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Mina loraldrar Selma och Albert Borg 

av Gun-Lis Finnela 

Albert Borg 

Min Far Albert Borg foddes vid Ingers sam vi sager har i Ess~:Han v~r yngst av 5 
syskon och han blev foraldralos vid 8 ars alder. 

Farmor dog vid 51 ars ald~i·1853 hennes namn var Kajsa-Lena. Farfar Anders dog 3 ar 
tidigare ocksa han vid 51 ars alder. 

Kajsa-Lena var fodd Nygard i Lappfors. Slaktnamnet var da Borgmastars. Pappa tog 
Borg nar han vistades i Amerika och fore detta var slaktnamnet Borgstrom. Forr i tiden 
bytte de namn hur sam helst. 

Jag minns att varan faster Lena Back brukade saga att de tyckte att det var sa synd om 
pappa da han blev foraldralos vid 8 ars alder. Hans aldre syskon fick taga hand om 
honom. 

Han vaxte upp i ett jordbrukshem. Gifte sig 1908-06-09 med Selma Finnholm vid 22 ars 
alder. Mamma var da 20 ar gammal. De bodde i bagarstugan vid Ingers, jag kommer 
ihag den ifran forr. Sa blev Lenne fOdd. Han var liten da farsan akte till Amerika och 
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lamnade familjen kvar. Han stannade i Am erika i nastan 2 <h. Nar han kom hem ville 
han att mamma skulle komma med men han ville inte aka sa da bosatte de sig i Esse. 
Forst kopte de hus vid Raija, fore detta Ostmans hus. Men de salde det huset nar de 
skulle ha pengar till Garveriet. Sen kopte han Garveriet av Israellsson ihop med Johan 
Vikstrom ifran Varnom. Da bodde de i lilla stugan dar jamte innan de flyttade in i 
lokalen vagg i vagg med garveriet. Dess for innan bodde de vid vadabacka i den lilla 
stugan vid gravgarden (den star fortfarande kvar). 

De bedrev Garveriet ihop i manga ar till och med under kriget. Jag minns att de kom 
och granskade hur manga hudar de garvade. Da hade de fort undan hudarna tillladan 
vid Simmossa, med de var och forsa sig sa nog akte de dit och fOrlorade dom skinnen. 
Dam tog staten i beslag. Da var de arga. Lite hann de dock radda. Sedan fortsatte Lenne 
och Uno tillsammans nagra ar tills det blev salt pa auktion. Nu ar det nedrivet och borta. 



Vi var tio syskon som vaxte upp tillsammans, tnl.ngt var det. Men vi overlevde. Endast 
varan syster Karin dog vid fyra ars alder en vinterdag den 9 mars 1916 i 
lunginflammation. Ines brukade saga att det var Elin och hon som gjorde en snogrotta 
och badda till henne en sang och sa att hon skulle ligga darpa snon och da fick hon 
lunginflammation och dog. Det var ju inte meningen, dom var ju minderariga med. Nu 
ar bade Milda, Elin, Ines och Karin borta. 

Ja pappa han garvade skinn och mamma satt och sydde handskar tilllangt inpa natterna 
(tolv, halv ett) och pappa vande dom. De syddes pa avigsidan. Sedan saldes de till 
bonderna och affarerna i Kokkola. For att fa ekonomin att ga ihop. Vi hade tre ibland 
fyra kor i ladugarden och en gris och fern far och nagra hans. Mjolken drog man med 
karra till mejeriet sa man fick smor och lite pengar i manaden. Det var fattiga tider, da 
fanns inget barnbidrag och inga socialbidrag som nu. Men det gick trots allt da de hade 
ett litet jordbruk pa sidan om. 

Man hade inte sa stora krav da. Ingen TV och ingen radio. Jag minns att Evald kopte en 
begagnad radio i Vasa nar han gick i Handelsskola, men vi fick aldrig ha den pa efter 
nio pa kvallarna. Pappa gick och lade sig vid niotiden och da skulle det vara tyst i huset. 
Pappa var en sallskapsmanniska och alia tyckte om honom. Mamma hon slet och 
bakade. Hon vavde en vav varje vinter till vadmals klader at karlarna och klanningstyg 
at flickorna. 

Det varsta var att pappa rokte sa _t;nycket, det blev hans tidiga dod. Under kriget odlade 
han tobaksplantor och torkade d~}ll vid vedhusvaggen och sen i ugnen. Kessorna 
kallade vi dom. Sen hackade han dem och blandade med cigarrer som han kopte i 
Kokkola och satt och rokte pipa i gungstolen sa hela huset var full av rok. Men han at 
bar a hart brad. 
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Mamma bakade tunna brodkakor som torkades pa en stang i taket. Vi bodde ju i tre rum 
och kok vagg i vagg med Garveriet och_da fanns det bara vedspis att laga mat pa och 
kakelugnar att elda i. Sen kopte pappa Kroken 4 av sin brors dottrar, sa vi flyttade in 
1940. Forst bodde Kersti och Lenne dar nagra ar sen flyttade vi in. Jag var 12 ar da, 
Marita var 9 ar och John var 6 ar. Lenne flyttade med sin familj i rummen vid garveriet. 

