
 
 
 

Edh-släktens förening  
Släktförening för ättlingar till 
Leonard Jonathan och Anne Eugenie Lindström 
www.edh-family.com 
 
Kära släktingar! Här kommer nu årets uskick. 
Som ättling, eller adopterad av ättling, till Leonard Jonathan Lindström född 1794 och hans maka Anne 
Eugenie  född 1811  tillhör Du Edh-släkten och välkomnas till vår släktförening. Även maka/-e till, 
änka/-ling efter eller förälder till ättling är välkommen till föreningen. Vår förening representerar ett 
stort kulturellt intresse vilket vi behöver vara många som hjälps åt att vårda. I slutet av detta 
dokument beskrivs hur Du betalar årsavgift för att bli/fortsätter vara medlem i Edh-släktens förening. 
 
Läs mer, vi vill veta vad Du tycker! 
 
Ändamålet med Edh-släktens förening, som bildades 1946, är att stärka familjebanden och värna 
vårt kulturarv. Så: 

Ett utskick med aktuell information görs en gång om året till alla släktmedlemmar över 18 år vi har 
adressen till.  (Detta är årets)  

Släktmöte med fest anordnas vart tredje år, i samband med detta hålls årsmöte för föreningen där 
styrelse för kommande treårsperiod väljs. Nästa planeras till år 2015, plats ej bestämd. 

En släktkalender har givits ut ett par gånger, den senaste är från 2004. Denna är på 470 sidor och 
omfattar drygt 2000 släktmedlemmar. Om möjligheten till ny upplaga, se nedan. 

En viss släktforskning, främst med tyngdpunkt på vår anmoders, Anne Eugenie’s, rötter, pågår 
ännu. (Är Du månne barnbarn..barnbarnsbarn till Napoleon eller Josephine de Beauharnais? Läs på 
sista sidan!) 

Vi har en hemsida på internet med adressen  www.edh-family.com och en grupp på facebook Edh-
släkten för att förenkla spridning av information  och kommunikationen mellan 
släktmedlemmarna.    

Hänt sen senast 
I september 2012 avhölls stadgeenligt släktmöte i Värnamo. Vi hade sedvanliga 
årsmötesförhandlingar, intog en god och trevlig middag på lördagskvällen, gjorde traditionsenlig 
utflykt till Edh och Lindekullen på söndagsförmiddagen följd av avslutande lunch med (naturligtvis) 
Biff à la Lindström. Drygt 30 föreningsmedlemmar deltog. 

Krister K har tagit fram en nyutgåva av  ’Historisk bildkavalkad’ och en utgåva av ’Sophies dagbok’ 
vilka kan erhållas till självkostnadspris (se nedan). 

Hemsidan, Edh-family.com,  har vidareutvecklats och en grupp på facebook, Edh-släkten, har 
skapats.  

VGV 



 

Skrifter Du kan köpa från föreningen 

 

 

Sophies dagbok Tankar, Känslor och Levnadshändelser berättade av Sophie Ekenman, 
född Lindström. Ny. Krister Karling har sett till att den renskrivits  och tryckts i ett antal 
exemplar. Ett fantastiskt dokument bl.a. om livet på Edh under Sophies uppväxt. Kan 
köpas för självkostnadspris (inklusive porto i Sverige) SEK 120:- 

 

Historisk kavalkad föreligger nu i nytryck. Finns även att bese på hemsidan med 
engelsk och fransk text. Historia med färgbilder om våra anföräldrar. Kan köpas till 
självkostnadspris (inklusive porto i Sverige) SEK 130:- 

 

 

Släktkalendern 2004 finns i restupplaga och slumpas nu för cirka 
distributionskostnaden: 1 ex för SEK 80:-, 2 ex för SEK 100:- eller Du kan hämta 
gratisexemplar hos kassören. 

 
För att rekvirera någon av ovanstående, sätt in priset på Edh-släktens plus-  eller bankgiro (se nedan), 
beskriv noga vad betalningen avser och den adress till vilken den ska skickas. Beroende av efterfrågan 
kan det dröja litet innan Du får Ditt exemplar. Du kan ringa till kassören och fråga om status.  

  

Föreningen framtid 
Utskicken till alla?  Edh-släkten växer i accelererat tempo. Arbetet med att hålla en adresslista för 
denna typ av utskick är inte oväsentlig. Ett utskick till alla, som vi gör en gång om året, består av över 
1100 eBrev. Vi får 50-60 returer varje gång på grund av att adressaten flyttat, vi gör vad vi kan för att 
leta upp dem,  men ett mindre antal tappas ändå alltid varje gång. Våra släktingar i utlandet har inte 
erhållit något utskick på flera år.  

Släktmöten? Antalet som kommer till släktmötena blir färre för varje gång. Vilken form ska vi ha? 

Ny utgåva av släktboken?  Att lägga upp släktmedlemmarna enligt släktboken 2004 i en databas 
tillgänglig på internet är görligt, men att åstadkomma en uppdatering av denna med nytillskott är ett 
större projekt som kräver engagemang av många.  

