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GENEALOGY

Jussi Törnwall – a friend, a
cousin
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INTRODUCTION
I have included some information in Finnish and Swedish, translations would have been cumbersome and a
great many who would be interested in this are in Finland.
This story is about a longtime family friend, whom I recently found is also a distant cousin. Jussi Törnwall
has been a close friend for forty years, especially with Uno Granholm’s family and also with us for many
years. Many, many Midsummer nights have we spent together at “Villa Inge” with music, song, feasting on
“Oh so good!” food and beverages. Some photographs from 2003 and 2004 show how we enjoyed those
moments.
Here I want to give you some information about Jussi, how we are related, what he has done and continues to
do. The Internet Wikipedia has a brief reference to him and also several links to his work. Some of these are
included here with links for listening to the actual music with video. Jussi is also a descendant of a common
ancestor, Erik Sursill of the large Sursill family.
While working on the book, “The Murder of Elina – Elinan Surma” I noted that this poem had been made into
an opera. As Jussi is an expert on this I contacted him, noting also that I had some Törnwall genealogy
information. Jussi provided some additional information about his family ancestry and we found out that we
are distant cousins from, among other common ancestors, the historical main person in the Elina story, Claes
Lydekeson Djäkn. Just how a movie was made about this story, another was made about other ancestors, King
Erik The Saint and his son Knut, based on the trilogy by Jan Guillous about Arn Magnusson. See the
YouTube videos at http://www.youtube.com/watch?v=rDDrNH12zcg about Erik and continuation at
http://www.youtube.com/watch?v=Had8DhNBVHA&feature=related about his son Knut.
I have included information from Wikipedia about Jussi’s grandfathers. His paternal grandfather, Lars Emil
Törnwall, was a composer and pastor for Finnish and Swedish congregations. Jussi’s Uncle Gunnar Törnwall
studied music composition and piano and got some lessons from even Sibelius. See the relationship chart.
His maternal grandfather, Kaarlo Wesala, was a teacher and author. During the “Finnish famine” (1867 –
1868), when all family members except him were sick, he wrote a book from which excerpts are included
here. He also wrote a book for grade school about the History of Finland. That book in its first publication in
1885 was confiscated by police sent to all schools by the Russian General Governor, Count Feodor van
Heiden. In his position in Finland, the Slavophile Heiden saw his task to russify the country. However, his
reputation among the Finns is not very bad, because of his subtle methods - his successor, general Bobrikov,
enjoys a really contrasting fame of a russifying tyrant. Another of Jussi’s and our relative, Eugen Schauman,
took care of Bobrikov. Read online about this assassination in “Finland’s Independence, the Birth” .
Jussi has been interested in the poetry and music that Kaj and I have dabbled in. Earlier he translated to
Finnish the Forest Pine (the Swedish lyrics about Granholmen) which pictures us as a family. Listen to the
Thorson’s Arrangement or to my Granholm Arrangement. You can also see my computerized Music Notes.
This song ties in to the story “Granholmen, an Isle in the Forest”. Click here for the story in PDF format.
Kaj wrote another poem, “Fairy Woods” which I translated to Swedish and set to music and sent to Jussi. You
can listen here to this Granholm Arrangement. I have included his Finnish translation and some of the
comments that Jussi sent to show you what a kind and caring teacher Jussi is.
The Törnwalls share also our ancestries going back to Erik IX The Saint, King of Sweden and his squire

Rötker Ingesson Jägerhorn from Finland. They are described here including another interesting
ancestor, Sigge Larsson Sparre. This information is in Swedish, the English information is in the
book “Finland/Sweden Historical Wars” on our homepage.
Lars Granholm, May 2012
Adamstown MD, USA
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http://yle.fi/radio1/musiikki/oopperaketju/taustatietoa_yleisolle_dramaturgi_jussi_tornwall_30326.html

