
 
 
 

Edh-släktens förening  
Släktförening för ättlingar till 
Leonard Jonathan och Anne Eugenie Lindström 
www.edh-family.com 
 

Kära släkting!  

Du får detta utskick  eftersom Du tillhör, eller står i nära relation till någon som tillhör, Edhsläkten, 
vilken består av ättlingar till Leonard Jonathan Lindström född 1794 och hans maka Anne Eugenie  född 
1811.  

Egendomen Edh belägen nära Värnamo, vilken en tid på 1800-talet ägdes och beboddes av våra anföräldrar, har 
fått ge namn åt vår släkt och släktförening. Ännu idag finns på Edhs marker den av Leonard Jonathan för släkten 
anordnade gravplatsen Lindekullen, vilken nu är ett skyddat kulturminnesmärke. Du kan få Din gravplats där!   
Den något kryptiska sträng som följer Ditt namn i adressfältet  ovan är Din tabellidentitet i vår Kalender av år 2004 
(ej med för epost-mottagare eller hemsidan). Den lilla ovala bilden av Edhs herrgård  i brevhuvudet  är klippt ur en 
bild av Edh från förr i tiden.  

Läs mer om släkten och föreningen på dessa sidor och/eller besök vår hemsida edh-family.com. Där 
finns ytterligare information, hur Du kan ta kontakt med andra m.m. Som registrerad användare av 
hemsidan har Du möjlighet titta och söka i 2004 års Kalender online.  

Gå med/fortsätt vara med och stöd vår släktförening genom att betala en liten årsavgift enligt 
inbetalningskortet nedan! Samtidigt kan Du beställa någon/några av våra skrifter om vilka Du kan läsa 
på omstående sida. (Det finns även ett  Bankgirokonto: 866-9342.) Var noga med att specificera avsändare 
och vad inbetalningen avser, exempelvis, för vem/vilka medlemsavgiften betalas.   

Engagera Dig i föreningens framtida fortlevnad!  Läs mer på sidan 3!                
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Skrifter Du kan köpa från föreningen 
 

 

Sophies dagbok Tankar, Känslor och Levnadshändelser berättade av Sophie Ekenman, 
född Lindström.  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, 
SEK 80:- (Sverige) eller Du kan hämta gratisexemplar hos kassören. Namnregister med 
sidhänvisning medföljer 

Nytt! Namnregister till  d:o med sidhänvisning, SEK 15:- (8 st A4-ark, vikes till ett häfte i 
A5 att lägga in i kalendern). Portofritt ihop med annat dokument, annars +kuvert/porto 
SEK 10:-  

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

Styrelsen 2014: 
Ordförande Gunilla Wickenberg, Barks väg 12 7tr, 17073 Solna 08 851184 gunilla.wickenberg@bredband.net 
Vice ordförande Ulrika Holmström, Tulegatan 34, 11353 Stockholm 08 6602249 uholmstrom1@hotmail.com 
Sekreterare Katarina Statham, Midskeppsgatan 21, 120 66   08 7203805 katarina.statham@hotmail.com 
Kassör Carl-Gustaf Åman, Kevingeringen 25, n.b., 18250 Danderyd 08 7551669 carl-gustafaaman@swipnet.se 
Ledamo Tedd Soost, Oxenstiernas allé 29, 17463  Sundbyberg 08 282304 tedd@soost.com 
Suppleant Krister Karling, Lövholmsväken 21 3tr, 11765 Stockholm 08 56411623 krister.karling@telia.com 
Suppleant Ylva Holmström, Tulegatan 34, 11353 Stockholm 08 6602249  
Tveka inte! Ta kontakt med någon av oss med Dina idéer/frågor!! 
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Från föreningen 
Du tillhör Edh-släkten, om Du är ättling eller adopterad av ättling till våra anföräldrar, och välkomnas 
därmed till vår släktförening. Även maka/-e till, änka/-ling efter eller förälder till ättling är välkommen 
till föreningen.  Föreningens ändamål  är att stärka familjebanden och värna om vårt kulturarv. 

