
Kära medlem 
En dikt av Tomas 
Tranströmer får vara 
inledning denna gång. Hans 
verk kommer att leva länge 
fast han själv är borta. 

MINNENA SER MIG                                                                           
ur Det vilda torget 1983  

En junimorgon då det är för 
tidigt att vakna men för 
sent att somna om. 

Jag måste ut i grönskan 
som är fullsatt av minnen, 
och de följer mig med 
blicken. 

De syns inte, de smälter 
helt ihop med bakgrunden, 
perfekta kameleonter. 

Jag är så nära att jag hör 
dem andas fast fågelsången 
är bedövande 
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Styrelsen har försökt hitta en 
lokal lämplig för släktmötes-
förhandlingarna liksom för 
föredrag och därefter en triv-
sam middag där vi inte 
behövde laga mat eller städa 
själva. Kravet på en lokal, som 
är relativt lätt att ta sig till, även 
med kollektivtrafik, fanns också 
med. Vi hade även planer på 
att kunna besöka Årby och inta 
middag i Uppsala. Men till 
Jürgens Schildts och Anna 
Kruus´ Årby fick vi emellertid 
inte komma, nuvarande ägare 
släpper inte in några besökare 
dit. Valet föll till slut på 
Mornington hotell, där vi 
kunde hyra konferenslokal och 
få vår middag. Dit hittar också 
de medlemmar som kommit till 
föreningens höstmingel. Vi 
insåg att släktmötet skulle bli 
dyrare för alla än det varit 
tidigare. Säkert har någon av er 
ett tips på lämplig lokal för 
nästa släktmöte. Styrelsen tar 
tacksamt emot det. 

Själva släktmötes-
förhandlingarna sköttes 
stadgeenligt av ordförande 
Annika. Föreningens 

verksamhetsberättelse och det 
ekonomiska bokslutet fanns 
tillgängligt för alla. 
Skattmästare Johan kunde inte 
delta, han befann sig i New 
York på en arbetsresa.  

Då sekreterare Sara var sjuk, 
var styrelsens representanter 
Annika och Ulrika. Efter att 
föreningens ekonomi redovisats 
föreslog Gunilla att den skuld 
till Johan på 8.501 kr, som 
föreningen har enligt bokslutet, 
skall lösas. Enligt redovisningen 
finns medel till detta. Mötet 
beslutade enligt förslaget. 
Medlemsavgiften blir 
oförändrat 150 kr. 

Så till den nya styrelsens 
sammansättning: Annika fick 
fortsatt förtroende som vår 
ordförande, Ulrika och Sara 
kvarstår,  Johannes ersätter 
Marie-Louise som suppleant 
och ny ordinarie styrelse-
ledamot blev Christina Schildt 
Zachrisson. Styrelsens avsikt är 
att fortsatt ha ett arrangemang 
varje vår och mingel på 
Mornington hotell på hösten 
och att medlemsbladet utges en 

z Släktmötet den 11 april z 
 I kommande nummer av Arte et Marte finns mötet återberättat 
i stora drag. Vad som inte står där är hur det kom sig att 
släktmötet hölls på Mornington hotell. 

MELLAN SKÖLDARNA
N R  2 8  -  J U N I  2 0 1 5
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gång årligen. Som alltid är förslag på lämpliga verksamheter mycket välkomna, likaså artiklar och andra 
bidrag till Mellan sköldarna. 

Den förnyade hemsidan förevisades och vi besåg alla bilder, som Johan lagt in där.  

Det föredrag, som Björn Axel Johansson därefter höll, passade perfekt för en släktförening och det var inte 
utan att tankarna hos en och annan gick till gamla fotoalbum hemma i bokhyllan. 

Vi förflyttade oss en trappa upp och fick glas med bubbel i handen och kunde småningom leta oss fram 
till våra bordsplaceringar, som Gunilla tänkt ut åt oss. Från Finland hade vi glädjande nog som gäster 
Tiina Schildt, huvudmannens syster och hennes kusin Liisa Kajaste. De allra yngsta deltagarna, Evas och 
Martins småflickor, sprang runt oss som härliga änglatroll. Vi åt, drack och samtalade allt livligare. 
Schildtska släktföreningens trettionde år avslutades i bästa stämning.

Släktmötets deltagare församlade på Hotel Mornington



Som bekant var Umeå en av Europas kulturhuvudstäder förra året. För många Schildtar är Umeå inte 
vilken stad som helst utan en plats där vi har gamla rötter. 

