LL 4.11.198
Ryska släkten
Christian Johann Schmidt (Ann-Maris far-farsfar). Född i
Hamburg. Kom till Ryssland omkr 1850. Yrke: finsnickare.
Gift 3 gånger:
1. namn okänt, mor åt många barn.
2. Antonie d´Estad, mor åt 2 barn.
3. Charlotte Leonhardt
Antonie (AMs farfarsmor) fick med CJS barnen :
1.
Carl Wilhelm Johann Schmidt (AMs farfar) f 15/5 1862,
död 2/9 1908 i S:t Petersburg. Yrke: köpman. Gift med Minna
Katarina, Sofi Tranzschel, (AMs farmor) f. 24/1 1869, d 4/7 1931 i
Sverige.
2.

"Tant Antonie" som senare ägde villan i Italien.

Släkten Tranzschel
Johann Anton Gottlieb Tranzshel (AMs farmors farfar) f. 1787, d.
26/7 1865, blev 78 år 4 mån 5 dagar gammal. Född i Leipzig,
Tyskland. Han var av medellängd och hade brunt hår. Fick mästarbrev
i knappslagning och skärptillverkning vid 25 års ålder. Fick gata i
S:t Petersburg uppkallad efter sig (men tidpunkten för hans
flyttning dit är okänd av mig). Hade en stor knappfabrik med
arméleveranser och blev förmögen.
Gift 1824 med Katinka Ulrich (AMs farmors farmor) som uppgives
vara född 1810 (=14-årig brud).
Johann och Katinka fick 6 barn, varav ett var:
Johann Alexander Herman Tranzschel (AMs farmors far) f. 16/8 1857
(gissningsvis i S:t P.), d. 14/10 1912. Han grundade med en bror en
sockerfabrik i S:t P år 1861 och blev snabbt ruinerad. Man kokade
först på öppen eld men sedan användes ångvärme. Det sägs att en
oskicklig verkmästare vållat att sockret blev dåligt. Johann blev
sedan, prokurist (=disponent eller ekonomichef) vid ett stort
pappersbruk.
Gift med Minna Jercho (AMs fars mormor), tyska från Eutin invid
staden Rostock. Hon var av godsägarsläkt. En släkttavla för henne
finns hos den tyska familjen Bünger (var nu denna finns?).
Barnantal okänt för mig men dottern Minna Katarina Sofi gifte
sig med Carl Wilhelm Johann Schmidt (se ovan) och blev AMs
farmor.
Minna och Carl Wilhelm fick 2 barn:
1.
Erich Johann Wilhelm Schmidt (AMs far) f. 14/11 1896, d.
/6 1966
2.
Margarethe (Greta), f.1900?, d. /11 1980 g.m. fil.dr
John Olsson, dotter; Birgitta Tranzschel.