Jag minns att jag tyckte att vi fick'sa fint. Tradgarden gjorde mamma och vii ordning 
med appeltrad, vinbarsbuskar, jordgubbsland och med gronsaker. Somrarna var varma 
och skona och da vaxte det sa det sprakade. Niir augusti kom fangade vi kraftor ian och 
fick lite slantar for eget behov och om hosten plockade vi lingon och salde. Pa den tiden 
fanns det mycket lingon i skogarna. Jag vet inte hur det ar nu. 

Under kriget odlade vi sockerbetor som vi kokade i stora tvattgrytan vid an och 
pressade i en press som Martaforeningen kopte ihop och sa gjorde vi sirap. Det fanns 
inte sacker att kopa, det var ransonerat. Sirapen anvande vii soppor och kram och i 
bakverk. Vi anvande tabletter, sma karameller ibland till kaffedrickande for sacker 
ransonerna rackte inte till. 

Fran det ena till det andra sa brukade mamma beratta att nar de gick till kyrkan ifran 
Finnholm (7 kilometer) sa tog de av sig skorna och gick barfota sa att de inte skulle nota 
upp skorna. Mamma fick aldrig ga i nagon skola. Hon fick lara sig av sin storebror 
Alexander som var 2 ar aldre, sa hon kunde nog bade lasa och skriva. Har ett brev har 
om nagon vill se sam hon skrev till mig i Sverige. 



Pappa daremot fick ga i skola och lara sig lasa och skriva. Det var inget skoltvang pa 
den tiden, annat ar det nu. Men vi hade ju mat for dagen och klader pa kroppen sa det 
gick ingen nod pa oss. Vi har ju klm·at oss alla i livet tack och lov. 

Ja pappa han hade ju en liten affar dar han salde skor, handskar och skinn vagg i vagg 
med Garveriet. Sa de kom in ifran Purmo, Kallby och nejderna dar i kring och handla. 
De korde med hast och alla som skulle in till Jakobstad kom dar forbi. Vagen gick dar i 
Kroken da pa den tiden, sa det var mycket trafik dar. Hastarna band de fast dar i 
stangen utanfor och kafeet fanns dar i huset pa andra sidan vagen anda in pa 30-talet. 
Det var det enda kafeet i Esse, v<ht nuvarande foraldrahem. 
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Selma Johanna Borg 

Min mor foddes i Finnholm den 28 januari 1888. Hon var yngst av fyra syskon. Emil var 
aldst sen kom Ida, gift Muukkonen, sen Alexander och yngst var varan mor Selma. 
Selma dog den 13 april1967, 79 ar och tre manader gammal. 

Det var ett jordbrukarhem. Varan monnor hette Johanna och levde mellan 1848-11-05 
och 1922-10-03. Hon blev 74 ar gammal. Hon var hem ifran Kronoby Riskasbacka och 
hette Simonsson som flicka. Hennes far hette Hans. Hans dog 1852. Hennes mor hette 
Caisa (fodd 1810). Varan morfar hette Jakob Finnholm, fOddes 1853-07-05 och dog 1933-
03-10. Han kommer jag ihag lite nar jag var med mamma dit till Finnol. Han hade langt 
svart skagg sa jag tyckte att han sag otack ut. Jag gomde mig bakom mamma. Jag var da 
4 ar. 



Jakobs pappa hette Matts och var fodd 1820. Modern hette Kajsa-Lena fodd 1828 och var 
fOdd i Forsbacka. Matts var kyrkvard i Esse. Han var gift andra gangen med Greta Stubb 
1826-1851 ifn1n Grannlande. 

V aran morbror Emils barn akte tre till Amerika och blev kvar dar, Sanfrid, Verner och 
Edit, sa vi har nog slaktingar dar borta som vi inte kanner till. 

Ja det var en liten slaktkronika. Jag kommer ihag att mamma berattade nar flottarna var 
dar ifran Lappajarvi att de baddade at dom pa golvet pa halmbaddar de strodde ut halm 
i storstugan pa golvet och dar fick de ligga. Dom koka mat i oppna spisen och serverade 
dem, sa pa det viset larde hon sig finska. Dom flottade timmer ut efter an till Ahlholmen 
i Jakobstad. Paden tiden fanns inga bilar ails, inte ens cyklar. Nar hon sag forsta cykeln 
da var det ett under. Dom sprang ut till vagen och sa att nu kommer cykelgubben. 

Jag hoppas att ni har fatten liten glimt av hur det var forr i tiden. 

Gun-Lis Finnela 
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