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Kära släkting!  

Enligt våra noteringar tillhör Du Edh
släktförening. 2021 var det 75 år sedan 
upp firandet till i år. Du inbjudes till ett 
(2022). Inbjudan till släktmötet är bifogad nedan

Det här brevet skickas till alla släktingar i Sverige över 18 år vi 
Har Du någon i Din närhet som borde men in
kontaktinfo nedan).  

Vad är Edh-släkten? 

Många av er har tidigare varit medlemmar i släktföreningen eller hört berättas av 
Edh-släkten är, men för dem som inte har det:

, utskick ej föreningsmedlemmar mars 2022  

 

Leonard Jonathan och Anne Eugenie Lindström 

noteringar tillhör Du Edh-släkten och är därmed berättigad till medlemskap i vår 
sedan föreningen startades, men på grund av pandemin har vi skjutit 
till ett släktmöte som skall äga rum i Göteborg den 10

Inbjudan till släktmötet är bifogad nedan men först litet allmänt om släkten

skickas till alla släktingar i Sverige över 18 år vi har i våra register 
Har Du någon i Din närhet som borde men inte fått detta brev, meddela någon i Styrelsen (se 

Många av er har tidigare varit medlemmar i släktföreningen eller hört berättas av 
, men för dem som inte har det: 

Edh är namnet på en herrgård i Småland nära Värnamo
namnet åt vår släkt. Anfäderna, Leonard Jonathan Lindström f. 
1794 och hans maka Anne Eugenie f. Gonon 1811
stora familj ett antal år i mitten 1800-talet.
och utvecklas i betydande grad under Leonard Jonathans ledning. 

 

På Edhs ägor låter Leonard Jonathan anlägga en naturskön 
gravplats – Lindekullen – åt sig och sina efterkommande. 
Du, som tillhörande Edh-släkten, få Din sista vila. 
idag registrerad som ett kyrkligt kulturminne.

 
  
Redan i slutet av 1800-talet visar ättlingar ett släktintresse och en 
första kalender ”Tafla över Edh-slägten” tas
flera, den senaste från 2004 innehåller över 3000 namn och
största källan, om än ofullständig, till vår kunskap om vilka som 
tillhör släkten. 

 
 

(2004 års släktkalender, en bok på ca 470 sidor, kan Du få från
portokostnad eller hämta enl. överenskommelse hos styrelsemedlem.
kalendern med vissa tillägg finns upplagda på vår hemsida, skyddade delen.
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År 1946 är släktmedlemmarna över 
femhundra. Släktföreningen 
konstitueras 1 juni vid en festmiddag 
på Hasselbacken, Stockholm.  Drygt 
150 släktingar deltar.  

Syftet med föreningen är att stärka 
släktbanden genom att värna vår 
historia, ordna släktmöten, hålla liv i 
släktkalendern m.m.  

Vi har en hemsida på internet och 
en sluten Facebook-grupp för 
spridning av släktinformation, se 
nedan.  
 

Besök hemsidan för att få veta mer om Edh-släkten och vår förening! 
 
 

Om hemsida och facebook-grupp 
Hemsida på internet, https://www.edh-family.com, här finns för oss släktingar en hel del att hämta i 
form av historisk information och nyheter efter hand. Info som inte bör göras tillgänglig för alla är 
upplagd på skyddade sidor som Du måste logga in för att se.  

 Registrera Dina inloggningsuppgifter så Du får tillgång till våra skyddade sidor! Klicka på  ‘Skapa 
inloggning’  längst ner i menykolumnen till vänster på en sida. Registrera Dina data på skärmbilden 
som då visas. Menyval ‘För föreningsmedlemmar’ kan ge Dig ledning om det behövs.  

När en administratör godkänt Dina uppgifter kan Du nu logga in för att komma åt den skyddade 
informationen!  

Facebookgrupp Edh-släkten, är en sluten grupp för dem som använder Facebook. I Facebook kan Du 
själv leta upp grupp Edh-släkten och begära att få gå med. Alternativt kan Du kontakta någon i gruppen 
för att bli inbjuden. En administratör godkänner Din begäran och du kan därefter se gjorda inlägg och 
skapa egna. 

Föreningsinformation 

Tveka inte att kontakta någon i styrelsen med frågor och idéer rörande vår verksamhet. Skriv, ring, 
mejla! 

Medlemsavgift 50:-/år erlägges med 150:- vart tredje år. Nästa gång är 2023. 

