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Vår ordförande har ordet
Då sitter jag åter här igen för att summera året som gått och
styrelsens arbete. Tiden har som alltid gått så otroligt snabbt.
Och om ni, som liksom jag, har mindre barn kring er vet ni att
tiden om möjligt går ännu snabbare då.
I år har styrelsens fokus bland annat legat på att se till att
föreningen följer den nya datakyddsförordningen, GDPR.
Vilket har varit ett stort arbete med stadgeändring som följd.
Vi som sedan hade möjlighet, hela 122 stycken var av fem
från USA, samlades för ett släktmöte i Kristdala som dessutom innehöll mötesförhandlingar. Just detta årsmöte var lite
speciellt då det faktiskt var 50 år sedan det första mötet där en
ordinarie styrelse valdes, för att vara exakt den 30 juni 1968.
Jag hälsade alla välkomna i dörren och blev med ens påmind
om hur liten världen kan vara ibland. En man som jag träffade i Stockholm under 400-årsjubileet 2017 kom först fram
och hälsade och berättade att han hade pratat med min ena
dotter och noterat att hon även heter Kastman i efternamn. Det
visade sig då att mannen var nära bekant med min svåger! Det
blev ett trevligt släktmöte i Kristdala som även innehöll besök i
hembygdsparken, förläningen i Bråhult och en härlig avslutning
med ostkaka och besök i Kristdala kyrka. Under själva träffen
visades det även upp en prototyp av en adelsring med Sabelskjölds sigill samt en berlock, som tagits fram för försäljning.
Jag tänkte som avslutning ta tillfället i akt för att skriva lite
om den brudkrona som föreningen förvaltar sedan 1970, då
den ställdes till vårt förfogande med avsikten att användas vid
bröllop inom släkten. Jag vet att det skrivits lite om den innan,
men kanske kan du få läsa något nytt om den.
Det är inte föreningen som äger brudkronan utan vi förvaltar den enbart. Privat ägs den av min egen släkt. Det är ingen
som egentligen vet exakt var den ursprungligen kommer ifrån,
men man har låtit undersöka brudkronan och då fått fram att
den är tillverkad i Vimmerby någon gång mellan år 1662 och
1700 av guldsmeden Hans Persson Bergman.
1660–talet var även, som ni vet, Sabelskjöldarnas glansperiod. Det finns en berättelse om att själva kronan är tillverkad
av piratsilver, som då skulle ha kommit från piraterna och
adelsmännen Skytte och Drake. Huruvida denna historia är

2019

sann eller ej vet ingen, men Skytte och Drake härjade runt under 1590–talet fram till år 1661, då de fängslades.
Brudkronan omtalas för första gången i en bouppteckning efter Nils Olofsson, Sörebo, daterad 1751. Kronan tillfaller
hans hustru Marta Olofsdotter som senare gifter om sig med
Sabelskjöldaren Lars Månsson. När Marta dör ärver han kronan, enligt bouppteckningen från 1782. Om detta kan man läsa
i Bankeström och Heidings bok “Om ätten Sabelskjöld...”. På
detta sätt kom alltså brudkronan in i vår släkt.
Jag har följt kronan tillbaka till bouppteckningen efter Nils
Petter Eriksson i Åsjögle, Mörlunda år 1871. Enligt denna kom
brudkronan att tillfalla hans dotter Maria Sophia Nilsdotter
fram till år 1925. Vidare kan man i denna bouppteckning läsa
att brudkronan upptog den stora summan av 25 kronor, att
jämföra med att en större silverbägare upptogs för 45 kronor.
Maria Sophia gifte sig 1858 med rusthållare Gustav Erik Johansson från Ekenäs, Målilla. Enligt Maria Sophias barnbarnsbarn var hon en välbärgad kvinna när hon gifte sig. Gustav
Erik ger därefter brudkronan till sina åtta barn, varav ett av
dessa barn var Selma Carolina Gustavsdotter, som sedermera
gifte sig med Valfrid Carlsson från Bergebo, Kristdala.
Selma och Valfrid var min mormors mor och far. Tyvärr
avled flera av rusthållare Johanssons barn och Valfrid valde då
att köpa deras andelar av brudkronan av deras dödsbo. Valfrid
och Selma kom då att äga 4/8 av brudkronan och därför kom
den att hamna i Bergebo, Kristdala. Min mor berättade att den
där förvarades på vinden i en sockerlåda under ett skynke och
att den under kalas användes flitigt av barnen när de gick upp
på vinden för att leka ståtliga bröllop! Nu är vi mer rädda om
brudkronan, som förvaras i bankfack när
vi inte lånar ut den till bröllop bland våra
medlemmar med familjer.
Nu fortsätter styrelsens arbete framåt
med bland annat planeringen av nästa släktträff som kommer att hållas i Värmland.
Hoppas att vi ses där!
Ordförande Staffan Svensson.