 

Från verksamheten året som gått :  

° I förra årets utskick efterlyste vi åsikter från medlemmarna om föreningens framtid. På det har jag 
fått 4 svar med önskan om föreningens fortbestånd!  

° Birgitta Demervall har genomfört släktforskning på Henriks (II) förstfödde Charles. Se omstående 
sida ! 

° Analys av 2004 års släktkalender: Den omfattar drygt  3000 namn, varav  drygt 2000 (över 1600 
levande) är ättlingar. Vi har adresser till cirka 1170 i Sverige av vilka nästan 70 ”nöjer sig med e-
post”. 7 (vara i Sverige 3) har anmält ”önskar ej utskick”. För närvarande passerar 15-20 stycken 
varje år 18-årsstrecket. Ett namnregister till boken med sidhänvisning har tagits fram. Detta kan 
Du hämta från hemsidan/facebook för egen utskrift eller beställa via kassören enl. ovan. 

° Cirka 20 exemplar vardera av Bildkavalkaden och Sophies dagbok har distribuerats under 2013. 

° På initativ av Krister Karling har en handfull av oss besökt Kungliga Slottet för en guidad visning av 
bl.a.  François Gerhards porträtt av Drottning Hortense i helfigur, vilken tillsammans med annan 
intressant konst finns i den del av slottet, som normalt inte är öppen för allmänheten.  

Aktuellt 

° På hemsidan och i Facebook-gruppen Edh-släkten kan vi  inbjuda till aktiviteter av intresse mellan 
årsutskicken. Förslag mottas tacksamt! Besök hemsidan då och då! 

° Vilka är vi ? Kan Du hjälpa till: Vår senaste kalender är från 2004 och adresslistan för utskick bygger 
nästan helt på denna. Under senaste tioårsperioden torde 150-200 släktingar tillkommit. För att 
hantera tillägg/ändringar till kalendern krävs att många hjälps åt att kartlägga händelser i släktens 
grenar, kan Du ta på Dig ansvaret för en mindre del av släktträdet ?  

° Det finns nya möjligheter att med hjälp av DNA hitta ‘okända släktingar’. Plan ? 

° Adresslistan : Årliga utskicket ger vanligen 50-70 returer på grund av att adressaten flyttat. Hjälp 
oss genom att meddela adressändring!   Eller, om Du inte redan gjort det, meddela att  Du nöjer 
Dig med att ta emot utskicket per e-post jämte Din e-postadress. 

° Hemsidan: Språkkunnig  hjälp efterlyses för översättning till franska, (spanska? ... ?).  

° Arkivering : Vi har (utan framgång) sökt plats för arkivering av vår ihopsamlade dokumentation om 
släkten och släktföreningens verksamhet. Vi söker någon som kan ställa upp som arkivarie. Finns 
ingen må vi i vända oss till  aktuellt landsarkiv. 

° Nästa år, 2015, är det dags för  släktmöte/årsmöte igen. Tid och plats ej bestämda men preliminärt 
blir det Stockholm i september. Idéer om plats och innehåll mottages tacksamt. 

Vill och kan Du hjälpa till på någon av punkterna ovan? Kontakta någon i styrelsen! 
 
Solna i mars 2014  /  Styrelsen för Edh-släktens förening                            
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Detta år uppmärksammar vi 

Ännu en släktgren efter Henriks son Charles Henrik Leonard 
För några år sedan fanns ett antal familjer, som utan relation till Edh-släktens förening betraktade sig 
som ättlingar till Henrik Lindström. De hade en del handlingar i sin ägo som styrkte detta förhållande. 