Dramaturgi Jussi Törnwall

Suomen Kansallisoopperassa dramaturgin tärkein tehtävä on laatia oopperaesitysten käsiohjelmia.
Jussi Törnwall toimitti 15 vuotta kestäneen työuransa aikana viitisenkymmentä käsiohjelmaa niin
vanhassa kuin uudessakin oopperatalossa.
The Finnish National Opera’s dramaturge’s most important task is to create workbooks for opera
performances. Jussi Törnwall has during his 15 year career made some fifty workbooks for the old
as well as the new opera houses.
Dramaturgy is the art of dramatic composition and the representation of the main elements of
drama on the stage. Dramaturgy is a distinct practice separate from play writing and directing,
although a single individual may perform any combination of the three. Some dramatists combine
writing and dramaturgy when creating a drama. Others work with a specialist, called a dramaturge,
to adapt a work for the stage.
At larger theaters or opera houses, the dramaturge works on the historical and cultural research into
the play or opera and its setting. In theater companies, a dramaturge will create a workbook for the
director and actors (usually these are different) and work extensively with the director prior to the
first rehearsal.
Jussi also has a special connection to our hometown Kokkola. His father’s grand-mother was Hedvig
Helena von Rehausen, of a Finnish noble family. The last von Rehausen male family member, Åke
Fjalar von Rehausen, who had a drugstore (tel. 215 in 1929) in Kokkola was buried there in 1953.
He was Jussi’s second cousin, twice removed. According to the custom when the sword-side dies
out, a plaster copy of the family crest was broken at that funeral, which Jussi’s father attended.
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http://fi.wikipedia.org/wiki/Emil_T%C3%B6rnwall Jussi’s grandfather

Emil Törnwall,
Lars Emil Törnwall (10. elokuuta 1861, Messukylä – 31. lokakuuta 1926) oli pappi ja säveltäjä. Emil oli
hänen kutsumanimensä, vaikka Lars oli hänen ensimmäinen nimensä. Siksi hänet tunnetaan Emil
Törnwallina. Joissain dokumenteissa hänen sukunimensä kirjoitetaan yksinkertaisella v kirjaimella, Törnvall,
vaikka oikea muoto on Törnwall.
Hänen vanhempansa olivat Lars Gustaf Wilhelm Törnwall (26.
lokakuuta 1819, Tampere – 31. lokakuuta 1893, Perniö) ja Helena
Rosina Hedvig von Rehausen (6. elokuuta 1819, Vihti – 28.
heinäkuuta 1911, Hämeenkyrö).
Emil oli naimisissa Beda Maria Enbergin kanssa. Heillä oli kahdeksan
lasta: Lars Olof (14. lokakuuta 1889, Perniö - 1. kesäkuuta 1958,
Loviisa), Ernst Gunnar (s. 21. kesäkuuta 1891, Perniö), Martin
Johannes (1. huhtikuuta 1893, Tyrvää - 22. huhtikuuta 1963), Otto
Erik (s. 8. toukokuuta 1895, Tyrvää), Gerda Helena (s. 1. joulukuuta
1896, Tyrvää), Åke Torsten (s. 18. syyskuuta 1898, Tyrvää joulukuussa 1975, Helsinki), Lilian Maria Charlotta (19. elokuuta
1900, Tyrvää - 29. lokakuuta 1904, Tyrvää), Gösta Wolter Sigurd (30.
toukokuuta 1902, Tyrvää - 13. helmikuuta 1936)
Emil oli ajatellut ryhtyä teatterialalle, mutta hengellinen herääminen muutti hänen suunnitelmansa. Tähän
heräämiseen vaikutti suuresti pastori Johannes Bäck, joka kävi puhumassa hänen kotipaikkakunnallaan
Perniössä. Emil luki papiksi ja valmistui 19.06.1888. Samana kesänä hänet vihittiin avioliittoon Beda Maria
Enbergin kanssa. Pastoraalitutkinnon hän suoritti 1891. Hän oli kappalaisena Tyrväällä (1892-1908).
Kirkkoherrana hän toimi Kristiinankaupungissa (1909-13) ja Alahärmässä vuodesta 1915 kuolemaansa asti.
Evankelinen herätysliike oli lähellä Emiliä, koska sekä hänen isänsä että mainittu Johannes Bäck toimivat sen
piirissä. Hänestä tulikin evankelinen pappi joka auttoi musikaalisuudellaan herätysliikkeen toimintaa. Siionin
kannel -laulukirjassa on muutama hänen säveltämänsä laulu. Yksi hänen sävellyksensä on Luterilaisen Kirkon
virsikirjassa (178). Sama sävelmä on myös Ruotsin Evankelisluterilaisen kirkon virsikirjassa numero 228, "I
tro under himmelens skyar". Tämä melodia on käytössä myös vapaiden suuntien laulukirjassa (Hengellinen
laulukirja 362) O.H. Jussilan runossa "Kun Jeesus on omana mulla".
Hän saarnasi sekä ruotsiksi että suomeksi. Häneltä on pieni kirja "Maailma sowitettu. Hepr.9:11-14", joka
ilmestyi 1908 SLEYN:n kustantamana 5000 kappaleen painoksena. Se julkaistiin myös ruotsinkielisenä.

