Hedvig Carlsson (Johansdotter) ”Träskohedda”
Hedvig föddes 14 Oktober 1856 i Bråstorp som yngsta dottern till Elsa Mathsdotter och
torparen Johan Svensson. Likt hennes syskon gick hon i skola och blev läskunnig.
Skolreformen 1842 lagstadgades att alla barn erbjöds att få gå i skola.
Hedvigs bror Mattis Johansson flyttade till Långasjö någon mil norr om Bråstorp. Han
tillverkade träskor som Hedvig fick sälja i Karlskrona på lördagarna. Dit kom hon med hjälp
av andra bönder från trakten som också skulle in och sälja sina varor. Hon fick gratis
hästskjuts med bönderna till och från sitt hem. Hemresan kunde ibland bli lite stökig om det
ville sig. Inte alltid bönderna hon fick lift med sparade pengarna till sin familjs utgifter utan
spenderade dom på brännvin. Hon fick ibland se till att de kom till rätt ställe och ibland
hålla sig en bit bakom hästekipaget. Det dröjde inte länge förrän Hedvig blev känd under
namnet Träskohedda” vid fisktorget i Karlskrona där hon sålde sin brors träskor.
När Hedvigs syster Ingrid- Maria gifte sig och bildade familj i Karlskrona flyttade Hedvig
till henne och anställdes som piga. När sedan Ingrid Marie flyttade till Göteborg med sin
familj, gifte sig Hedvig med skomakaren Carl Anton Carlsson och skaffade ett hem i
Karlskron.
Hedvig hade karisma och auktoritet. Alla visste vem hon var under sitt namn
”Träskohedda”. Hon höll ihop familjen som var som mest åtta barn. Hon födde tio barn. Två
pojkar dog i juni 1887 med fyra dagars mellanrum. En av mässling och en av
lunginflammation. Att mista två av fem barn samma vecka måste ha varit en stor sorg.
Carl Anton kunde vid avlöningsdags som en del andra män bli lite förtjust i brännvinet. Men
Hedvig såg alltid till att det fanns pengar och mat på bordet.
När Hedvigs föräldrar, Elsa och Johan blev äldre och gården blev mer en belastning fick de
husrum i samma fastighet som Hedvigs familj. Hedvig såg till att det inte gick någon nöd på
sina föräldrar. När så Carl Anton 1934 dog blev Hedvig ensam. Hon bodde då på Henrik
Trolles gatan på Björkholmen i Karlskrona. En av de som fick hjälpa henne på ålderns dar
var ett av Hedvigs barnbarn som var i 10 års åldern och rask i benen för att springa ärenden
åt henne. Ofta sprang han till ”fiskabron” där Hedvig en gång sålt träskor för att köpa 4
sillar till henne. Många var de som frågade efter henne.
Med sin karisma och auktoritet kunde hon säga vad hon tyckte. En gång lär hon ha sagt till
en yngre kvinna vid en busshållplats som var enligt Hedvig lite väl mycket sminkad att gå
hem och tvätta av sig det där om truten. Återberättat av barnbarnet.
Hon höll kontakt med sin syster Ingrid-Marie under hela livet. Så bra att några av IngridMaries barnbarn uppgav Hedvig som närmast anhörig efter Ingrid Maries bortgång.

