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SläktKuriren
Nr 10. Årgång 32. Utg dag 11/8 1997.
________________________________________________________________________
Informationsblad för ERNBERG-EHRENBERGSKA SLÄKTFÖRENINGEN
Chefredaktör:Ingemar Ernberg, tillika utgivare. Bitr redaktör Mikael Bergström. Redaktionssekreterare: Karin
Ernberg. Red:s adress: I. Ernberg, Smultrongränd 18, 18245 Enebyberg. Tel: 08/7688825. Fax: 08/7688825.

Välkommen till Höst-Träffen med Släkten.
Sedvanlig picknick ordnas av Släktrådet lördagen den 23/8.
Platsen är i år parken vid Hässelby Slott.
Vi samlas kl 13.00 inne på gården
vid Slottets ingång mellan de 2 flyglarna.
Programmet kommer att innehålla:
Tipsrunda, lekar, Bouleturnering m.m.
Anmäl gärna om Ni kommer till Gunilla Tideholm tel 08/7113105.
Det finns tyvärr ingen möjlighet att vara inne om vädret är dåligt
så anpassa klädseln efter vädret.

"Släktträdet"planterat vid "Prästgården"
Vid släktmötet den 31/8 1996 avtackades Ingemar Ernberg, som varit ordförande 1993-96 i
Släktrådet och i föreningen med ett äppelträd--ett s.k. familjeträdmed fyra äpplesorter som
mognar eller passar för olika tider underhöst och vinter. På trädet har man ympat fyra
sorters äpplen, alltifrån sommarfrukt till vinterfrukt. Omedelbart efter Släktmötet planterades
trädet vid Ingemars nya gård-Ö:a Vingåkers f d Prästgård Qvarngölet vid sjön Bjälken i
Södermanland, där också föräldrahemmet Fostorp ligger, vilket numera återgått till den
Lewenhauptska ägarfamiljen. Ingemar E framför härmed sitt tack för all uppskattning!

Ernhylta- torpet som gav oss namnet?
Redaktionen sände ut en patrull till Ernhylta i Ryssby socken mitt i Småland, påstådd
ursprungsplats för Ingemar Ehrenbergs familj, Gustafvas pappa.
Vi kör väster ut från Växjö på en mycket rak väg (väg 25) mot Ljungby genom ett landskap
med tallskog, små sjöar och myrmarker. Den gamla vägen måste haft en annan sträckning, för
nu går vägen rakt över myrarna och mossarna. Troligen gick stora vägen från Rottne, Åby och
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Moheda norr om Växjö över Hjortsberga förbi Ernhylta och Målaskog till Ljungby. Vi är strax
söder om den svenska nationalparken Stora Mosse/Kävsjön, en av tranornas häckplatser sedan
urminnes tider. Nu tycks tranorna ha spritt sig och häckar lite varstans i Syd- och Mellansverige.
Strax innan Ryssby tar vi av på en liten väg söderut mot Måleskog, "Natureservat" står det
också på skylten. Efter någon mil svänger vi av mot Norr. Vi är fem mil V om Hovmantorp
och Johan Petterssons barndomshem, och tre och en halv mil väster om Växjö. Avstånden är
inte stora. Johan och svärfar Ingemar bör ha haft ett samtalsämne i en gemensam hembygd.
Ingen skylt visar på Ernhylta och först kör vi förbi den oansenliga avtagsvägen.
Det visar sig att det numera finns två infarter till Ernhylta. Båda är avspärrade med
gammeldags järngrindar, som till kohagen. Vi ställer redaktionsbilen och smyger oss fram.
Röster hörs, många, unga. Hjärtat klappar lite extra som i leken "Gömma nyckel-det bränns!".
Har Ingemar Ehrenberg som liten gosse trampat dessa stigar på barnsben för 250 år sedan?
Vi skymtar det röda torpet med vita knutar mellan trädstammarna, men det är svårt att få
överblick. Vi vågar oss inte fram. Vi tar den andra vägen. Kommer upp på en höjd. Där står en
husvagn på gårdsplanen framför en röd bod. En slarvigt uppsatt svensk flagga på en krokig
trädgren. Granskogen står tät kring gläntan med torpet, rött med vita kutar. Av den
närliggande sjön Tjurken syns intet. Torpet ser ut att vara byggt på 1900-talets början, vilket
naturligtvis inte utesluter äldre bebyggelse.
Var det här Ingemar föddes och växte upp på 1700-talets mitt med sin bror Carl och syster
Anna Catharina? Vad gjorde egentligen pappan Per Ingemarsson och mamma Helena här?
Vad livnärde man sig av här? Inget tyder på att Ernhyltan skulle varit en större gård, och inte
kan man leva på 1/8 mantal av morän och myrmarker? Här fanns inga beten, inga
odlingsmarker, ingen herre att tjäna, men överallt finns mossiga, vackra urgamla stenmurar,
vilka tyder på att ett mer öppet landskap fått ge vika för gran. Jag tänker att de måste ha varit
mycket fattiga.
Vi återvänder till bilen. Strax söder ut glesnar skogen och bara ett par km därifrån utbreder
sig natursköna hagmarker. Vi är framme i naturreservatet vid Målaskog, om vilket det står att
läsa "Ett grönstensområde strax SV sjön Tjurken, ca 13 km VNV Vislanda. Lövskog, lundar,
betesmark, ängar, gärdesbackar, åkrar och kärr växlar inom detta natursköna och
lättillgängliga reservat. I den biologiska mångfalden av arter finner man avenbok, hasselmus,
sällsynta snäckor och intressanta maskar." (Ur "Värt att se i Sveriges natur" Bonnier fakta,
1983).
Ett närbesök på Ernhyltan vore önskvärt om vi kunde spåra de nuvarande ägarna och
kontakta dem i förväg. Bygden är hursomhelst värt ett besök pga det vackra naturreservatet.
IE.

Ernatorp och Bergs säteri--ny teori i namnfrågan
Fem mil NO om Ernhyltan ligger en stor bondby, Ernatorp. Här finns mängder av gamla hus och
ladugårdar från 1700- och 1800-tal-- en del ser mer ut som långa hantverksbyggnader, smedjor? Ernatorp
ligger på ägorna till Bergs säteri, 2 km från Huvudgården på en höjd öster om Röde Mosse. Järnrikt vatten blir
rött. Säkert har mossen varit järnrik och möjliggjort uppsamling av myrmalm, som kanske någon gång i tiden
bearbetats vid Ernatorp. Namnet Ernatorp är en utveckling från Järntorpet. Det påstås ju att Ernbergs-namnet
skulle ha samma ursprung, från ett torp med Jern i namnet som utvecklats mot Ern. Kan Gustafvas pappa ha
härstammat från denna byggd, och ha tagit sig ett namn genom att kombinera torpets och säteriets, Ern-Berg?
Om bygden skrivs bl a "i övergångszonen mellan Slätt-Värend och Höjd-Värend...rikt lövinslag, vackra
ängs- och hagmarker, storslagen landskapsbild och utsikt. Här ligger "Singoallas grotta", som satts i samband
med Viktor Rydberg, en tid informator på Bergs säteri. Bergs kyrkby ligger på en vackert utformad drumlin.
Från Elin Wägners "Lilla Björka" utbreder sig ett öppet landskap med djupt nerskurna dalar och resliga
höjdmassiv i bakgrunden. Trakten utgör naturmiljön för flera av Elin Wägners skrifter, bl "Åsa-Hanna"."
Byggnaderna här ser ålderdomliga ut. Flera kan säkert vara från 1700-talets början.
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Ernhylta i Ryssby socken (se ovan) är inte äldre än tidigt 1900-tal, men kan naturligtvis vara uppbyggd på
mark för ett äldre torp. Det här måste vara fullt möjligt att reda ut genom ägarlängder, husförhörslängder mm.
Släktforskningsuppgift för hugade! (se även Släktkuriren nr 2/redaktionen). IE.