Virsiä tai hengellisiä lauluja
Hän on säveltänyt seuraavat laulut:
1. Kun Jeesus on omana mulla
2. Ei paina mun murheeni täällä
3. Sanassasi mua pidä, Jeesus
4. Virsi 178: Myös isämme uskoivat ennen
1. Virsi 178: Myös isämme uskoivat ennen
2. Sukututkimus
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Below is information about Jussi’s maternal grandfather who was a grade school teacher and author. Jussi’s
mother is on the bottom left of the photograph below. His uncle Väinö, top center, must have had the same
genes as Jussi; he composed music and translated several popular songs from a variety of languages. A radio
interview mentioned that he knew 12 languages well and just as many satisfactorily. Read about him (in
Finnish) at http://www.pcuf.fi/~jjm/Valve.html
http://fi.wikipedia.org/wiki/Kaarlo_Wesala

Kaarlo Wesala
Kaarlo Wesala (sukunimi vuoteen 1888 Tiitinen; 14. helmikuuta 1856, Vesanto – 3. marraskuuta 1947,
Lappi Tl) oli suomalainen kansakoulunopettaja ja kirjailija. Kaarlon vanhemmat olivat Israel Tiitinen (3.
maaliskuuta 1834 - 6. helmikuuta 1917) ja Sofia Liimatainen (3. huhtikuuta 1830 - 6. huhtikuuta 1909).
Kaarlon ja hänen ensimmäisen vaimonsa Eriikka Jussilan poika oli sanoittaja, säveltäjä, kirjailija, lehtimies ja
keksijä Kaarlo Väinö Valve, taiteilijanimeltään V. Arti. Kaarlon toinen vaimo oli Karoliina Voutilainen (2.
tammikuuta 1863 - 10. tammikuuta 1927), jonka kanssa hänellä oli lapset Hilja, Arvo, Alli ja Elli. Hän muutti
sukunimensä 1888 Tiitisestä Wesalaksi (nykyisin Vesala), kun oli avioitunut Karoliinan kanssa 1888.
Takarivissä vasemmalta Alli, Väinö ja Arvo. Edessä vasemmalta Elli, Karoliina, Kaarlo ja Hilja
Hän kävi 1874-1876 Leviäisen kaksivuotisen
maanviljelyskoulun ja oli pari vuotta tukkipäällikkönä
Kuopion lähellä olevan Suovun sahan liikkeessä. Hän
oli kesäisin saman sahan tiluksilla "pehtoorina". Hän
kävi 1883-1887 Jyväskylän seminaarin ja oli opettajana
useilla paikkakunnilla, viimeksi Kuortaneella vuosina
1902 - 1918. Siellä hän jatkoi jo Tyrväällä 1896
aloittamaansa yksivuotista esiseminaaria. Vuonna 1906
siitä muodostui koko lukuvuoden kestävä oppilaitos,
jossa oli noin 100 oppilasta kerrallaan, jotka tulivat
sinne eri puolelta Suomea aina Lappia myöten.
Vuodessa valmistui keskimäärin 52 opettajaa. Kaarlo
oli johtaja ja hänellä oli kaksi päätoimista opettajaa. He saivat valtionapua ja lukukausimaksu oli 40 markkaa.
Seminaari toimi noin 20 vuotta ja ennätti kouluttaa noin 3000 opettajaa.
Kaarlo otti eron opettajan virasta 1918 ja eläkettä nauttien asettui asumaan Kuortaneen kirkon lähelle, mutta
johti kiertokouluseminaaria vielä useita vuosia. Jättäessään kaiken opetustoimen 1929 hän tuli olleeksi
opettajantoimessa 41 vuotta. Hän oli suorittanut Turun tuomiokapitulissa saarnalupatutkinnon ja oli
opettajantoimensa ohessa saarnaajana Tyrvään Sammaljoen kirkossa yhdeksän vuotta. Kuolinpäivänään
Kaarlo asui poikansa Arvon kotona Lappi Tl:n pappilassa. Arvo oli puhujamatkalla, mutta hänen vaimonsa
Elli hoiti Kaarloa, joka sanoi vieressään olleelle miniälleen: "Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa meidät
kaikesta synnistä, minutkin, joka olen syntisistä suurin." Tämän sanottuaan hän kuoli miniänsä käsivarsille.
Historian kirjan ensimmäinen painos takavarikoitiin
Kaarlo toimitti kirjan ”Suomen historia kansakouluja varten”, jonka ensimmäinen painos takavarikoitiin
kenraalikuvernöörin siitä tekemien huomautusten vuoksi. Mikään lehti ei kerro siitä, mitä huomautettavaa
venäläisillä oli, mutta tapauksesta mainitaan monessa lehdessä, mikä on luettavissa Kansalliskirjaston
digitoidusta arkistosta.
Tampereen Uutisissa oli 15.03.1895 sivulla kolme uutinen otsikolla: "Kansakoulunopettaja K. Wesalan historian kirja."
Siinä on kirjoitettu näin: "Niitten muistutusten johdosta, jotka kenraalikuvernööri teki kansakoulunopettaja K. Wesalan
toimittamaa ”Suomen historian oppikirjaa” vastaan, jonka Porvoon painoasiamies, pastori B.A. Reinholm oli
hyväksynyt, on mainittu painoasiamies erotettu virastaan kolmeksi kuukaudeksi."
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Mikkeli –lehti 31.07.1895 sivulla kolme otsikolla "Etsitty kirja". Kirjoituksessa sanotaan: "Poliisivoimalla etsitään
maaseuduillakin ruununvoutien käskystä Wesalan Suomen historiaa. Niin ovat poliisikonstaapelit käyneet sitä
kysymässä kansakoulujen esimiehiltä ja opettajilta; millä menestyksellä, on meille tuntematonta sanoo U.S:o."

