SläktKuriren
Nr 4. Årgång 28. Utg dag 21/8 1993.
__________________________________________________________________________
Informationsblad för ERNBERG-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN
Chefredaktör:Ingemar Ernberg, tillika utgivare.Redaktionens adress: I. Ernberg, Smultrongränd 18, 18245
Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

Välkomna till 1993 års släktmöte
78 personer har slutligen anmält sig till släktmötet, varav 68 kommer på middagen i kväll på
Långa Raden.
Släktkuriren denna gång
innehåller detaljer om släktmötets program, dagordning för släktmötet, ett översiktligt
släktträd, deltagarförteckning för 1993 års släktmöte, gruppindelning för museivisningen
(se deltagarförteckningen sist) samt en bordvisa för kvällens middag.

Tag med släktkuriren till kvällens middag!!
PROGRAM
SLÄKTMÖTE 21/8 1993!
Släktsammankomsten börjar kl
13.00 Sjöhistoriska museet: Samling utomhus på baksidan bredvid kafféet. Om vädret är
dåligt samlas vi inomhus i hörsalen. Välkomstarrangemang, utdelning av detaljprogram och
namnskyltar, gruppindelning. Upptagande av deltagaravgift (se nedan) för de som ej betalt per
postgiro.
13.25 Fotografering av alla deltagare på muséets trappa.
13.30 Visning av muséet; ssk skeppsbyggeri med anknytning till 1700-1800 talets Karlskrona-varv (kanske får vi veta vad förfadern Ingemar Ehrenberg gjorde där som bälgmakarmästare). Uppdelning i två grupper.
Grupp 1 går ner i källarvåningen under ledning av intendenten Eva Berglund.
Grupp 2 får se på museets utställning om pirater, 1 trappa upp.
Lek för barn i "Kajutan" och på "Saltkråkan".
14.00 Filmvisning i hörsalen för barn: "Sjörövare"
14.15 Visning enl ovan av skeppsbyggeri för grupp 2, Eva Berglund.
Grupp 1 kan se på övriga delar av musset: Pirater och/eller på egen hand och med lämpliga
släktingar njuta mellanmål i cafeterian Café i Lä (ingår ej i avgiften).
15.15 Släktmöte i Hörsalen, Sjöhistoriska muséet.
16.00 Visning av släktvideo I(1935) och II (1990) samt ev bilder från Karlskrona
16.30 Eftermiddagens program beräknas vara över.
19.30 Släktmiddag med dans; Tillfälle till uppvisande av egna talanger.Långa Raden;
Kompanimässen (bottenvåningen, inte en trappa upp), Skeppsholmen.

1

Middagen består av välkomstdryck, två rätter, viner och kaffe. Kaffet kan kompletteras med
ytterligare dryck genom förefintlig bar och till särskild kostnad.
Kostnader för deltagande i släktmötet 1993.
Pris för deltagande inklusive möteslokal, museientré och -guidning, välkomstarrangemang
(kopp kaffe, glas vin eller saft) och släktmiddag är:
För hela arrangemanget:
Vuxen..........................................340:Ungdom 12-18 år........................150:Endast släktmiddag:
Vuxen..........................................300:Ungdom 12-18 år........................120:Endast eftermiddagsprogram:
Vuxen............................................40:Barn 7-18 år..................................40:Barn<7 år....................................Fritt

Betala gärna medlemsavgift
Alla som vill, även de som ej kan delta i släktmötet, men som ändock vill stödja föreningen
kan inbetala medlemsavgiften 1991-93, som föreslås bli höjd till 50:-/3 årsperiod och
person, till föreningens postgirokonto nr 484 72 55-9. Ungdomar under 18 år och barn kan
inte bli medlemmar i föreningen enligt stadgan.
Kassaförvaltare är Annika Alm-Ekman, Fleminggatan 56, 11245 Stockholm , tel nr 08/653 30
90, om frågor skulle uppstå.
Betalning kan ske på två sätt, antingen genom insättning på postgirokontot ErnbergEhrenbergska släktföreningen, pg nr 484 72 55-9 eller genom erläggande i samband med
"registreringen" för mötet 21/8 kl 13.
Tacksam om kända adressändringar och ytterligare släktingar som kan vilja ha Släktkuriren förtecknas på ssk blankett sista sidan och insändes till redaktionen.
Släktmötet på Anglais 1935
Släktmötet 1935 på Anglais filmades. En Videokopierad version av denna film har framtagits.
Ytterligare kopior kan produceras om intresse finns. Anmäl i så fall Ditt intresse på blankett
sista sidan.
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Här nedan följer ett förenklat släktträd över de tre första generationerna:

Under släktmötet bär vi alla namnskyltar med färg efter vilken gren
vi hör till enligt följande:
Roberts gren- RÖD; Gustafs gren- ORANGE; Victors gren-GRÖN;
Ludvigs gren-BLÅ
Robert Peterson
1813-1887

Otto
Agnes Magnell
Nina
Axel
Hjalmar

Gustaf Peterson
1815-1904

Sigrid Way-Mathiesen
Dora Ahlberg
Gustaf
Lennart

Carl Peterson
1816-1848
Charlotte Peterson
1818-1886
Amalia Peterson
1820-1843
Johan Pettersson
g.m. Gustafva
Ehrenberg

Knut Peterson
1822-1907

Johan Einar
Gertrud
Albert
Hedvig

Folke Peterson
1824-1824
Augusta Peterson
1824-1878
Victor Peterson
1826-1891

Elisabeth Ekelund
Anna Gad
Victor

Ludvig Peterson
1827-1898

Ivar
Gerda Berlin
Jarl
Agda Peterson (Humble)
Harald

Isak Peterson

Bertha v Feilitzen
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1830-1880

Ernst

Dagordning vid
Ernberg-Ehrenbergska släktmötet
21/8 1993, Sjöhistoriska muséet, kl 15.15
1. Mötets öppnande
2. Minnesord över bortgångna
3. Val av ordförande vid mötet
4. Protokoll från släktmötet 1990
5 Redogörelse för föreningens ekonomiska ställning
6. Revisionsberättelse
7. Styrelsens ansvarsfrihet
8. Släktrådets förslag angående årsavgift.
Förslag: 50:-/3 år.
9. Val av ordförande för nästa treårsperiod
10. Val av medlemmar i släktrådet för nästa treårsperiod
11. Val av revisorer
12. Övriga ärenden
13. Praktiska upplysningar för Middagen på Långa Raden kl 19.30
14. Visning av Släktbilder mm.
15. Mötet avslutas.
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En rimkrönika
från släktmötet 1960
Släktens vaggor gick i Bleking,
förra seklet var då ungt,
Ej Gustafva var en vekling!
Elva barn hon ej fann tungt.
Söner fem drev sen affärer,
handelshus med grund av järn.
Släkthistorien även lär Er
huru "Ehren-" blev till "Ern-"
Knut låg mer för mödor lärda,
lektor själv, professors far.
Ludvigs gåvor fann man värda
passa till en lagklok karl.
Kusin Ernberg blev det gott om
myllra´ tjogvis fram i rad.
Nästan alla hade bråttom
fly Carlskrona barndomsstad.
Harald ofta sågs på Haga,
Gustaf, Victor på sitt tun.
Jarl och Ivar domar laga´,
Lennart bota´ i Fa(u)lun.
Minsta kräk vid Alma Mater
blev av Ottos hetta väckt.
Hjalmar for till USA:s stater.
Albert, Axel, märklig släkt!
Vi som alla fått en droppe
av Gustafvas blod i arv,
vi vill hålla ångan oppe
ännu några ärevarv.
Fastän över Norden spridda,
lystrande till skilda namn,
på vår släktföreningsmidda´
låt oss ta varann i famn!
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Anmälan om adressändring för att erhålla Släktinformation och kallelser till framtida
släktmöte, beställning av Video, förslag till artikel i Släktkuriren, eller andra
synpunkter:

Adress/adressändring:
Namn:..............................................................Ny adress:........................................................
Postnr:....................................Ort:..................................................................
Land:...............................................................Telefonnr (hem):.............................................
Ev övriga tel nr (arbete, landet osv):.......................................................................................

Namn och adress till släktingar som borde få kallelse och slätkurir (och
sannolikt inte fått så):

Jag föreslår att följande publiceras i Släktkuriren (bilagor kan bifogas):

Övriga synpunkter, önskemål rörande kommande släktmöten eller
släktkuriren:

Släktmötet 1935 på Anglais filmades. Vid förra släktmötet ordnades med intresseanmälningar
för att få en Videokopierad version av denna film. Detta har sedermera ordnats genom Anders
Ehrenbergs försorg och 19 ex har distribuerats till självkostnadspris. Ytterligare kopior kan
produceras om intresse finns. Anmäl i så fall Ditt intresse här nedan:

Intresserad av "släktvideon" från släktmötet 1935 till självkostnadpris
(ange namn och adress ovan)
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Vid behov sänd denna sida till adress: Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen,
attn:Ingemar Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax:
08/7688825.
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