Wedeby-ett paradis
Sigrid Ehrenberg, g Way-Matthiesen (1870-1943) var Gustaf Petterssons dotter. Hon har
efterlämnat en underbart litterär och målerisk beskrivning av bröderna i Karlskrona, deras
familjer och livet på den Blekingska landsbygden. i sina "Barndomsminnen". Denna skrift har
välvilliligt och i renskrift ställts till redaktionens förfogande av Brit Kockum och vi har i detta
nummer valt att återge avsnitet som entusiastiskt beskriver sommarparadiset Wedeby. I
kommande nummer kanske vi kan återkomma till några andra avsnitt.
Paradiset
Lyckligtvis finns det många hem, vars interiörer oförgätligt ristat sin bild i barnasjälens
minnesvärld. Och alltid där intaga en särställning.
Ty varest leker solens strålar så livfullt och varmt som in genom fädernehemmets
fönsterrutor? Och var finns väl en tapethandlare, som kan bjuda den vuxna människan, om ock
för guld, tapeter vars mönster och färger aningsvis motsvara barndomsrummets väggbonader.
Var möter man den säregna atmosfär som rum, kök, vindar och källare i fars och mors hus
ägde?
Ingenstädes! Ingenstädes!
Så är ock en rundgång i detta kära minnenas tempel värd sin möda.
Ute skiner sommarsol. Den stora saftigt gröna gräsmattan med de fyra blomrabatterna
placerade i norr, söder, öster och väster draga ljusstrålar och människoblickar till sig.
I nordrabatten prunkade röda, gula, vita begonior - i den östra skjuta kraftiga, väldoftande
lövkojor i höjden - den södra rabatten är skuren i smidig form, reseda och penséer utgöra
mattan där vackra stamrosor stå inplanterade och den låga gulbladiga kantväxten med dess
anspråkslösa vita blomknippen inramar det skiftande innehållet - i den västra ståta lejongap
och mot hösten härliga astrar.
Mitt på gräsplanen står den svarttjärade pelaren med den stora glaskulan, där Wedebys vita
hus och solglittrande svartglaserade tegeltak återspeglas.
Och ute på den jämna landsvägen slå de bruna, något ivriga hästarne, sina hovar i jämn rytm.
Klapp, klapp, klapp!
Den röda ladugården ligger så tryggt invid vägen, därinne råma kossorna i längtan efter
kvällsmålet. Den stora, svarttjärade landsvägsgrinden står öppen som alltid om dagen, på
rättarboningens trappa står rättarens hustru och niger när vagnen svänger in på gården.
Gula grinden står öppen och i rask trav bär ekipaget iväg uppför sandgången och stannar vid
verandatrappan.
Jungfruna niga och börja lyfta såväl småfolk som varjehanda effekter ur vagnen. Det blir
larm och stoj och fru moders tal drunknar i glammet.
Små barnafötter skynda med fart uppför trappans stensteg. Men - kanske det ändå var bäst
att dra skosulan några gånger mot den refflade träbrädan vid nedersta trappsteget. Så blev man
fri från att få höra den förmaningen!
Den lilla verandan med sitt sirligt utsmyckade gaveltak var just ej värd mer benämning än
förstukvist. Men de svarttjärade träkuberna å ömse sidor om trappan, prydda med knoppande
hortensior och lagerträd, samt jernsoffor, bord och det utskurna trästaketet förhöjde dess
utseende och värde.
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Den stora förstugudörren stod öppen och de välkända väggmålningarne med sina ljusa färger
och lustiga motiv försatte både gamla och unga i glad stämning.
Det var förtjusande att få ta av hatt och kappa och hänga upp dem på de lågt sittande
krokarne i hörnet, där vita slott och höga träd och stora molniga skyar bildade bakgrunden.
Den rankiga stolen fick ock sin börda att bära - en stapel av vagnsfiltar, sjalar och plädar
byggdes upp. När den ceremonin var över, blev det tid att hälsa på "förstugan" med dess
levande bilder. Å väggen över den långa vita soffan var ju Wedeby målat, där fanns huset,
hästarne och vagnen där consuln och förra frun hade plats och där sprang Fylar glävsande
bredvid. Rutstaketet och logbyggnaden med vällingklockan voro ej glömda. Och å de andra
väggytorna voro landskapsbilder mer eller mindre gripna ur verkligheten. Det promenerande
paret å landsvägen sades vara herr och fru B. och det lilla vita huset var ju gården Gäre.
Väggen med hav och strandbilder och fästningsmurar skulle återgiva Kungsholmen och
Drottningskär. Men den överväldigande stora eken i förgrunden var nog det intressantaste
partiet i den bilden. Flugorna togo dess målade grönska för verklig och dvaldes i dess
lummiga krona i mängder. Å en vägg red en båld riddare på en yster vit springare - var det ej
major B., vilken så ofta företog sig ridturer å traktens breda, vällagda landsvägar?
Dock var det ej dessa förtjusande väggar, dessa enkla gulbetsade stolar, denna långa, långa
vita pinnsoffa, dessa fyra breda bastanta dörrar i förstugan, som i detta nu hälsade dem alla
välkomna ut till landet och sommartiden. Två av de vita dörrarne stodo väl ordentligt och
dörren till blåa salen var väl endast tillfälligtvis öppen, men på vid gavel stod den som ledde in
till vardagsrummet. Allt härligt att återse! Eller - var det barnasjälens jubel, som kom allt det ålderdomliga i
denna byggnad att vibrera av liv?
Se så luftigt de lätta vita gardinerna fläkta i vinddraget! Se på raden av de vitlackerade
stolarne, som stå vid fönsterna eller utmed den gulbruna väggen. Den minste bytingen, är han
ej redan framme och drager i den gamla chiffoniens knappar och lås? - och småflickorna flyga
med fart upp i vardagsrumssoffans goda hägn. Den är klädd med mjukt sammetsliknande
brunfärgat tyg och dess sluttande karmar fresta till ritter och lekar och de små hårt stoppade
kuddarne i vardera soffhörnet får man ju leka med.
Vid innerväggen står den gamla kakelugnen med skinande vackert formade mässingsluckor
och i dess öppna djupa nisch står redan den lilla grönmålade äskan, som innesluter
dörrnyckeln till hela detta paradis.
Över den långa raden av vita stolryggar hänger väggklockan, vars djupa metallklang
tillväller sig barnens uppmärksamhet - och barnaögon ser upp mot dess målade dörr,
därinnanför hänger en lustig nyckel och barnen får veta, att klockan är kommen långt
bortifrån.
Barnkammaren med sin enkla möblering ligger innanför vardagsrummet. Vem blir väl den
lycklige, som i år får ligga i husets smalaste säng - "gula sängen" - det är en brännande fråga.
Två vita stängda dörrar, en å vardera sidan om den blåmålade kakelugnen, föra från
vardagsrummet ut till köksregionen. Slammer och prat därifrån. Det mörka lilla köket! Invid
spisen står den grönmålade sån med det friska brunnsvattnet och vattenskopan dinglar på
såkanten. I hörnet vid köksfönstret är skåpet, svart med en unken luft och i mörkret skymtar
man den slitna kantiga brödkorgen, där några limpbrödskivor och en bit svart, tungt bröd
ligger och väntar att komma till gagn, då någon enkel gäst uppenbarar sig i köksdörren, eller
