
Släktkrönika
från 1705 till 2000
tillägnad Holmessons släktförening.

Redogörelsen omfattar ättlingar till Claes och Kristina Maria Persson Bettamåla 1:3 i
Augerums församling i nuvarande Karlskronas kommun och handlar i huvudsak om Betty
Persson, född Svensson, dotter till makarna Claes och Kristina Maria Svensson, Bettamåla
1:3. Uppgifterna är lämnade av Mildred  Hillerström, född Persson bosatt i Fridlevstad, dotter
till Albert och Betty Persson, Bettamåla.

Nu kända stampar är som nedan:

   Truls Bondesson och Elin Persdotter, slutet av 1600-talet.
   Per Trulsson och Ingegärd Jönsdotter, slutet av 1700-talet.
   Holme Persson och Kerstin Trulsdotter, 1700-1800-talet.
   Holme Holmesson och Bodil Pettersdotter, 1850-talet.

Biografi över Claes och Maria.

Gården Bettamåla 1:3 och 1:8 som var på cirka 90 ha inköptes 1880 av Bettys föräldrar Claes
August Svensson och hans maka Kristina Maria Petersdotter. Claes August var född  år 1853
och Kristina Maria år 1859.

Claes och Maria (foto privat).

Samtida med Claes August Svensson inköpte brodern  till Claes, Alfred Svensson en del
av Bettamåla. Hemmanet delades i två gårdar, Bettamåla 1:3 och Bettamåla 1:8. En gammal
husgrund talar i dag om vad det gamla huset låg innan gården delades upp. Brödernas
föräldrar var Sven Holmesson född år 1827 och Maria Persdotter född 1816.



Betty beskriver arbetet på gården som svårt och försakande (fattigt). Hon säger att redan som
barn måste hon delta i arbetet på gården. Resorna till stan (Karlskrona) med häst och vagn
måste hon deltaga i det var det enda sättet att försälja det lilla som producerades på gården.
Då fadern var inne hos de han skulle leverera till var det att sitta och vänta i regn och rusk och
kyla. Hon var både hungrig, blöt och trött innan fadern kom tillbaka och tog tömmarna. Ofta
bjöds det på starka drycker vilket än mer försvårade faderns temperament. Tilläggas kan att
detta var vana hos bönderna på denna tid vid deras stadsresor. Hemkomsten var många gånger
besvärande och bråkig. Deras resor omfattade 4 mil från gården till stan och var regelbundna.
Mera tillfredställande att skriva om är att samtliga in och uthus, ladugård och brygghus
uppfördes på gården under makarnas tid. Husen har på senare tid genomgått renovering och
modernisering. Men har kvar sin gamla struktur. Claes August dog 1917 och kvar på gården
bodde nu Maria på undantag. Hon bodde i en kammare bredvid köket. Maria bodde på
undantaget i 14 år innan hon dog 1933.

Gården i Bettamåla (foto privat).

Betty och Albert Persson i Bettamåla

Bettamåla 1:3 blev Betty Perssons föräldrahem och verksamhetsplats genom livet. Betty gifte
sig 4/4 1920 med Albert Reinhold Persson från Biskopsberga Krokebro i Augerums
församling. I samband med giftermålet övertog makarna fädernesgården  i Bettamåla 1:3 .
Fastigheten kostade 10.000 kronor. Gården delades mellan Betty och hennes syster Viktoria
"Tora" och nu uppstod Bettamåla 1:9. För att ordna med arvsskiftet berättade Betty om att
skogen höggs ner för att systrarna skull få ut sitt arv.

Albert Persson var nu bonde i Bettamåla genom giftermålet  med Betty. Som hjälp på
gården hade han tidvis två hjälparbetare.  En av hjälparbetarna byggde sig själv ett hus på
gården och bosatte sig där nuvarande Askedal. Makarna Albert och Betty fick 6 barn , 4
pojkar och 2 flickor som växte upp på gården.

