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Medlemsavgift för 2020

Medlemsavgiften är 150 kr per medlem och ska vara inbetalad
senast sista februari. All inbetalning efter 1 oktober 2019 räknas som avgift för 2020. Vill du inte klippa sönder tidningen
går det bra att skriva in uppgifterna på ett blankt inbetalnings-

kort. Skriv alltid först medlemsnr, som finns bak på tidningen
och sedan namn. Är ni flera i familjen uppge allas namn och
medlemsnr om ni vet. Varje påminnelse kostar pengar och i
första hand går de ut via e-post sedan med brev.

www.sabelskjold.se
Vår ordförande har ordet
Med frostiga och snötäckta grenar utanför fönstret sitter jag
ned för att sammanfatta ett händelserikt 2019, som till stor del
har gått i släktföreningens tecken.
Under påsken fick jag och familjen besök av sabelskjöldska
släktingar från Kanada. Vi har träffat dem ett flertal gånger
tidigare, men nu var de tillbaka i Sverige för att visa sin dotter
med familj var deras släkt härstammar ifrån. Så på påskafton
bjöd vi på fika här hemma och på påskdagen sågs vi på vår gård
i Kristdala efter deras besök i kyrkan.
Under maj fick jag och min familj möjligheten att vara med
under inspelningen av tv-programmet ”Allt för Sverige”. En
inspelning som gav många fina minnen. Mer om den upplevelsen kan du läsa i en egen artikel.
Sista helgen i augusti var det dags för vad vi brukar kalla
ett ”mellanmöte”, det vill säga ett mer informellt släktmöte.

2020

Denna gång var vi cirka 25 medlemmar som träffades i Karlstad för att utforska våra anor från Värmland (se egen artikel).
Genom släktföreningen knyts också många nya bekantskaper. På så sätt träffade jag till exempel två herrar som jag sedan
har jagat tillsammans med på gården. Det blev en bra dag med
jakt, korvgrillning, kaffe och jakthistorier.
Allt tack vare vår släktförening.
Nu planerar styrelsen för det kommande årsmötet den 5 september 2020
i Uppsala. Där jag hoppas att vi ses för
umgänge och mötesförhandlingar. Skriv redan nu in det i kalendern, så kommer mer
information senare!
Tack från er ordförande
Staffan Svensson.

Årsmötet 2020 hålls i Uppsala
Årsmötet för 2020 kommer att hållas i Uppsala lördagen den
5 september. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även att kunna titta på vårt adelsbrev i original – ett
unikt tillfälle som du inte vill missa!
En detaljerad inbjudan med anmälan, exakta platser och
priser kommer att skickas ut separat före sommaren. Men redan nu kan du notera dagen i kalendern. Har du långt att åka
brukar det dessutom vara förmånligt att boka hotellrum i god
tid, detsamma gäller resor med tåg.
Ett preliminärt program ser ut så här:
Kl 10.00 Kaffe och avprickning
Kl 11.00 Förhandlingar
Kl 12.30-14.00 Lunch
Kl 14.00-16-00 Titta på adelsbrevet
Kl 16.00 Avslutning med kaffe och tårta
Väl mött!
Annica Triberg

Adelsbrevet i original som förvaras på universitetsbiblioteket i Uppsala.

Släktföreningen behöver dig
Föreningens valberedning är inga superfenomen med kännedom om hela medlemskåren i landet, så därför vill styrelsen att
du som medlem gör ett aktiv val och stöttar vår valberedning
genom att ge dig tillkänna och berätta vad du är villig att engagera dig med. Förutom styrelseuppdrag finns det andra funktioner som behöver tillskott av nya fräscha krafter.
Du som medlem, underskatta inte din förmåga vad gäller
kreativitet och framåtanda, samt dessutom din objektiva och

positiva syn på att få jobba i en förening med tillit och framtidstro.
Gör slag i saken och hör av dig, valberedningen vill helst ha
en pool med engagerade och hjälpsamma personer som är villiga att kliva fram och axla något uppdrag när tillfället uppstår.
Känner du dig manad eller har frågor om styrelsen arbete?
E-posta:
valberedning@sabelskjold.se eller styrelsen@sabelskjold.se

Visa dina anor med våra smycken

Släkten på vift i Värmland
vårt besök där berättade kyrkoherde Lena Skoting att den nuvarande kyrkan invigdes 1779. På en av kyrkans ytterväggar var
två gravstenar inmurade. Det var stenarna efter systrarna Karin
Roos (död 1640) och Maria Roos (död 1641). De var Ingrid
Roos fastrar. Att historiens vingslag hela tiden är närvarande
blev tydligt.
Nästa besök blev Södra Ny kyrka som började byggas 1757.
Karl von Kiessel och Ingrid Roos begravdes 1755 vid den
gamla träkyrkan. Sockennamnet Ny ändrades 1885 när ”södra”
lades till för att skilja de olika socknarna åt. Även här fick vi
eminent guidning. Vi fick höra hur Ny kyrkas medeltida klocka
daterad till cirka 1425, nu ståendes framme i koret, lät. Denna
klocka tänker jag har ringt till gudstjänst för Karl och Ingrid
under deras sista levnadsår.
Kvällen avslutades i Karlstad där vår amerikanske medlem
Chuck Johnson entusiastiskt bland annat berättade om sina
funderingar kring dna-test och våra medeltida anor från Rosenstråle. Han visade även en flagga med släktvapnet på. Att detta
skulle bli vårt sista möte med Chuck anade vi föga den kvällen
Bara några dagar senare avled han hastigt.
Söndagen var vikt åt ett besök på Sandgrund där konstnären Lars Lerin ställer ut sina fantastiska målningar i flera rum.
Denna helg var minnesvärd för många av oss, där vi fick tillfälle
att samtala med varandra om våra släktled.

