AAF - Anders Axel Forssin sukujuuret
Anders Axel Forssin esivanhemmat olivat kotoisin Hämeen ja satakunnan rajamailta,
Karkun, Tyrvään ja Suoniemen kunnista.
Karkussa sijainnut Sepän talo tunnetaan asiakirjoissa aina vuodesta 1540. Talo oli 1500luvulla Kustaa Vaasan lampuotitilana ja myöhemmin Juhana III.n nimissä, joka lahjoitti sen
aviottomille tyttärilleen Lucretia ja Sofia Gyllenhjelmille. Tyttärien kuoltua tila joutui
Sofian pojan Jaakko de la Gardien haltuun, kunnes palautui talonpoikaissuvulle v. 1585.
Talon alkuperäisenä nimenä oli Riippi (Karkussa on Riippilänjärvi) ja se sijaitsi Lielahden
kylässä. Vuodesta 1656 lähtien tilan nimi on ollut Seppä, silloisen asukkaan ammatin
mukaan. Vuoden 1939 maarekisterissä Sepän pinta-ala oli 135,70 ha.
Kirkonkirjojen mukaan vanhin esi-isä on Eric Larsson, s. 1698, k. 18.11.1769 71vuotiaana rusthollarina. Hänen vaimonsa oli Lisa Henriksdotter, s. 1692, k. 13.6.1758.
Näillä oli talot (yhteisviljelyksessä Nikkilän talo) v. 1727-1756, jolloin molemmat olivat
ratsutiloja eli rustholleja.
Heidän jälkeensä tulee tilan viljelijäksi heidän poikansa rusthollari Anders Ericson, s. 1716,
k. 22.1.1763 ( kirkonkirjoissa on rusthollari Anders Lielax) ja Lisa Jakobsdotter s. 1719, k.
8.7.1791 72-vuotiaana. Talo oli heillä vuosina 1757-1770.
Vuonna 1770 talo jaetaan. Nikkilän isännäksi tulee Eric Ericson ja Sepän omistajaksi
Anders Ericsonin poika Jakob Andersson, s. 25.7.1742 Riipin talossa ja kuollut 26.9.1805
Sepän talon rusthollarina (haudattu kirkkoon). Hänen vaimonsa on Lielahden Nurckalan
talossa 8.8.1740 syntynyt Maria Johansdotter, kuollut 1.1.1809 Sepän talossa
keuhkotautiin. Heidät oli vihitty 23.5.1763. Heillä oli yhteensä 8 lasta, joista vanhin
aikuiseksi elänyt on Anders Axel Forssin isoisä Mats, kun vanhin lapsi Henric on kuollut 5vuotiana.
Matts Jakobson, s. 7.2.1767 oli talonpoika ja asui yhdessä veljensä Jakob Jakobssonin
perheen kanssa Sepän taloa. (Kirkonkirjojen mukaan Jakob on rusthollari). Sisaruksista
myös Anders asuu Sepän talossa, muista ei ole merkintää. Talossa on myös kolme piikaa.
Matts vihittiin 27.12.1795 Sepän talossa Helena Jakobsdotterin ( s. 8.4.1777 Suoniemellä
Taljan talossa sotilas Jakob Tallgrenin tyttärenä) kanssa. Heillä oli yhteensä 10 lasta, joista
Anders Axelin äiti Caisa oli viidenneksi vanhin.. Tyttöjä oli perheessä kolme ja poikia
seitsemän. Perheen isä Matts kuolee 11.3.1820 (kuolinsyy slag) eikä siis koskaan ehdi
nähdä tyttärenpoikaansa Anders Axelia. Äiti Helena sen sijaan elää vanhaksi ja kuolee
7.1.1857.
Mattsin ja Helenan tytär Caisa Gustafva Mattsdotter, s. 5.3.1805 lähtee Karkusta Tyrväälle
11.2.1826. Kirkonkirjoista voidaan seurata hänen elämäänsä eri palveluspaikoissa
Tyrväällä ja myöskin hänen poikansa Anders Axel syntyy Tyrväällä 20.3.2834 äidin ollessa
silloin Kaltsilassa Rosilan talon palveluksessa.
Anders Axelin ollessa 6-vuotias he muuttavat takaisin Karkkuun. Ensin äidin työpaikka
pappilassa ja myöhemmin Nikkilän talossa, jossa he asuvat vielä silloin kun Anders Axel
käy rippikoulun ja pääsee ripille 30.9.1849. Kirkonkirjoista nähdään, että samassa
ruokakunnassa Caisan ja Anders Axelin kanssa asuvat myös isoäiti Helena ja veli Gustaf,
joka on syntynyt 21.7.1843. Äiti Caisa kuolee 9.1.1853, kuolinsyynä näivetystauti. Isoäiti
elää siis vielä silloin, kun Anders Axel lähtee Karkusta. Hänen veljensä, noin
yhdeksänvuotias Gustaf Herman jää oletettavasti isoäidin hoitoon. Gustaf-veli on Nikkilän
talon renkinä vielä silloin, kun menee naimisiin ja saa pojan Kalle Vihtorin 24.7.1873.

Kirkonkirjojen mukaan Anders Axel on lähtenyt Karkusta jo v. 1852 Poriin. Porissa ja
Ahlaisissa voimme seurata hänen elämäänsä, ammattiaan ja perheen perustamista.
Ahlaisten kunnassa asui Anders Axelin vaimon Kristiina Sandbergin perhe ja esi-isät.
Santavuoren (Sandberg)-suvun historiikin on kirjoittanut kirjailija Martti Santavuori.