Hedvig och Carl Anton fick följande barn under 22 års tid.
Hjalmar Emanuel 1878
Sven Josef 1879
Carl Viliam Johansson 1882
Nanny Oktavia Ohlsson 1884
Bernahrd Fredrik Evald 1886
Carl Gustav Waldemar 1889
Fredrik Torvald 1890
Ebba Antonia Elisabeth Magnusson 1894
Elsa Hildur Ingeborg Winberg 1899
Karin Ottonie Lundberg 1900
8 Mars 1934 dör Carl Anton. Elva år senare 3 januari 1945 avlider Hedvig. Hon lämnar en
skuld på 188 kr efter sig enligt bouppteckningen. Carl Gustav som emigrerat nämns inte i
bouppteckningen, är det en tillfällighet eller?
Hjalmar förblev ogift hela livet. Hans yrke var skomakare likt sin fader
Sven Josef arbetade på varvet. Bodde på Hästö i Karlskrona. Dog altför tidigt av
blodförgiftning. Har minst två arvingar som släktforskar.
Carl och Bernard avled samma vecka i Juni 1886 en av lunginflammation och en av
mässling.
Nanny
Nanny och Axel träffades som väldigt unga i Karlskrona där Axel utbildade sig till
guldsmed. 1902 fick de sonen Berndt, sedermera juvelerare i Helsingborg och 1905 sonen
Nils , guldsmed i Växjö. Efter en tid i Malmö där Axel var anställd som verkmästare på G. F
Hallengrens guldsmedsverkstad, gick flytten till Växjö där samma företag hade en filial. I
Växjö föddes döttrarna Brita 1914, Anna-Lisa 1916 och Ingegerd 1923. 1916 kunde Axel &
Nanny köpa en egen rörelse som fick namnet Axel Ohlssons Guldsmedsaffär. De blev
ett omtyckt och respekterat par i den lilla handelsstaden Växjö. Nanny var oerhört omtyckt
bland kunderna i butiken. Företaget togs senare över av döttrarna och därefter av Ingegerds
dotter Agneta och hennes man Kenneth. När de gick i pension lades butiken i Axel Ohlssons
namn ner 2013 men lever kvar i framtiden då ett nytt bostadsområde fått en gata vid namn
Axel Ohlssons gata.
Carl Gustav Waldemar (Gus Carlton) Carlsson 1889-1964
Carl Gustav och Hilda var kusiner. Hilda var 17 år äldre än Carl Gustav. Deras mormor
hette Elsa Mathsdotter. Hildas mamma hette Ingrid-Marie och Carl Gustavs hette Hedvig,
de var systrar. Ingrid-Marie flyttade så småningom till Göteborg där hennes barn växte upp.
Hilda födde med tiden elva barn. Det näst äldsta hette Rosa. Det skilde bara fem år mellan
Carl Gustav och Rosa.

Carl Gustav föddes 1889 efter att Hedvig förlorat två av sina barn under en och samma

Vid 20 års ålder bor Carl Gustav själv i Karlskrona han står som 2 klassens sjöman i eldare
kompaniet. Ett hårt fysiskt arbete. Troligen var CarlGustav stark fysiskt han utbildade sig
också till dykare.
Vad som fick han att flytta till Göteborg är bara en spekulation men tänkas är att han var
nyfiken på livet ville se mer av världen än Karlskrona. I Göteborg arbetar han som dykare.
Han tog kontakt med sin kusin Hilda och hennes familj samt blev förälskad i hennes dotter
Rosa. Rosa var bara 19 år när de gifte sig. Två veckor innan bröllopet föder Rosa deras
första barn, Kurt Arnold Leonard Waldemar 1914-09-12. Bröllopet stod 26 september och
var ett borgeligt bröllop. Detta på grund av åldersdispans för Rosa.
1910 hade Rosas äldsta syster emigrerat till USA. Deras föräldrar Hilda och Anders
Tornberg hade samma tankar. Anders hade flera syskon som emigrerat tidigare. Han hade
även gjort några kortare visiter tidigare till USA.
Hilda föder ett sladdbarn i feb 1917, hon var då 45 år. Anders fader dog någon vecka innan
barnet kom till världen. Var detta möjligheten att emigrera om arvet efter Anders fader utföll
med pengar. Kontakter fanns redan i USA.
Äldsta dottern Elsa var redan etablerad och gift i USA, Rosa var gift och hade familj. De
bägge sönerna befann sig i svenska flottan som sjömansgossar. Kvar var dottern Astrea samt
det nyfödda barnet.
Carl Gustav och Rosa tar hand om barnet när Anders och Hilda samt Astrea åker över till
Usa i Juni 1917. Några månader senare finner jag Carl Gustav och Rosa med det då drygt
halvårsgammla barnet på en passagerarlista till New York. De ska troligen lämna barnet till
Hilda. Något händer och de återvänder till Sverige. Barnet får namnet Barbro och adopteras
av Carl Gustav och Rosa. Det blir ytterligare ett barn som föds den 7 Juli 1918. Hon får
namnet Sylvia. Kallas för Siv.
8 januari 1919 lämnar familjen Göteborg för att resa till Oslo och sedan till New York.
Släkten väntar i USA. Alla var i Brocktown. Brocktown var USA:s skocentrum. Där hade
det tillverkats skor sedan inbördeskriget. Många svenskar var det som fann sin hemstad här.
Så inte Carl Gustav och Rosa. De hyrde ett hus på landet, en farm ca 2.5 mil utanför
Brocktown.
1926 dör Hilda och familjen Carlton som de nu heter flyttar in till Brocktown. Barbro växer
upp som en dotter till Carl Gustav och Rosa. 1934 lämnar Barbro USA efter att fött en dotter
som adopteras bort i Sverige. Fadern är okänd. Barbro får jobb hos Carl Gustavs syster Ebba
och hennes man i Karlskrona. Carl Gustav har olika yrken, jordbrukare, byggnadsarbete,
maskinist, dykare. Rosa står som kock på restaurang, möjligt att hon arbetar på”swedish
bakery”. Siv gifter sig och Kurt eller Arnie som han kallades deltar i andra världskriget som
sjöman.
Carl Gustav och Rosa skiljer sig. Rosa gifter sig med Harold Wait 1944 och Carl Gustav
med Evelyn Dacota. Evelyn har en son sedan tidigare. Carl Gustav adopterar sonen som sin
egen son. Denna pojk född 1932 heter Warren Leo Arenburg efter sin biologiska fader.
Warren får nu namnet Carlton. Warren deltar i Koreakriget och blir krigsveteran. Han