En helg i september 2019 höll Släktföreningen Sabelskjöld sitt
årliga medlemsmöte, denna gång i Karlstad. Vi var ett tjugofemtal som samlades för att fördjupa oss i vår släkt och denna
gång speciellt med fokus på grenen Kiessel. En släktgren som
inte är helt enkel att följa genom tiden. Det finns till exempel
många stavningar, bland andra Kiesel, Kysel, Kjessel och Ketzel. I Värmland ses ofta namnet som von Kiesel, även det stavat
på olika sätt.
På lördagen började vi med att berätta vilken av de personer
som hette Sabelskjöld som vi deltagare härstammade från. Vi
var representerade från Karl Sabelskjölds första äktenskap med
Magdalena Strang, likväl som från hans andra äktenskap med
Ingeborg Rosenstråle. Vidare till Jöns Sabelskjölds dotter Elisabet Sabelskjöld och hans son Karl Sabelskjöld.
Elisabet Sabelskjöld och Axel (von) Kiessel fick nio barn.
Axel Kiessel, som dog 1701, var kornett vid Smålands kavalleriregemente. Hans två söner Karl och Magnus hade tjänst vid
Adelsfanan i Värmland. Karl gifte sig med Ingrid (Ingel) Roos
(av Hjälmsäter) och Magnus gifte sig med Sara Beata Vigelia.
Sara Beata var dotter till kyrkoherde Sven Vigelius och Sara
Caméen, Sunne.

Våra uppskattade ringar och berlocker med släktvapnet går
fortfarande att beställa direkt från guldsmeden Valdi smycken i
Kalmar. Såväl ringar som berlock går att få 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.
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.
Är du intresserad, hör av dig direkt till Valdi Smycken: maila
till info@valdismycken.se eller ring 0480-42 25 25.
Annica Triberg

Klackring modell 1

Karin Larsson

Halsssmycke

Pris

Silver

18K rödguld

18K vitguld

Palladium

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

5 300 kr 13 400 kr 17 700 kr 11 600 kr
5 900 kr 22 100 kr 29 500 kr 18 200 kr
2 390 kr 3 300 kr
149 kr

3 575 kr

pris baseras på vikt,
begär offert

Kedja i silver finns att beställa till hängsmycket, pris 149 kr.
Finns att få i olika längder. 42, 45, 50 och 60 cm
Önskas kedja i rödguld eller vitguld, kontakta oss för offert.
Interiör från By kyrka. Foto: Thina Rydell

Guld, och framförallt palladium har stigit kraftigt under 2019,
så det är stor skillnad på pris mot förra året.
Vi garderar oss med att skriva ”från” på ringarna i guld och palladium, det är dagspris som gäller.
Även storleken, alltså vikten, påverkar ju priset, utom på klackringarna i silver. Där är priset detsamma oavsett storlek.
Ett alternativ är ju att inte ange några priser alls på ringarna i
guld och palladium, utan bara skriva ” begär offert”.
Tack för visat förtroende, hälsningar Eva och Ylva!

Eva Palmqvist, som var med på träffen och som har forskat en hel del på släkten Kiessel, gav oss en intressant inblick
i Axels dispyt med kyrkoherden i Kristdala, Johan Bartholdi
Duraeus år 1686. Vi fick även tillfälle att prata om våra olika
släktgrenar innan vi styrde kosan mot Säffle för lunch på idylliska Kanalkaféet.
Eftermiddagens första stopp var Nolby gård, som numera
ägs av Mats Jansson. Han berättade initierat om gårdens historia. År 1660 uppges Johan Anton Nieroth och hans hustru
Christina Bonde som Nolbys ägare. Dessa är morföräldrar till
Ingrid Roos. Gården verkar sedan ha gått i arv mellan Ingrids
syskon innan ryttmästare Karl von Kiesel uppges vara ägare till
Nolby Säteri/gård år 1740. Vi gavs även tillfälle att komma in i
huset, där Karl och Ingrid en gång bott. Även om huset till en
viss del var omgjort blev det ett fantastiskt besök för oss.
Karl och Ingrids kyrka på den här tiden var By kyrka. Vid

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

Nolby gård där Mats Jansson berättade om gården. Foto: Thina Rydell
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Därför finns så många
Sabelskjöldare i Kristdala

En tragisk julnatt

Carl Jönsson, adlad Sabelskjöld, hade ursprungligen inga kopplingar till Kristdala. Detta ändrades genom giftermålet med
Magdalena Strang. Familjen Strang hade genom affärer med
dåvarande kungen kommit i besittning av ett ansenligt antal
gårdar i Kristdala med gården Bråhult som huvudgård. Carl
vistades dock bara sporadiskt i Kristdala, men hans son Jöns
gjorde Bråhult till sin permanenta hemvist. För nästa generation, Carl d.y. och framförallt hans sex döttrar, blev Kristdala
den fasta punkten och har sedan dess varit fast knuten till den
Sabelskjöldska traditionen.
Vi i Kristdala Hembygdsförening har ett ständigt pågående
projekt där vi intervjuar äldre personer som berättar om Kristdala från förr. Senast filmade vi en av samhällets äldre personer, Arne Svensson 91 år. Han är Sabelskjöldare med Märta
Sabelskjöld som anmoder.
Arne bodde under många år granne med en ”gammal tant”
- Nancy Bonell – Sabelskjöldare även hon, ättling till Ingeborg
Sabelskjöld. Jag kommer själv ihåg damen som en udda gumma
boende i ett stort kråkslott mitt i samhället. Vi barn var lite
rädda för henne. Nu förstår jag att hon var en färgstark och intressant person. Hon var född i Kristdala och hade varit i USA
en tid. Efter utlandsvistelsen bodde hon några år i Kristdala
och flyttade sedan med sin far till Eksjö, där han var bagare på
Kalmar regemente I 21. Efter faderns död återvände Nancy
till Kristdala. Hon var spågumma som kunde sia om framtiden
och Arne berättade att det kom taxibilar från Oskarshamn med
folk som skulle låta spå sig av Nancy. När de kom var stämningen uppåt med stoj och glam medan atmosfären vid hemfärden
var tryckt. Tydligen var framtiden dyster.
Efter det att Nancy hade dött så köptes hennes stora hus
av en elektriker som hade för avsikt att utnyttja huset både som
privatbostad och för sin affärsverksamhet. Men han bodde
bara en natt i huset och på morgonen sade han till Arne: ”Det
kan ingen människa bo i det spökhuset!”. Huset såldes sedan i
ett par led och revs slutligen för att ge plats åt en industriverksamhet.
För att understryka Kristdalas starka sabelskjöldsanknytning kan nämnas att såväl intervjuare som filmare, liksom