än blygare i köksförstugan - stående tätt tryckt mot den väldiga köksförstugudörren.
Innanför köket låg den stora "pigkammaren". Den var värd ett av de första besöken. Vid ena
väggen den gula björkskänken med sin friska kryddlukt och vars hyllor voro fyllda med
socker mjöl och grynpåsar.
Ur "Barndomsminnen" av Sigrid Way-Matthiesen, f Ehrenberg.
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Släktmötet 1996 på Enebybergs gård
Det senaste släktmötet, 1996 års, var det 19:e i ordningen och samlade som vanligt en stor
skara. 40-talet av Johans avkomlingar hade hörsammat kallelsen, varav 5 vardera från Roberts,
Gustavs och Victors grenar, de övriga från Ludvigs rikt representerade. I vimlet lade vi
särskilt märke till Gustafvas anförvant (på många sätt, fast Elna ser ju bättre ut!!) Elna
Bergström, 97 år, Gullan Humble, och Hans och Doras besök från Danmark gladde vi oss
också mycket åt. Och där synntes också släktrådet Ernberg. Vad gör ett sådant månne? Se hela
listan av kändisar efter denna artikel.
Mötet anordnanades för andra gången på charmiga Enebybergs gård, nära avgående
ordförandens hem på Smultrongränd. Gården lämpar sig ovanligt väl för dylika sällskap. En
lördag eftermiddag i augusti samlades vi, hälsade, skålade, mindes och friskade upp våra
släktträdskunskaper. Nästan ingen utom Dagmar håller alla dessa i huvudet.
Vid släktmötet hedrades avlidna senaste tre års perioden
R, G, V och L syftar på grenarna: Victor (V), Ludvig (L), Robert (R) och Gustaf(G).
Nils Stjernström --23 augusti 1993, g.m. Gunilla, f Humble, dotter till Ivar o Sigrid Humble
(L)
Sven Isberg 17 oktober 1909 -- 16 maj 1994, dstrläkare, son till Astrid o Paul Isberg (R)
Carin Bergman 24 juli 1912 -- 7 juli 1994, egen lekskola, maken stadsarkitekt i Vara, dtr till
Harald Ernberg (L)
Jeannette, Säwén 4 juni 1922(Paris) -- 2 juli 1995, textillärare, dtr till Hans o Margareta
Berlin (L)
Torsten Ernberg 31 juli 1908 -- 6 augusti 1995, överläkare, son till Jarl o Eleonore Ernberg (L)
Erland Hofsten 22 maj 1911 -- 7 mars 1996, fil lic, valvakor, medelsvensson...., son till Elsa o
Nils v Hofsten (L)
Maj Lange 31 maj 1906 -- 14 maj 1996, g.m. länsman Håkan Lange i Delsbo, textillärarinna
(G) dtr till Gustaf Ehrenberg på Wedeby
Nils Ehrenberg 5 april 1904 -- 27 juli 1996, kyrkoherde Ö Hoby, Ystad, (G) son till Gustaf
Ehrenberg på Wedeby
Ett nytt inslag var att även försöka få en överblick över de nyfödda, vilka synes vara i
mångfald
Här är de notiser som direkt kunde göras. Många saknas säkert för att Ni inte sänt in
meddelanden därom.
Fanny Petersson född 30 april 1994 (dtr till Anna Clara Lindahl/Tommy Petttersson, Erlands
barnbarns barn (L))
Matilda Bruckner f. 4 januari 1994 (dtr till Jens Bruckner , Doras barnbarn (L))
Oscar Flowers Bruckner 22 oktober 1994 (son till Camilla Bruckner, dtr till Peter, Doras
barnbarns barn(L))
Moa Widebeck 7 december 1994 (dtr till Niklas/Helena Widebeck, Elnas barnbarns barn(L))
Gustaf Åkerman 1994 (Kristina Å-Ks brors barnbarn (V))
Hedda Susanna Stjernström 17 januari 1995 (dtr till Peter Magnus Stjernström, Nils o Gunilla
Stjerström/Humbles barnbarn(L))
Telma Cardassi, f 1995 (dtr till Catharina Cardassi/Zetterqvist, barnbarns barn till Dagmar
(L))
Mika Zetterqvist, f 1995 (dtr till Harald Zetterqvist, Dagmars barnbarns barn (L))
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Vendela Fuxe 5 mars 1995 (dtr till Johanna/Jonas Fuxe, Kristina v Hofstens dotter, Erlands
barnbarns barn (L))
Ellen Gerda Tideholm f 7 december 1995 (Runes o Gunillas barnbarn (V))
Ida Westman 15 april 1996 ( dtr till Ingela Hofsten /Tommy Westman, Erlands barnbarn (L))
Emelie Rhenman 6 maj 1996 (Maria o Torkel Rhenman, Jan o Ingrids barnbarn (L))
Fanny Louise Evelina Lundberg, f maj 1994 (dtr till Maya Ekman (R), dtrdtr till sekreteraren,
dotterdotters dotterdotters dotter till Agnes Magnell, f Ernberg!
Nytt släktråd
Vid mötet avgick ordföranden Ingemar Ernberg och avtackades efter en aktiv treårsperiod.
Han begåvades med ett s k "familjeträd" till sin nya Prästgård (se ovan), ett träd med fyra
äppelsorter som lite symboliskt kan uppfattas som svarande mot släktens fyra grenar, Roberts,
Gustafs, Ludvigs och Victors. Han kvarstår som ledamot i släktrådet. och redaktör för denna
blaska. Jan Ernberg, son till Thorgny och Svea från Victors gren, övertog ordförandeklubban.
Bengt Ehrenberg från Gustafs gren och Kristina Åkerman-Claesson, Victors gren, nyvaldes
som ordinarie ledamöter, medan Brita Ernberg och Anders Ehrenberg trädde tillbaka.
Anders har varit en stöttepelare i släktrådet under flera decennier, stått för mycken klokskap
och haft värdskap för många trevliga släktrådsmöten ute i Vällingby tillsammans med hustru
Gerd, i praktiken också knuten till släktrådet. Brita har fungerat som en vitaliserande och
ungdomlig kraft under de senaste sex åren. De kvarstår dock alla som eo suppleanter.
Släktrådets funktionärer framgår i övrigt av ständige sekreteraren Annika Alm-Ekmans
måleriska protokoll bifogat sist av allt i detta numris.
Efter släktmötet vidtog fria aktiviteter och så småningom galamiddagen i gårdens festsal.
Galamiddagen hade döpts till Le Diner de la Fete des Parents, vad nu det kan betyda, och
under den avnjöts bl a champagnespetsad grön ärtsoppa med ostbröd, fasanbröst med
cognacssås, haricots verts och pommes chateau, samt glass och kaffe, till detta ett spanskt
rödvin Gran Feudo 1994 och Sandemas White Port! Inga hamburgare med pommes frites på
släktmötena inte!
Under och efter middagen avnjöts underhållningar och tal av skilda slag. Särskilt vill vi
nämna Doras underhållande middagstal om "släktens Mathildor", viket återges i detta
nummer, videosammandraget av Karlskrona-resan våren 1996, radioprogram med intervjuer
om vår släktföreningen gjort för Riksettan i Drottningsholmsparken 1995 av Ingela Hofsten,
samt visning av Ester Agrells akvareller från Wedeby med hennes egna högst underhållande
och personliga kommentarer. Hon har donerat en kopia av dessa med kommentarer till
Släktföreningen. Dessutom visades diabilder av bröderna i Karlskrona och deras hustruar,
tagna från olika fotoalbum. Final i den treåriga luffarschacksturneringen ägde rum. Den vanns
av unge herr Bernard Bergström med 2-1 i partier över Malin Ernberg. Kvällen avslutades
med ett galafyrverkeri i gårdens park, vilket inte gick av för hackor. Det visade sig att sedan
sist hade man byggt ett hus i skjutsektorn, och den arga grannnen anföll med både hund och
polishot. Polisen tog det dock med ro och avskrev ärendet efter ett par dar, så avgående
ordföranden slipper figurera i brottsregistret. Red.