Medlemsavgift och inbetalning
Vid mötet i Kristdala beslutades att medlemsavgiften från 2019
ska vara 150 kr per medlem. Höjningen beror till stor del på
ökade kostnader för tryck av Sabelskjöldarn samt avgifter för
porto. Avgiften ska vara inbetalad till föreningens bankgironr 5771-7662 före den sista februari 2019. Ange ditt
medlemsnr och namn, är ni flera medlemmar i familjen ange
medlemsnr i första hand och namn i andra hand. Om den

inbetalade summan är högre än 150 kr per medlem, bokförs
den överskjutande summan som en gåva till föreningen. Ditt
medlemsnr finns tryckt på baksidan av tidningen tillsammans
med namn och adress.
Har du frågor kring medlemskap eller adressbyte, e-posta
medlem@sabelskjold.se eller thina.rydell@sabelskjold.se eller
0733-544 569 på telefonsvarare.

Nu fler varianter av vår adelsring

Mötet beslutade om nya stadgar

Under årsmötet i Kristdala visade vi även prototyper för vår
adelsring samt för en berlock med vårt vapen. Intresset har varit
glädjande stort och guldsmeden i Kalmar har haft bråda dagar.
Är du intresserad av ringen, som finns i två modeller, eller
berlocken? Hör av dig direkt till Valdi Smycken: maila till info@
valdismycken.se eller ring 0480-42 25 25.
Vill du beställa en ring, gå först till en lokal guldsmed och
prova ut rätt storlek. Tänk på att det handlar om en klackring,
så be att få prova sådana.
Såväl ringar som berlock går att beställa i olika material: silver, vitt guld eller rött guld. Ringarna finns nu även i ädelmetallen palladium, som tillhör gruppen platinametaller. Palladium
är silvervit men påminner i hårdhet om vitt guld, fast till ett
betydligt bättre pris.
Annica Triberg

Från den 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning som
ska underlätta för oss att kunna kontrollera att våra personuppgifter behandlas på rätt sätt.
Den påverkar även föreningar och ställer högre krav på oss
som behandlar era personuppgifter. Vi får samla in uppgifter
i medlemsregister och spara i vår släktdatabas, men vi får inte
sprida dem. I våra stadgar var det tidigare möjligt att få ut en
medlemsmatrikel. Skrivningen fanns i §11 och den utgick nu
ur stadgarna. Vi passade även på att ändra “omhänderhar föreningens bankböcker” till “har tillgång till föreningens konton i
bank” samt ordet “kassafack” mot “bankfack”.
Vill du läsa de nya stadgarna finns de på föreningens webbsida www.sabelskjold.se för nedladdning.
Vår släktdatabas kommer även i fortsättningen att ha samma innehåll som tidigare. Den cd/usb som finns till försäljning
innehåller dock inga nu levande personer som är födda inom
den senaste 100-årsperioden, det vill säga efter 1918. Vid nästa
mötet blir det efter 1920.
Eftersom vi inte har kunna fråga alla som är med så har
vi utgått från att det endast är ett fåtal, kanske ingen, som har
uppnått en ålder över 100 år.
Klackring modell 1

Halsssmycke

Pris

Silver

18K rödguld

18K vitguld

Klackring modell
1 st 19
Klackring modell
2 st 19,25
Hängsmycke/
rondell 15 mm
Kedja ankarlänk
50 cm

4 900 kr 14 500 kr 15 200 kr 8 220 kr

Så här behandlar vi dina personuppgifter

Släktföreningen Sabelskjöld är personuppgiftsansvarig. De
uppgifter du lämnar till oss när du ansöker om medlemskap eller lämnar uppgifter om din släkt kommer endast att användas
av Släktföreningen Sabelskjöld. I de fall då du lämnar uppgifter
om allergier i samband med möten eller andra event som inkluderar mat eller boende skickas uppgifterna till berörd part.
Dessa uppgifterna sparas i ett år efter genomförande. Uppgifterna i släktdatabasen kommer att sparas längre. I de fall där
vi är bundna av andra lagar exempelvis bokföringslagen kan
dina uppgifter lagras längre. Den lagliga grunden till detta är
ett avtal, eftersom du är medlem och betalar en årlig avgift. Har
du frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss.
Vi följer gällande dataskyddslag vid all behandling av personuppgifter. Du har rätt att kontakta oss för att få information
om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära
rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter
på ett felaktigt sätt kan du kontakta Datainspektionen med ditt
klagomål.
Thina Rydell