Efterlysning

Forskargruppen önskar fler deltagare! Du behöver vara rutinerad släktforskare, samt kunna arbeta digitalt med släktforskarprogrammet ”Min Släkt” på din dator eller lära dig det på egen
hand, hantera gedcom.filer (import/export) i släktprogrammet,
läsa äldre kyrkböcker, källhänvisa från dem enligt forskargruppens direktiv. Hjälpa till att verifiera nya medlemmars släktgrenar
Du måste bo i Sverige eftersom vi inte kan dela personuppgifter
utomlands (GDPR).
Om du är intresserad skriv till forskning@sabelskjold.se

Inbjudan till DNA-kurs
med Peter Sjölund

Att göra dna-prov i släktforskningssyfte har blivit populärt.
Många i Sverige och USA har skickat sitt prov till FamilyTree för att lägga upp ett arkiv av genetiska träffar. I höstas var
Peter Sjölund, som är ett känt namn i dessa kretsar, i Kalmar
och pratade om släktforskning med hjälp av dna. Det var intressant och nu ger vi föreningens medlemmar chansen att
delta i en kursdag.
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vakten av fången medan Sven och de övriga i huset gick till
kyrkan vid tretiden på julnatten.
Carl Svensson var född i Saxtorp, Kristdala och var barnbarn till Ingeborg Sabelskjöld, en av de sex sabelskjöldska jungfrurna på Bråhult och fjärde generationen Sabelskjöld.
Olyckligtvis fanns en yxa inom räckhåll för Broman. Med
denna kunde han nu frigöra sig från bojorna. Den åldrige Carl
försökte hindra flykten, men kunde inte vrida yxan ur Bromans
händer utan fången högg Carl till döds, stal vad som var av
värde i huset och flydde sedan ut i julnatten.
Carl Svensson begravdes på trettondagen 1813 och samma
dag greps hans baneman Broman. Denne hade ett brokigt förflutet. Han var född i Saltvik, Döderhult socken, han hade gått
till sjöss och sedan tagit värvning som artillerist, men blivit avskedad. Han erkände dådet i Malghult och blev fälld för mord
i häradsrätten, vilken senare hovrätten mildrade till dråp. Båda
domarna innebar dock dödsstraff. Hans nådeansökan avslogs
av Kungl. Maj:t. Slutpunkten blev avrättning på Krokstorps
galgbacke den 30 juni 1813.
Birger Bring

De flesta människor i forna tider levde ett stillsamt liv, vilket
sällan lämnade några särskilda spår till eftervärlden, annat än
korta notiser i husförhör, födelse- och dödböcker. Dock hände
det naturligtvis att extraordinära situationer dök upp, vars eftermäle kan studeras än i dag i till exempel domböcker.
Utöver de vanliga skatterna skulle vissa gårdar utföra
fångtransporter, det vill säga forsla dömda personer mellan
häkte och tingsställe för bestraffning. Julaftonen 1812 skedde
en sådan transport mellan Kalmar och Gamleby. Det var fången Jonas Boman, som i Gamleby skulle straffas med ”29 par
spö” för inbrott och stöld. Den som utförde transporten var
Sven Classon i Malghult, Kristdala. Hela transporten var tänkt
att göras på en dag, men med tanke på att det bara var dagsljus i sex timmar så här kring jultid och att Sven dessutom var
kyrkvärd och måste inställa sig till julotta tidigt på juldagens
morgon, så beslutade han att avbryta resan i Kristdala. Fången inhystes i Svens hem över natten, för att transporten sedan
skulle fullföljas på juldagen.
Fången var fängslad med träblock runt fötterna, så Sven
bedömde att hans åldrige farfar Carl Svensson kunde anförtros

Kristdala kyrka finns även i Minnesota
Nancy Bonell - bilden hämtad från hembygdsföreningens bok.
nästan hela styrelsen för Kristdala Hembygdsförening, tillhör
släkten.
I sommar har vi som vanligt sommaröppet i Hembygdsgården under fem veckor. Den 13 juli har vi Sabelskjöldskväll
där Släktföreningen Sabelskjöld har lovat ställa upp med information och visning av brudkronan. För övriga aktiviteter
hänvisar vi till vår hemsida: https://www.hembygd.se/kristdala
Sven-Åke Johansson
ordförande i Kristdala Hembygdsförening

Dna-kurs med Peter Sjölund
När: 27 mars 2020 kl 9:00-16:30
Var: Garvaregården ca 8 km fr Kalmar
Pris: ca 990 kr per person
Vad ingår i kursavgiften?
Lokal med internetuppkoppling.
Kaffe förmiddag och eftermiddag, vatten, frukt.
Lunch till självkostnadspris tillkommer.
Ev möjlighet att värma egen mat.
OBS endast 40 platser!
Anmälan mottages på e-post, skriv ditt namn, din e-post och telnr.
Bokningsbekräftelse skickas ut för bindande anmälan samt uppgift om betalning. Inbjudan kommer att gå till släktföreningar och
privatpersoner i Kalmar län.
Vi som ordnar det här gör det i eget intresse och för att vi själva
vill gå kurs och lära oss mer om dna-forskning.
Karin, Bibbi och Thina Anmälan: e-post dna@karlstorp.nu

Trodde du att Kristdala kyrka, med tydliga kopplingar till släkten Sabelskjöld, bara finns i Småland? Men liksom flera andra,
inte minst småländska, orter namngav utvandrare till det nya
landet byar, städer och kyrkor som skulle påminna om hemlandet.