Vilka var där? Läs hela listan.
Deltagare vid Släktmötet på Enebybergs gård 31.8 1996
Ester Agrell(G), Jan Agrell (G), Annika Alm-Ekman (R), Bernhard Bergström (L), Elna
Bergström (L), Ingrid Bergström (L), Jan Bergström (L), Michael Bergström (L), Yvonne
Berlin (L), Dora Bruckner (L), Cecilia Cederström-Molitor (R), Tage Cederström-Molitor (R),
Gerd Ehrenberg (G), Anders Ehrenberg (G), Bengt Ekman (R), Annika Ernberg (L), Astrid
Ernberg (L), Brita Ernberg (L), Eva Ernberg (V), Ingemar Ernberg (L), Jan Ernberg (V), Jarl

Släktkuriren 32/10 1997 sid 7

Ernberg (L), Karin Ernberg (L), Malin Ernberg (L), Ylva Ernberg (V), Erik Hamberg (L), Ulla
Hamberg (L), Birgitta Hoffsten (L), Marianne v. Hofsten (L), Peter Hoffsten (L), Gullan
Humble (L), Martin Humble (L), Hans Isberg (R), Inger Iwarsson (L), Stig Klaesson (V),
Dagmar Riben (L), Louise Sandberg-v.Hofsten (L), Gunilla Tideholm (V), Kristina ÅkermanKlaesson (V), Kajsa Virgin (L), Ulla Överengen (G)

Släktkuriren förslår följande"valspråk" för föreningen, de bevingade orden från Gustaf
Pettersson:

Enighet ger styrka, besegrar hindren och vinner ändamålet *
* Förklaring:Tack vare sin okuvliga energi och även med stor personlig ekonomisk insats
genomdrev emellertid farbror Gustaf förslaget, och i början av augusti månad 1874 invigdes
järnvägen (Karlskrona-Växjö. Red anm.) 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 ändamålet". Arrangemanget
gjorde god effekt och en stor skara människor skockade sig utanför byggnaden för att betrakta
skådespelet. Säkert var det en stor och lycklig dag för upphovsmannen. Redaktionen.

Kalendarium
23/8 1997 kl 13.00
Höst-PicNicen vid Hässelby gård
16/9 1997
Prel datum för nästa släktråsmöte hos Gunilla Tideholm
31/8 (ca) 1999
Nästa släktmöte planeras att äga rum i Lund, Skåne

Dokumentation av släktföremål.
Släktrådet har diskuterat hur vi skall dokumentera alla föremål, brev, bilder m.m. som finns
utspridda bland släkten. Ett förslag är att alla som har något som är av betydelse för vår släkt
på något sätt beskriver vad det är och vilken släktanknytning det har. Beskrivningen sändes
till ordföranden som arkiverar beskrivningen på lämpligt sätt. Adr: Jan Ernberg,
Erikslundsvägen 380, 18347 Täby.
Släktrådet undersöker också hur vi skall ”datorisera” släkttavlor och andra dokument som
finns i släktarkivet. Vi hoppas ha ett beslut om inköp av lämpligt program under 1997. Finns
det någon med erfarenhet om släktprogram hör av Er till någon i Släktrådet. Jan E.

Om Släktarkivet
Som exempel ges här ett utdrag över några handlingar som finns bevarade hos släktarkivarien Dagmar Riben,
och hurusom de är nu förtecknade genom Dagmars och Kristina Åkerman-Klaessons försorg.

Släktkuriren 32/10 1997 sid 8

Släktmötesfoton: 1925, 1940, 1945, 1955 och 1960, 1975, 1978, 1984.
Släktmötesfoton: 1981, 1987, 1990, 1993, 1996, + 1990 i särskild mapp.
Konvolut med 1800-talsfotografier av Karlskrona.
Jarl Ernbergs ljusbilder. Glasplåtar 1948. 5 askar.
Ester Ehrenberg Agrells bok om Wedeby. Akvareller och foton.
---Johan Pettersson
Johan Petterssons Burskaps/mästarbrev. Carlskrona rådhus. 22 jan. 1817. (kopia)
Avgift för plats mansbänk i Tyska kyrkan, Carlskrona 1817(kopia)
Ett körsnärmästerstycket av Bengt Bengtsson. Kulturens Ârsbok 1972. (kopia)
Roberts gren:
Agnes Magnell. Brev till Farbror Viktor, som mestadels handlar om faster Dori. 25
handskrivna sidor. ( kopia)
Agnes Magnell+ dotter Kanga. Klippta silhuetter.
Agnes Magnell. Blomstermålningar på celluloid.
Gustafs gren
Tolkning av brödernas korrespondens till Gustaf 1840-1869. Utförd av D Riben.
Brödernas korrespondens till Gustaf 1845- 1858. 9 brev. (kopior, original I Ernberg)
Victors gren:
Victor Ingemar Petersons utnämning till Tysk konsul. Undertecknat av Kejsar Wilhelm i
Wiesbaden, 1881. (kopia, original Jan Ernberg )
Victor Petersons dödsruna, handskrivet manus för Karlskrona veckoblad, 1891.
(kopia)
"Mitt liv", Om barndomen i Karlskrona av Viktor Ernberg samt följebrev.
Elisabeth Ekelund, f Ernberg. Elisabeth Âkerlunds memoirer: Till mina barn och barnbarn. 11
msk sidor (kopia, original Cecilia Hedenblad )
Anna-Lisa Åkerman, f Ekelund. Anna-Lisa berättar: Carlskronatiden 1889-1896 26 msk sidor.
( kopia)
Ludvigs gren:
Jarl Ernberg. Tal hållet vid släktmöte pÂ Hotell Anglais, Stockholm 1 juni 1935. (kopia)