Nya styrelsen

Palladium

5 500 kr 18 900 kr 20 200 kr 12 140 kr
1 590 kr 2 590 kr
129 kr

2 890 kr

pris baseras på vikt,
begär offert

Priset på klackringarna baseras på vikten och dagspris på 18K
guld och palladium PD500. Vid större eller mindre ringstorlek
än modellerna (modell 1 19/modell 2 19,25) så förändras priset.
Priset på klackringarna i silver är detsamma oavsett storlek.
Bakre raden fr vänster: Staffan Svensson,
Johnny Sigvardsson, Annica Triberg,
Britt Stenervall, Gunnar Malmberg och
Thina Rydell.
Främre raden fr vänster: Karin Larsson,
Birgitta Mantefors och Tomas Sannerud.

Kedja i silver finns att beställa till hängsmycket. Finns att få i
olika längder, 42, 45, 50 och 60 cm. Önskas kedja i röd- eller
vitguld, kontakta oss för offert.
Tack för visat förtroende, hälsningar Eva och Ylva!

Kaggensg 7
393 32 Kalmar
telnr 0480-422 525
info@valdismycken
www.valdismycken.se

Klackring modell 2
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Vid årsmötet i Kristdala den 1 september beslutades att den nya
styrelsen ska se ut så här:
Ordförande Staffan Svensson (omval), vice ordförande Thina
Rydell (omval), kassör Gunnar Malmberg och sekreterare Annica Triberg, ledamot och ansvarig för shopen Britt Stenervall.
Till suppleanter (samtliga omval) valdes Karin Larsson, Tomas
Sannerud och Birgitta Mantefors.

Till revisorer (samtliga omval) valdes Peder Nilsson och Christer Andersson, suppleant Roy Karlsson.
I valberedningen, som med varm hand fick förnyat förtroende,
sitter Rolf Svensson (sammankallande), Birger Bring och Sture
Karlsson.
Ett första styrelsemöte efter årsmötet hölls i Linköping den
20 oktober, där vi bland annat planerade nästa ”mellanmöte”
2019, läs mer om det på annan plats i tidningen.
Annica Triberg
-7-

Forskning kring
Magdalena Strangs anor

Ibland glömmer vi bort att det hela tiden kommer nya medlemmar till vår släktförening och att vi behöver informera även om
det kan bli tjatigt för dem som varit med länge.
Slarvigt säger eller skriver vi ibland att det inte finns forskning om Magdalena Strang, första hustru till Karl Sabelskjöld
d.ä. Men det är ju inte sant, däremot är Strang-grenen inte så
väl utforskad i vår databas. Att det finns färre antal ättlingar
som härstammar från Magdalena är förklarligt. Magdalena och
Karl hade bara två döttrar tillsammans, Brita och Elisabet Sabelskjöld.
I databasen som forskargruppen tog över 2012 var Karl
Sabelskjöld d.y. proband, det vill säga han var stamfadern. Forskargruppen beslöt att till 2014 års version av den databas som
vi säljer skulle i stället Karl Sabelskjöld d.ä. vara proband. Och
här kommer både Magdalena Strangs och Ingeborg Rosenstråles ättlingar med.
Forskargruppen tog även beslut, efter samråd med styrelsen, om att inte ta med några anor före Sabelskjöld, varken
från Strang, Rosenstråle eller någon annan ingift make/maka i
databasen.
Medlemmar har under åren skickat in material som härstammar från Strang-grenen likväl som från generationer före och
efter Karl Sabelskjöld d.y.
Forskargruppens arbete består bland annat av att lägga in
nya medlemmars material samt att verifiera uppgifterna med
källor, då hela databasen 2012 var utan källhänvisning. Vi lägger även in kompletteringar av de grenar som redan finns, söker
efternamn/född/vigsel/död för de personer som saknade detta i 2012-års version av databasen. Men vi har många års arbete
kvar innan vi har källhänvisning/efternamn/född/vigsel/emigration/död till hela databasen.
Forskargruppens främsta uppgift är alltså inte att forska
fram nya grenar till databasen. Alla medlemmar av ätten Sabelskjöld är varmt välkomna att lämna in sitt forskarmaterial
i filformatet gedcom till forskargruppen. Skicka dem gärna till
forskning@sabelskjold.se. Det är på detta sätt vi ökar våra släktgrenar i databasen. 			
Karin Larsson