I sin bok Schildtar i Västerbotten skildrar Hans Widding hur Johan Peter Schildt år 1762 efter att ha 
deltagit i det sjuåriga kriget nere i Pommern, kunde köpa sig en fänriksbeställning vid Västerbottens 
regemente. Han kunde då föra sin hustru Christina Elisabeth från Rügen till det nyanlagda 
officersbostället Johannesberg i trakten av Kalix. Deras ättlingar kom i några generationer att ingå som 
officerare i det svenska indelningsverket. 

Mot mitten av 1800-talet, då Sverige börjat resa sig ur krig och fattigdom, inleddes en fredlig tid, då män 
och kvinnor alltmer efterfrågades i nya civila yrken. Många unga begav sig från landsbygden till städerna 
och Umeå blev den stad dit flera Schildtar sökte sig. Några av dem följde traditionen och blev officerare 
vid Västerbottens regemente, medan de flesta valde andra yrken som jurister, läkare, apotekare och 
handelsmän. 

Umeås historia går långt tillbaka och är fast knuten till älven. Det var älven som styrde människornas liv, 
allt efter årstiderna. Det var vid älven som de första människorna fann sina boplatser, i älven fanns laxen, 
som blev en begärlig handelsvara. Med älvens vatten flottades timmer ut till kusten för bearbetning och 
vid älvens forsar utvinns vattenkraften. 

Redan under medeltiden växte handelsplatser fram där de stora norrlandsälvarna mynnar i Bottniska 
viken. År 1588 planerade kung Johan III att grunda en stad vid Backen någon   halvmil uppströms från 
nuvarande Umeå. Av detta blev dock inget, men 1622, under Gustaf  II Adolfs tid, utfärdades 
stadsprivilegier för Umeå vid stadens nuvarande plats och några år därefter, 1646, blev Umeå 
residensstad, innebärande att en landshövding tillsattes att företräda kungamakten i Västerbotten, som 
då omfattade hela Norrland. Länge förblev Umeå dock en liten stad, handeln hämmades av det s.k. 
Bottniska handelstvånget och stadens utveckling kom igång först vid mitten av 1800-talet, när 
trävaruhandel och träindustri började ta fart. 

Närheten till Ryssland och de återkommande krigen med det stora grannlandet har under århundradena 
gripit in i stadens öden. Åren 1714 och 1720, under det stora nordiska kriget, brändes Umeå av ryssarna 
och i slutskedet av det finsk-ryska kriget 1808-1809 förekom flera drabbningar i staden och dess närhet. 
Då fick Umeåborna också härbärgera en del av krigets offer, flyktingar och sårade, en nog så betungande 
uppgift för en stadsbefolkning på omkring tusen personer. Med krigets slut kom en hård fred och 
småningom började krigets sår att läkas. Vid mitten av 1800-talet beräknas befolkningen ha uppgått till 
1.500 personer och år 1900 till 3.833. Vid den tiden hade Umeå börjat få sin karaktär av skol- och 
ämbetsmanna- stad med två regementen, Västerbottens regemente I 20 och Norrlands dragoner K 4. 

En dramatisk och väl känd händelse inträffade midsommaren 1888, då Umeå drabbades av en 
förödande stadsbrand, som beräknas ha förstört tre fjärdedelar av staden. Samma öde drabbade märkligt 
nog samma dag även Sundsvall. Båda städerna byggdes snart upp. Med stöd av en blomstrande 
träindustri kunde man i Sundsvall kosta på sig att bygga en ståtlig stenstad, medan man i Umeå 
återuppbyggde sin stad med anspråkslösa, men välproportionerade trähus. Och nu med breda 
brandskyddande gator kantade av björkar, numera 3.000 stycken, därav tillnamnet Björkarnas stad. 

Sedan gammalt hade Umeå varit en rätt betydande hamnstad med både person- och godstrafik. Men 
genom den pågående landhöjningen hade älven i början av 1900-talet grundats upp så mycket att staden 
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1922 valde att bygga en uthamn i Holmsund, några mil österut vid älvens utlopp i Bottenviken. Därmed 
förlorade staden sin mesta handelssjöfart. 