Därför finns det även en Christdala Evangelical Swedish
Lutheran Church i Minnesota. Församlingen bildades den 18
juli 1877 av svenska invandrare som bosatte sig i Rice County,
Minnesota. Det var 13 familjer som utgjorde de första medlemmarna i församlingen. Söndagstjänsterna hölls i början hos en
av grundarna, AP Johnson, tills en kyrka
kunde byggas det följande året.
Den 16 januari 1878 fick församlingen
ta emot land, donerat av Peter Youngquist
och Carl Hirdler, två tidiga bosättare som
ägde närliggande gårdar. John Johnson
bröt stubbarna och rensade marken, som
var 165 meter bred (öst-väst) och 297 meter lång (nord-syd). Kyrkan byggdes sedan
av lokala arbetare under sommaren 1878.
Som virke användes lövträ från den omgivande skogen, kallad “Big Woods”.
Kostnaden för den ursprungliga
konstruktionen var 230 dollar och entreprenörer var skyldiga att lämna in
förseglade bud senast den 18 mars 1878.
John Lundberg la grunden för 73 dollar
och slutförde sedan putsningen av denna
för tolv dollar. Snickeriarbetet kompletterades av John Olson i Northfield, Minnesota, till en kostnad av 145 dollar.
Den sista gudstjänsten hölls 1966, men
kyrkan sköts numera om av en ideell förening och sedan 1995 är kyrkan listad som en
historiskt viktig plats i USA, just med fokus
på att de som invandrade till landet till stor
del har format landets nuvarande historia.

Christdala Evangelical Swedish Lutheran Church
-3-

Gunnar Malmberg

Allt för Sverige på Svt - ett lyft för föreningen

Den 20 april fick vi ett meddelande från vår kontaktsida:
Hej, jag arbetar som släktforskare för SVT:s populära TV-program “Allt för Sverige”, där tio svenskamerikaner varje år får lära sig
mer om sitt svenska ursprung.Vi arbetar just nu med kommande säsong
och har en deltagare som ser ut att härstamma från släkten Sabelskjöld.
Deltagaren, som är i 20-årsåldern, är svensk på flera olika håll, men
har en farfars mormor född 1888 i Illinois, USA som hade 3 av 4
mor- och farföräldrar från Kristdala i Småland. Två av dessa var barn
till Karl Persson (1798-1865) och Brita Lisa Jansdotter (1798-1876).
Brita Lisas farmor, Greta Olofsdotter (1736-1801) ska ha varit dotter
till Elisabet Sabelskjöld (1699-1780).
Vi brukar vanligtvis inte berätta släkthistorier så långt tillbaka i
tiden, utan försöker fokusera på emigranterna och deras närmaste släktingar i Sverige. I detta fall är dock deltagaren mycket intresserad av sagor
och historier, vilket gör släkten Sabelskjöld mycket intressant. Jag har läst
en hel del på nätet och hoppas nu få kontakt med någon i föreningen som
forskat mer i detta och kan berätta mer.
Finns några platser (hus, gårdar m.m.) kring släkten bevarade?
Finns någon inom föreningen som ansvarar för släktforskningen och har
kartlagt släkten mer noggrant? Vad vet man om brudkronan och skulle
det vara möjligt att ha med den i en TV-inspelning?
Stort tack på förhand! Jag vore mycket tacksam för kontakt så snart
det är möjligt. Våra inspelningar startar redan i slutet av maj. Bästa
hälsningar Fredrik
Jag blev både glad och stolt. Brevet gick genast vidare till
några i föreningen som jag trodde skulle kunna hjälpa till, Karin Larsson forskargruppen och Birger Bring som är kunnig
i både släkten och trakterna kring Kristdala. Efter ytterligare
mail och telefonkontakter beslutade SvT att en ättling till Carls
Sabelskjöld skulle vara en av deltagarna i Allt för Sverige. Vi
fick dock inget namn utan visste i princip inte mer än vad första
mailet angav. Men vi har fler medlemsansökninger än vanligt.
Under 2019 fick vi nästan 40 nya och gamla medlmmar vilket
naturligtvis har inneburit en ökad arbetsbelastning på forskargruppen och även för mig som medlemsansvarig.
Thina Rydell

När tv-redaktionen förstod att vi även hade en väl bevarad
brudkrona ville man förstås gärna ha med även den i serien.
Inspelningen skedde bland annat i en trapphall på
Kalmar slott en blåsig kväll i maj 2019. Jag och delar av min
familj var på plats med brudkronan och meningen var att
deltagaren inte skulle se oss. Så där stod vi, i en trappa upp
till slottet och försökte att inte synas. Men när inspelningen
väl startade gick en ung tjej med mörkt, långt hår försiktigt
upp för trappan och hälsade på oss på håll, innan hon blev
tillsagd att gå ner igen.
När hon sedan fick se brudkronan, som var placerad på
ett bord, hördes ett ”oh my god, so beautiful”. När inspelningen var över och jag höll på att packa ner brudkronan igen
kom hon springandes förbi filmteamet och slängde sig om
halsen på mig med tårar i ögonen. Hon frågade om hon fick
låna brudkronan om hon skulle gifta sig. Svaret var förstås
givet!
Det var så jag träffade Christina Sittser för första gången
och jag hoppas vi snart ses igen!
Christina vann inte tävlingen, men hon vann våra hjärtan
med sitt spontana sätt och gedigna intresse för sina svenska
anor. Missade du serien så går den att se på SvT play, speciellt
avsnitt 2 är intressant för vår del. Där flyttar deltagarna in på
Kalmar slott och det är i det avsnittet Christina bland annat
får prova vår vackra brudkrona.

Kalmar slott
Efter att serien hade sänts i SvT har vi dessutom kunnat
märka ett ökat intresse för släktföreningen Sabelskjöld och
många önskemål om medlemskap. En av de nya medlemmarna är till exempel just Christina Sittser! Vi önskar förstås
att framöver få se henne på något av våra medlemsmöten.
Staffan Svensson
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Christina Sittser, en ättling till Elisabet Sabelskjöld
Delar ur brevet som Christina fick läsa om
släkten:
Kära Christina,
Vi börjar den 2 jan 1590 med födelsen
av Carl Jönsson på Nyköpings slott där
hans far var slottsfogde och hans mor
förestod kökspersonalen. De levde i
ett äkta ”Game of Thrones” där två av
Gustav Vasas söner stred om kronan.
Carls föräldrar gjorde klokt genom att
alliera sig med den som skulle bli kung
Karl IX. Hans son, prins Gustav växte
också upp på Nyköpings slott. Prinsen
blev kung Gustav II Adolf som ledde
Sverige in i stormaktstiden. Carl blev
den tappra, ädla krigaren som enligt legenden räddade kungens liv.
Din släkt nådde sin sociala höjdpunkt den dag då Carl adlades för sitt
mod och av kungen erhöll sitt nya efternamn, Sabelskjöld.
Adlighet gav fördelar och Carls familj kom att äga flera
gårdar runt Kristdala. Huvudbostad var gården Bråhult. Men
som ofta sker tog saker och ting en dyster vändning. När Carl
begravdes vid Blacksta kyrka 1663, hade en
ny kung påbjudit att en
fjärdedel av jorden som
skänkts till adeln skulle
återbördas till kronan.
Det ledde så småningom
till att din släkt miste all
mark de ägde. De tilläts
stanna kvar på Bråhult
men nu som förvaltare.
Dina släktband löper
genom Carls son Jöns och
hans sonson Karl vars sex
överlevande barn alla var
döttrar – ”Bråhults ärbara jungfrur”. Utan son
som kunde föra namnet
vidare
dog
namnet Sabelskjöld dagen
då Karl dog i
strid. Utan utsikter till adligt
gifte äktade de
sex flickorna
bönder. En av
dem, Elisabet
Sabelskjöld gifte sig med bonden Olof Nilsson och
de fick dottern Greta.
Därefter blev livet svårare för varje generation.
1818 dömdes Gretas son, hans fru och dottern Brita Lisa till halshuggning och spärrades in i Kalmar
slotts fängelsehålor, åtalade för mord. Offret var en
man som kan ha ertappats med att överfalla Brita

