BOHLINARKIVET I ARKIV GÄVLEBORG
Sammandrag

Brevväxling mellan Bernhard och Hilda under deras långa förlovning,
Festskrift till Bernhards 80-årsdsag av ättlingar.
Bernhard Bohlins predikningar och tal
Foton av Hillefamiljen och Torstengrenen mm
Mappar av och om prästgårdsbarnen
a) Gunnar
Brev, fotografier, disketter, texter om och av Gunnar, bl.a. recension i
Historisk Tidskrift av hans dr-avhandling, dokument kring hans
lärargärning i Lidingö och Gävle, specialnummer inför GB:s 50-årsdag.
av tidskriften ”Publiken” – periodisk publikation för demokratisk kultur och
fri forskning: ”Höglärd akademiker – men ändå människa” är rubriken på
inledningen. Därefter uttalar sig ”42 personer från olika kulturfronter om
dr. Bohlins vetenskapliga och ideella insatts” (nr. 1937:1, sid.16. En
redaktionell notis uppger att det fanns fler enkätsvar som skulle
publiceras senare. I nr 2 medverkade GB med en stor artikel.)
b) Einar
Foton, brev, texter av och om Einar. Brita Söderberg: ”Några
minnesanteckningar från min barndomstid och ungdom” Einar: Gamla
böcker som tala.
c) Torsten
Hans privata arkiv finns på Carolina, avdelningen för specialsamlingar.
På släktens hemsida återges innehållsförteckningar för dessa arkiv. I
hans brevsamling på Carolina finns bl.a. brev från hans föräldrar och
syskon. Där finns också en särskild avdelning för hans fru Annas
brevsamling. Hans tjänstearkiv finns på landsarkivet i Härnösand. Texter
av och om Torsten Bohlin, kopior av hans brevväxling med några
vänner.
d) Nanna

Dagbok 1934 - 38. Osorterade dokument som gäller Nanna. Delar av
Nannas arkiv finns i Samariterhemmets arkiv. En brevväxling mellan
Nanna och hennes kurskamrat från Samariterhemmet Gunhild Härdelin
ingår i Torsten Bohlins brevsamling på Carolina.
e) Margareta
Brev, foton, ”Mitt hjärtas bok”(om hennes liv med maken Andrew, två
versioner). Vårsång, dikt av Nanna, musik av Margareta. Kassabok
1940-talet. Margaretas Bibel. Brev till maken Andrew Alfvén.
Lektionsutkast. Anteckningar (1935?). Föredrag: Föräldraskapet och
barnen, Hemmets etik 1936. Uppfostringsproblem (1937?).
Reseberättelse från Finland sommaren1944. ”Till Guds ära” av Andrew
och Margareta, vid Bjursås kyrkas återinvigning 1960. Brev från
Margareta till ärkebiskop Hultgren. Betyg och intyg om Margareta. Nya
Testamentet på grekiska (troligen Andrews exemplar). Dokumentation av
hennes insatser för finska barn under 1940-talet har lämnats till Röda
Korsets distriktsarkiv i Falun.
f) Dagny (Daddy)
Hennes arkiv finns hos sonen Björn Palmer. I Arkiv Gävleborg finns en
pärm med kopia av hennes oavslutade manus ”I prästrockars släkt”.
Bohlinare i Varberg, på Gotland (Kolmodinare m.fl.) och i Åbo
(Torstengrenen).
Texter av och om Anna Bohlin
(Jag skickar gärna en ganska utförlig förteckning till den som så vill)

Hos Björn och Marja Palmer förvaras dokument, som kommer att föras
till Arkiv Gävleborg:
Buntar med Bernhard Bs predikutkast och manus till
uppsatser mm.
Gabriella Ps släkttvla
"Plånboksbreven" Brev från Johan Jacob B till familjen.
Breven förvarades i en stor pl¨nbok. 1868
plus några brev från Bernhard, inkl förteckning på

"Brödrakretsen". Kopia av det son finns i Bohlinarkivet Foto
av Johan Jacob o h.h.
"Samlaren" Anteckningsbok där Bernhard skrivit in citat av
olika slag 1883-1939
Bernhard och Hilda. Brev, foton, Hildas notbok 1889,
Nannas tal vid Torsten och Annas bröllop m m
Bernhards brev till barnen julen 1940
Bernhards brev till barnen om Roberts död
Brev till och från Robert 1910, 1916-17, 1920, 1922. Hans
pass och liten dagbok. Roberts anteckningsbok med
avskrivna visor. Tidningsklipp om dödsfallet,
Roberts dagbok i original samt utskrift. Diskett med Roberts
dagbok.
PM om Robert av Erland Bohlin 2012 jämte utskrift av brev
från Robert i Arco till systern Margareta mars1922. Jf
hemsidan. Utskrift av brev till och från Robert. Foto från
Roberts dödsbädd.
Roberts kamrater. Grannar i Arco
Om och av Daddy
Brev Daddy och Ivar till Hille plus andra brev från Daddy
Om John Palmer
Om Ivar Palmer. Foton av Ivar och Daddy

EFTERORD
Bohlinsamlingen skapades av min bror Erland. Han övertog dokument
från våra föräldrar och släktingar och samlade själv dokument både på
fädernet och mödernet. De senare av ung. samma omfattning som

Bohlinarkivet har inordnats i ett äldre Sahlinarkiv som Erland förtecknat:
”Kapten Mauritz Sahlins släktarkiv”. (1999, se www.sahliinska.se). Han
kompletterade senare med vad som tillförts detta arkiv.
Erland lade under många år ner ett stort engagemang i dessa samlingar.
Jag bistod honom och efter hans död våren 2020 har jag med hjälp av
Erlands söner och döttrar tagit över samlingarna i enlighet med
överenskommelse med Erland f.v.b. till olika arkiv. På släktens
hemsida www.bohlin-kolmodin.se finns mer information om prostens och
prostinnans förfäder liksom om de personer som berörs av dessa
arkivalier.
Det var en stor lättnad när Arkiv Gävleborg visade intresse för att ta hand
om Bohlinarkivet. Ett varmt tack!
När Erland och jag startade hemsidan var det självklart för oss att genom
benämningen av hemsidan bekräfta att vi är lika mycket ättlingar till Hilda
som till Bernhard. Tack vare Björn Palmer fanns då redan utförliga
uppgifter om Hildas förfäder. De kunde vi lyfta in på hemsidan. Trots
olika försök från Erland har vi inte fått någon närmare kontakt med
Kolmodinsläkten. På landsarkivet i Visby finns deras släktarkiv. För en
släktforskare finns också flera andra bohlintrådar att nysta upp. Jag är nu
87 år och har mina påträngande begräsningar i olika avseenden. Andra
behöver ta vid.
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