
Följande böcker har getts ut: 
 

 
 
Pensala genom tiderna, 1994, 258 sidor. Innehåller uppgifter om bebyggelsen i Pensala, korta 
historiker över föreningar, traditioner från förr samt några grafiska släktträd. 
Boken är slutsåld. 
 
 
 
 
 

 
 
Pensala genom tiderna, del 2, 2001, 290 sidor. Innehåll: emigration, skolor och utbildning, 
evakuerade från Hangö, Karelen och Kemijärvi, anekdoter och skrönor samt idrotten i Pensala 
Pris 5 euro. (Reapris) 
 
 
 
 



 
 
Grels Knutsson Karf och hans ättlingar, 2005. En släktbok utgående från Grels Knutsson Karf 
från Ylihärmä. Han kom som dräng till Pensala och gifte sig med Margareta Mattsdotter. 
Grels blev så småningom hemmamåg och senare bonde på Karf hemman i Grädjas.  
 
I dag finns ättlingar till Grels Knutsson utbredda förutom i svenska Österbotten och i övriga 
delar av Finland, också i Sverige, Norge, förresten i så gott som alla världsdelar.  
 
I boken finns omkring 13.000 personer omnämnda.  706 sidor. 
 
Pris 30 euro. 
 
 
 
 

 
 
En tidsresa i bilder, 2009. En bilderbok med över 400 bilder från början av 1900-talet till dags 
dato. Innehåller fotografier över personer, skolklasser, familjefester, sång- och 
musikverksamhet, jordbruket, gamla fordon mm. 224 sidor. 
 
Pris 5 euro. (Reapris) 



 
 
Wilhelm Karvs dagbok, 2010.  191 sidor. 
Dagboken skildrar livet i bondbyn Pensala för omkring 100 år sedan. I början en begåvad 
pojkes drömmar, funderingar och värderingar som sakta övergår till en vuxens mera 
nyanserade och samhällsbyggande beslutsamhet. Dessa värderingar, funderingar, drömmar 
och handlingar förändras en smula under årens gång men är ändå till sin natur mycket stabila. 
 
Wilhelm växte till sig. Fick tidigt viktiga förtroendeuppdrag inom byn. Han var bra på att få 
kontakter utåt och blev snart bekant med personer vida omkring. Det var till Wilhelm folk 
vände sig när de behövde kontakter med myndighetspersoner m.m. Den stora tragedin i 
Wilhelms liv var att pengar inte fanns för utbildning. Hemmanet var inte stort, hans far var 
gammal och mor sjuklig. Så hade han också yngre syskon som var beroende av att han hjälpte 
till i hemmet. 
 
Pris 5 euro. (Reapris) 
 
 

 
 
Släkten Bastubacka iPensala, 2012. 234 sidor. 
Denna släktutredning startar med halvbröderna Mickel och Abraham Tomasson Bastubacka. 
Båda var födda i Nedervetil. Mickels son Mickel Mickelsson och Abraham Tomasson kom till 



Pensala som drängar. Mickel Mickelsson fick arbete som dräng i Kengo. Han gifte sig 1796 
med änkan Katarina Eriksdotter Aspnäs. De fick fem barn, varav endast sonen Mickel levde till 
vuxen ålder. Här är det tre generationer i rad som heter Mickel! De bodde troligen i den gård 
som fanns nära Henrik Jansson gård idag. I vår första bok kallas den för Mickas. Gården revs 
1978 i samband med att vägförbättringen. 
 
Boken är slutsåld. 
 

 
 
Pensala Lantmannagille 1915-2015, 165 sidor 2015. 
 

Pensala lantmannagille har länge varit Lanbrukssällskapets aktivaste medlems-
gille. Från starten år 1915 har gillets verksamhet och utveckling varit normalt 
kraftigt uppåt. De båda krigen (frihetskriget 1918-20 och 1939-45) drog ner 
verksamheten till en blygsam nivå. Normalt har gillets verksamhet alltid varit 
uppgående. Från år 1970 när Karl-Johan Storkamp blev sekreterare i gillet följde 
ett enormt uppsving i verksamheten som har hållit i sig sedan dess. Senast från 
den här tiden torde Pensalagillet ha varit det mest aktiva.  
 
Pris: 20 euro. 
 
 
 
 
 
Böckerna kan beställas via mail:    jarl.roos@multi.fi eller telefon: 040-5889 427 