Nu finns rätt Brita och Maria
i släktföreningens databas
Strax före årsskiftet fick forskargruppen en medlemsansökan
som väckte en del huvudbry. Sökande lämnade sina anor bakåt
till en känd Sabelskjöldare som är vad vi ber om vid ansökan.
Släktgrenen antogs härstamma från Anna Maria Sabelskjölds
dotter Brita Nilsdotter. Tack vare att sökande själv var osäker
vidtogs en undersökning av lämnade uppgifter. Sveriges släktforskarförbund har forum för dylika frågor, Rötter och Anbytarforum. Vem som helst kan ställa en släktfråga och den som har
adekvat information svarar.
Eftersom Döderhults första husförhörslängd (se bild) är
svårläst och svårtolkad är misstag lätt att göra. Tack vare den
diskussion, som kan följas på Anbytarforum, kan forskargruppen nu rätta till flera fel. Vill ni själva läsa hittar ni den under
Döderhults socken och Brita Nilsdotter.
Det visade sig vara en sammanblandning av två Brita Nilsdotter. Vår ättling Brita Nilsdotter f. 1730 i Fliseryd är i vår databas, efter rättning, nu angiven utan familj.
Anna Maria Sabelsköld avled som änka 1767 20/11 i torpet Hagen, Äshults ägor, Döderhults sn. Hos henne bodde då
sjukliga och ogifta dottern Maria. Även här har två med samma
namn, Maria Nilsdotter, blandats ihop. Förmodligen var vår ättling Maria aldrig gift.
Att reda ut släkttrådar flera hundra år efteråt är inte helt enkelt. Speciellt inte när man saknar husförhörslängder och inte
kan följa familjen genom tid och flyttningar. Vem som hör till
vilken gård är svårt att veta bara genom att följa dopboken. När
man ser samma uppgifter på flera olika sajter/sidor på nätet
är det lätt att tro att det är sant! Felaktiga uppgifter kan finnas
på flera olika släktsidor eller likande och möjligen komma från
samma felaktiga källa. Även på webbsidan Adelsvapen-Wiki för
släkten Sabelström finns samma felaktigheter som vår databas
hade. Ännu vet vi inte om Brita hade familj och i så fall vad som
hände med den. Har ni forskat på Brita eller Maria hör gärna av
er till forskargruppen!
Karin Larsson

Mellanmöte i Värmland 30 augusti till 1 september 2019

Karlstad blir samlingspunkten för vår nästa träff
Mellan våra årsmöten, som ju hålls vartannat år, brukar vi ha
ett mer informellt ”mellanmöte”. Under dessa träffar finns tid
och möjlighet att prata släktfrågor med varandra, samtidigt som
vi brukar besöka platser med anknytning till vår släkt.
2019 förlägger vi detta mellanmöte till Värmland, där det
finns intressanta grenar av vår släkt att upptäcka.
Vill du följa med, så notera att det inte kommer att gå ut
någon separat inbjudan till detta möte, utan du anmäler intresse
enligt nedan, så skickar vi ut bekräftelse, inbetalningskort och
detaljerat program när det börjar närma sig.
Tid: fredag 30 augusti – söndag 1 september 2019
Plats: preliminärt Hotel Gustaf Fröding, Karlstad

-Söndag kl 11 besök på Lars Lerins Sandgrund, därefter
hemresa.
Boende: Bokas och betalas av var och en. Vårt förslag: Hotel Gustaf Fröding, vi anländer fredag. Antingen tåg eller bil.
Vi vill ha din intresseanmälan före den 1 april efter det får du
som har anmält dig en detaljerad inbjudan hemskickad.
Föreningen har över 600 medlemmar och det blir en onödig kostnad att skicka ut en inbjudan till alla, därför har vi valt
att bara skicka till de som är intresserade av att delta. Intresseanmälan finns på www.sabelskjold.se/intresse eller skicka ett
vykort med medlemsnr, namn adress på dem som önskar inbjudan till Thina Rydell, Karlstorp 107, 395 90 Kalmar.