Otteita kirjasta 'Waikka kokee, eipä hylkää Herra'
Nälkävuosien ( 1867 - 1868 ) aikana kaikki muut perheen jäsenet paitsi isä olivat sairaana. Siitä
Kaarlo kirjoittaa seuraavasti:
Me sairaat vaan yhä makasimme hervottomina, vaikka kesä oli jo lähes puolessa. Kuolema oli ovella.
Ijäisyyden kamala pelko valloitti sydämet. Monet kuolonsanomat, joita joka päivä naapurikylistä kuulimme,
muistuttivat meille pikaista ijäisyyteen lähtöä. Semmoinen tila saapi sydämet pehmeämään ja jäykänkin
mielen taipumaan. Varmaan niin tapahtui äidissäni ja minussa, sillä me rupesimme etsimään "Herran
kasvoja" ahkeralla rukouksella ja saimmekin kohta tuta todeksi virren sanat: "Ne kuin Herraa etsivät, Hänelt'
he avun löytävät." Minä saavutin ensin semmoisen rauhan sydämelleni, että sen kanssa rohkenin odottaa
kuolemata aivan levollisesti ja ilomielellä, niinkuin parasta ystävätä ja hyväntekiätä, joka tekisi lopun elämän
surkeudesta ja tuottaisi ijäisen onnen taivaassa. Äidilleni semmoisen rauhan saavuttaminen oli vaikeampi.
Hän tahtoi sortua epäuskon alle ja semmoisessa ahdistuksessaan halusi hän pappia, joka toivo myös tuli
täytetyksi. Sen perästä oli äitinikin yhtäläisellä tulevaisuuden toivon varmuuden kannalla kuin minäkin, ja me
odotimme levollisella mielellä joka päivä kotia pääsemistämme. Vaan aika ei ollutkaan vielä siksi määrätty.
Jumala näki viisaudessaan hyväksi auttaa meidät jälleen entiseen terveyteemme.

