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Nedanstående är en bokstavstrogen avskrift av ett testamente som skrevs av Hilda 
Andersdotter Roth, född 28 maj 1881, död 14 aug 1960. Hon var bosatt i Tydje, dotter till 
Anders Roth och yngst i syskonskaran. Testamentet är odaterat men borde vara skrivet kring 
1956. 

 
 
En vilja efter min död, att delar på mina om dä fins kvar, Karin i skara ska ha Påslinet 
och armbansuret, Anna på rösa, Jänny, och Gärd, och Bettys alla barnen ska dela 
dom pängarne som blir över då alt är klarat, har tängt sjöpt en gravplas i Tydje 
sjyrkogård mä en liten sten å namne. 
Karin ska ha den rö sprötkoffonen att lägga in postlinet i, Hilda ska ha rummet mitt i 
lugne, Ulla tavla som är färglagd på hännes farfar, silvervasen ska Bettys barnen dra 
lott om samt tavlan på Hilda å Skara domsjyrka, tavlan på mamma pappa. Den röda 
och vita silkeduken till Rut, å Svea, Elof å Vanda dä lilla argentina borde mä dom 3 
virkade dukar till, dom två store klockan får Elof Sonja eller Anders dra lott om, alla 
tavlorna mä fotografine i delas imälla Carls barnen alla kläder delas imälla Anna 
Johansson Jänny å Ingegärd.  
Medicinskåpet ska Vanda ha, den antike dragsjista efter Hinnerson på Tösse sjöpte 
Bror Gustaf på axon i prostgården då han vid 18 års ålder där var stalldräng, den fick 
ja, den får nog Karin ha mä innehåll i lådorna, runda spegeln bröstnålarna 
selverskedan delas imällan Bror Carls barn samt sjeramikvasen kårgen vasen tenfate 
hur dem andra tingen kan väl Anna på rösa dele ut till sine barn lägg dä i den store 
träkoffoten, så sängen sängkläderne spark m.m. Så ett vänligt tack till de mine.  
Guds frid vare med oss alla  
Faster och moster Hilda.  
 
 
Härmed intygas:  
Anna Larsson   Berith Gustafsson  
 
Morgonrocken om den är snygg ska Gunvår och Asta Astrid i Oslo dra lott om dom 
fick jag den av. 
 

 