Lisa när hon tvättade i ån. De satt inlåsta i den kalla fängelsehålan i 14 plågsamma månader medan myndigheterna gick igenom förvirrat och motstridigt bevismaterial. Till sist frikände
en appellationsdomstol familjen på grund av otillräckliga bevis.
Men, frikända eller inte, hade din släkt fallit till samhällets botten.
Brita Lisa gifte sig med en arrendator som hette Karl Persson 1823. Och du, Christina, är en direkt ättling till deras två
barn, Stina Kajsa och Karl. Stina Kajsa hoppades kanske på en
ny början i ett land utan adel eller opålitliga löften från en kung
i den gamla världen. Hon och hennes familj lämnade Sverige
1873 och slog sig ned i New Windsor, Illinois. Hennes brorsdotter Amanda kom efter tio år senare. Kusinerna Amanda och
Nils Peter Nilsson blev kära och gifte sig. De tog ett nytt efternamn Rosén. Deras dotter Esther fick dottern Ruby, vars son,
Wendell Sittser är din farfar.
Namnet Sabelskjöld försvann från din släkt. Men många
har ditt släktblod i ådrorna. De är dina släktingar som du delar Sabelskjölds vapensköld med. Du kan göra mer än att bara
föreställa dig hur dina förfäders kläder såg ut. Du kan bära
brudkronan av silver som har funnits i din släkt sedan 1600-talets slut. Låt vara att den bara är till för bröllop.
Texten hämtad från SvT play

Bilderna är från SVT Play - Allt för Sverige, avsnitt 2
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Allt för Sverige på Svt - ett lyft för föreningen

Den 20 april fick vi ett meddelande från vår kontaktsida:
Hej, jag arbetar som släktforskare för SVT:s populära TV-program “Allt för Sverige”, där tio svenskamerikaner varje år får lära sig
mer om sitt svenska ursprung.Vi arbetar just nu med kommande säsong
och har en deltagare som ser ut att härstamma från släkten Sabelskjöld.
Deltagaren, som är i 20-årsåldern, är svensk på flera olika håll, men
har en farfars mormor född 1888 i Illinois, USA som hade 3 av 4
mor- och farföräldrar från Kristdala i Småland. Två av dessa var barn
till Karl Persson (1798-1865) och Brita Lisa Jansdotter (1798-1876).
Brita Lisas farmor, Greta Olofsdotter (1736-1801) ska ha varit dotter
till Elisabet Sabelskjöld (1699-1780).
Vi brukar vanligtvis inte berätta släkthistorier så långt tillbaka i
tiden, utan försöker fokusera på emigranterna och deras närmaste släktingar i Sverige. I detta fall är dock deltagaren mycket intresserad av sagor
och historier, vilket gör släkten Sabelskjöld mycket intressant. Jag har läst
en hel del på nätet och hoppas nu få kontakt med någon i föreningen som
forskat mer i detta och kan berätta mer.
Finns några platser (hus, gårdar m.m.) kring släkten bevarade?
Finns någon inom föreningen som ansvarar för släktforskningen och har
kartlagt släkten mer noggrant? Vad vet man om brudkronan och skulle
det vara möjligt att ha med den i en TV-inspelning?
Stort tack på förhand! Jag vore mycket tacksam för kontakt så snart
det är möjligt. Våra inspelningar startar redan i slutet av maj. Bästa
hälsningar Fredrik
Jag blev både glad och stolt. Brevet gick genast vidare till
några i föreningen som jag trodde skulle kunna hjälpa till, Karin Larsson forskargruppen och Birger Bring som är kunnig
i både släkten och trakterna kring Kristdala. Efter ytterligare
mail och telefonkontakter beslutade SvT att en ättling till Carls
Sabelskjöld skulle vara en av deltagarna i Allt för Sverige. Vi
fick dock inget namn utan visste i princip inte mer än vad första
mailet angav. Men vi har fler medlemsansökninger än vanligt.
Under 2019 fick vi nästan 40 nya och gamla medlmmar vilket
naturligtvis har inneburit en ökad arbetsbelastning på forskargruppen och även för mig som medlemsansvarig.
Thina Rydell
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Därför finns så många
Sabelskjöldare i Kristdala