Jouduttuaan työttömäksi pehtoorin toimestaan Kaarlo tuli töihin Helsinkiin. Sillä reissullaan hän tuli
uskoon. Siitä hän kertoo näin:
Kun toimitus oli loppunut, läksin varsin kepeillä askeleilla astumaan asunnolleni. Kau'an painanut
syntikuormani jäi "ristin juurelle". Jeesus tuntui minusta, kävellessäni katua pitkin, niin rakkaalta ja
läheiseltä, että tahdoin häntä oikein ojennetuin käsin koetella ja
syleillä. Tunsin hänen todella olevan kanssani, aivan vieressäni,
aivan joka puolelta ympäröivän itseäni. Oikein teki mieleni hyppiä
ilosta. Häntä kiitin ja ylistin sekä puhelin hänen kanssansa niinkuin
jonkun likeisimmän ystäväni kanssa. Tultuani asunnolleni,
laskeusin siellä vuoteelleni levolle, mutta uni ei tahtonutkaan tulla
silmiini. Ne vaan paloivat ja leimusivat ilosta. Luulin "uskovaisten"
elämän olevan aina semmoista ja olin sanomattoman iloinen siitä,
että olin senlaisen onnen saavuttanut.

Kaarlo kertoo siitä, miten hänessä syntyi päätös lukea
opettajaksi:
Paljon asiasta yksninäni tuumailtua, ainoastaan Korkeimman
läsnäollessa, tuli yht'äkkiä halu ruveta pyrkimään lasten
opetustoimeen, jos vaan voisin neuvotella itseni seminaariin. Siinä
toimessa huomasin parahiten voivani Jumalata palvella ja Hänen
rakkautensa tuntoa itsessäni säilyttää, puhellessani pienokaisille
taivaallisista asioista, ja yhteydessä sen toimen kanssa saisin
laulutaipumuksiani suuremmassa määrässä viljellä. Vaan kun olin
aivan köyhä, näytti tuon halun toteuttaminen hyvin epätietoiselta.
Ajattelin kumminkin, "ett'ei Jumalalle ole yhtään asiata
mahdotonta."

Koko kirja voidaan lukea täällä: Vaikka kokee, eipä hylkää Herra.
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Here is some music that Jussi has been involved with, click on the link to listen
The Finnish pianist, Risto Lauriala, began his musical
studies in Oulu under Helge Lück and later continued at
the Oulu College of Music as a pupil of Jussi
Törnwall.
http://www.youtube.com/watch?v=H6WXprtw8lM&fe
ature=relmfu

Jussi Törnwall... In 1999 he acted as
dramaturgical adviser on the new production
of Lohengrin at the Bayreuth .
http://www.youtube.com/watch?v=V8QyPo9
mAGc

Dramaturgist, pianist Jussi Törnwall's lecture on
Das Rheingold: "It all began with a dream".
Das Rheingold ('The Rhine Gold') is the first of
the four operas that constitute Richard Wagner's
Der Ring des Nibelungen ('The Ring of the
Nibelung').
http://www.youtube.com/watch?v=_q3Xlu7G7m
M&feature=fvwrel
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We had the opportunity to see this performance, translated by Jussi, in Jyväskylä. Sanna Kokko
played violin in this orchestra.

http://www.youtube.com/watch?v=jgM3sVLKtSg
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Enoch Arden, 1864 - Enoch Arden (translation to Finnish by Jussi Törnwall, Pekka Laiho, 2001)

Enoch Arden
"Enoch Arden" is a narrative poem published in 1864 by Alfred, Lord Tennyson, during his tenure
as England's Poet Laureate. The story on which it was based was provided to Tennyson by Thomas
Woolner.
"Enoch Arden" (watercolour painting by George Goodwin Kilburne)