Preliminärt program:
-Fredag kväll samling för lättare middag,
-Lördag förmiddag kaffe och släktmingel, därefter gemensam bussutfärd till olika platser med släktanknytning.
På kvällen gemensam middag i Karlstad.

Väl mött till en härlig helg med släkten!
Thina Rydell, Karin Larsson och Annica Triberg

Är du intresserad Ingeborg Rosenstråles tidigare anor?
Släktföreningen Sabelskjöld tar i sin databas upp ättlingar till
Karl Jönsson som adlades Sabelskjöld 1617. Men visst finns det
spännande historia även bakåt i tiden.
Karl var gift två gånger, först med Magdalena Strang och
sen med Ingeborg Rosenstråle. Vill du veta mer om Ingeborg
Rosenstråle och hennes tidigare adliga anor? En av Ingeborg
Rosenstråles ättlingar Charles ”Chuck” Johnson från USA tog
upp frågan på årsmötet i Kristdala. Om du vill kontakta honom

Utdrag ur Döderhults första
husförhörslängd
(AI:1 1766-1799)
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i frågan har han e-postadress: bvco1200@hotmail.com
Chuck var ivrig att få kartlägga dessa anor tillsammans med
andra intresserade medlemmar.
På mötet bildades en intressegrupp som med ledning av
Chuck kommer att utforska mer om Ingeborgs Rosenstråles
tidigare rötter. Vi ser med spänning fram emot en inblick i de
tidigare adliga anorna, i tidningen eller på ett möte i framtiden.
Karin Larsson
-3-

120 ättlingar på vårt årsmöte

Lördagen den 1 september 2018 samlades 120 ättlingar till major Carl Sabelskjöld i Kristdala för årsmöte.
Avslutningen hölls i Kristdala kyrka.
Foto: Thina Rydell

Den 1 september 2018 var vi 120 ättlingar till Carl Sabelskjöld
som samlades i Kristdala för att hålla årsmöte och för att umgås. Medlemmarna kom från hela Sverige och även en handfull
från USA.
Att träffas i just Kristdala betyder att vi är i ett slags epicentrum för ättlingar till Carl Sabelskjöld. Han var ju gift två
gånger och fick sammanlagt åtta barn. Med Magdalena Strang
fick han döttrarna Elisabet och Brita och i nästa äktenskap,
med Ingeborg Rosenstråle, fick han fyra söner och två döttrar. Bäst utforskad är den gren som går via Carls äldste son
Jöns och dennes son, som också hette Carl. Han gifte sig med
Elisabet Duraeus, dotter till dåvarande kyrkoherden i Kristdala.
Släkten Sabelskjöld hade ju flera gårdar som de flyttade
mellan, men Jöns och senare hans son Carl verkade ha föredragit att bo i Bråhult, i nuvarande Oskarshamns kommun.
Efter att släkten mot slutet av 1600-talet oförskyllt hade
drabbats av Karl XI:s reduktion och när Carl dog sedan under
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Karl XII:s fälttåg 1701 blev ekonomin rejält ansträngd. Änkan Elisabet, som då bodde kvar i Bråhult med sina sex döttrar, var i princip utblottad och att gifta bort flickorna med
adelsmän, som säkert var hennes plan, var inte att tänka på.
Döttrarna, som hade kallats ”de sex välborna jungfrurna”, fick
i stället gifta sig med lantbrukare från bygden. Detta betydde
att namnet Sabelskjöld försvann, men att släkten bredde ut sig
i trakten.
Under släktmötet i Kristdala på lördagen den 1 september
fanns förstås möjlighet att besöka även Bråhult, där gården en
gång låg, i dag är platsen utmärkt med en minnesskylt. Intresserade kunde också besöka Kristdalas fina hembygdsgård.
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och lunch
visades även en film från ett släktmöte i Kristdala 1967, där
flera för föreningen betydande personer kunde skymtas. Och
hur ska man avsluta ett släktkalas i Småland? Jo, självklart med
ostkaka!
Annica Triberg

I kyrkan berättades det om olika delar som har med
släkten att göra. Vi fyllde inte hela kyrkan men det
var ättlingar i nästan varje bänk. Mitt på väggen
hänger en begravningssköld med släktens vapen.
Foto: Thina Rydell
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