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Tarras Kusmin och Catharina Elisabeth Cederoth, 

ett ryss-svenskt par 

Ur min bok ”Den ryska invasionen 1810-1832” hämtas följande i tidsföljd: 

 FORSVIK 

Kapitel  9 Tarras Kusmin, Nr 40, mönstrade i Forsvik 1813-05-19. 

 Han anges vara 29 år, 5 fot och 4 ½ tum lång 

 

Kapitel 30 1813 kan noteras att No 40 Tarras Kusmin arbetade vid Forsvik 7 månader februari-juni 

 och augusti-september. 

 

Kapitel 29 I kapitlet kan man närmare se vilka dagar han arbetade och tillsammans med vem. Man 

 utförde 2 mans-borrning, ett tungt arbete. 

 

 OKÄNT 

  

 Inga uppgifter har gått att hitta om var han befann sig 1814-1822, en lång tid, men med 

 bristande bokföring av de kyrkliga församlingarna. 

 

 OBSERVERA att vid fortsatt forskning, som redovisas nedan, har viss information gått 

 att få fram. 

 

 FREDSBERG 

 

 Enligt inflyttningsuppgifterna i Skönberga 1823 kom han och hans familj från Fredsberg. 

  

 SKÖNBERGA 

Kapittel 23 1823-12-14 anges Tarras med hustru och son som inflyttade till Skönberga. En stor 

 grupp pionjärer  med familj inflyttade samtidigt, totalt 58 personer. 

 Enligt en notis i kapitlet så var Tarras inte far till Sven Johan utan det var 

 kvartersmästaren Synnerholm. 

Kapitel 23 1824-05-22 flyttade Tarras med hustru och son till Kimstad. 

 KIMSTAD 

Kapitel  19 Pionjär Nr 40 Tarras Kusmin, född i Novgorod 1780, inflyttade till Kimstad 1824, 

 kommen från Söderköping (vilket kan vara fel i kyrkoboken och avse Skönberga) 

 Med honom kom hans hustru Catharina Elisabeth Cederoth, född i Skara 1779-12-10 och 

 deras son Sven Johan, eller hennes son, född i Skara 1809-04-16 eller eventuellt 

 1810-04-16. De avflyttade 1826 till Västra Husby. 
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Kapitel 22 I Kimstad anges bl a Tarras som utflyttad från Söderköping 1824, men några uppgifter i 

 Söderköping om honom och andra ryssar finns inte vid den tiden. 

 VÄSTRA HUSBY 

Kapitel 20 1826-03-21 anges Tarras och hans hustru inkomna i Västra Husby från Kimstad och 

 bosatt på Gäfverstad. Något barn finns inte omnämnt. 

Kapitel 20 1827-11-09 lämnade Taras och hans hustru Västra Husby för att förflyttas till Skönberga. 

 dock utan sonen. 

 SKÖNBERGA 

Kapitel 23 1827 kom åter en stor grupp pionjärer till Skönberga. I flera fall samma personer som 

 kom 1823. Bland dess ”nytillkomna” var Tarras med fru men utan son. 

 1828-09-13 avled Catharina Elis. Cederroth i Skönberga och begravdes 1828-09-18 på 

 bekostnad av församlingen. Hon dog av lungsot. 

 

 Skönberga EI:1 sid 267 

Kapitel 23 1830 lämnade Tarras Skönberga. Det noteras att det skedde genom ”rymning”. 

Nu skall jag försöka följa hans hustru fr o m det att hon föddes och för att 

försöka utröna när hon kom i kontakt med kanalen och Tarras Kusmin. 

 SKARA 

1779-12-10 föddes och döptes Catharina Elisabeth Cederoth som dotter till Christopher Serroth och 

 Inga Maria Callman, 25 år. 

 Faddrar: Mäst Callman, Ges Sigge Wenerberg, Dr Sven Flink, Fru Öhrn, Madam 

 Jungberg (C:4 sid 17) 

 

1780 skedde ett husförhör med bl a nedanstående noteringar 

      AI:5 sid 179 
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 Där framgår att Skomakaremästare Callmans dotter Inga Maria gift sig 1779 med 

 gesellen Christ Sederoth. 