Styrelsen  

Ordförande Gunilla Wickenberg, Barks väg 12 7tr, 17073 Solna 070 567 4447 gunilla.wickenberg@bredband.net 
Kassör Lars Thomasson, Skogsgatan 15, 15244 Södertälje   076 423 9313 lgthomasson@gmail.com 
Sekreterare Ingrid Thomasson, Strindbergsv. 12A, 15231 Södertälje 073 954 1697 Ingrid.thson@gmail.com 
Ledamot Julia Lindholm, Rondellen 4 4tr, 17671 Järfälla 070 734 4604 juliakl78@gmail.com 
Arkivansvarig Ingela Örtendahl, Skyttelgatan 21 lgh 1103, 75342 Uppsala 070 642 8371 ingela.ortendahl@gmail.com 
Suppleant Katarina Statham, Näsbychaussén 60A-1001, 29136 Kristianstad 070 221 1895 katarina.statham@hotmail.com 
 

Bankgiro : 866-9392 Edh-släktens förening  

 

Solna i mars 2022 /Styrelsen för Edh-släktens förening gm Gunilla Wickenberg 
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2021 fyllde Edh-släktens förening 75 år och det 

ska nu, något försenat firas! Vi inbjuder därför 

alla släktingar med familjer till Göteborg för 

föreningens årsmöte, fest och utflykt till 

Marstrand med den klassiska ångbåten 

Bohuslän. 
Värdar för släktmötet är denna gång Eugenie 

Lindströms släktgren. 

Eugenie föddes 1839 i St Petersburg som nr 7 i 

syskonskaran. Hon gifte sig så småningom med 

skotskättlingen Fabian Ouchterlony och reste med 

honom till Kina innan de slog sig ner i Marstrand där 

Fabian blev lotslöjtnant och chef för Marstrands 

lotsfördelning. 

Mer om deras spännande och kärleksfulla liv under 

middagen och utflykten till Marstrand! 

 
Edh-släktens förening 
f. 1 juni 1946 
 
E-post:  
info@edh-family.com 
 
Webb: 
edh-family.com 
 

Inbjudan till släktmöte 
Göteborg/Marstrand 10-11 sept 2022 
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Program 

Lördag 10 september samlas vi kl. 12 utanför Clarion Hotel 
Post vid Drottningtorget i Göteborg. En abonnerad buss tar 
oss med till Östra Kyrkogården, där vi tar en promenad till 
Fabians och Eugenies familjegrav och lägger ner en krans. 
Bussen tar oss sedan vidare genom stan till hotell Waterfront 
nära Älvsborgsbron. En eftermiddagsfika serveras före 
föreningens årsmöte som planeras äga rum kl. 15-17.    

Klockan 18 blir det sedan välkomstskål och mingel före 

festmiddagen med tal och underhållning. Det blir en 3-rätters 

meny med fisk som huvudrätt, naturligtvis finns det 

alternativ för vegetarianer och allergiker. 

 

Söndag 11 september avgår S/S Bohuslän vid niotiden från 

Klippans färjeläge för stilfull färd till Marstrand. Turen tar ca 

2,5 timmar och under färden ges information om kusten vi 

passerar. 

Väl framme i Marstrand tittar vi på huset där Eugenie och 

Fabian bodde och får höra lite Marstrandshistoria. På resan 

tillbaka serveras en måltid där ångbåtsbiffen bytts ut mot 

traditionsenliga Biff à la Lindström, återigen med alternativ 

för vegetarianer/allergiker. Kl. 17 är vi tillbaka i Göteborg. 
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Boende i Göteborg 
Vill Du/ni övernatta på hotell Waterfront där årsmötet och middagen kommer att vara erbjuds vi 15% rabatt på 
priset, men det finns förstås också många andra möjligheter till boende i och omkring Göteborg. 
För bokning på Waterfront: Tel. 031-720 22 00, ange kod event 15 för och bokningsnummer 2143GR000868. 
Boka i god tid för att vara säker på att få rum. 
 
Kostnader 
Föreningen sponsrar största delen av priset för middagen och utflykten till Marstrand. Så Du betalar endast per 
deltagare över 12 år 200 kr för middagen + 200 kr för utflykten med s/s Bohuslän inkl. måltid. Barn 12 år och yngre 
kan deltaga utan kostnad. 
 
Anmälan till släktmötet 10-11 september 2022 

Fyll för hela familjen i nedanstående blankett och posta till Edh-släktens förening c/o Lars Thomasson, 

Skogsgatan 15 lgh 1402, 152 44 Södertälje. Markera noga vad var och en planerar vara med på och dennes 
eventuella kostrestriktioner. 
Alternativ: 

- skapa ett epost-meddelande med all info i blanketten och mejla till epost-adress: edh75aar@edh-family.com 
- be per epost till edh75aar@edh-family.com om en förlaga till blanketten (Word) som Du kan fylla i på din 

dator och returnera. 
____________________________________________________________________________________________ 

 

 
Namn  

Buss 

Lördag 

Fören.-

mötet 

 
Middag 

Utflykt 

Marstr 

Hens kost får INTE innehålla – 

exempel: kött, fisk, gluten, laktos… 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
…………………………… 

E-postadress       

 

      

Mobil/Telefon       

 

      

Medföljande partner/familjemedlem       
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Barn Ålder     
 

 

 
…. 
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…. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
…… 

 

Tot antal > 12 år  
    

..…  +  
 
….. 

 
= ….  * 200:- 

 

För aktiviteter vi anmält oss till betalar jag …………. kronor till  
bankgiro 866-9392 (Edh-släktens förening) senast 2022-06-01.  
Ange Edh75 och Ditt namn i meddelandefältet. 
 

 

 

 