Mellan Umeå och staden Vasa i Finland är Bottniska viken som smalast och dessutom grund. Så grund 
att isen under krigsvintrarna under 1940-talet lade sig över den och gjorde det möjligt att med lastbilar 
sända krigshjälp över isen till Finland.Det har även påståtts att man genom landhöjningen om ett antal 
hundra år kan komma att färdas över Kvarken till finska Österbotten på torra land, något som dock 
återstår att se… 

Genom utbyggnaden av landets stambanor och småningom även den Norra blev det betydligt enklare att 
färdas den långa vägen till Norrland. Numera kan resenärer välja mellan tåget, ta bilen eller inrikesflyget 
och landa vid Alviks flygplats. Man kan även använda sig av den omtalade Botniabanan.       

Under 1900-talet berikades Umeå med flera viktiga institutioner som folkskoleseminarium, yrkesskolor 
av olika slag, länsbibliotek och länsmuseum. Hovrätten för övre Norrland förlades till Umeå och som 
följd av utbyggnaden av vattenkraft i älvarna även Nedre Norrbygdens vattendomstol. Stadens lasarett 
byggdes ut till ett centrallasarett, som nu utgör basen till Norrlands universitetssjukhus NUS. 

Stadens karaktär av skolstad grundlades dock redan på 1800-talet. Student kunde man, som min farfar 
Evert William, bli i Umeå år 1885. Långt senare, 1948, då jag tog studenten vid Umeå högre allmänna 
läroverk, hade Umeå en befolkning på 17.000. När min årskull 1998 möttes till 50-årsjubileum berättade 
man att det då fanns lika många studenter vid stadens universitet. 

Umeå universitet invigdes 1965 och det är med universitet som den lugna småstaden förvandlats till en 
expansiv liten storstad, där påfallande många radikala studenter samsas med stadens borgare. Från en 
försiktig början har universitetet utvidgats med allt flera fakulteter. Bland de senast tillkomna är 
designhögskola, handelshögskola och en avdelning av Sveriges Lantbruksuniversitet. Antalet studenter är 
idag 36 700.     

Storgatan ca 1900, huset längst till höger Conrad Schildts. Från Göran Westerlunds 
vykortssamling från gamla Umeå



Universitetet har medfört en kraftfull utveckling för både staden och dess omland och givit stimulans till 
näringsliv och kultur. Ett exempel är Norrlandsoperan med sin ensemble och symfoniorkester och det 
uppmärksammade museet för Bildkonst. Även traktens näringsliv har vuxit och fått en bredare 
inriktning. Idag beräknas befolkningen i Umeå centralort uppgå till omkring 80 000. 

Att Umeå nu kunnat visa upp sig som Europas kulturhuvudstad bygger till stor del på tidigare 
generationer Umeåbors insatser. Många söderifrån kommande akademiker i olika professioner – 
disputerade lärare, jurister, specialistutbildade läkare, yrkesmän knutna till skogsnäring och vattenkraft, 
förde med sig kulturella vanor och behov som inspirerade dem att med egna insatser bidra till den 
norrländska avkrokens kulturliv.  

Så till exempel gick musikälskare samman till ensemblespel redan 1862, dess förste ordförande var för 
övrigt majoren Carl Johan Schildt, äldst bland Johan Ulriks tio barn. Musiksällskapet anordnar 
fortfarande regelbundna konserter med gästande dirigenter och solister. Under 1900-talets första 
decennium byggdes stadens första teater efter ritningar av Ragnar Östberg. Också på bildkonstens 
område verkade pionjärer i staden och chockerade stadens borgare med att ordna utställningar av det 
tidiga 1900-talets omvälvande konst. 

Arkeologer och kulturminnesvårdare har kartlagt och inventerat landskapets äldre historia och 
traditioner; ett särskilt stort intresse har visats de västerbottniska samernas liv. 

Allt detta och mycket annat blev till betydelsefulla insatser i en stad, som burits upp av bildning snarare 
än industrialism. De bidrag till utvecklingen som kommit genom bygdens industrier, ofta med naturlig 
anknytning till skogen, skall dock inte förringas. 

Länge fanns det flera familjer Schildt i Umeå. En ateljébild tagen i Umeå omkring 1926 dokumenterar 
mötet mellan sex unga Schildtar, som sammanstrålat. På denna bild, som återgavs i Mellan sköldarna nr 
16 år 2002, ser man Gunnar, Gösta, Göran, Evert, Wolmar och Bengt. Senare har också några av deras 
barn under delar av sina liv bott i Umeå, men sedan många år tillbaka finns inga Schildtar kvar. Vår 
frände Hans Widding bor i Holmsund och släktens huvudman Roger Schildt med familj finns i Husum, 
dryga 10 mil söderut. 

