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Rundbrev juli 2021 till Bohlinare

Hej alla fränkor och fränder!
Vi bär ju på många olika efternamn, vi ättlingar till Bernhard och Hilda Bohlin, 
många andra släkter har berikat Bohlinarvet både genetiskt och kulturellt, men 
här ber jag få kalla er alla ”Bohlinare”.

En yttre händelse har aktualiserat vårt gemensamma Bohlinarv. Det är fullt 
respektabelt att inte vilja ägna sig åt släkthistoria, det finns goda argument både 
för och emot. Men även om du som nås av detta rundbrev inte bryr dig om 
detta vädjar jag till dig att skicka det vidare inom din gren till dem som inte 
finns med i adressfältet. 

För någon tid sedan fördes sex flyttkartonger med Bohliniana till Arkiv 
Gävleborg (i Gävle). Som bilaga förtecknas vilka typer av dokument som 
levererats. Av naturliga skäl är det mesta från Torstengrenen men jag hoppas att 
detta kan locka fler grenar att göra sammaledes. Jag vet att Daddygrenen 
förbereder en motsvarande leverans. För mig har det varit en lättnad att föra över 
ansvaret för ärvda dokument till ett arkiv som sorterar dem och gör dem 
tillgängliga för både släkten och forskningen. Arkivchefen Anders Wesslén 
skrev: ”Om det lämnas som gåva till Arkiv Gävleborg betalar ni ingenting. Det 
ska kunna vara öppet för forskning. Om det finns saker i arkivet som bedöms 
ska gallras, återlämnas det materialet till dig, om du vill ha tillbaka det. Vi ringer 
då och stämmer av.” Senare tillfogade han: ”Generellt sätt är beröringar med 
Gävleborgs län viktiga utifrån vårt uppdrag och finansiering. Och ju längre 
släkten distanseras i tid och rum från de personer med direkt eller indirekt 
koppling till länet så blir det mindre relevant för ett regionalt arkiv som vårt, 
utifrån uppdrag och stadgar, oavsett om materialet har ett värde i övrigt.”
Någon vecka senare konstaterade han: ”Det är ett mycket fint släktarkiv!” Den 
arkivarie som har hand om vårt material heter Katarina Nordin. E-postadressen 
är arkivet@arkivgavleborg.se 

Om någon av er vill fortsätta förvara några ärvda dokument eller ting är det ju 
inte bara OK utan roligt. Jag känner t.ex. till en del släktminnen i enskild vård: 
hos Gunnars sonhustru Ulla finns fotografiet av Bernhards föräldrar, hos min 
brorsdotter Katarina finns Bernhards stora skrivbord och skeppet som han gav i 
förlovningsgåva (se breven mellan Bernhard och Hilda på hemsidan). Varje gren 
får ordna detta på sätt som den finner lämpligt. Men det är ju trevligt att 
efterhand notera detta på vår hemsida, www.bohlin-kolmodin.se. På hemsidan 



läggs snart detta rundbrev med bilagor ut liksom motsvarande rundbrev från 
förra året. Det handlar bland annat om hemsidan och om hur den växt fram och 
om Bohlinare i andra arkiv.
Det lär inte bli fler rundbrev från mig utan kontakten får ske via hemsidan. 
Någon gång om året kan du väl kolla vad som tillkommit sedan sist. Varför inte 
ägna en stund varje födelsedag att begrunda varför du blev som du blev? Kanske 
finner du ett delsvar via hemsidan… 

Varje gren bestämmer om den vill bevara – och ev. vidareutveckla – sin del av 
det informella nätverk som sprider detta rundbrev. Varje gren får också ta 
ställning till om ni vill behålla er andel av hemsidan och släktförteckningen. 
Inom Torstengrenen finns intresse för att behålla hemsidan så som den nu är 
upplagd. Om någon eller några grenar inte vill fortsätta att förnya sina andelar 
av hemsidan och släktförteckningen får de stå kvar med inledande notering när 
de senast uppdaterades. Många tryckta släktförteckningar är ju till glädje kanske 
hundra år efter uppgivningen. 

Föregående års rundbrev kommer att läggas ut på hemsidan. Där finns följande 
bilagor:
1 Släktförteckningen från 2008. Gunhild Scheike har 2020 uppdaterat 
   Einargrenen
2 Skildringar av Hillemiljön
3 Släktbrev i Torsten Bohlins brevsamling
4 Släktförteckningen med key-words på engelska.

För mig har det varit intressant att komma i kontakt med släktdokumenten men 
mer givande har de personliga mötena vid våra släktträffar varit. Kanske hörs vi 
någon gång!
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