The hero of the poem, fisherman turned merchant sailor
Enoch Arden, leaves his wife Annie and three children to go
to sea with his old captain, who offers him work after he had
lost his job due to an accident; in a manner that reflects the
hero's masculine view of personal toil and hardship to
support his family, Enoch Arden left his family to better
serve them as a husband and father. However during his
voyage, Enoch Arden is shipwrecked on a desert island with
two companions; both eventually die, leaving Arden alone
there. This part of the story is reminiscent of Robinson
Crusoe. Enoch Arden remains lost and missing for ten years.
He finds upon his return from the sea that, after his long absence, his wife, who believed him dead,
is married happily to another man, his childhood friend Philip (Annie has known both men since her
childhood, thus the rivalry), and has a child by him. Enoch's life remains unfulfilled, with one of his
children now dead, and his wife and remaining children now being cared for by his onetime rival.
Tragically Enoch does not ever reveal to his wife and children that he is really alive, he loves her too
much to spoil her new happiness, and Enoch dies of a broken heart.
The story could be considered a variation on and antithesis to the Classical myth of Odysseus, who
after an absence of 20 years at the Trojan War and at sea found a faithful wife who had been loyally
waiting for him.

http://www.youtube.com/watch?v=WyqoODi_pPA
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Click here and listen to I Juninatt ~ This is a song with the Swedish lyrics written by my
cousin Inge Pasanen (Granholm) and the music composed by Jussi Törnwall. It will always
remind me of the June midsummer evenings we celebrated with her and her family and our
friend Jussi at “Villa Inge.” Jussi’s music is on the next pages with a letter he sent Inge’s
daughter Pippi and us. This leaves us a beautiful memory of her in music and words.

Jussi, Stina Kokko, Pippi Kauranen

Inge, Sanna Kokko;

Inge, Jussi

Jussi, Matti Kauranen, Leena Granholm
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Forest Spruce - Granholmen ~ Listen how the Forest Spruce (the Swedish lyrics about
Granholmen) pictures us as a family. See the Lyrics in English and Swedish, listen to the
Thorson’s Arrangement or to my Granholm Arrangement. You can also see my Music Notes.
Jussi Törnwall has provided the Lyrics in Finnish.
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The Spruce Isle
Deep in the forest, on an isle, a spruce stands all alone.
Among the birch and willow trees, the spruce there makes his home.
His roots are deep, his age is long, he knows he is the best.
He’s standing tall, his crown is high, so far above the rest.
I marvel at his mighty chest, so broad and big around.
His crown is massive, way up high, a beauty, seldom found.
I look around, down at his feet, his sons are standing there.
They’re tiny now, but soon will be, a mighty forest here.
We’re all alike, just like this spruce, our sons were by our side.
They’re rooted now, though spread around, this country far and wide.
Someday when I am old and bent, my crown will turn to gray.
And in this place, where I was born, that’s where I want to stay.
Then when I’m gone, go in the woods, the wind you’ll hear up high.
Is that the wind, or is it me, perhaps you heard me sigh?
Deep in the forest on an isle, a spruce stands all alone.
Among the birch and willow trees, that’s where I’ll make my home.

Granholmen
Djupt in i skogen på en holm, en gran så ensam står
Bland björk och vide buskar där, han växt i många år
Hans rot är djup, hans ålder hög, han över alla är
||: Från rot till top han vackrast är, nu bland de andra där :||
Jag tittar på hans starka stam, så bred och stor; hans barm,
Hans top så grön sig sträcker upp, mot himlen skogens arm.
Jag ser omkring, ner vid hans fot, hans söner växa där,
Nu är de små, men snart vill bli, en mäktig granskog här.
På samma sätt som granen, våra barn är oss omkring
Med rötter fast de leva nu, i en familjering.
En dag när jag är gammal, grå, min tid skall gå förbi
Och här var engång jag var född, är var jag vill förbli.
När jag är bort, kom till Granholmen, hör på skogens sång
Är detta vinden eller mig, som du hör än en gång?
Djupt in i skogen på en holm, där vinden sjöng för dig,
Bland björk och höga granar du, kan ännu minnas mig.
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Fairy Woods-Keijujen Karkelo-Älv Skogen ~ Listen how the fairies were rediscovered in the
forest. See the Lyrics in English and Swedish, listen to listen to my Granholm Arrangement.
Jussi Törnwall has provided the Lyrics in Finnish.