Farmor Mathilda och något om kvinnorna i hennes gren av familjen
Doras Bruckners tal om Mathildorna från Enebybergs-mötet d 31/8 1997

Jag Dora Ernberg är den yngsta ännu levande kusinen i den talrika skaran som stammar från
Ludvig och Mathilda Pettersson. Förutom mig lever endast Elna (97) och Dagmar Riben, båda
födda Ernberg.
Hur stor roll spelar vårt genetiska arv egentligen, jämfört med den milö vi växer upp i,
därom tvista de lärde. Men visst är det spännande att forska i vår gemensamma bakgrund och i
vårt utseende. Nu har jag t.ex. suttit brevid kusin Elna i snart 2 timmar, och kunnat konstatera
att våra näsor är precis likadana, liksom mina söner också har belamrats med dem. Inte vackra,
men fullt användbara.
Jag vill berätta litet om gamla Mathildas kvinnliga efterkommande, inte alla, det blir för
tjatigt, men några få.
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Min farfar Ludvig dog 1898 så honom har jag aldrig känt. Men farmor Mathilda kommer
jag ihåg: en liten vithårig gumma med en spetsmössa och ett slags staket av tyg runt halsen
för att dölja rynkorna och hålla hakorna på plats? Där sitter hon så på det gamla fotografiet
med sina litet sneda ögon och höga kindben utstrålande vitalitet. Livlig och humoristisk var
hon, och helt säkert har hon betytt mycket för sin yngste son Harald, min far.
Nästan alla kvinnliga efterkommande blev uppkallade efter henne. På hennes/vår
namnsdag den 14 mars fick de 3 flickorna i vår familj en ask Läkerol var, som då hette Pix och
kostade 10 öre. Jag har en kusin Nils Berlin, dåvarande borgmästare i Gävle misstänkt för ett
visst samarbete med fabriken som tillverkade tabletterna. (Vilda protester från Ulla Hamberg,
Nils dotter).
Jag var 3 år gammal när farmor dog, och jag minns att jag skrikande av ilska sprang runt
om matsalsbordet, därför att jag ansågs vara för liten att komma med på farmors begravning.
Men så började minst tio års mardröm. Mor lät sy s.k. sorgklänningar i vit-svart-rutig frotté
med vita kragar, som alltid skrynklade ihop sig. Allt eftersom mina 2 äldre systrar växte ur
dessa slitstarka klänningar, ärvde jag dem sommar efter sommar. Någonstans finns ett
fotografi där vi alla 3 står uppradade rutiga, tillsammans med våra sysslingar framför
huvudingången till Gustav Ehrenbergs Vedeby.
Mathildas äldste son Ivars döttrar gick minsann inte av för hackor. Kerstin gifte sig med en
norrman och försvann i fjällen och fjordarna långt borta. Men Elna är gud-ske-pris ibland oss
idag, 97 år gammal, och den äldsta kusinen. Hon och hennes familj är hela släktens mittpunkt
och naturligtvis heter hon också Mathilda! Hennes syster Ingrid f. 1896 blev för oss barn en
symbol för Göteborg, där hon bodde i hela sitt långa liv. Jag träffade henne sällan, men i min
fantasi var hon den som liknade farmor Mathilda mest med sina pigga ögon och livliga väsen.
Mathildas dotter Gerda g. Berlin minns jag som en allvarlig och litet sträng dam. Hon fick
två döttrar: Elsa och Karin - starka, begåvade. Två av Elsas barn är här ikväll, och i det här
fallen får man medge att också de manliga generna har spelat en viss roll: Lis och Marianne
fint att ni är med oss här ikväll.
Så kommer vi till faster Agda. Hon var nog rätt speciell, men så absolut en självklar gäst
vid alla festliga tillfällen tillsammans med sin dotter Margit, alltid med sin violin under armen.
Agda drabbades av det hemska ödet att aldrig få heta Ernberg, eftersom hon gifte sig med en
apotekare Pettersson! En lustig episod så typisk för henne. Hon var med vid mitt första bröllop
1939. Bröllopsnatten tillbragte vi på Strand Hotel i Stockholm. På morgonen ringde telefonen.
Det var faster Agda: -Hur gick det? .... Hennes barnbarn är med oss här ikväll, Birgitta.
Jarl fick som vi alla vet, 2 döttrar: Ragni och Dagmar. Ragni Mathilda - begåvad, livlig,
avhållen av sina många vänner och släktingar. Ingen av oss lever ett långt liv utan motgångar,
och Ragni fick sin beskärda del. De Ernbergska julfesterna präglades av färgrika inslag, som
hade kokats ihop av syskonen hos farbror Jarl och Tant Nore (uttalas Når, red anm). Där
spelade Ragni, Erik, Torsten och lilla Dagmar som vi minns med stor tacksamhet.
Ja - lilla Dagmar Kristina ( ?) - henne kan vi bara inte undvara. Hennes outröttliga intresse
för släkten och dess historia, allt från gamla tapeter, fotografier, släktens barnbarn och nu även
barnbarnsbarn allt, har hennes intresse. Utan hennes minutiöst utarbetade släkttavlor hade jag
aldrig klarat av att någorlunda korrekt berätta om släktens kvinnor. Hennes 2 härliga döttrar är
fina representanter för nästa generation med sina vitt skilda begåvningar.
Till slut Mathildas yngste son Haralds 3 döttrar: Anna-Lisa, Carin och Dora. Ett underbart
hem har vi haft med en far som gjorde allt för att prägla vår barndom med "god" litteratur,
teaterbesök, operor-- ja --musik i det hela taget, kort sagt ville han öppna våra ögon för det nu
något urvattande begreppet "kultur". Han läste högt för oss: H.C. Andersens Sagor på danska - trodde han! Lilla Dora skickades till symfoni-konserter varje lördag eftermiddag, uttråkad
då, men det har burit frukt indirekt: två av mina barn lever av att utöva musik. -- Syster Carins
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dotter Eva skulle ha varit här i kväll men fick förhinder. Lyckligt gift med Ivar Virgin -- en
härlig flicka. I sista minuten kom hennes dotter Kajsa hit -- var sitter Du? Fint att Du kom!
TV 2 har denna sommar haft 16 program av stort intresse: Britt-Marie Mattson
interviuwade kända personer, och det var påfallande så att många av dem var kvinnor: Barbara
Hendricks, Mrs Robertson (Irland), Gro Brundtland, Maria Leisner, Vigdis Finbogadottir, och
många fler. Ifall Mathilda hade levat i vår tid hade hon kanske varit med i denna skara? Jag
har en känsla av att hon hade formatet. Men vi har ju nya Mathildor ibland oss med hennes
starka gener. Brita Ernbergs yngsta dotter heter Mathilda och mitt yngsta barnbarn likaså. Med
sina två och ett halvt år har hon redan starka tendenser till stark vilja, temperament och
intelligens -- det bådar gott.
Gamla Mathilda är med mig i mitt dagliga liv: chiffonién från Karlskrona, silverskedarna
märkta med sitt M.P. - inte L.P.! - sockerskålen, kaffekannan.
Uppslagsboken berättar: namnet Mathilda betyder "mäktig i strid". Det måste vara ett
tryckfel -- vi Mathildor är blida och medgörliga! Som den danske diktaren Johannes V Jensen
säger:
Dybe minder
og gammel agt
og milde kvinder
hvor har de magt!
Dora Bruckner, f. Ernberg

