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Årets släktmöte
i Köpenhamn 10-11/9 2005
OBS!!!En helg senare än tidigare annonserad på grund av brist på hotellrum i
Köpenhamn.OBS!!!

Anmälan senast den 1/6, blankett sista sidan.
För upplysningar tel Jan Ernberg 08/7580892
I övrigt i detta nummer: Picknicken 2004 på Svartsiö s.2;Praktiskt inför Köpenhamn
s.2;Tipspromenad 2004 s.3; Järnvägspionjär, konsul Axel Ernberg s.4; Om Torsten Ahlberg,
från Lisa Ahlbergs gymnasiearbete s. 6; Föreningsnytt mm s12; Haralds släkttavla s 13; Blankett för anmälan om E-post mm s.17; Blankett för anmälan t Köpenhamn s. 20
Preliminärt program Köpenhamn
Lördag 10/9
10.30-11.00 Registrering på Ibis Copenhagen Star hotell Colbjörnsengade 13
(ligger ca 100 meter från Huvudbangården)
12.00 ca
Lättare lunch på stan.
14.00
Visning av Köpenhamns nya Opera.
18.00 ca
Släktmöte följt av middag ev på Tivoli.
Söndag 11/9
9.00
Busstur till Doras bänk och vidare till Louisiana för en visning
av museet.
13.00
Avslutningslunch
*"Bevingat ord" myntat av farbror Gustaf i smb med invigningen av Carlscrona-Wexjö Jernväg 1874. Tack
vare sin okuvliga energi och även med stor personlig ekonomisk insats genomdrev farbror Gustaf förslaget,
och i början av augusti månad 1874 invigdes järnvägen av Konung Oscar II, som för ändamålet gästade staden. Invigningsdagen firades på kvällen med illumination i staden. Samtliga fönster å fasaden till farbror
Gustafs stora, mitt emot norra delen av Hoglands park belägna fastighet voro då upplysta medelst till färgen
granatgnistrande röda lampor, varigenom man där kunde avläsa följande tänkvärda inskription /med antalet
bokstäver precis motsvarande fönsterrutorna i fasaden: "Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner
1 stor skara människor skockade sig utanför byggnaden
ändamålet". Arrangemanget gjorde god effekt och en
för att betrakta skådespelet. Säkert var det en stor och lycklig dag för upphovsmannen.

Jan Ernberg
Praktiska upplysningar inför släktmötet
den 10-11 september i Köpenhamn
Vi har förhandsbokat ett antal rum på Ibis
Copenhagen Star hotell Colbjörnsensgatan
13 ett *** hotell nära centralstationen.
Kostar ca 450 dkr/person och natt om man
bor i dubbelrum med frukost.
Det går att få enkelrum, eller en extrasäng
mot tillägg. Ange i så fall detta på anmälan,
sista sidan.
Det är svårt att få hotellrum i Köpenhamn,
vi var tvungna att flytta fram mötet en
vecka på grund av allt var slut. Så först till
kvarn..... Skulle inte rummen att räcka skall
vi försöka ordna fler, så anmäl önskemål
så fort som möjligt.
Lunch på stan lördag kostar ca 100-150
dkr.
Transport till och från Operan (båt) ca 34
dkr.
Visning av Operan ca 85 dkr.
Släktmiddag kostnad ca 400 dkr.
Buss söndag ca 60 dkr
Inträde Louisiana vuxna 71 dkr, Pensionär
66 dkr, barn 3-16 år 15 dkr.
Avslutande lunch ca 250 dkr.

Referat från 2004 års picknic/slottsträff
på Svartsiö slott.
Lördagen den 4 september samlades ett 20
släktingar i solskenet på gräsmattan framför
Svartsiö slott. Vi inledde som vanligt med
en tipspromenad förtjänstfullt sammanställd
av Gunilla Tideholm. Årets deltagare
visade sig vara mycket duktiga då inte mindre än 6 kuponger med alla rätt lämnades
in. Efter att ha ätit upp den medhavda
matsäcken vidtog den sedvanliga bouleturneringen. Då fjolårets mästare inte kunde
närvara och försvara sin titel skulle det visa
sig att en f.d. mästare stod som segrare
nämligen Ingemar Ernberg. Efter prisutdelning fick vi en visning av slottet som har
renoverats efter att under många år ha varit
fångvårdsanstalt. Nu har man återställt
slottet till sin 1700-talsstil. Man har återskapat 1700-talstapeter i de flesta rummen.
Ett minne från anstaltstiden är det nednötta
golven ca 2 m långa nedsänkningar som
uppstått när fångarna gått fram och tillbaka
i sina celler. Slottet är väl värt ett besök
framför allt på sommaren när man spelar
teater eller ger någon konsert i Lovisa Ulrikas sängkammare