KEIJUJEN KARKELO
On metsikossa paikka missä keijut karkeloi,
Käyt koivun ohi niitylle, kun loistaa aamun koi.
He elää metsän kätköissä, ja heidät nähdä sain,
Taas tulin heitä katsomaan ja löysin muistot vain.
Niin heidän kanssaan käsikkäin metsässä kierrellen
Me jäimme niityn vihreyteen; kuin aamutuuli hyväillen
He elämästään kertoivat,, niin kerroin minäkin.
"Et meitä muistaen yksin jää" - sen tuolloin oivalsin.
Kun leikkieni metsään käyn en ketään nähda saa,
Vaan kenties lapsi minussa se heitä odottaa.
Kun olin lapsi aikoinaan, he mieleen jäivät vain.
Takaisin käännyin, lähdin pois, ja äänen kuulla sain:
"Voit aina meidät tavoittaa, sielusi tietää sen,
Ikuinen lapsi sinussa saa voimaa, suuruuden.
Kun kera lapsen sisäisen nyt elämäsi jaat,
Kun tätä lasta syleilet, myös meidät nähdä saat."
Kaj Granholmin alkuperaisen. englanninkielisen runon suomentanut

Kuortaneella. elokuun 13. päivanä MMX
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Fairy Woods
There is a place deep in the woods where fairies used to play,
Walk past the birch and through the field where morning glories lay.
They used to live deep in the woods, I know, I’ve seen them there,
I’ve come to look for them once more, but I can’t find them here.
They used to hold my hand in hand, we ran among the trees,
We used to lay in fields so green, and feel the morning breeze.
They used to tell me of their life, I told them of my own,
They said just think of all of us, and you won’t be alone.
I’m in the woods where I would play, but there is no one there,
Perhaps the little child in me, thought they’d still be here.
I was a child, but now no more, they just lived in my mind,
I turned around and walked away, a voice I heard behind:
“We’ll always be right here for you, just look within your heart,
The child in you will always be, the greatest of your part.
When you look within yourself, your inner child you’ll see,
Embrace that child within yourself, that’s where we’ll always be.”