Genom hemsidan har vi sedan fått kontakt, ättlingar Bo Bertilsson och Birgitta Demervall 
(barnbarnsbarnsbarn till Henrik) har genomfört genuin släktforskning och vi har god täckning för  
följande historia enligt Birgitta Demervall: 
 
Henrik kommer till Kristianstads garnisonsförsamling, Wendes Artilleriregemente 28/8 1853 och befinner sig där till 
1857, då han som underlöjtnant blir elev vid högre artilleriläroverket i Stockholm. Under den här perioden i 
Kristianstad träffar han Freja Charlotta Gjertsson, vilket är en mycket ung kvinna, född 2/11 1838, och tycke uppstår. 
Frejas far är 1:e konstapel (korpral) Carl Magnusson Gjertsson och moderns namn är Charlotta Amalia. 
 
Freja blir med barn, vilket under den här tiden är brottsligt innan man är gift, s.k. lönskaläge och belagt med böter. 
Henrik arrangerar troligen en privat uppgörelse för att undvika boten, och tar med Freja till Stockholm där hon föder 
hans barn den 30/11 1857, barnet döps till Charles Henrik Leonard den 6/12 samma år. Enligt födelseboken i 
Hedvig Eleonoras församling står båda föräldrarna som okända, vilket man hade rätt till att få vara, den enda 
anvisning som finns är att moder är 19 år vid tidpunkten, vilket stämmer väl med Frejas ålder. Födseln sker på Lilla 
Humlegårdsgatan 10 och barnmorska är Carolina Jansson. 
 
Freja återvänder aldrig till Kristianstad och sin familj, antagligen är det hon gjort alldeles för skamfyllt, och hon 
försörjer sig livet ut som sömmerska och mamsell i olika familjer. Hon gifter sig aldrig och får inga fler barn. 
 
Henrik fortsätter sina studier i Stockholm till 1861, då han blir underlöjtnant på Gotlands Nationalberväring och 
senare Löjtnant år 1862. Han fosterhemsplacerar Charles, därav den mycket stora summan på ”tiotusen kronor” 
som, enligt  Sophies minnesanteckningar, Henrik förstört ”dels i Stockholm och dels i Kristianstad”. Det vanligaste 
var att ett barn kom till ett hem i en angränsande församling, och i det här fallet tror jag att barnet kom till Kristina 
Lejon nämnd i Sophies anteckningar och som jag tror bor ganska nära Edh. Kristina verkar ju veta ganska väl när 
Henrik kommer på besök och ser ut att kunna ta sig till gården ganska obehindrat. Sophie minns när den stora, 
långa och starka kvinnan kommer till Edh för första gången 1862. Hon skriver: 
 
” Hon hette Kristina Lejon och hade med sig en ett par års gosse som hon sade Henrik var pappa till”. 
 
Det barn hon kommer med är min farfars far, och han är vid den här tiden ca 4,5 år, (Sophie har antagligen fel 
angående barnets ålder, anteckningarna är ju gjorda vid en ålder av 57 år). Läser man vidare i det Sophie skriver, 

så återkommer K. Lejon år 1864 och vill nu inte fortsätta att fostra barnet längre, det 
ljumma intresset för barnet tror jag beror på att det endast är en affärsuppgörelse. 
Henrik och Johanna, som gift sig 
1862, tar sig an Charles och han 
följer med till Gotland och lever med 
familjen, men han hade det säkert 
inte lätt, precis som Sophie skriver: 
 
”men det antogs så som en säkerhet 
att Charles, så hette pojken, skulle få 
många svåra stunder i livet”.  
 

Det förefaller som det ändå gick hyfsat för honom i livet. Han 
utbildade sig till guldsmed i Frankrike, tog sig namnet 
Jansson och drev under många år sin verksamhet i 
Stockholm. Han avled i januari år 1933.  Vi räknar f.n. in ett 
tjugotal ättlingar i denna släktgren. 

Charles’ dotter Iréne Lovisa (1887-1986) var skådespelare i 
början av 1900-talet och hade en tid en uppmärksammad 
relation med Gösta Ekman d.ä.  

Varför denna släktgren inte kom ned i 2004 års kalender kan vi bara spekulera i. 
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