Upprustning av graven i Karlskrona
Vid släktens resa till Karlskrona besöktes bl-a. Johan och Gustavas grav på Karlskrona kyrkogård.
Gravvården som är av gjutjärn, troligen gjuten vid Gustavs och Roberts gjuteri i Lyckeby, visade sig vara i
behov av renovering. Släktrådet har via Jan Bergström gett Karlskrona kyrkogårdsförvaltning i uppdrag att
blästra och svartmåla gravvården och fylla i bokstäverna med silverfärg. Det har visat sig att sockeln som är
av sten är sprucken och måste ersättas med en ny. Jan Bergström har mycket förtjänstfullt fört våra
förhandlingar med kyrkogårdsförvaltningen. Han har lyckats få en renoverad gravvård plus en ny sockelsten
för det facila priset av 2.500 kr. Släktrådet framför sitt tack för ett bra arbete.

Buntmakare Johan Pettersson
Brödernas pappa Johan har ofta hamnat i skuggan av sin Gustafva. Han kämpade dock på
med sin rörelse, som dock led svårt av överetableringen bland buntmakare eller körsnärer i
Karlskrona. Minst två ggr tycks han ha gjort konkurs i sin rörelse lokaliserad i olika hus vid
Stortorget, vilka han åtminstone vissa perioder tycks ha varit ägare till. Först när han
kompletterade skinn-och läder -kommersen med föräsljning av brännvin tycks han ha fått
stablitet i verksamheten. Vi försöker framkalla en bild av Johan Pettersson dels genom Jarl
Ernbergs Minnen, och därefter genom notiser tagna ur dåtidens tidning Carlscrona
Weckoblad 1812-1841. Bilden är inte helt öfördelaktig -- "med ett blitt lynne, och road av
sälslkaplighet".
Den av min farfar utövade rörelsen gick sannolikt med växlande framgång. Säkerligen
lämnade den endast ett knappt levebröd åt den talrika familjen. Endast genom min farmors –
hon skildras såsom en kvinna med ett klart förstånd och en utomordentlig energi – outtröttliga
omvårdnad kunde familjen sammanhållas och barnen erhålla sin uppfostran.
Familjen bebodde under lång tid i en mindre, vackert belägen fastighet vid Borgmästarbron i
Karlskrona (Besöktes av föreningen 1996. Red anm.). Denna fastighet inköptes någon gång på
1830-talet av de två äldsta sönerna och skänktes av dem såsom julgåva till modren genom
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gåvobrev, som ännu lärer finnas i behåll (vem har det? red anm). En åtgärd från sönernas sida
desto mera hedrande för dem som då endast befunno sig i 20- à 25-årsåldern och säkerligen då
ej hunnit förskaffa sig själva några mera betydande tillgångar. Den vittnade ju ock om deras
stora tillgivenhet för modren.
Fastighetens åbyggnader finnas ännu kvar, om än i något från det ursprungliga förändrat
skick. Huvudbyggnaden inrymde, utom nödigt utrymme för verkstadsrörelsen, enligt vad jag
vill minnas, allestans fyra rum och kök. Därav kan man förstå, att utrymmet var mycket
knappt för den stora familjen. De äldsta sönerna hade emellertid redan tidigt utflyttat ur
hemmet för att på egen hand söka sig sin inkomst.
Barnen uppfostrades, enligt dåtidens sed, med allvar och stränghet och under största
enkelhet. Till heder för föräldrarna – och nog särskilt för deras mor – länder, att alla barnen
fostrades till dugliga, plikttrogna människor. Alla sönerna, som upplevde mogen ålder – en av
dem bortrycktes av döden redan i trettioårsåldern – förvärvade sig genom duglighet och
viljekraft en god och aktad ställning i samhället.
Om min farfars person må nämnas, att han, enligt vad uppgivits – han avled innan jag kom
till världen – var en till växten liten man med fina anletsdrag (något porträtt av honom har
veterligen icke bevarats till eftervärlden, endast en mindre silhouette, daguerrotypi, av honom,
förvarad hos mina fastrar, vet jag mig hava sett. Finns kvar? Red anm.) och av ett blitt, men
livligt lynne. Han säges hava varit mycket road av sällskaplighet.
----Min farfar gick ur tiden år 1860, den 31 januari. Hans maka följde honom efter den 2 januari
1865. Båda ligga begravna å Karlskrona stads kyrkogård, några kilometer utanför staden, i en
gemensam familjegrav, där även några av deras avkomlingar vila.
Innan jag går vidare, bör nämnas, att min farfar ägde flera syskon. Dessa voro systrarna
Lena, född år 1785, och Kerstin, född år 1787, samt bröderna Petter, född 1791, och Jacob,
född 1795. Petter ägnade sig, liksom brodern Johan, åt körsnärsyrket och var, åtminstone
senare delen av sitt liv, bosatt i Jönköping. Han var gift med Helena Lindberg, men hade inga
barn. Under en resa, jag såsom sjuårig pilt fick göra tillsammans med mina föräldrar
sommaren 1871 – efter avslutad badsejour i Strömstad togs vägen över Christiania och vidare
per järnväg och med skjuts genom Sverige hem till Blekinge – fick jag, då vi under färden
vilade ut ett par dagar i Jönköping, åtfölja min far vid ett av hans besök hos ”farbror Petter” i
dennes hem. ”Farbror Petter” var då en 80 års man. Han och hans hustru bebodde en mycket
enkel liten vindslägenhet, där han alltjämt syntes utöva sitt yrke. Jag minnes honom som en
liten, mager gubbe, iförd grönt förskinn. Han ägde, trots de många åren, ett livligt sätt, hörde
och såg bra. Gubbens påfallande fina drag och silvervita hår gjorde på mig, så barn jag var, ett
visst intryck. Han var den enda av min farfars syskonkrets, jag vet hava mig sett. Ej långt efter
nämnda besök, i början av år 1873, slutade han sina dagar, i Jönköping.
Den andre av min farfars bröder, Jacob, var handlande i Karlskrona. Han ingick år 1829
äktenskap med Sofia Lovisa von Porath från Alsheda socken i Kronobergs län och synes
samma år hava inflyttat till Karlskrona. Han ägde med henne två barn, sonen Alfred Edvard,
död i unga år, samt dottern Mathilda Elisabeth. Den sistnämnda blev gift med Fabrikören
Georg Rudolf Rosengren från Urshult i Kronobergs län. Detta äktenskap upplöstes sedermera
genom skilsmässa. ”Farbror Jacobs” änka – han avled redan 1854 – vill jag erinra mig hava
sett vid ett tillfälle, då hon under en sommar besökte mina föräldrar å deras lantställe utanför
Karlskrona. Hon var då en äldre, fetlagd dam, som av mig iakttogs endast på behörigt avstånd.
Enligt de förut omtalade släktpapperen torde flera avkomlingar av Petter Gummesson
(min farfars far) leva inom Kronobergs län. Om deras namn och levnadsöden är mig
inget bekant.
Ur "Minnen" av Jarl Ernberg
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Notiser om och av Johan Pattersson ur Carkskrona-Weckoblad 1812-1841
1812
28 juni
Vigde: Körsnären Herr Johan Pettersson och Dygdädla Jungfrun Gustafva
Ehrenberg i Stockholms Storkyrka.
14 okt.
Tillkännagifwande: Respektive Herrskaper tillkännagifwes, härmed att
underteckad, Körsnär från Westerwik kommer att bevista Höstmarknaden härstädesmed alla
sorter moderna Körsnärsarbeten. Mitt logie är uti före detta Albrechtska Huset på
Handtverkaregatan. Johan Pettersson
1815
10 juni
Inpasserade: Körsnären Pettersson med hustru, tvenne barn och lärgosse från
Westerwik.
30 sept.
Gråverk till civilt pris försäljes av Johan Pettersson, Körsnär.
1816
8 febr.
Inpasserade: Buntmakare Pettersson kommande från Wexiö.
-- maj Körsnär Johan Pettersson conserverar Pelserier(?). Boende vid Handtverkaregatan.
1817
7 nov.
Körsnären Pettersson boende vid Handtverkaregatan försäljer Pelsar(?) och
Peliser(?).
1822
4 okt. Tillkännagifwes: att Körsnär Pettersson numera är flyttad till Enkefru Hulténs hus midt
för Storkällaren.
1824
29 sept.
Afled J. Petterssons yngste son Folke August 1 mån. 8 dagar gammal.
20 dec.
Till Salu. Hos Körsnär Pettersson lackerade Mösse – skyggen af
Stockholms tillwerkning, en brukbar Wargskinnspels jemte flere goda Waror till billiga priser.
1826
-- jan. Körsnär Pettersson försäljer kantiga Mösse – skyggen, Bomullswadd och Tränsgaloner.
-- maj Hos Körsnär Pettersson flere sorter moderne (af bästa qualité) Mösseskärmar af
lackerat läder och Stockholms tillverkning, äkta Tränsgaloner af Guld, tvenne sämskade
Renhudar till facilt pris
-- sept.
Körsnären Pettersson uthyr diverse lägenheter i f.d. Lundgrenska gården vid
Stortorget.
1827
25 juli