 

 AI:5 sid 179 

1779-1780 De båda nygifta bodde en tid i Callmans gård, men flyttade sedan när deras dotter 

 Cataharina Elisabeth var född. De deltog i nattvarden 6/1 1780, dvs innan de flyttade. 

 

 AI:5 sid 171 

1780 Nu bor de i skräddarmästare Collins gård och Christopher anges nu vara mästare. De är 

 födda 1853, 1854 resp för dottern 10/12 1779. 

 

 AI:5 sid 171 

 

 AI:6 sid 51 
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1782-1800 Inga uppgifter finns under perioden i husförhörslängden om att Catharina Elisabeth 

 flyttat från sina föräldrar. Hon har fått en syster och en bror. 

 På annat håll i volymen anges det att det finns en rådman Cederroth i staden, men mer 

 information får man inte. 

 

 

1785 I mantalslängden 1785 bor familjen Sederoth på Wästra  Kongshus Gatan, men som det 

 brukar vara så nämns i dessa längder enbart husfadern med namn och övriga med en 

 markering i en kolumn. 

 

 AI:7 sid 89 

 
Protokoll från magistraten 1797 (DXIII:1) 

1797 Åtminstonde fr o m då är en Cederroth rådman i Skara 
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1800-1806 Anges det i volymen att familjen Cederroth bor kvar, men 

 

 AI:7 sid 89 

 beträffande dottern Catharina Elisabeth  anges att hon gift sig. Hon anges vara 27 år 

 när en anteckning görs, dvs den bör ha gjorts ca 1806. 

1801-01-01 är mamsell Cajsa Cederroth dopvittne i Skara (C:4 sid 101), malmsell brukar avse en ogift 

 yngre kvinna 

1801-08-18 sammalunda (C:4 sid 103) 

 

 C:4 sid 213 

1801 var det som hon gifte sig den 18 oktober med studenten Johannes Synerholm. Hennes 

 far var Rådman Cederroth. 

1801-12-27 dopvittne(C:4 sid 105), med tanke på att hon då var gift borde hon inte benämnts 

 mamsell 

1802 12 april 1802 finns ett utslag i en dom vid Göta hovrätt där rådman Cederroth och hans 

 hustru är berörda, men utslaget finns ännu inte tillgängligt på internet har sålunda ej 

 gått att läsa. 

 

Post- och inrikestidningar 1812-04-14 
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 C:4 sid 111 

1802 den 15 november föddes och döptes hennes och makens son Pehr Christofer. 

 Maken anges då vara Secund Corporal vid Väst G Linie Dragoner. 

 Faddrar var: Profesor Alberthe från Berlin, Hr Rådman Cederroth, Hr StadsCaseur 

 Kjellberg, Fru Cederroth, Madame Kafbom, Madame Giöthbladh, Mamselle Maja (tillagt) 

 Stina Lisa (överstrukit) Cederroth 

1803-07-15 Var mamsell Cederoth dopvittne. (C:4 sid 115) 

1803-11-12 Sammalunda (C:4 sid 117) 

1806-01-29 Var fru Cederroth dopvittne (C:4 sid 125) 

1807-1810 års husförhörslängd 

 

 AI:8 sid 75 

 Gården tycks ha bytt ägare 
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 AI:8 sid 75 

 Mycket riktigt, rådmannen Cederroth, far till vår huvudperson har avlidet. Hustrun torde 

 ha flyttat. Sonen Johannes tycks också ha flyttat till Rådman Leurent (?). 

 

 AI:8 sid 75 

 Och för H Maja Cederroth, född Skara 1779 anges, inflyttad från Hernqvists G Skara 

 1798 och överförd till NB född 1789/1782? …….. (?). För hennes make anges födelseplats 

 Synnerby och sonen Pehr Christopher är född i Skara 1802. 