Inte ens de gamla Schildtska husen står kvar. Några av Johan Ulrik Schildts duktiga söner blev aktade 
borgare i staden och bidrog på olika sätt till stadens utveckling. De byggde under andra hälften av 1800-
talet egna hus där – Oscar, Mauritz och Conrad – deras gamla hus har alla fått ge plats för stadens nya 
bebyggelse. Bara för några år sedan försvann Conrad Schildts hus som det sista av dem. 

Kvar på Umeås västra kyrkogård finns familjernas gamla gravar. Som en fin tradition har Hans Widding 
på julafton brukat bege sig till kyrkogården för att tända ljus på vår släkts gravar. Där har i vår tid hans 
äldre bror författaren Lars Widding fått sin sista viloplats och dessutom hedrats med att ge sitt namn åt 
en park i kyrkogårdens närhet. 

Vi Schildtska ättlingar kan med rätta känna glädje över att vår släkts gamla hemstad nu visats upp som 
kulturhuvudstad i Europa. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Gunilla Schildt     
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Och hur var namnet? 



Höstens mingelmöte 
på Hotell Mornington är utsatt till torsdag 13 november, reservera redan nu denna kväll för en trevlig 
samvaro. En inbjudan kommer under hösten. 

Föreningen på Facebook 
Vi har skapat en grupp på Facebook där vi har en del information och snabbt kan lägga ut saker som kan 
intressera. Det är en sluten grupp som inte syns för ”alla andra”. Kontakta Johan Schildt (facebook.com/
johanschildt) på Facebook så gör han er till medlemmar. 

Mellan Sköldarna elektroniskt 
För de som lika gärna eller hellre läser vårt medlemsblad elektroniskt så mailar vi gärna ut en pdf-tidning 
istället för att skicka papper. Maila johan@schildt.se och säg att ni hellre vill ha det så så sparar vi både 
porto och miljö. 

Brevpapper & kuvert 
Som vi tidigare berättat finns brevpapper, kuvert och korrespondenskort med vår ätts vapen i relieftryck 
på vackert papper att beställa. Tillverkningen är hantverksmässigt utförd. För medlem erbjuds nu 
mängdrabatt: 20 brevpapper i A4-format, 10 korrespondenskort och 30 kuvert kostar 250 kr. Större 
förpackning innehållande 40 brevpapper, 20 korrespondenskort och 50 kuvert kostar 500 kr. Vill du ha 
mindre mängd är styckepriset 2 kr/A4-brevpapper, 3 kr/korrespondenskort och 6 kr/kuvert. Detta är ett 
självkostnadspris och frakt tillkommer. Beställning görs via mail till johan@schildt.se.

Personnotiser 
Lika roligt som det var att i föregånde medlemsblad få skriva att Malik Bendjelloul blivit vinnare av en 
Guldbagge och en Oscars-statyett, lika bedrövande är det att behöva skriva att han gått bort den 13 maj 
2014, endast 36 år gammal. 

Anita Sterner har den 12 juni avlidit,  första hustru till Wolmar Schildt och mor till vår ordförande Annika 
och hennes bror Kristian. 

Föreningens hemsida 

Vår förenings hemsida behöver någon som sköter om den. Tyvärr räcker inte styrelsens tid till för detta 
arbete. Vi går därför ut till er medlemmar med en förfrågan:  Har någon tid och intresse att hjälpa till 
med detta?  Tag i så fall kontakt med Johan på johan@schildt.se. 
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Ordförande Annika Schildt, Stockholm 
Vice ordförande Ulrika Kjerrulf , Ljusdal         
Sekreterare Sara Herring, Stockholm 
Skattmästare Johan Schildt, Stockholm              
Ledamot Johannes Schildt, Stockholm              

Redaktör Ulrika Kjerrulf     
ulrika_kjerrulf@hotmail.com   

 

Layout: Johan Schildt  

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT i Sverige 

www.schildt.me 
info@schildt.me 

Alla medlemmar önskas tid 
att njuta av sommar med 
förhoppningsvis sol och 
värme så hörs vi igen i höst!
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