1960-t.)

John Gardberg i hemmet vid Nabogatan 20, foton tagna på 1950-eller -60-talet. Donerade

i februari 2019 av JG:s sondotter Anna Viveka Gardberg. 8 bilder, 5 motiv, fotograf okänd.

Förtecknat 2007?/ SH, kompl. 06-2015, 04-2019/ GL
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