 Med anledning av nedanstående händesle bör informationen i husförhörslängden ovan 

 vara införd 1807. 

 

Bouppteckningsregister för Skara, avser äldre generation 

1808-10-05 Var fru Cederroth dopvittne (C:4 sid 139) 

 

 C:4 sid 139 

1809-04-16  föddes och den 17:e döptes Sven Johan, son till f. d. Quartm Synnerholm och dess 

 hustru M Cederroth, 31 år. Maken f d Quartersmästare vid West Götha Dragon 

 Regemente 

 Dopvittnen: Klåckaren E Åhgren, Hr Johan Cederroth, Madam Åhgren, Mselle Fränberg, 

 Fru Giöthblad 

 Johan Cederroth bör vara identisk med Johannes bror till vår huvudperson. 
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1810 I mantalslängden för 1810 kan noteras att rådmannen Cederroth är avliden och att hans 

 änka, hustru, betraktas som ”fattighjon”. Principen för mantalslängd var annars den att 

 barn och äldre, liksom sjuka, inte noterades då man ansåg att de inte skulle vara föremål 

 för skatteberäkningen. När det gäller medellösa som var friska och unga så var de 

 skattepliktiga men om man noterat ”fattig” så brukar det betyda att man bedömt att de 

 inte skulle  eller kunde betala skatt. 

 I mantalslängden har inte Synnerholm och hans hustru hittats. 

1809 Mantalslängden för detta år anger Rådmanshustrun som änka. 

Släktforskaren Kerstin Hallgren Peterson bosatt i Östra Ryd, Söderköpings kommun, har forskat på 

släkten Öhrn.  

Anna Elisabet Öhrn, död 1790, var mor till Inga Maria Calman som var gift med Kristoffer Cederroth 

och de var i sin tur föräldrar till Katarina Elisabet, f 1779, vår huvudperson. (Disbyt) 

 

 B:1 sid 159 

1808 Flyttade Maria  Kristina, systern, till Jönköping. Hon anges varit bosatt i Synnberg. 

 

 B:1 sid 253 
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 A1:10 sid 99 

1812 förrättades bouppteckning efter bonden Gustaf Simberg i Löfåsa  i Synnerby där det 

 anges att hans änka var Christina Cederroth. Han avled 1812-07-31. Vem var hon? Syster 

 till Chatarina? 

1816-1817 bodde enkan Cederrot ….. Synnerholm med sonen Johannes, född i Skara 1809-04-10 

 på gården ”Jon Hans och Björnsmedgården No 81” 

1817 1817-07-07 anges hon utflyttad från Skara till Fredsberg, tillsammans med sin son. 

 

 B:1 sid 253 

 FREDSBERG 

1817-07-07 Flyttade änkan Synnerholm, född 1779-12-10 i Skara och hennes son Sven Johan, född 

 1809-04-16 från Skara till Fredsberg. 

1816-1818 Vid inget tillfälle dessa år finns hon bland nämnda som inflyttad till Fredsberg. 

1816-1823 finns ingen notering i Skara eller Fredsbergs kykoböcker om att hon ingått äktenskap i 

 Fredsberg 

 SKÖNBERGA 

1823 1823-12-14 anges Tarras Kusmin med hustru Cederroth och son inflyttade till Skönberga 

 från Fredsberg, men någon utflyttning från Fredsberg finns inte noterad. 

 

 Skönberga AI:8 sid 234 
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Detta innebär att under åren 1817-1823, eller 1818-1822, finns det ingen formell uppgift i 

kyrkobokföringen om var familjen Kusmin – Cederroth bott och levt. 

Nu skall jag försöka ta reda på när hennes förste make avled och vad som 

hände med deras första barn och slutligen vad hände med henne och den  

andre sonen efter det att ryssen Kusmin 1830 rymde. 

