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Om upphovsmannen 
 

Ines Kass föddes i Pedersöre, Katternö 25.8.1907 och dog i Jakobstad  23.7.1994. Hon var medlem i 
Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforsakare i fyrtio år och sekreterare i 17 år. Hon var en av föreningens 
mest produktiva medlemmar, med en särskild förmåga att tolka gamla handstilar.  I årtionden arbetade 
hon med att tolka, renskriva och indexera Pedersöre tingsrättsprotokoll åren 1546 - 1764 och 
Jakobstad rådhusrättsprotokoll åren 1653-1764. Dåtida kyrkoböckerna var mycket sporadiska och 
innehöll ringa uppgifter. För den skull är tingsprotokollen ett enastående material för en släkt- och 
hembygdsforskare när han vill reda ut släktförhållanden, avtal, levnadsöden och rättstvister från forna 
tider. Det största problemet är att kunna tyda den gamla handstilen. Ines Kass efterlämnade sitt ren-
skriva material  till Jakobstadsnejdens släkt- och bygdeforskare r.f. De renskrivna rådhusrättsproto-
kollen donerade hon till Jakobstads museum. Hennes önskemål var, att materialet skall stå forskarna 
till förfogande. År 2002 mikrofilmade föreningen båda samlingarna.  Över Pedersöre tingslags material  
sammanställdes även ett adb-baserat personregister. Till detta jubileum har materialet digitaliserats 
och utges nu som två separata dvd-skivor.  
 
Renskrivna Pedersöre tingrättsprotokoll åren 1546 – 1764 
 

Denna dvd-skiva innehåller 6784 maskinskrivna (A5) sidor på 3420 bilder i jpg-format från ovan 
nämnda tid. Innehållet av bilden kan vid behov skrivas ut med datorskrivaren. Skivan är försedd med 
tre olika sökregister: 1. Enligt förnamn, patronymikon och efternamn, 2. Enligt hemman och förnamn, 3. 
Enligt efternamn. Varje sökregister hänvisar till bildnummer och sidnummer där det tingsärendet börjar 
där personen eller hemmanet finns omnämnt. I sökregister 1. finns alla, totalt 31424 personträffar. 
 
Renskrivna Jakobstads rådhusrättsprotokoll åren 1653 - 1764 
 

På denna skiva finns 2871 bilder av renskrivna tingsprotokoll från ovan nämnda tidsperiod. I mapp 1 
finns åren åren 1653-1659 och i mapp 2 finns åren 1660-1764. Materialet är samlat i alfabetiskt 
ordning enligt förnamn. Materialet består av 59 bildserier enligt de mikrokort från vilka det är 
inskannade En serie består av maximalt 49 bilder. Varje serie är namngivet enligt förnam,  t.ex. 
”Anders Knutsson - Anders Runnebohm”.    (I denna serie hittar man således även t.ex. Anders 
Nilsson, osv.)  De övriga personer, som finns i respektive serie är namngivna som rubrik på varje 
bildsida. 
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