Uti undertecknads iboende Hus vid Stortorget är, i anseende till inträffade
omständigheter, Handelsbod, Källare, Bodkammare m.m. att hyra vid nästa Mikaeli; äfven ett
gladt Ungkarls-Rum med eller utan möbler.
Joh. Pettersson
Körsnär
8 nov.
Hos Körsnär Pettersson äkta Tränsgaloner af Guld, Bomullswadd, äkta svarta
Kalmuck-Skinn och Svarta Foder m.m. till facila priser.
8 dec. En mest ny Fruntimmers-Pels af Briljantin med Gråverks innerfoder och Mårdbräm med
stor krage till billigt pris hos Körsnär Pettersson.
1828
12 jan.
Hos Körsnär Pettersson större och mindre moderna Möss-Skärmar af lackeradt
läder och Stockholms tillverkning, samt äkta Tränsgaloner af Guld.
2 mars
Hos Körsnär Pettersson i commission Hel- och Kråsgryn malne på Stålkvarn och
af god qualité. De säljas i större och mindre partier till facilt pris.
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-- april
Hos Körsnär Pettersson vid Stortorget, ett Rum med eller utan möbler, på vecka
eller månad, en Handelsbod med därtill hörande bekvämligheter nu genast eller vid nästa
Fardag. På samma ställe uppköpes god oblekt sömtråd.
24 maj
I Körsnär Petterssons Gård vid Torget ett klavér. På samma ställe destillerat
Brännvin till nedsatt pris.
22 sept.
I Körsnär Petterssons Gård vid Torget destilleradt Brännvin till 1 Rdr. 24 sk., 44
sk, 36 sk, och 28 sk per kanna.
19 sept.
Pastor Jutman kallar till husförhör hos Körsnär Pettersson vid Stortorget.
1829
6 jan. Hos Körsnär Pettersson, som nyligen anländt från Stockholm, Uniforms- samt flere
sorter lackerade Mysse-skyggen af Stockholms tillverkning. Bomullswadd och flere sorter
Calmuck-Skinn och Akränner (?) m.m. till facilt pris.
-- mars
Uti Körsnär Petterssons Hus vid Stortorget en Handelsbod med Bodkammare,
Källare och andra bekvämligheter att tillträda vid den 1 nästkommande April. Denna lägenhet
är passande för Näringsidkare och Brännvinsdistillatörer. På samma ställe åstundas en trogen
och beskedlig Piga vid instundande påsk.
11 april
Uti Körsnären Petterssons Hus vid Stortorget fortsätter distilleringen af Brännvin,
och erhålles den kvantitet som Författningarne (?) medgif-- emot (?) 28 á 36 sk kannan; äfven
emottages Brännvin till distillering, som vördsamt averteras.
22 nov.
I Körsnär Petterssons Gård vid Stortorget ett klavér. På samma ställe distillerat
Brännvin till nedsatt pris och ett par gamla men brukbara Fenster (?) för facilt pris till salu.
23 nov.
Kungörelse. I anledning af Körsnären här i staden Mäster Johan Petterssons
ingifne ansökning, att få på en gång till sine Borgenärers förnöjande afstå ägande tillgångar,
varda hans i orten vistande Fordringsägare, jemlikt Rådstufvu-Rättens denna dag fattade
beslut härmed kallade, att måndagen den 30 i denna månad kl. 11 f.m. inför R.R:n sig infinna,
för att sina kraf uppgifva och bestyrka, samt öfver ansökningen meddela yttrande.
Carlskrona Rådhus den 23 nov. 1829
Ex Officio
H.F.Christiersson
4 dec. Tisdagen den 8 dennes kl 3 e.m. behagade Herrar Kreditorerne uti Körsnären
Petterssons konkursmässa till öfverläggning sammankomma uti Petterssons iboende Hus.
1830
25 sept.
Körsnär Pettersson vid Stortorget välbelägna och i alla afseenden i godt stånd
varande fastighet, upptagen till 2500 Rdr.Bco. i Nya Brandförsäkringsverket och afgifterna
deför till fullo betalde, är till salu. Vidare öfverenskommelse träffas med Urmakare Rydberg.
1831
5 mars
Flere sorter distillerat Brännvin hos Körsnär Pettersson. På samma ställe är äfven
en vacker Kappsläde till salu för facilt pris.
31 aug.
Hos Körsnär Pettersson Bomullswadd och svarta Kalmuckskinn m.m. På samma
ställe åstundas köpa en Skjutsäng eller Soffa.
1832
12 mars
Godt distilleradt Brännvin till gångbart pris uti Körsnär Petterssons Hus vid
Stortorget.
-- april
Resp. Publiken tillkännagifves, att undertecknad nu som förr emottager alla
sorters Pelsverk m.m. till conservering för mal och till reparation; äfven finnes på samma
ställe Bomullswadd för facilt pris.
Joh. Pettersson, Körsnär.
5 aug.Inpasserade: Major Wernstedt och Kongl. Hofpredikanten Alm från Jönköping; bo hos
Körsnär Pettersson.
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1833
?
Premier Löjtnant Stålhammar innebor hos Körsnär Pettersson.
?
Hos Körsnär Pettersson är en Wargaskinnspels af unga mörka skinnryggar inlämnad till
försäljning för 50 Rd.Bco. På samma ställe upphandlas gammalt groft linne.
Till salu:
-- juni
Bundtmakaren Pettersson vid Stortorget belägna Hus emot möjligast billiga pris,
och kan hela Köpeskillingen få innestå om så önskas. I brist af antagligt anbud uthyres hela
Gården, att tillträdas i nästa Michaeli efter öfverenskommelse med undertecknad.
A.J. Rydberg, Urmakare.
-- juli En välbelägen Handelsbod med Bodkammare, Källare och Wedbod samt andra
beqvämligheter, äfvensom tvenne glada Ungkarlsrum med eller utan möbler; läget vid
Stortorget att tillträda vid Michaeli, och på det spekulanter ej på ett eller annat sätt må blifva
wilseförda, kunna de direkte anmäla sig hos undertecknad.
J.Pettersson, Körsnär.
?
En vid Stortorget välbelägen Handelsbod med tillhörande beqvämligheter är ledig till
utyrning. Johan Pettersson, Körsnär.
1834
-- jan. En Wälbelägen Handelsbod med Bodkammare, 3 à 4 rum med kök för hushåll eller
ungkarlar, äfvensom ett ensamt rum med brygghus på gården, nu genast eller vid nästa fardag,
hvarom öfverenskommelse kan träffas på stället med Körsnär Pettersson.
-- febr.
En wälbelägen Handelsbod med bodkammare och källare, samt öfvrige
beqvämligheter; äfvensom 3 à 4 mycket ljusa och glada rum med utsigt åt Stortorget, för
hushåll eller ungkarlar är att uthyra vid instundande Påsk hvarom överenskommelse träffas
med Körsnär P:son.
-- april
Resp. Publiken gifves härmed wördsamt tillkänna, att jag är flyttad uti f.d.
Stangenbergska numera Instrumentmakare Jönssons Gård nära Torget och emottager nu som
tillförne alla sorters Pelsverk till conservering och reparation, samt råa skinn till beredning;
äfven förfärdigas mössor och kaschetter för billigt pris.
J.Pettersson. Körsn.
-- maj Tvenne stycken Filfrasbrämer och en dito af Blåräf, något brukade men i godt stånd till
facilt pris hos Körsnär P:son.
22 nov.
Utmärkt vackra Genett- och Kalmuckskinn, äfvensom färdigsydda kra…?
1837
-- juni
Undertecknad emottager, nu som tillförne, alla sorters Pelsvaror, till conservering
för mal under sommaren; äfven förfärdigas moderna sommarmössor af kläde, saffianer och
tyg för facilaste priser.
Joh. Pettersson, Körsnär.
-- juli Oberedde Får- och Lammskinn med ullen på, uppköpes af Bundtmakaren Pettersson vid
Borgmästarebron.
-- nov.
Uniforms-Mössor, Winter- och Sommarmössor, Palantiner och Kragar,
Resväskor, Lappkängor, Fotsäckar att begagna på resor, jemte alla andra Pelswaror för godt
pris, hos J. Pettersson, Bundtmakare.
1838
10 maj
Moderna sommarmössor och kaschetter; äfven emottages alla sorters Pelswerk till
conservering och färgning, hvilka då böra vara inlämnade inom denna månads slut hos Joh.
Pettersson, Bundtmakare.
4 okt. Utpasserade: Körsnären Pettersson till Carlshamn.
1841
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-- okt.
Utpasserade: Körsnär Pettersson med dotter med ångfartyget Gauthiod till
Stockholm.
-- dec.
Moderna Pelswaror såsom Tulubber af Calmuck- och Muskot Skinn, Sibiriska
Lammskinnsfoder, hvita Kaninskinn, Gråverksfoder, wackra Boar och Kragar af Mård,
Genett, Chinchilla m.fl. Sinnsorter, Muffar, wackra Wintermössor, wantar, Slädfällar, nätta
Lappkängor, Resväskor och Restofflor m.m. nu och framgent till billigaste priser hos Johan
Pettersson, Körsnär.
Rättelse Bengt Ehrenberg
I Släktkuriren nr 8, sid 24 insmög sig ett fel, där numera nyblivne ledamoten av släktrådet överläkare Bengt
Ehrenberg angavs vara sonson till överläkaren i Falun Lennart Ehrenberg. Hans farfar var ju rätteligen
Lennarts bror, godsägaren på Wedeby Gustaf Ehrenberg, vilket var grunden till att Bengt visste så mycket om
Wedeby. Släkrkuriren beklagar felaktigheten som nu torde vara tillrättad.

