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Snart har 1996 gått till ända och styrelsen har med förvåning noterat att det är ett helt år sedan 
vi sände ut det senaste numret av föreningens medlemsblad Mellan Sköldarna 

För några av oss i styrelsen har det gångna år inneburit åtaganden av sådant slag att vi har fått 
skjuta föreningsarbetet något åt sidan. 

Styrelsen har dock nyligen träffats och diskuterat en del viktiga frågor, nämligen 1997 års släkt
möte, släktforskningen och kommande träffar. Vad vi kom fram till redovisas här under egna 
rubriker. 

SLÄKTFORSKNINGEN 

Att bringa ordning och reda i vårt släktträd och tillföra detta aktuella och korrekta uppgifter 
ser vi som en av föreningens främsta uppgifter, något vi med eftertryck framförde i vårt se
naste medlemsblad för ett år sedan. Då sände vi också ut blanketter för att få in uppgifter från 
Er. En del uppgifter har Johan fått mottaga, men tyvärr inte så många som vi hoppats. 

Vi räknar fortfarande med att Du vill medverka med Din del och ta en närmare titt på de 
blanketter Du redan fått - nya kan också lätt rekvireras från kassören Johan via telefon eller fax. 
Några av oss har nu fått i uppdrag att stöta på våra närmaste och se till att blanketterna blir 
ifyllda. Kanske är det svårt att finna svar på alla frågorna - fyll då i det Du kan. Komplettera 
kan man alltid göra senare! 

I detta skede handlar det om s k genealogiska basuppgifter, som skall ligga till grund för det 
aktuella släktträdet, som är vårt första mål. 

Vi har som Ni kanske minns ett Schildtskt släktträd som slutar i början av 1900-talet. Vårt mål 
är att rätta till felen i det och låta det växa till ett släktträd där vi kan återfinna oss själva och 
våra närmaste. 

I en familj med flera syskon hoppas vi att Ni kan enas om hur Ni på bästa sätt samarbetar för 
att teckna ner och sända in uppgifterna. Ju fler uppgifter desto bättre släktträd! 

De ifyllda blanketterna sänds så snart som möjligt till vår kassör Johan Schildt, Kanslers
vägen 8, 128 38 Skarpnäck. 

SCHILDTAR PA INTERNET 

Johan fick tidigare i höstas ett elektroniskt brev till sin dator. Det var avsänt av Darrell Shildt Jr 
( dom har tagit bort c:et i efternamnet) och började: My name is Darrell and I am possibly very 
much related ta you. I did not know there was Schildts in Sweden toa ... Via det numera så omtalade 
och populära Internet har Darell spårat upp Johan och tagit kontakt. Darrel bor i Altoona, 
Pennsylvania och är 35 år. Han berättar att hans "Sth great grandfather" var Heinrich Schildt 
som korn till Amerika i mitten på 1700-talet. Han dog 1776. Sen vet våra amerikanska "kusi
ner" en hel del om senare släktled, men dom letar nu efter uppgifter om tiden innan Heinrich 
korn till Amerika. Dom vet att han härstammade från Regensburg och ska i höst resa dit och 
söka sina rötter. Darrell berättar också att Heinrich Schildts gård utanför Reading finns kvar - 
om än fallfärdig. Dom försöker köpa gården för att bevara och kulturrninnesmärka den. Vi ska 
försöka utröna hur vi är släkt med Amerika-Schildtama. Vapnet är detsamma. Vi hoppas åter
komma med mer om detta. Vill någon kontakta Darrell är hans adress: tomanyhats@key-net.net. 
Detta har också lett till att Johan sett sig nödgad att upprätta en hemsida på Internet för vår 
förening. Den håller så smått på att byggas upp, men man kan redan nu titta på den på adress: 





 

 

• RONJA född den 5 november 1996, dotter till Tomas Schildt och hans sambo Lise
lott Karlsson, Karlstad.

• Marianne Thomee, född Schildt, avled den 13 januari 1996. Hon var född den 12
januari 1901

MEDLEMSSERVICE 

För den som eventuellt glömt bort det vill vi påminna om att föreningen tillhandahåller en del 
trevliga och unika ting enbart för medlemmarna: 
Färgfotografi av ättens vapensköld, fotograferad i Riddarhuset. Bildytans mått är 27 x 18 cm 
och priset 100 kronor. Fotografiet ramas med fördel inom en passepartout i färg-blå, röd eller 
gul. Ännu finns ett mindre antal foton kvar. 
Brevpapper och korrespondenskort med kuvert, präglade med ·ättevapnet på ett hög-klassigt 
papper. Kort och brevpapper kostar 1 kr/st, kuvert som passar till båda 2 kr/st. 
Frågor och beställningar om medlemsservicen till kassören Johan Schildt, adress se nedan. 
Vid leverans per post tillkommer portokostnad. 
Till alla medlemmar sänder vi hjärtliga hälsningar och önskar: 

GOD HELG OCH GOTT NYTT ÅR 1997' 

Styre l se n  

Gunilla Anna-Lena Johan Anders Annika Maria 

Önskar Du nå någon av oss i styrelsen direkt är våra adresser här: 

Gunilla Schildt ordförande 
Anna-Lena Schildt sekr 
Johan Schildt kassör 
Anders Schildt 

Annika Schildt 

Maria Nordlöf 

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE 
do Gunilla Schildt

 http://www.inova.se/schildt 