En tragisk julnatt

Carl Jönsson, adlad Sabelskjöld, hade ursprungligen inga kopplingar till Kristdala. Detta ändrades genom giftermålet med
Magdalena Strang. Familjen Strang hade genom affärer med
dåvarande kungen kommit i besittning av ett ansenligt antal
gårdar i Kristdala med gården Bråhult som huvudgård. Carl
vistades dock bara sporadiskt i Kristdala, men hans son Jöns
gjorde Bråhult till sin permanenta hemvist. För nästa generation, Carl d.y. och framförallt hans sex döttrar, blev Kristdala
den fasta punkten och har sedan dess varit fast knuten till den
Sabelskjöldska traditionen.
Vi i Kristdala Hembygdsförening har ett ständigt pågående
projekt där vi intervjuar äldre personer som berättar om Kristdala från förr. Senast filmade vi en av samhällets äldre personer, Arne Svensson 91 år. Han är Sabelskjöldare med Märta
Sabelskjöld som anmoder.
Arne bodde under många år granne med en ”gammal tant”
- Nancy Bonell – Sabelskjöldare även hon, ättling till Ingeborg
Sabelskjöld. Jag kommer själv ihåg damen som en udda gumma
boende i ett stort kråkslott mitt i samhället. Vi barn var lite
rädda för henne. Nu förstår jag att hon var en färgstark och intressant person. Hon var född i Kristdala och hade varit i USA
en tid. Efter utlandsvistelsen bodde hon några år i Kristdala
och flyttade sedan med sin far till Eksjö, där han var bagare på
Kalmar regemente I 21. Efter faderns död återvände Nancy
till Kristdala. Hon var spågumma som kunde sia om framtiden
och Arne berättade att det kom taxibilar från Oskarshamn med
folk som skulle låta spå sig av Nancy. När de kom var stämningen uppåt med stoj och glam medan atmosfären vid hemfärden
var tryckt. Tydligen var framtiden dyster.
Efter det att Nancy hade dött så köptes hennes stora hus
av en elektriker som hade för avsikt att utnyttja huset både som
privatbostad och för sin affärsverksamhet. Men han bodde
bara en natt i huset och på morgonen sade han till Arne: ”Det
kan ingen människa bo i det spökhuset!”. Huset såldes sedan i
ett par led och revs slutligen för att ge plats åt en industriverksamhet.
För att understryka Kristdalas starka sabelskjöldsanknytning kan nämnas att såväl intervjuare som filmare, liksom

Efterlysning

Forskargruppen önskar fler deltagare! Du behöver vara rutinerad släktforskare, samt kunna arbeta digitalt med släktforskarprogrammet ”Min Släkt” på din dator eller lära dig det på egen
hand, hantera gedcom.filer (import/export) i släktprogrammet,
läsa äldre kyrkböcker, källhänvisa från dem enligt forskargruppens direktiv. Hjälpa till att verifiera nya medlemmars släktgrenar
Du måste bo i Sverige eftersom vi inte kan dela personuppgifter
utomlands (GDPR).
Om du är intresserad skriv till forskning@sabelskjold.se

Inbjudan till DNA-kurs
med Peter Sjölund

Att göra dna-prov i släktforskningssyfte har blivit populärt.
Många i Sverige och USA har skickat sitt prov till FamilyTree för att lägga upp ett arkiv av genetiska träffar. I höstas var
Peter Sjölund, som är ett känt namn i dessa kretsar, i Kalmar
och pratade om släktforskning med hjälp av dna. Det var intressant och nu ger vi föreningens medlemmar chansen att
delta i en kursdag.
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vakten av fången medan Sven och de övriga i huset gick till
kyrkan vid tretiden på julnatten.
Carl Svensson var född i Saxtorp, Kristdala och var barnbarn till Ingeborg Sabelskjöld, en av de sex sabelskjöldska jungfrurna på Bråhult och fjärde generationen Sabelskjöld.
Olyckligtvis fanns en yxa inom räckhåll för Broman. Med
denna kunde han nu frigöra sig från bojorna. Den åldrige Carl
försökte hindra flykten, men kunde inte vrida yxan ur Bromans
händer utan fången högg Carl till döds, stal vad som var av
värde i huset och flydde sedan ut i julnatten.
Carl Svensson begravdes på trettondagen 1813 och samma
dag greps hans baneman Broman. Denne hade ett brokigt förflutet. Han var född i Saltvik, Döderhult socken, han hade gått
till sjöss och sedan tagit värvning som artillerist, men blivit avskedad. Han erkände dådet i Malghult och blev fälld för mord
i häradsrätten, vilken senare hovrätten mildrade till dråp. Båda
domarna innebar dock dödsstraff. Hans nådeansökan avslogs
av Kungl. Maj:t. Slutpunkten blev avrättning på Krokstorps
galgbacke den 30 juni 1813.
Birger Bring

De flesta människor i forna tider levde ett stillsamt liv, vilket
sällan lämnade några särskilda spår till eftervärlden, annat än
korta notiser i husförhör, födelse- och dödböcker. Dock hände
det naturligtvis att extraordinära situationer dök upp, vars eftermäle kan studeras än i dag i till exempel domböcker.
Utöver de vanliga skatterna skulle vissa gårdar utföra
fångtransporter, det vill säga forsla dömda personer mellan
häkte och tingsställe för bestraffning. Julaftonen 1812 skedde
en sådan transport mellan Kalmar och Gamleby. Det var fången Jonas Boman, som i Gamleby skulle straffas med ”29 par
spö” för inbrott och stöld. Den som utförde transporten var
Sven Classon i Malghult, Kristdala. Hela transporten var tänkt
att göras på en dag, men med tanke på att det bara var dagsljus i sex timmar så här kring jultid och att Sven dessutom var
kyrkvärd och måste inställa sig till julotta tidigt på juldagens
morgon, så beslutade han att avbryta resan i Kristdala. Fången inhystes i Svens hem över natten, för att transporten sedan
skulle fullföljas på juldagen.
Fången var fängslad med träblock runt fötterna, så Sven
bedömde att hans åldrige farfar Carl Svensson kunde anförtros

Kristdala kyrka finns även i Minnesota
Nancy Bonell - bilden hämtad från hembygdsföreningens bok.
nästan hela styrelsen för Kristdala Hembygdsförening, tillhör
släkten.
I sommar har vi som vanligt sommaröppet i Hembygdsgården under fem veckor. Den 13 juli har vi Sabelskjöldskväll
där Släktföreningen Sabelskjöld har lovat ställa upp med information och visning av brudkronan. För övriga aktiviteter
hänvisar vi till vår hemsida: https://www.hembygd.se/kristdala
Sven-Åke Johansson
ordförande i Kristdala Hembygdsförening

Dna-kurs med Peter Sjölund
När: 27 mars 2020 kl 9:00-16:30
Var: Garvaregården ca 8 km fr Kalmar
Pris: ca 990 kr per person
Vad ingår i kursavgiften?
Lokal med internetuppkoppling.
Kaffe förmiddag och eftermiddag, vatten, frukt.
Lunch till självkostnadspris tillkommer.
Ev möjlighet att värma egen mat.
OBS endast 40 platser!
Anmälan mottages på e-post, skriv ditt namn, din e-post och telnr.
Bokningsbekräftelse skickas ut för bindande anmälan samt uppgift om betalning. Inbjudan kommer att gå till släktföreningar och
privatpersoner i Kalmar län.
Vi som ordnar det här gör det i eget intresse och för att vi själva
vill gå kurs och lära oss mer om dna-forskning.
Karin, Bibbi och Thina Anmälan: e-post dna@karlstorp.nu

Trodde du att Kristdala kyrka, med tydliga kopplingar till släkten Sabelskjöld, bara finns i Småland? Men liksom flera andra,
inte minst småländska, orter namngav utvandrare till det nya
landet byar, städer och kyrkor som skulle påminna om hemlandet.

