Hilma Serafia.
Efter min första artikel i Sturköbladet blev jag uppringd av Nils-Erik Bjarting på Tjurkö. Han
hade läst min artikel och sett att jag angett att ”Anders smed” hade tolv barn vilket enligt
honom var fel, det skulle vara tretton barn. Nils-Erik hade studerat kyrkböckerna och noterat
att Anders hade en dotter innan han träffade Karolina. Hon hette Hilma och var född 1901,
Hilma och hennes mor Hilda, bodde i Sanda nästan nere vid Sandahamnen om man går
”sjönnavägen” mellan Polagärdet och hamnen. Huset låg på Paulssons tomt, se nedan.
Greta och Violet (via Aina), har vidimerat uppgifterna om att det nämnts något om denna
dotter, enligt Nils-Erik så är uppgiften hämtad ur Sturkö födelsebok.
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Hilda, Hilmas mor, gifte sig sedermera med Sven-Olof Andersson och de fick ytterligare barn,
se nedan. Hilma gifte sig i vuxen ålder med en Teodor Pettersson, född 1883 som var son till
Snickar-Pettersson, härstammande från Torhamn. Hilma hade i sin tur en son som hette Erik
innan detta giftemål. De flyttade senare till Göteborg och denne Erik blev senare styrman
inom Marinen. Nils-Erik Bjarting hade träffat honom under sin tid på Varvet och berättade en
historia från kriget då denne Erik blev ställd inför krigsrätt för att ha vägrat ta in ett
eskortskepp enligt sin chefs order i en hamn på Shetlandsöarna under rådande väderleksförhållande. Erik blev frikänd tack vare ortsbefolkningens vittnesmål om att man inte gick in i
den hamnen under gällande väderlek med livet i behåll.
Jag har även pratat med Lennart Elmström om detta, han trodde sig komma ihåg en kvinna
som hette Hilma som hade växt upp i närheten av Lennarts föräldrahem. På den tomt där det
idag står ett hus i vitt s.k. Mexi-tegel, fanns ett flertal stugor varav en där det bodde en familj
som hade en flicka som hette Hilma. Han kollade i församlingsboken och det framgick att en
Stenhuggare Sven-Olof Andersson f.1871 och hans hustru Hilda Maria Svensdotter f. 1883
på Sturkö fanns noterade i denna. Denna Hilda hade en dotter före äktenskapet som hette
Hilma Serafia som var född 1901 på Sturkö, hon fick sedermera ytterligare två döttrar, Hanna
f. 1905 och Karin f. 1906. Han skulle också kolla lite vidare om han hittade mer. Denna Hilma
verkar trolig, hon föddes i så fall fyra år före Karl.
Lennart visste att en Lars Göran Larsson-Sommarö bor på Sturkö som är släkt med Hilma
via hennes styvfars sida.

Forts. Hilma Serafia.
Denne Lars Göran Larsson-Sommarö har lånat ut
tre bilder att scanna av för att dokumentera Hilma
samt för att lägga in på hemsidan.
Här till vänster sitter Hilma och uppskattas vara i
20-årsåldern. Bilden är en delförstoring av en bild
med fyra kvinnor. På fotots baksida står skrivet
för hand Hilma och Kerstin.
Här ser du bilden i sin helhet.

Forts. Hilma Serafia.

På denna släktbild, ovan, står Hilma (uppskattningsvis i 6-årsåldern) längst ut till höger.
Bilden är tagen i ”Alet” i Tockatorp på Sturkö,
där konstnärinnan B. Tedrup numera har sin
atelje.
På bilden från vänster: Rubert, Gustaf, Sven,
? , Kerstin, Anna, Ulrika med Albert och
August, Sven-Johan, Hilda (Hilmas mor) med
Anna i knät och Hilma. Se delförstoring här
nedan.

På denna bild sitter Hilma överst längst till vänster, framför sitter hennes mor Hilda. I mitten
hennes halvsyster Anna och längst till höger hennes moster Anna.
Efter vad jag förstår så är det inte många inom
släkten som vetat om detta, varken Barbro eller jag
har hört något om detta under vår uppväxt.
Förr skämdes man kanske för sådant här men i vår
tid har vi ju inte samma syn på detta.
Hilma Serafia avled 1981 och vi får hoppas att Hilma
Serafia hade ett fint liv och att hon hade någon
kontakt med sin biologiska far Anders, hans hustru
Karolina, med liknande bakgrund, hade säkert tagit
henne till sitt hjärta.
Vidare efterforskningar har gjort med hjälp av LarsGöran Larsson Sommarö. Enligt Folkbokföringen så
utvandrade Hilmas son Erik Albert med födelsedata
210705-5275 till Storbritannien 83.03.04 och avled i
Skottland 98.12.06.
Erik hade en dotter som hette Isa Siv Mari-Louise
med föd.-data 460403-5248, hon hette som gift
Gregersén och avled 01.02.28.
Därmed är vi vid vägs ände med Hilma Serafia.

”Smens Oves” Jan-Anders

