
Finlands äldsta lokala släkt-
forskarsförening Jakobstads-
nejdens släkt- och bygdefor-
skare rf grundades den 30
november 1952 på ett möte
på Svenska Gården i Jakob-
stad, varvid Paul Andersson
valdes till föreningens första
ordförande. Han kom att in-
neha denna post ända till
1983. Föreningen har tills
dags dato haft endast fyra
ordförande. Den nuvarande
Roy Sjöblom har verkat sedan
1994.

N
är man läser den historik som
uppgjorts av Lolan Björkman
och som utgavs i samband med

föreningens 50-årsjubileum år 2002 ser
man att intresset för släktforskning va-
rit stort. Det har inte förekommit stora
förändringar inom styrelsen. De flesta
styrelsemedlemmar har suttit långa ti-
der på sina poster.

Föreningens verksamhetsutrymmen
under de första åren var rätt provisoris-
ka, men 1957 fick föreningen hyra ett

rum på ca 15 m2 i källarvåningen på
Pinnonäsgatan 28 i Jakobstad.

Detta utrymme har idag utökats
med två rum och är nu ca 35 m2. I det
ena rummet finns föreningens biblio-
tek, som består av litteratur, antavlor,
tidskrifter, släktutredningar, urklipp,

foton och dokument på ca 25 hyllmeter,
samt en dator och en kopieringsapparat.
I de andra rummen finns läsapparater,
en dator, mikrofilmer och mikrokort
samt en del andra forskningsanteck-
ningar.

Både biblioteket och läsapparaterna
används flitigt av forskare, som har möj-
lighet att, genom att bli medlem i för-
eningen, få lösa ut en nyckel till arkivet
och själv bestämma när de vill göra sin
forskning.

Medlemmarna kan även låna hem
böcker och lånetiden är 2 veckor. Både
lån och forskartimmar antecknas i ett
häfte för statistikens skull.

Då föreningen grundades var med-
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lemmarna 34 till antalet, idag är antalet
något över 300 personer, av vilka 30–40
är aktiva forskare. Av dessa har många
gjort forskningar och antavlor som
publicerats eller inlämnats till förening-
en för arkivering.

Föreningens publikation Släkt och
Bygd utges en gång per år. Det senaste
numret som utkom var nr 47. I publika-

tionen finns släktutredningar, artiklar
om genealogi, fotografier och som ku-
riositet, avskrivna tingsprotokoll från
gamla tider. Dessutom finns där också
information för medlemmarna, samt re-
ferat från gjorda utfärder och exkursio-
ner.

Varje månad under vinterhalvåret
hålls s.k. månadsmöten, till vilka man
bjuder in föredragshållare med teman
som anknyter till genealogi eller histo-
ria. Dessa möten har i allmänhet varit
välbesökta.

Föreningen har under många år ord-
nat utfärder och exkursioner till sådana
mål som har anknytning till historia el-
ler arkeologi. Vi har försökt ordna med
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�Ovan. Föreningens första styrelse
år 1952. Stående från vänster Hans
Nyholm, Oskar From, Stig Holm,
Melker Storå och Sune Holm. Sit-
tande från vänster Johan Ströms-
näs, Paul Andersson (ordförande)
och Ethel Ekmark. Bilder från före-
ningens arkiv.

� T.v. Släktforskarföreningens vår-
utfärd till Malax år 2002.

� T.h. Föreningens styrelse år 2002
inför 50-årsfestligheter. Stående
från vänster Peter Sundfors, Kristi-
na Toiviainen, Ralf Slotte, Kerstin
Norrbäck-Slotte. Sittande Bengt
Berg, Roy Sjöblom och Verna Pelto-
la.

� T.h. nere. Glada miner på före-
ningens 50-årsjubileumsfest
7.9.2002. Till vänster Verna Peltola,
Roy Sjöblom och Leif Mether. Till
höger Arja Rantanen, Frans Gran-
roth och Rurik Åkerholm.



sakkunnig guidning vid dessa tillfällen
för att få ut så mycket som möjligt av
utfärderna.

Under ett flertal år har kurser i släkt-
forskning hållits i Arbetarinstitutets
regi. Den senaste är en kurs i släktforsk-
ning med dator. Föreningsmedlemmar
har ställt upp som lärare vid dessa kur-
ser.

Såsom tidigare nämnts har förening-
en fyllt 50 år viket firades med festsupé i
Jugendsalen. I samband med jubileet
ordnades den XI finlandssvenska släkt-
forskarkonferensen i Jakobstad 7–8
september 2002.

Föreningens styrelse för 2003 består
av ordförande Roy Sjöblom, vice ordfö-
rande Verna Peltola, sekreterare Bengt
Berg, kassör Lars Riska, medlem Ralf
Slotte (föreningens tekniker) och supp-
leanterna Peter Sundfors, Sven-Erik
Wiik och Kristina Toiviainen.

Föreningen välkomnar nya medlem-
mar och vi gläder oss speciellt åt att så
många yngre personer kommit med och
fått uppleva hur fascinerande det kan
vara med släktforskning. Den som är
intresserad av att få reda på mera om

föreningen kan beställa föreningens 50-
årshistorik, som är uppgjord av Lolan
Björkman, direkt från föreningen eller
från Genealogiska Samfundet. För-
eningen har också en hemsida på Inter-

net med t.ex. förteckning över innehål-
let i publikationen Släkt och Bygd. �

Skribenten är viceordförande i Jakobstads-
nejdens släkt- och bygdeforskare rf.
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Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare finns på Internet:
http://www.genealogia.fi/stutkyh/jsb/index.htm

� Föreningens sekreterare Bengt Berg, viceordförande Verna Peltola
och ordförande Roy Sjöblom tar emot uppvaktning av Sällskapet för

släkt- och hembygdsforskning i Hangö rf.


