




PERSONNOTISER 

Vi kan meddela följande om våra ättemedlemmar. 

Anna Schildt har gått ur tiden 

Föreningen har förlorat sin äldsta och mycket kära medlem när Anna Schildt stilla avled den 5 
december 1999. Hon var vid sin död 96 år gammal. Som maka till Evert TCM Schildt har hon på 
många sätt främjat sammanhållningen inom släkten och varit medlem i vår förening alltsedan 
den formellt bildades 1983. Genom sina fyra barn efterlämnar hon 18 barnbarn och 25 barn
barnsbarn. 

Vid begravningen i Östra Ryds kyrka den 21 december deltog fränder från den finska ätte
grenen, samtidigt representerande den finska släktföreningen. En blomsterhälsning hade sänts 
även från fränder inom den svenska släktföreningen. 

HÄLSNINGAR FRÅN 

S tyr e l s e n  

Gunilla Anna-Lena Johan Carl-Adam Annika Maria 

    -    

 

SCHILDTARNAS V ÄG TILL DET NORDLIGA SVERIGE 

DEL I 

Om hur Schildtar kom att leva och bo i nordligaste Norrland berättar här Hans Widding: 

De flesta av läsarna av "Mellan sköldarna" har säkert tagit del av Ingvar Eriksson intres
santa bok Historien om Årby och det vimmel av Schildtar som där förekommer. Man 
kan också följa dem i Elgenstiernas utredning om den Schildtska ätten. 

Av denna utredning framgår att den nu levande svenska ätten Schildt sannolikt här
stammar från Gustaf Schildt, född i Riga förmodligen 1645 och död i Lena socken i 
Uppland 1736 (tab 21 i Elgenstierna). Han inleder många generationer Schildt, där huvud
männen blir officerare i den svenska armen och kommer att utmärka sig som tappra 
krigare i en lång rad krig. 

Ovan nämnde Gustaf hade tjänat som fänrik under Karl XI och var 1695 löjtnant. Hans 
hustru Anna Christina, född Ost von Weidenost skymtar för övrigt i Eriksson bok, där 
man också får veta att Gustaf hade lånat ut pengar till Barthold Schildt ( tab 2 ), men inte 



återfått 197 caroliner. Gustaf fick så småningom tillbaka pengarna, men först sedan 
Bartholds svärmor Christina Rudbeckia trätt emellan. 

Gustafs ende son, Carl Ulrik,1695-1743 (tab 22), ej att förväxla med hans välkände namne 
70 år senare, förde officerstraditionen vidare i Upplands regemente, där han 1719 tog 
avsked som fänrik. 1722 gifte han sig med Hedvig Christina Krook från Pernå, nära 
Lovisa. Hon blev mor till 5 barn. Av dem blev det den näst yngste Johan Petter född 
1735, som kom att föra huvudmannaskapet vidare i släkten. 

Av släkttavlan kan man mellan raderna utläsa att en schism måste ha uppstått inom 
familjen 1739-1740, då Hedvig Christina tog barnen med sig till fädernegården i Pernå. 
Här föddes 1740 familjens yngsta barn, dottern Beata Sofia. 1743 dör fadern Carl Ulrik i 
Uppsala. Johan Petter kom därför att fortsätta sin skolgång i Finland och avlade 1752 
studentexamen i Åbo. Året därpå, 1753, dör Hedvig Christina i Pernå. Hennes döttrar, 
Johan Petters systrar, stannar kvar på gården, som morfadern arrenderar och gifter sig 
alla i sinom tid i Finland. 

För Johan Petter finns nu inte mycket att välja på i utkomstväg och han reser till Göte
borg, där han i januari 1754 börjar som volontär vid artilleriet. 1755 blir han furir vid 
garnisons-regementet. Kanske yppade sig bättre möjligheter till befordran inom det 
värvade Kronprinsens regemente, också det i Göteborg, för i juni 1757 befordras till 
sergeant där. 

Efter denna långa förhistora är det nu dags att följa Johan Petters vidare öden och få 
veta hur det kom sig att han nu, 1757, inom fem år kommer att befinna sig som löjtnant 
med tysk hustru och barn långt uppe i norra Sverige. Närmare bestämt i Kalix, omkring 
8 mil norr om Luleå, livnärande sig och familjen på ett jordbruk, som födde 2 hästar, 6 
kor, diverse småkreatur och med en kontant årslön på ca 160 daler silvermynt! 

Bakgrund till denna och kommande scenförändring var att just detta år i september 
gick Sverige med i det Sjuåriga kriget, i vår historia även kallat Pommerska kriget - inte 
att förväxla med det Nordiska sjuårskriget 1563-1570. Det Pommerska kriget, som på
gick 1756-1763 var följden av invecklade allianser mellan politiska maktcentra I Europa 
och kom att föras vid de svenska besittningarna i Stralsund, Riigen och norra Tyskland. 
I detta krig var Sverige i allians med Frankrike, Ryssland, Sachsen och Österrike och 
motståndarna var Preussen och England-Hannover. 

Här slutar följetongens första avsnitt på klassiskt vis, just när något spännande är på 
väg att hända - allt för att hålla intresset vid liv till nästa avsnitt, som förhoppningsvis 
finns att läsa i nästa medlemsblad. 

Vi hoppas att denna artikel blir anledning till att Ni tar tillfället i akt att friska upp gamla 
historiekunskaper, kapitlet om stormaktens fall. Ta gärna fram en karta också och be
trakta Sveriges besittningar runt Östersjön vid denna tid! 

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE 