efterlämnar två barn som bär namnet Carlton. Han dör 2004 ligger begravd på en kyrkogård
för krigsveteraner
1948 återvänder Carl Gustav till Sverige och Karlskrona på besök. Min moder som då var
26 år får erbjudandet att följa med Carl Gustav till USA. Hon tackar nej. Rosa var på besök
med Harold I Karlskrona och Sverige på 60 talet och besökte då bl.a Barbro som bildat
familj. Hennes man jobbade som busschaufför åt Carl Gustavs systers (Ebba) man. Så
gjorde även Rosas bror Leonard när han återvänder från USA någon gång på senare delen av
1920 talet. Men det är en helt annan historia
Efter mycket letande fick jag kontakt med Astreas barn barn. Vi har nu kontakt på facebook.
Carl Gustavs son kurt gifter sig med Paulin Zidalls, de får en dotter. jag har kontakt med
Paulins bror son som mins Kurt som en trevlig musikalisk person. Ev lever kurts dotters
man, troligen i florida. Deras son dog 1993.
Under våren 2018 kommer ett mail från USA som frågar om jag vet något om Carl Gustav.
Det visar sig att det är en dotter till Warren Leo Ahrenburg. Warren fick namnet Carlton
eftersom Carl Gustav adopterade honom vid giftermålet med Dacota. Hennes efternamn
Mary Carlton Power kommer från Carl Gustav vidare från hans fader i den blekingska
landsbygden.
Fredrik Torvald ”Tolle”
Målare på Karlskrona varvet. Var också Elitgymnast. Växte upp med Carl Gustav. Fick fyra
barn. Två bor i Stockholm och minst en släktforskar.
Ebba Träffar Fredrik Magnusson. De gifter sig får två barn. Fredrik driver bussbolag i
Karlskrona och Ebba har en porslinsbutik. Ebba och Fredrik har kontakt med sin mosters
(Hilda) familj som emigrerat. Lennart Tornberg son till Hilda och Anders Tornberg och
Ebbas kusinbarn återvänder till Sverige från USA och får jobb som busschaufför. Nästa
återvändare är Ragnar Burman som också är kusinbarn med Ebba. Ragnar och Fredrik
träffas på somrarna hos Ebba. Ragnar återvänder från New York dår han varit under större
delen av 20 talet.
Barbro som också är Hildas återvänder från USA med ett barn som adopteras bort. Barbro
endast 18 år får hjälp med arbete och förmodligen lägenhet. Se Barbros biografi under
Ingrid-Maries familjebiografi.
Ebba och Fredrik var något av ett nav för släkten dit många kom. Framförallt var
kontakterna med Göteborgssidan (Hilda och Ingrid-Maries ) av intresse då det höll ihop
familjerna. Två av Ebbas barnbarn blev översättare av framförallt Amerikansk literatur och
en blev känd svensk deckarförfattare.
Elsa
Näst yngsta dottern i familjen. Fick sex barn med gasverksarbetaren Emil Vinberg ej släkt
till Ingrid-Maries man Bernard. Ende sonen är fortförande vid god hälsa. Emil var faderlös
och mamman döv. Hade inte de bästa förutsättningar i livet men blev både barn och hus. Se
vidare biografin om Hildegard. Minst två släktforskare

Karin
Yngst i familjen flyttar med sin man Carl Lundberg till Motala när hans arbete på
torpedverkstan i Karlskrona flyttas dit.