Därför finns det även en Christdala Evangelical Swedish
Lutheran Church i Minnesota. Församlingen bildades den 18
juli 1877 av svenska invandrare som bosatte sig i Rice County,
Minnesota. Det var 13 familjer som utgjorde de första medlemmarna i församlingen. Söndagstjänsterna hölls i början hos en
av grundarna, AP Johnson, tills en kyrka
kunde byggas det följande året.
Den 16 januari 1878 fick församlingen
ta emot land, donerat av Peter Youngquist
och Carl Hirdler, två tidiga bosättare som
ägde närliggande gårdar. John Johnson
bröt stubbarna och rensade marken, som
var 165 meter bred (öst-väst) och 297 meter lång (nord-syd). Kyrkan byggdes sedan
av lokala arbetare under sommaren 1878.
Som virke användes lövträ från den omgivande skogen, kallad “Big Woods”.
Kostnaden för den ursprungliga
konstruktionen var 230 dollar och entreprenörer var skyldiga att lämna in
förseglade bud senast den 18 mars 1878.
John Lundberg la grunden för 73 dollar
och slutförde sedan putsningen av denna
för tolv dollar. Snickeriarbetet kompletterades av John Olson i Northfield, Minnesota, till en kostnad av 145 dollar.
Den sista gudstjänsten hölls 1966, men
kyrkan sköts numera om av en ideell förening och sedan 1995 är kyrkan listad som en
historiskt viktig plats i USA, just med fokus
på att de som invandrade till landet till stor
del har format landets nuvarande historia.

Christdala Evangelical Swedish Lutheran Church
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Gunnar Malmberg

Visa dina anor med våra smycken

Släkten på vift i Värmland
vårt besök där berättade kyrkoherde Lena Skoting att den nuvarande kyrkan invigdes 1779. På en av kyrkans ytterväggar var
två gravstenar inmurade. Det var stenarna efter systrarna Karin
Roos (död 1640) och Maria Roos (död 1641). De var Ingrid
Roos fastrar. Att historiens vingslag hela tiden är närvarande
blev tydligt.
Nästa besök blev Södra Ny kyrka som började byggas 1757.
Karl von Kiessel och Ingrid Roos begravdes 1755 vid den
gamla träkyrkan. Sockennamnet Ny ändrades 1885 när ”södra”
lades till för att skilja de olika socknarna åt. Även här fick vi
eminent guidning. Vi fick höra hur Ny kyrkas medeltida klocka
daterad till cirka 1425, nu ståendes framme i koret, lät. Denna
klocka tänker jag har ringt till gudstjänst för Karl och Ingrid
under deras sista levnadsår.
Kvällen avslutades i Karlstad där vår amerikanske medlem
Chuck Johnson entusiastiskt bland annat berättade om sina
funderingar kring dna-test och våra medeltida anor från Rosenstråle. Han visade även en flagga med släktvapnet på. Att detta
skulle bli vårt sista möte med Chuck anade vi föga den kvällen
Bara några dagar senare avled han hastigt.
Söndagen var vikt åt ett besök på Sandgrund där konstnären Lars Lerin ställer ut sina fantastiska målningar i flera rum.
Denna helg var minnesvärd för många av oss, där vi fick tillfälle
att samtala med varandra om våra släktled.

En helg i september 2019 höll Släktföreningen Sabelskjöld sitt
årliga medlemsmöte, denna gång i Karlstad. Vi var ett tjugofemtal som samlades för att fördjupa oss i vår släkt och denna
gång speciellt med fokus på grenen Kiessel. En släktgren som
inte är helt enkel att följa genom tiden. Det finns till exempel
många stavningar, bland andra Kiesel, Kysel, Kjessel och Ketzel. I Värmland ses ofta namnet som von Kiesel, även det stavat
på olika sätt.
På lördagen började vi med att berätta vilken av de personer
som hette Sabelskjöld som vi deltagare härstammade från. Vi
var representerade från Karl Sabelskjölds första äktenskap med
Magdalena Strang, likväl som från hans andra äktenskap med
Ingeborg Rosenstråle. Vidare till Jöns Sabelskjölds dotter Elisabet Sabelskjöld och hans son Karl Sabelskjöld.
Elisabet Sabelskjöld och Axel (von) Kiessel fick nio barn.
Axel Kiessel, som dog 1701, var kornett vid Smålands kavalleriregemente. Hans två söner Karl och Magnus hade tjänst vid
Adelsfanan i Värmland. Karl gifte sig med Ingrid (Ingel) Roos
(av Hjälmsäter) och Magnus gifte sig med Sara Beata Vigelia.
Sara Beata var dotter till kyrkoherde Sven Vigelius och Sara
Caméen, Sunne.