Jobba för föreningen? Vid årsmötet i Värnamo visade det sig svårt att få ihop en styrelse till nuvarande 
period. Vi tror att det finns många villiga entusiaster i vår skara vilka vi bara inte känner till. Är Du en 
av dem eller känner till någon - hör av Dig! I förlängningen av detta: 

 Bör föreningen läggas ner? (detta tar ett antal år)  

 

Vi vill väldigt gärna veta Din åsikt. Vad är värdefullt för Dig? Ring, mejla, 
skriv till styrelsen!  



 

Besök vår hemsida edh-family.com!  Där finns formulär för att via epost kontakta 
styrelsemedlem (plus ett antal andra). Där kan också finnas nyare information om vad som är på gång i 
föreningen.  Aktuellt just nu är en förfrågan om intresse att se TV-serien om franska revolutionen – 
Revolutionens Nätter – som gavs sommaren 1989 och nu finns på Kungliga Biblioteket, Stockholm.   
 
Ta emot meddelanden från föreningen via e-post?  (Om Du inte redan gjort det) meddela 
styrelsen Din mejladress, så kan vi enkelt förse Dig med föreningsnyheter mellan varven. Meddela 
också om Du nöjer Dig med årsutskicket via e-post.   
 
 

Gå med/fortsätt vara med och stödja föreningen genom att betala årsavgiften SEK 75:- till Edh-
släktens förening:  Plusgiro konto: 256799-8  Bankgirokonto: 866-9342 

Var noga med att specificera avsändare och vad inbetalningen avser!  
 
 
Styrelsen 2013: 
 
Ordförande 
Vice ordförande 
Sekreterare 
Kassör 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 

Gunilla Wickenberg, Barks väg 12 7tr, 17073 Solna  
Ulrika Holmström, Tulegatan 34, 11353 Stockholm 
Katarina Statham, Midskeppsgatan 21, 120 66  Stockholm 
Carl-Gustaf Åman, Kevingeringen 25, n.b., 18250 Danderyd 
Tedd Soost, Oxenstiernas allé 29, 17463  Sundbyberg 
Krister Karling, Lövholmsväken 21 3tr, 11765 Stockholm 
Ylva Holmström, Tulegatan 34, 11353 Stockholm 
 

08 851184  
08 6602249         
08 7203805 
08 7551669 
08 6340331 
08 56411623 
08 6602249 

gunilla.wickenberg@bredband.net 
uholmstrom1@hotmail.com 
katarina.statham@hotmail.com  
carl-gustafaaman@swipnet.se 
 teddan@soost.com 
krister.karling@telia.com 
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     VGV – läs även på baksidan 
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Inte bara en skröna? 
En sammanfattning av dagens fakta bakom ’skrönan’ om att vi är ättlingar till Josephine de 
Beauharnais eller t.o.m. Napoleon: 

- Anne Eugenie, vet vi, adopterades av paret Gonon 1811. Adoptionsdagen sattes = 
födelsedagen fast hon nog föddes något år tidigare.  

- Lars Eek (VIII B7) vistades ett år i Paris under perioden 1917-1924 som sekreterare  åt ledaren  
för Teosofiska rörelsens amerikanska gren, Madame Katherine Tingley. I denna befattning hade 
han god tillgång till bibliotek och arkiv och passade på att forska i Anne Eugenies rötter med 
resultat enl nedan. 

-  Hortense, dotter till Josephine d.B.  och då drottning av Holland gift med Napoleons bror Louis, 
födde utom äktenskapet vid tiden för vår anmoders förmodade födelse en dotter som döptes 
till Anne Eugenie och som placerades på barnhem för undvikande av skandal (hörsägen). 
Napoleon själv lär ha varit närvarande vid dopet. 

- Hortense skiljer sig 1810 och  föder i oktober 1811 en son med sin älskare Charles de Flahaut, 
adjutant, sedermera general hos Napoleon (faktum) 

- Lars Eek antar att Charles de Flahaut också är far till bortadopterade Anne Eugenie, men det 
behöver inte vara så. Vi vet att Napoleon själv var mycket förtjust i Hortense och tillfällen 
saknades inte till en romans med dem emellan.  

- Efter Napoleons fall hamnade Hortense så småningom på slottet Arenberg i Thurgau, Schweiz. 

- (Vår) Anne Eugenie hamnade som vi vet i St Petersburg där hon ca 19 år gammal träffade och 
sedermera gifte sig med Jonathan Leonard Lindström. 

- Det lär finnas korrespondens mellan Arenberg och Ann Eugenie.  (hörsägen) 

Vi saknar bevis för att 1: Hortense verkligen födde en dotter kring 1810 och 2: Anne Eugenie som 
adopterades av paret Gonon är just denna dotter -- men ingenting i historien talar emot detta. Man 
frapperas också av likheten i utseende mellan  Anne Eugenie och Hortense. 

Du kan läsa mer om detta i nyutgåvan av Historisk Kavalkad 
  

 

 

 


