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Familjen Svaetichin 
 
Handlingarna berör Volmar (”Voldi”) & Ellen Svaetichin och dottern Maja (g. Slätis) m.fl. 
 
Innehåll: ett urval kopior ur ursprungligen tre mappar som Maja Slätis (f. Svaetichin) 

sammanställt för sina barn och brorsbarn innehållande kopior av släktens 
anteckningar, brevkorrespondens o.a. handlingar angående efterforskning i 
sina släktrötter.  

  
 
Anmärkning:  materialet lånat till Arresten för kopiering i samband med forskningscirkel i 

Gardbergs i mars 2013. 
Uppordnande:  kopiorna numrerade; deras ursprungliga ordningsföljd har bibehållits i arkivmappen 

oberoende av kronologin, medan denna förteckning är uppgjord tematiskt (–
hänvisning till kopiornas numrering inom parentes). 

 
Omfång: 0,01 hm 

Gränsår:  1905 – 1983  

Förvaring: → se: Ebba Siggberg 
 
Relaterat material: Volmar Svaetichins samling  
 
          
Innehåll: 
  
Brevkorrespondens: 

 Följebrev av Maja Slätis ang. kopiornas syfte, 1982  
 Brev till Volmar av faster Olga ang. uppgifter om äldre släktingar, 1912  (61-66, 77-78) 
 Brev till Volmar av faster Olga ang. uppgifter om äldre släktingar, 1919  (79) 
 Brevkorrespondens Volmar – Marie Nicolaij, Viborg Monrepos, 1929  (90-91) 
 Brev till Volmar från Kyrkliga Byrån, H:fors (ang. övergång till ev.luth. kyrkan), 1905  (101) 
 Brev till Volmar från K. G. E. Mosander(?), Viborg (ang. släktutredning), 1918  (102-103) 
 Brev till Ellen från Toivo Stenstam, odat. (1930, kondoleans)  (126-127) 
  
Koncept: 
 Maja Slätis: En liten inledning (introduktion till kopiorna), 1981 
 Majas avskrifter/översikt ang. forskning i släkten Ehrensvärd, 1981  (E1) 

Majas avskrifter av Volmars brevkorrespondens med Magnus Hagelstam, Grankulla    
ang. släkten Ehrensvärd, 1925  (E 2–8) 

 Uttal/skrivsätt av namnet Svaetichin  (13e) 
 Majas minnen från inbördeskriget  (128a-c) 
 Majas minnen från barndomen / uppgifter om släktens förfäders öden, 1981 (14 sidor) 
 

 

Tidningsurklipp: 

 Nekrologer:  
  Olga Svaetichin, Viborgs Nyheter 1922  (81a) 
  Volmar Svaetichin, Finskt museum 1930  (123-124)   – se även nr 125 (övrigt) 
  Josefina Nordström, Västra Nyland 1948  (130) 
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  Gunnar Svaetichin, Suomen Lääkärilehti 1982(?)  (131) 
 Bengt Bergman: Bokslut över en livsgärning (KBS historik/matrikel), VN  (121-122) 

Erik af Hällström: Karis- och Billnäsbor som fångar hos de röda i april 1918, VN 29.6.1935 
(däribland Volmar)  (128)   – se även 128a-c (koncept) 

 
  Tryckta föredrag/artiklar av Volmar: 

Drag ur Karis historia. Tal hållet av ingeniör V. Svaetichin vid minnesfestligheterna i 
Karis 26–28 juni 1926  (115-120) 

Ur våra församlingars och kyrkors historia: Karis kyrka – ett sexhundraårs minne  (120a) 
Något om gammal farled och forntida kustförsvar i Karis (Nyländska skyddskåristen N:o 2) 
(120 b) 
 
 

Övrigt:  

 Volmars skolbetyg (Viipurin suom. lysei, Suomen Polyteknillinen opisto 1895-96)  (108-110) 
 Volmars språkintyg i svenska, 1899  (111) 
 Volmars meritförteckning, odat.  (112-113) 
 Tackskrift till Volmar från Karis-Billnäs samskola, undertecknad J. Gardberg, 1930  (125) 
 Kopior av odaterade foton från Nyby gård & morföräldrarna  (132-134)  

 
 
Fotografier: 

11 st. digitala svartvita fotografier skannade ur en minnesbok skriven av Maja Slätis 1983. 
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