Ett slutgiltigt program kommer att skickas
ut under augusti månad till alla som anmäler sig.
Har du några särskilda önskemål eller idéer
inför Släktmötet och dess program? Hör i så
fall av Dig till mig eller någon annan i Släktrådet!
Jan Ernberg
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X Novgorod
2 Konstantinopel
3) Spanska sjukan är en
1 typ av solbränna
X sorts influensa
2 danssjuka
4) Vad är pingpong för spel?
1 indisk raga
X typ av brottning
2 bordtennis
5) Vad är en sekatör?
1 flasköppnare
X slaktare
2 trädgårdssax
6) Vilka färger har Greklands flagga?
1 röd-vit
X blå-vit
2 röd-blå-vit
7) Vad är en blåstrumpa?
1 en gammal benämning på lärda
kvinnor
X strumpan på en svamp
2 en speciell dräkt vid dansuppvisning
8) Vad är mycel?
1 myrornas ägg
X svamptrådar under jord
2 myshörna

Frågorna vid tipspromenaden på
slottspicknicken vid Svartsiö slott
den 4:e september 2004

9) Vad är impetigo?
1 oförskämdhet
X hudinfektion
2 musikterm

1) Vilket djur har givit namn åt
Kanarieöarna?
1 kanariefågeln
X hunden
2 kanadagåsen

10)
Vem har skrivit Mäster Olof?
1 Victor Rydberg
X Erik Gustav Geijer
2 August Strindberg

2) Miklagård är ett fornnordiskt namn
för
1 Ankara

11)
Vad är narcissism?
1 en blomma
X en beundran av sig själv
3

2 en benägenhet för att ljuga

X slädåkning
2 en sorts bestraffning till sjöss

12)

Vad är KO?
1 Knock out
X Konsumentombudsmannen
2 term för datorn

Rätt svar: 1 = X, 2 = 2, 3 = X, 4 = 2, 5 = 2, 6 = X,
7 = 1, 8 = X, 9 = X, 10 = 2, 11 = X, 12 = X (eller
1), 13 = 2
Den trevliga frågesporten var anordnad av Gunilla
Tideholm.

13)

Vad menas med att bli kölhalad?
1 skidvallning
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Släktrådet 2002-2005
Funktion/ Namn
Ordinarie
Jan Albert Victor Ernberg,
Ordförande.
Annika Alm-Ekman

Gren

Adresss/ Tel nr

Victor Näsbydalsvägen 6,14tr, 18131
Täby. Tel 08/758 08 92.
Robert Fleminggatan 56, 11245
Stockholm. Tel 08/65333090
Bengt Gustaf Ingemar Ehrenberg Gustaf Bokvägen
7,
3tr,
3714
Karlskrona. Tel 0455/23732
Ludwig Smultrongränd 18, 18245 EneIngemar Torsten Ernberg
Byberg. Tel 08/768 88 25
Victor
Tengdahlsgatan 40, 11647
Kristina Åkerman-Klaesson
Stockholm. Tel 08/6431064.
Suppleanter
Mikael Anders Bernhard
Bergström.
Jan Anders Lennart Ehrenberg
Hedvig Eleonora Gunilla
Tideholm, f. Hederstierna
Per Fredrik Olof Zetterqvist.
Ulla øverengen (f.Kockum)
Cecilia Cederström
Johan Ernberg

Erik Hamberg
Patrik Ernberg

Ludvig St Hollingers väg 15, 16351
Spånga. Tel 08/7955858
Gustaf Burträskgatan 23, 16221 Vällingby. Tel 08/874717. Landet
0246/24108
Victor Olshammarsg 60, 4 tr. 12476
Bandhagen. Tel 08/860025.
Landet 0152/45330.
Ludvig Dalagatan 36, 4tr. 11348 Stockholm. Tel. 08/312063
Gustaf Rålambsv. 27. 112 59 Stockholm
Tel 08/618 70 83.
Robert Skolgatan 7. 758 32 Uppsala.
Tel 018/107223.
Ludvig Chalet Fanie, BP 1744
CHJ-1936 Verbier
Schweiz00941-227762442.
Landet 00941-277711066.
Ludvig Walleriusvägen 9. 752 36 Uppsala. Tel. 018/128283.
Ludvig Surbrunnsgatan 31 A, 11348
Stockholm. Tel 08/612 39 55.
Michael Bergström, Brita Ernberg , Ulla
Hamberg

Revisorer
Agneta Qwerin, Staffan Riben
Harald Ernberg, suppleant

Kuriren, redaktör
Ingemar Ernberg

Valberedning
Ungdomskommitté
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Anna Riben, Annika Ernberg,

Ylva Ernberg, Karin Ernberg
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Adr: Jan Ernberg, Näsbydalsvägen 6, 14tr,
18133 Täby. tel 08/758 08 92.

Nu vill vi ha Er e-postadress om
ni har någon. Adressregistret
uppdateras med Er hjälp

Medlemsavgifter och Föreningsnytt

Meddela oss gärna aktuell E-post adress så
kan vi lättare nå er med information i framtiden. Det är oerhört angeläget att vi får
uppgifter om släktingar som vi inte tidigare
varit i kontakt med, samt att Ni alla hjälper
till att förse oss med adressändringar och nya
adressuppgifter. Skicka in nya uppgifter på
blankett näst sista sidan.
Red.