Älv Skogen
Djupt in i skogen finns en lund, där älvor kom till dans,
Gå bakom björken, över ängen, i tidig morgon glans,
De bodde där bland skogens trän, jag vet, jag sett dem där,
Jag kom att se dem än en gång, men finner dem ej här.
Vi höll varandra hand i hand, vi sprang bland trädens sus,
Vi låg i gröna ängars famn, i sommar vindens brus,
De talade om deras liv, jag sade hur mitt var,
De sade: “Tänk om alla oss, allt vad vi har blir kvar.”
Jag är i skogen nu som förr, men ingen ser jag där,
Kanhända barnet inom mej, trodde de var här,
Jag var ett barn men inte mer, de finnes kanske ej,
Jag vände om för att gå bort, en röst då kom till mej:
“Vi alltid finnes här för dej, se i ditt hjärta in,
Ditt indre barn vill alltid bli, en del utav ditt sinn,
När du söker inom dej, ditt indre barn är där,
Håll om det barnet som du har, för vi är alltid när”.
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Direct Lineage from: Erik IX The Saint King Of Sweden to: Jussi (Kaarlo Johannes) Törnvall
1 Erik IX The Saint King Of Sweden
m. Christine Björnsdotter Queen Of Sweden b. 1124
[daughter of Björn Haraldsson "Jernside" Prince and Katarina Ingesdotter Princess Of Sweden]
2 Knut I Eriksson King Of Sweden b. Abt 1145 d. 8 Apr 1196
m. Cecilia Johansdotter Queen Of Sweden b. Abt 1149 d. 8 Apr 1196
[daughter of Johann Sverkersson Prince Of Sweden]
3 Sigrid Knutsdotter Princess Of Sweden
m. Knut Birgersson Riksjarl of Sweden b. 1162 d. 1208
[son of Birger "Brosa" Bengtsson Folkunga and Brigida Haraldsdotter Queen Of Norway]
4 Cecilia Knutsdotter af Bjälbo
m. Filip Birgersson af Aspenäs
5 Johan Filipsson af Aspenäs
m. Ingeborg Svantepolksdotter Skarsholm b. Bef 1272 d. 1341
[daughter of Svantepolk Knudsen Till Viby Skarsholm and Bengta Sunadotter Folkunga]
6 Knut Jonsson Blåå b. 1270 d. 1347
m. Catharine Bengtsdotter Folkunga
[daughter of Bengt Magnusson Lejon (Folkunga) and Sigrid Den Fagra]
7 Cecilia Knutsdotter Blåå b. 1288 d. 1350
m. Bo Nilsson Natt Och Dag b. 1281 d. 1327
[son of Nils Sigridason Natt Och Dag]
8 Bo Bosson Natt Och Dag b. 1322 d. 1389
m. Carin Pedersdotter Fargalt
9 Sten Bosson till Ekhult Natt Och Dag b. 1351 d. 1411
m. Ingeborg Karlsdotter
10 Bengt Stensson Natt Och Dag b. 1380 d. 1451
m. Kristina Magnusdotter Marinasons ätt b. 1380 d. 1435
11 Måns Bengtsson Natt Och Dag b. _____ d. 1473
m. Ermegård Fikkesdotter Bulow
m. Märta Plata Klausdotter
12 Kristina (Kerstin) Månsdotter Natt Och Dag
m. Sigge Larsson Sparre d. 1509
13 Ingeborg Siggesdotter Sparre
m. Krister Klasson Horn m. 1518 b. 1480 d. 1520
[son of Klas Henriksson Horn and Kristina Kristersdotter Frille]
m. Göran Hansson
14 Brita Kristersdotter Horn Af Kanckas b. 1520 d. 1580
m. Nils Andersson Boije af Gennäs
15 Göran Nilsson Boije af Gennäs b. 1540 d. 1617
m. Anna Göransdotter Högsjögårdsläkten b. 1560
[daughter of Göran Hansson till Högsjögård and Metta Tönnesdotter Tott]
16 Claes Boije af Gennäs b. _____ d. 1618
m. Anna Larsdotter Fleming d. 1632
[daughter of Lars Hermansson Fleming and Anna Henriksdotter Horn Af Kanckas]
17 Göran Claesson Boije b. _____ d. 1646
m. Estrid Uggla d. 1688
[daughter of Claes (Vice Admiral) Uggla and Beata Hansdotter Wachtmeister at Björkö]
18 Claes Göransson Boije b. 1641 d. 1663
m. Anna Christina Cronstierna
[daughter of Michael (Struberg) Cronstierna and Brita Axelsdotter Stålarm]
19 Märtha Christina Boije af Gennäs b. 1684 d. 1749
m. Carl Klick b. 1685 d. 1759
[son of Henrik Klick and Helena Lindsay]
20 Brita Helena Klick b. 1713 d. 1747
m. Bengt de la Motte b. 1703 d. 1762
[son of Jakob Henrik de la Motte and Elsa Johansdotter Galle]
21 Märta Charlotta de la Motte b. 1746 d. 1800
m. Adolf von Rehausen b. 1737 d. 1812
22 Adolf Gotthard von Rehausen b. 1770 d. 1852
m. Carolina Sofia Richter b. 1779 d. 1876
[daughter of Jakob Christian Richter and Aurora Pettersdotter Wegelius]
23 Hedvig Rosina Helena von Rehausen b. 1819 d. 1911
m. Lars Gustaf Wilhelm Törnvall b. 1819 d. 1893
[son of Otto Wilhelm Törnros and Anna Helena Gestrin]
24 Lars Emil Törnvall b. 1861
m. Beda Maria Enberg b. 1868
[daughter of Karl Enberg and Engla Charlotta Renvall]
25 Martin Johannes Törnvall b. 1893
m. Elli Irene Vesala b. 1900 d. 1985
[daughter of Kaarlo Vesala and Karoliina Voutilainen]
26 Jussi (Kaarlo Johannes) Törnvall
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Rötger Ingesson Jägerhorn

Runstenen står utanför Danmarks kyrka, strax norr om huvudportalen. Fot som signerade inskriften var
en framstående runmästare som var verksam under mitten av 1000-talet.

Inskriften i translitterering
sikniutr auk auiþr litu raisa stain
at ofaik faþur sin kuþ hialbi anthans
auk kusmoþiR

Inskriften i översättning
"Signjut och Åvid läto resa stenen efter
Ofeg, sin fader. Gud och Guds moder
hjälpte hans ande. Fot ristade runorna."
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