Våra uppskattade ringar och berlocker med släktvapnet går
fortfarande att beställa direkt från guldsmeden Valdi smycken i
Kalmar. Såväl ringar som berlock går att få 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.
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.
Är du intresserad, hör av dig direkt till Valdi Smycken: maila
till info@valdismycken.se eller ring 0480-42 25 25.
Annica Triberg

Klackring modell 1

Karin Larsson

Halsssmycke

Pris

Silver

18K rödguld

18K vitguld

Palladium

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

5 300 kr 13 400 kr 17 700 kr 11 600 kr
5 900 kr 22 100 kr 29 500 kr 18 200 kr
2 390 kr 3 300 kr
149 kr

3 575 kr

pris baseras på vikt,
begär offert

Kedja i silver finns att beställa till hängsmycket, pris 149 kr.
Finns att få i olika längder. 42, 45, 50 och 60 cm
Önskas kedja i rödguld eller vitguld, kontakta oss för offert.
Interiör från By kyrka. Foto: Thina Rydell

Guld, och framförallt palladium har stigit kraftigt under 2019,
så det är stor skillnad på pris mot förra året.
Vi garderar oss med att skriva ”från” på ringarna i guld och palladium, det är dagspris som gäller.
Även storleken, alltså vikten, påverkar ju priset, utom på klackringarna i silver. Där är priset detsamma oavsett storlek.
Ett alternativ är ju att inte ange några priser alls på ringarna i
guld och palladium, utan bara skriva ” begär offert”.
Tack för visat förtroende, hälsningar Eva och Ylva!

Eva Palmqvist, som var med på träffen och som har forskat en hel del på släkten Kiessel, gav oss en intressant inblick
i Axels dispyt med kyrkoherden i Kristdala, Johan Bartholdi
Duraeus år 1686. Vi fick även tillfälle att prata om våra olika
släktgrenar innan vi styrde kosan mot Säffle för lunch på idylliska Kanalkaféet.
Eftermiddagens första stopp var Nolby gård, som numera
ägs av Mats Jansson. Han berättade initierat om gårdens historia. År 1660 uppges Johan Anton Nieroth och hans hustru
Christina Bonde som Nolbys ägare. Dessa är morföräldrar till
Ingrid Roos. Gården verkar sedan ha gått i arv mellan Ingrids
syskon innan ryttmästare Karl von Kiesel uppges vara ägare till
Nolby Säteri/gård år 1740. Vi gavs även tillfälle att komma in i
huset, där Karl och Ingrid en gång bott. Även om huset till en
viss del var omgjort blev det ett fantastiskt besök för oss.
Karl och Ingrids kyrka på den här tiden var By kyrka. Vid

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

Nolby gård där Mats Jansson berättade om gården. Foto: Thina Rydell
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Medlemsavgift för 2020

Medlemsavgiften är 150 kr per medlem och ska vara inbetalad
senast sista februari. All inbetalning efter 1 oktober 2019 räknas som avgift för 2020. Vill du inte klippa sönder tidningen
går det bra att skriva in uppgifterna på ett blankt inbetalnings-

kort. Skriv alltid först medlemsnr, som finns bak på tidningen
och sedan namn. Är ni flera i familjen uppge allas namn och
medlemsnr om ni vet. Varje påminnelse kostar pengar och i
första hand går de ut via e-post sedan med brev.

www.sabelskjold.se
Vår ordförande har ordet
Med frostiga och snötäckta grenar utanför fönstret sitter jag
ned för att sammanfatta ett händelserikt 2019, som till stor del
har gått i släktföreningens tecken.
Under påsken fick jag och familjen besök av sabelskjöldska
släktingar från Kanada. Vi har träffat dem ett flertal gånger
tidigare, men nu var de tillbaka i Sverige för att visa sin dotter
med familj var deras släkt härstammar ifrån. Så på påskafton
bjöd vi på fika här hemma och på påskdagen sågs vi på vår gård
i Kristdala efter deras besök i kyrkan.
Under maj fick jag och min familj möjligheten att vara med
under inspelningen av tv-programmet ”Allt för Sverige”. En
inspelning som gav många fina minnen. Mer om den upplevelsen kan du läsa i en egen artikel.
Sista helgen i augusti var det dags för vad vi brukar kalla
ett ”mellanmöte”, det vill säga ett mer informellt släktmöte.

2020

Denna gång var vi cirka 25 medlemmar som träffades i Karlstad för att utforska våra anor från Värmland (se egen artikel).
Genom släktföreningen knyts också många nya bekantskaper. På så sätt träffade jag till exempel två herrar som jag sedan
har jagat tillsammans med på gården. Det blev en bra dag med
jakt, korvgrillning, kaffe och jakthistorier.
Allt tack vare vår släktförening.
Nu planerar styrelsen för det kommande årsmötet den 5 september 2020
i Uppsala. Där jag hoppas att vi ses för
umgänge och mötesförhandlingar. Skriv redan nu in det i kalendern, så kommer mer
information senare!
Tack från er ordförande
Staffan Svensson.

Årsmötet 2020 hålls i Uppsala
Årsmötet för 2020 kommer att hållas i Uppsala lördagen den
5 september. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar kommer vi även att kunna titta på vårt adelsbrev i original – ett
unikt tillfälle som du inte vill missa!
En detaljerad inbjudan med anmälan, exakta platser och
priser kommer att skickas ut separat före sommaren. Men redan nu kan du notera dagen i kalendern. Har du långt att åka
brukar det dessutom vara förmånligt att boka hotellrum i god
tid, detsamma gäller resor med tåg.
Ett preliminärt program ser ut så här:
Kl 10.00 Kaffe och avprickning
Kl 11.00 Förhandlingar
Kl 12.30-14.00 Lunch
Kl 14.00-16-00 Titta på adelsbrevet
Kl 16.00 Avslutning med kaffe och tårta
Väl mött!
Annica Triberg

Adelsbrevet i original som förvaras på universitetsbiblioteket i Uppsala.

Släktföreningen behöver dig
Föreningens valberedning är inga superfenomen med kännedom om hela medlemskåren i landet, så därför vill styrelsen att
du som medlem gör ett aktiv val och stöttar vår valberedning
genom att ge dig tillkänna och berätta vad du är villig att engagera dig med. Förutom styrelseuppdrag finns det andra funktioner som behöver tillskott av nya fräscha krafter.
Du som medlem, underskatta inte din förmåga vad gäller
kreativitet och framåtanda, samt dessutom din objektiva och

positiva syn på att få jobba i en förening med tillit och framtidstro.
Gör slag i saken och hör av dig, valberedningen vill helst ha
en pool med engagerade och hjälpsamma personer som är villiga att kliva fram och axla något uppdrag när tillfället uppstår.
Känner du dig manad eller har frågor om styrelsen arbete?
E-posta:
valberedning@sabelskjold.se eller styrelsen@sabelskjold.se