 SKARA 

 

 Post- och inrikestidningar 1807-07-07 

 I en ofta bortglömd källa så hittar jag när Catharina Elisabeths make avled, dvs han var 

 ca 10 år äldre än sin hustru, som då var ca 42 år. 

1807-06-25 avled således rådmannen Christopher Cederroth i Skara. Detta passar ju bra tillsammans 

 med att gården, enligt ovan, därefter fick  ny ägare. 

 FREDSBERG 

 

 Post- och inrikestidningar 1821-05-18 och detsamma även 1821-05-21 
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 Hindersprövning genomförs på detta sätt för Ryske mannen N:o 40 af härwarande 

 PionierCompaniet Tarras Kusmin och enkan Lisa Synnerholm , född cederroth, även för 

 Ryske mannen No 55 af samma Compani Saveli Antonov med pigan Clara Johansdotter. 

 Undertecknat Mariestad och Fredsberg d 18 April 1821 av prästen  Almgren. 

1822-05-19 Vigdes i Fredsberg Saveli Antonov och Clara Johansdotter 

 För Kusmin och hans blivande hustru finns ingen notis i Fredsberg, Mariestad eller Skara, 

 så frågan är var de ingick äktenskap? Jag utgår dock ifrån att vigsel ägde rum 1821 eller 

 1822 eller möjligen i början av 1823. 

Jag fortsätter efter 1830 för att se vad som hände. 

 SKÖNBERGA 

1830 Tarras Kusmin lever nu tillsammans med enkan Christina Larsdotter, född 1795.

 

 Skönberga AI:10 sid 260 

 Kommentaren om Kusmin 

Vad hände sonen som senast finns noterad i Kimstad 1824-1826. 

 KIMSTAD 

   

 Kimstad AI:3 sid 355 
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1824-1826 bor man i Kimstad och arbetar vid Hulta station. 

1824-1825 bor sonen Sven Johan också där men 1825 står det om honom  

 

 AI:3 sid 341 

 I den stora skaran av ”uppassare” hos lieut Carl Niclas Svärdström, född 1780, eller vad 

 det kan vara, finns gossen Sven Johan Kusmin, född i Skara 1809-04-06 inkommen från 

 Hulta station 1825. Det verkar som han avflyttat till Stockholm 1828. 

 Tyvärr saknas utflyttningslängden för Kimstad just vid den tiden. 

 VÄSTERÅS 

1842-1861 finns Sven Johan Synnerholm i Västerås Domkyrkoförsamling. Han är fältmusikant. 

 Gift 1835 med Eva Magdalena Bränström, född 1794 och med fosterdottern Sophia 

 Wilhelmina Björk, född 1836-06-07 i Tillberga. De inflyttade 1842 från annat håll i 

 församlingen medan dottern anlände 1843 från Uppsala.  (Västerås A1a:14 d sid 205) 

 

 

 Västerås AI:a 17 b för 1871-1879 sid 384 

 

 Västerås AI:a 21 a sid 425 för åren 1879-1892 
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 Västerås AI:a 23 sid 257 för 1893-1900 

Synnerholm, Sven Johan 

Fanjunkare fd 

Västra kv. Nr: 54 

Död 2/11 1899. 

Kyrkobokförd i Västerås, Västerås stad (Västmanlands län, Västmanland). 

Född 16/4 1810 i Skara (Skaraborgs län, Västergötland). 

Änkling (2/1 1897). 

 

 Sveriges Dödbok/Dödskiva 1860-2013 

 Allt pekar på att Svärdström såg till att Sven Johan kom i miltär lära till musiker. 

 Vill man läsa mer om honom så kan man studera fler husförhörslängder för Västerås och 

 kanske komma fram till att han fanns i Stockholm dessförinnan. Sedan kan säkerligen 

 militära dokument studeras och slutligen kan man ta fram mer information om hans 

 fruar. 
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Köpings Tidning 1897-01-05 
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Bergslagsposten 1897-01-09 

 

Östersundsposten 1897-01-09 

 

 

Falukuriren 1897-01-12 

 m fl tidningar! 

 

  