Medlemsavgifter och Föreningsnytt
Medlemsavgiften garanterar information från föreningen
Medlemsavgiften till släktföreningen är facila 50:- för en tre-års period, 1996-99. För de
som ännu ej betalt skall den sättas in på pg nr 484 72 55-9, Ernberg-Ehrenbergska
släktföreningen. I takt med att släkten växer och växer och nya generationer kommer till, och
adress-ändringar inte rapporteras blir det naturligtvis allt svårare och dyrare att hålla reda på och
nå alla inom släkten. Därför kommer fr o m 1997 utskick, kallelser och Släktkuriren i första
hand att sändas bara till dem som betalat medlemsavgift. Om Du så önskar får Du
naturligtvis sätta in, donera ett större belopp.

Ge föreningen en gåva vid födelsedagen
Om Du tycker att Släktföreningen gör någon nytta, 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,men likviditeten ärliten och allt arbete ideellt.

Avlidna
Föreningen önskar upplysningar om alla släktingar som avlidit under perioden 1/9 1996 -- , med
födelsedatum, namn och dödsdag. Använd blanketten.

Nyfödda
Föreningen önskar upplysningar om alla nyfödda i släkten 1/9 1996- , med namn, föräldrar och
födelsedatum. Använd blanketten.
Dagmar Riben har för drygt 10 år sedan framställt släkttavlor, där alla grenar av ErnbergEhrenbergska släktföreningen finns kartlagda in i minsta detalj. För att uppdatera dessa värdefulla släkttavlor för framtiden och hålla dem och släktregistret aktuellt, vore vi tacksamma att
få upplysningar om alla nyfödda inom släkten, alla barn och barnbarn. Vi uppmanar nu i första
hand alla nyblivna föräldrar och mor- och farföräldrar att tänka igenom vilka nyfödda som tillkommit efter 1996, med födelsedatum, fullständigt namn och föräldrarnas namn.
Adressregistret uppdateras med Er hjälp
Det är också 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.
Red.
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