Äldste sonen Klas Agne Lennart var född 15/12 1920. Han tog anställning vid
Järnvägen som stationsinspektör vid Spjutsbygd station. När stationen lades ner anställdes han
på Posten och blev postmästare i Holmsjö. Lennart gifte sig med Barbro Jonsson de fick två
barn, Eva och Ulf.

Persy Ernfrid född 10/3 1926, anställdes vid Mejeriet i Karlskrona och fick senare
anställning på varvet i Karlskrona. Han gifte sig med Ingrid Söderberg. Persy och Ingrid fick
tre barn, Lennart, Birger och Gun.



Bert Agge Halvard född 1/2 1928 växte upp på gården och där jobbade han med det
mesta. Då mor (Betty) blev änka och köpte Askedal ett ställe på gården flyttade han med dit
och var henne behjälplig.

Mildred Inez Dagny född 25/10 1930, var under en stor del av sin verksamma livstid
anställd av Landstinget. Mildred gifte sig 1953 med Sven-Olof Hillerström, Perstorp. Som
pensionär sysslade hon med familj och villan i Fridlevstad. Mildred och Sven-Olof fick ett
barn, Gunilla.

Majli Gunbritt Maria född 13/6 1936. Som ung var hon anställd vid Landstinget och
utbildade sig till sjuksköterska. Gifte sig med Birger Svensson , Nybro. De fick 2 barn,
Liselotte och Irene.  Majli och Birger separerade senare. Hon flyttade till gården Odensvie i
Högsbytrakten.

Yngste sonen Holme Lage Reinhold blev gården trogen under hela sitt liv som blev allt
för kort. Han blev endast 53 år gammal. Han var född 1940. Han var verksam under denna tid
som egen lantbrukare då han övertog fädernesgården efter fadern Alberts död. Holme blev
politiskt intresserad och verkade inom flera områden i Centerpartiet och jordbrukets
organisationer. Holme gifte sig med Kristina Andersson från Förkärla. De fick tre barn alla
pojkar, Per-Ivar, Peter och Klas. Till denna stora familj blev Betty mormor och farmor.

Familjen Persson i Bettamåla på 1940-talet Lennart, Persy, Bert och  Mildred.
Majli, Betty, Holme och  Albert (foto privat).

Sex systrar på gården

Vi fortsätter denna krönika med att återgå till Betty Persson och gården i Bettamåla. Betty
Axelina född 1893, var nummer fyra i Claes och Marias barnaskara som alla var flickor. Äldst
var Klara Viktoria född 1885 sedan Adelé 1888, Sofia 1890, Hilma Amalia 1895 och Gunborg
1901.



Året är omkring 1915. Claes och Kristina Maria sitter vid bordet och stående från vänster
systrarna Adelé, Hilma, Gunborg, Betty och Viktoria "Tora". Sofia saknas på fotot
(foto privat).

Amerikafarare

Sofia och Hilma reste som unga till Amerika 1912. Sverige var ett utvandringens land både
till Europa och Amerika. Under perioden1871-1920 utvandrade 40 000 personer från landet.
Man emigrerade av två skäl.  De som reste för att få sin försörjning och arbete samt återvände
till Sverige och de som för alltid lämnade fattigdomens förtryck i hemlandet. Sofia var en av
dom som aldrig återvände. Hennes livsöde är okänt i stort. Vi vet att i Amerika träffade hon
en man George Enander. Namnet säger att även han var svensk. Hon reste ensam till Amerika
endast 20 år gammal. Det talades om en flicka "Thelma" som kan vara hennes dotter. Kanske
finns det en gren kvar i Amerika som stammar från henne.



             

Sofia ( foto privat). Ernst och Hilma (foto privat).

