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Släktingar till Bernhard och Hilda Bohlin
Lite info om släkten och några frågor
Sammanfattning: Detta mail har två huvudsyften:
att tipsa om var man kan förvara ärvda fotografier, brev mm. Och
att finna en ny redaktör för innehållet i vår hemsida.
1. Arkivfrågor
Gävleborgs arkiv har förklarat sig villigt att ta emot släktarkiv efter Hilda och
Bernhard Bohlin och deras barn. När jag frågade om de har någon gräns för hur
många generationers dokument efter prostparet de kan vilja ta hand om även
om vi inte längre har anknytning till Gävleområdet fick jag först svaret ”Det är
inga problem om det blir fler generationer.
Som arkiv tar vi emot forskare av olika slag. Hembygdsforskare, släktforskare,
föreningsaktiva, skolelever, studenter och även konstnärliga utövare och
forskarprofessionen från högskolor och universitet. Kanske ni kan utgå från det
och fundera: Är detta av intresse för en forskare?
Det är svårt att svara generellt, ofta är det när vi ser dokumenten som vi
försöker avgöra intresset.
På ny fråga från mig svarade hon: ”Det är inga problem med att gå längre
tillbaka, det viktiga är dokumenten, att det är originalhandlingar, foton eller
tryck av intresse. Ni behöver inte översätta brev, det brukar vi lösa.
Däremot är det bra med information om vilka personer dokumenten kommer
ifrån och hur personerna hänger ihop med varandra.
Både när det gäller gåvor och depositioner är vår inriktning att arkivet ska vara
tillgängligt för forskning och kunna användas – i skrifter, på vår hemsida, i
utställningar och liknande så länge det inte bryter mot lagstiftningen (GDPR).
Deposition: Då blir ni först medlemmar, skriver på ett medlemsavtal och
betalar årlig avgift. Som deponent kan ni bestämma att arkivet bara ska vara
öppet för den som har skriftligt tillstånd att forska i materialet. Då krävs att vi
alltid kan nå en kontaktperson som kan bevilja tillståndet.

Gåva: Ni betalar ingenting, vi tar emot arkivet eftersom vi bedömer att det har
ett intresse.
Jag rekommenderar gåva, eftersom ni är privatpersoner. När de gäller gallring
av material spelar det ingen roll om det är gåva eller deposition. I samband
med att vi får i leveransen tittar vi på om det är något som uppenbarligen
saknar intresse och informerar er om det så ni kan ta tillbaka det.
Med vänlig hälsning
Ulla Ejemar
Arkiv Gävleborg 026-108870, 070-3319707, http://arkivgavleborg.se/
Följ oss på Facebook#
Innan jag fortsätter informationen vill jag rikta en vädjan till dig. Det är helt
respektabelt om du inte bryr dig om släkthistoria. Prostbarnen präglades för
livet av Hillemiljön. Vi senare generationer har ju också andra miljöer som
påverkat oss. Många ser hellre framåt än att ägna sig åt släkten ö.h. Men det
kan finnas andra i din släktgren som är intresserade. Jag har e-postadress bara
till några få i varje gren. Så även om du inte orkar läsa mer om detta vädjar jag
till alla mottagare att sände detta mail vidare till så många som möjligt i er
gren. Sänd gärna en kopia till mig av e-postadresserna å jag inte stör dig fler
gånger. Syftet med detta brev är inte att försöka skapa en Bohlinsk
släktförening utan att hjälpa dem som ärvt fotografier, brev, dagböcker osv och
inte har plats eller intresse att bevara detta men inte vet hur de ska hantera
det Här ges information om en tänkbar lösning på detta problem.
Jag bifogar som bilaga 1 en släktförteckning som upprättades 2008 av min bror
Erland. Han avled för en tid sedan efter en långvarig sjukdom och nu har jag
tagit över hans släktarkiv och försöker hedra hans minne genom att fullfölja det
vi planerat tillsammans.
Som bilaga 4 upprepas släktförteckningen med några key-words på engelska för
den som vill skicka information till utländska fränder och vänner. Dessvärre är
båda versionerna inte uppdaterade. Är det någon som vill ta emot tips om det
aktuella och föra in detta på hemsidan?
Om Gävleborgs arkiv
omfatta alla typer av enskilda arkivbildare. Hos oss finns nu
arkiv från föreningar, företag, gårdar, byar och privatpersoner.
Här finns även fotografier, affischer och en stor samling fanor
och standar
Du hittar mer information på deras hemsida:
http://www.arkivgavleborg.se,