Medlemsavgiften garanterar information
från föreningen
Medlemsavgiften till släktföreningen är
fortfarande facila 50:- för en tre-års period, 2003-2005. Postgiro nummer 484 72
55-9, Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen.
I takt med att släkten växer och växer och
nya generationer kommer till, och adressändringar inte rapporteras blir det naturligtvis
allt svårare och dyrare att hålla reda på och
nå alla inom släkten. Som beslutats kommer
utskick, kallelser och Släktkuriren i första
hand att sändas bara till dem som betalat
medlemsavgift. Vi har i det längsta velat
ge chansen till var och en, men... Kassören
skulle uppskatta om du som inte vill vara
med ringer in på hennes svarare ditt Nej
tack. Rådgör med din familj och agera.
Telefon till kassören Annika Alm-Ekman
är 08/6533090, fax 08/6534363.

***

Ge föreningen en gåva vid födelsedagen!
Om Du tycker att Släktföreningen gör någon
nytta, eller är värd att bevara, Släktkuriren
skall fortleva eller av andra skäl vill stödja
föreningen, sänd ett bidrag till pg nr 484 72
55-9, eller varför inte ge någon i födelsedagspresent en peninggåva som skickas till
föreningen! Föreningen är garanterat mycket sparsam, likviditeten är liten och allt
arbete sker ideellt.

Släkttavlorna- Ludwigs gren Harald

Dokumentation av
släktföremål.

I serien med de “datoriserade släkttavlorna”
som förs av vår ordförande Jan Ernberg har
vi nu kommit fram till publicering av sista
delen av Ludvigs gren. Vi publicerar denna
gång den yngste sonens, Haralds gren. I nästa
nummer räknar vi med att publicera den sista
Isac sgren.
Vi är angelägna att få besked om alla rättelser, och kompletteringar som ni kan bidra
med genom ett meddelande till:
Jan Ernberg, adr. Näsbydalsvägen 6, 14tr,
18133 Täby. tel 08/758 08 92.
Vi har också påbörjat arkivering och
sammanställning av bilder av alla släktingar, ssk i de första fyra generationerna.

Släktrådet önskar fortsatt att de som har föremål
som är av någon betydelse för vår släkts historia -gamla brev, möbler från Karlskrona-hem, porträtt,
medaljer, dagboksanteckningar , vapen, klädesplagg,
prydnadsföremål -- beskriver hos vem det finns,
vad det är, dess historia och vilken släktanknytning
det har. Om praktiskt möjligt gärna också med ett
fotografi. Beskrivningen sändes till ordföranden som
arkiverar beskrivningen i Släktarkivet. Släktminnen
som nu med varje generation sprids land och rike
runt kan på så sätt spåras även i framtiden av de som
intresserar sig för Släkthistorien. Det är så lätt att
föremål som är av släktintresse med generationerna
tappar sin historia, eller "glöms bort" av släktingar
som i något livsskede inte har så stort intresse för
dessa tingestar. I den mån släktklenoder skall avyttras eller kastas, kontakta helst Släktföreningen först.
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Kan Ni bidra och hjälpa till med sådana

kontakta Jan, tack!
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En blankett för alla syften. Skriv gärna på extra papirer om platsen ej räcker.
IE/05

Uppgifter till ADRESSREGISTER, SLÄKTREGISTER/SLÄKTTAVLOR och om
MEDLEMSAVGIFT

E-post adress:...............................................................................
Adressändring:
Namn:..............................................................Adress (ev ny ):...............................................
Postnr:....................................Ort:..................................................................
Land:...............................................................Telefonnr (hem):.............................................
Ev övriga tel nr (fax-nr, arbete, landet osv):.............................................................................

0

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

0 Ifylles av mor- eller farföräldrar, föräldrar eller omtänksamma syskon, kusiner eller dylikt.
Namn, födelsedatum och föräldrar, nyfödda 2004 -, som jag känner till:

0

Jag anmäler härmed att jag nu erlägger medlemsavgiften för 2002-2005 till pg 484 72
55-9, Ernberg-Ehrenbergska släktföreningen för följande personer inklusive mig själv, 50:/person:

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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Namnteckning:.............................................Namnförtydligande:.................................................
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Anmälan till Släktmöte Köpenhamn 10-11 september 2005.
Jag anmäler följande personer, skriv även ålder på deltagarna, det blir ev specialprogram för
ungdomar…………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Vi behöver ….. st dubbelrum

Natt mot lördag
……………..

Natt mot söndag
……………….

Önskas enkelrum eller extrabädd anmäl det här…………………………..
Önskar deltaga i visningen av Operan …………….antal personer.
Önskar deltaga i släktmiddagen ……………………antal personer.
Önskemål om specialkost:……………………………………………………..
Antal som deltar i busstur söndag rundtur + Louisiana…………….antal
Antal som vill deltaga i avslutningslunchen ……………………antal.
Adress som slutgiltig program skall skickas till:……………………………….
………………………..

………………………………………….

Telefon:……………….. E-post…………………………………….

Anmälan skickas senast 1 juni till:
Jan Ernberg
Näsbydalsvägen 6 14 tr
183 31 Täby
e-post jan.ernberg@home.se
tel +46 (0)8 758 08 92
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