Nästa amerikafarare var Hilma. Hon skrev brev hem till sin syster Betty i Bettamåla. I breven
talade hon om hur hon hade det i Amerika och hur hon levde. Hon började sina brev med
"Lilla älskade syster och svåger. Hon tackade för de kontakter hon fått genom Bettys brev, en
hälsning från hemmet. Hilma sände en dollar med sitt brev till systern i Sverige. "Köp dig en
liten sak" skrev hon. Hon omtalade att hon var alltjämt ogift. Men hon väntar på att den rätte
skall komma i hennes väg. Vidare skriver hon att har utverkat 2 veckors semester för att göra
en resa till Boston. Hon reser i sällskap med sin syster Sofie och hennes lilla barn Telma.
Sofia har ovan nämnts detta var ett livstecken från henne. Framtiden såg hon i ett bättre betalt
jobb där hon skulle få dubbelt betalt trodde hon. Amerika är väldigt vackert och jag har så
roligt. Hon avslutar med "Skriv syster snart". Hilmas julhälsning från Amerika. Hearty
Christmas, Greatings and best wishes for you and yours in the new year. En glad och fridfull
jul önskar jag och hela familjen och mycket roligt Syster Hilma

Tillbaka i Sverige

Hilma blev den som återkom till Sverige. Vi har i brev sett att hon trivdes i Amerika. Hon
hade arbete och god omgivning men saknade en livskamrat som hon skriver i sitt brev. I
brevet antyddes vidare att hon var gladlynt och såg framtiden som den stora gåvan. Hon var ju
Amerikafarare, det är därför vi ägnar henne lite extra uppmärksamhet i denna krönika. I fråga
om livsledsagare löste detta tydligen sig. Då Ernst Olson en utvandrare från Norrland kom i
Hilmas väg.



"Se vad trevligt vi har då svenskamerikanare träffas på födelsedagsfest" skrev Hilma i ett av
sina brev. På kortet ovan syns Hilma med ett dragspel och Ernst lutar sig mot henne.

Paret lämnade Amerika och återvände till
Sverige på 1930-talet. Nu var det fråga om
något att försörja sig på. Ernst var
ångermanlänning så de sökte något
därstädes. Men vad hade Norrland att
erbjuda på 30-talet. De återvände till
Hilmas barndomshem, Bettamåla där de
bodde en tid till något yppade sig. Detta
blev en lite affärslokal i Bergkvara ett litet
samhälle med hamn i Småland.
Affärsrörelsen sysselsatte dem väl och gav
även arbete till Hilmas syster Gunborg.
Ernst överlevde sin maka med några år.
Båda ligger begravda på Söderåkras
kyrkogård, den rosenblommande
kyrkogården. Hilma och Ernst fick en son

 

Sonny. Gunborg bakom affärsdisken
                                                                                      (foto privat).

Gunborg, Adelé och "Tora"

Gunborg var yngst av systrarna. Hon var ogift och bodde kvar  på gården i Bettamåla.
Periodvid arbetade hon som husföreståndarinna i Stockholm, Nättraby och Karlskrona.
Gunborg flyttade med Ernst och Hilma till Bergkvara och  bodde där fram till sin död 1982.

Adelé  bodde kvar på gården i Bettamåla tills hon gifte sig med Theodor Karlsson. Han
var lantbrevbärare i Nävragöl. De fick 3 barn Börje, Rune och Elna.

Viktoria utbildade sig till glansstrykerska och sömmerska.  Hon gifte sig med Sven
Gottfrid Karlsson. Sven och Viktoria "Tora" fick 2 barn Uno och Elsie.



Viktorias och Svens bröllop 1919 (foto privat).

Epilog

Vi avslutar då vår vandring tillbaka i tiden och denna krönika.

Betty och Albert vid Bettagöl (foto privat).

Maken Albert Persson dog i Bettamåla
6/12 1959, 68 år gammal.

"Din plats blir tom i hemmets vrå.
Tungt blir att ensam gå", skrev Betty i
dödsannonsen över sin make Albert.

Betty dog 1986 och ligger begraven i
Albert Perssons familjegrav på Augerums
kyrkogård.

Fridlevstad 2005-04-19

Mildred Hillerström