Bohliniana i andra arkiv:
I Fornsalen i Visby finns ett brudtäcke som hört till släkten Hägg, som vi
har anknytning till via Hilda Kolmodin. i Uppsala universitetsbibliotek
finns Torsten Bohlins brevsamling. I den ingår brev från många
Bohlinare. (De presenteras i underbilaga. Deras brev är noterade i
”Bruno” - en datorburen förteckning över brev i bibliotekets förvar, som
endast kan läsas på plats.) Det vore trevligt att få information om
ytterligare arkivalier eller museiföremål som kan kopplas till vår
gemensam släkt. Sänd helst information till dem som nås av detta mail.
Och berätta gärna om ni lämnar bidrag till Gävleborgs eller andra arkiv.
Vi kan på hemsidan föra in uppgifter om var man kan finna Bohliniana.
I Torstengrenen används bl. a. det stora skrivbord som Bernhard fick av
KFUM när han flyttade från Göteborg till Hille. Även förlovningsskeppet
finns i vår gren. Det finns åtm. ett annat skepp som Bernhard skapat i
någon annan gren.
Släktmöten (kusinmöten) ordnades 1982 (Hille), 1987 (Älvdalen), 1992
(Tanum-Varberg), 1994 (Gotland), 1997 (Uppsala), 2000 (Hille) och 2003
(Härnösand) då vi fick information om Hillesyskonen. Den återfinns nu på
hemsidan.
Skildringar av livet i Hille prästgård som jag råkar känna till förtecknas
som bilaga 2 Med förhoppning att få tips om fler texter.
2 Hemsidan Om släkten Bohlin
se www.bohlin-kolmodin.se,
Där redovisas Björn Palmers kartläggning av Hildas förfäder, Erlands
förteckning av deras ättlingar och av Bernhards förfäder och syskon och
deras ättlingar bl.a. bror James, som utvandrade till USA. Den bifogas
detta mail som bilaga1. Där finns också brevväxlingen mellan Bernhard
och Hilda under förlovningstiden, avskriven och kommenterad av Erland
(213 sid.) Han återger t ex en bild av Bernhards förlovningspresent:

I de s k plånboksbreven fingår brev från Bernhards far Johan Jacob
Bohlin, nu i Björn Palmers förvar. Även Hildas familj redovisas.
Frågor:
Vill vi bevara och utveckla hemsidan? Det förutsätter dels att någon
tar över ansvaret dels som redaktör för innehållet i hemsidan, dels
att vi löser finansieringen (c:a 500:- per år).
Liten historik: Initiativet togs av min bror Erland och mig ung. 2005. Syftet
var redan från början att den skulle gälla alla Bohlinare med
utgångspunkt från Bernhard och Hilda men sen gå både bakåt och
framåt. Vi fick teknisk support (gratis) av en vän utanför släkten, AnnaLena Pikas, som gjort en jätteinsats även på senare år efter en stroke.
På sistone har en sondotter till min bror Folke, Emma Bohlin biträtt AnnaLena. Eva Tiselius Bohlin svarar för sin make Torgnys länk och Helena
Sellergren för Daddys gren. På motsvarande sätt skulle andra kunna ta
ansvar för länk(ar) som ligger dem närmast.
Vi har sökt hjälp från några vi känner från andra grenar och från
Daddygrenen 0har både Björn Palmer och hans systerdotter Helena
Sellergren ställt upp. Från Einargrenen ställde Gunnar Söderberg upp
men innan han hann börja blev han svårt skadad av en bilist och blev så
skadad att han inte kunde ägna sig åt datajobb. Sorgligt nog avled han
efter en tid av skadorna. Vi har förgäves aktivt stött på några andra
släktingar både vad gäller teknisk databehandling och ansvar för innehåll

– och bidrag till innehållet - så vi har hankat oss fram. Men Erland avled
nu i mars efter några års kamp mot myelom och själv är jag nu 86 år och
behöver ersättas.
Förhoppningsvis kan detta mail innebära att vi får en efterlängtad
breddning och fördjupning av innehållet i hemsidan. Jag fortsätter t v att
vara redaktör så sänd era bidrag till mig. Det kan också gälla rättelser
eller kompletteringar av det som redan står.
Vad gäller kostnaderna för hemsidan betalade Erland dem de första
åren. Sen tog jag över vartannat år och senare har det gått runt bland
oss Torstenättlingar. Om det finns vilja att bevara hemsidan för alla
ättlingar till Bernhard och Hilda får vi kanske söka en bredare form av
finansiering. Det är ett mindre problem.
Svårare är finna någon/några som vill ta över ansvaret för innehållet. Om
ingen är villig att ta över fortsätter jag et tag till men räknar med att inom
överskådlig framtid meddela dem som nås av detta mail att vi lägger ner
hemsidan inom viss tid, kanske någon månad eller tre. Då får de som så
vill själva föra över innehållet på ett usb-minne. Kanske någon i nästa
generation vill återuppliva och förnya hemsidan!
Jag avslutarmed hopp om respons i form av att detta mail sänds vidare
till dem jag inte når och genom att ni som läst dettas vill svara på
frågorna om hemsidan.
Harald
Bilaga 1 Släktförteckningen från 2008 bil. 2 Skildringar av Hillemiljön,
bil.3 Släktbrev i Torsten Bohlins brevsamling samt bil.4
Släktförteckningen med key-words på engelska.

