




beskrivs också vilka slags frågor som mötet har att ta ställning till och hur de kommer att be
handlas. 

En artikel behandlar en motion till Riksdagen att Riddarhusets och adelns nuvarande särställ
ning som offentligrättslig institution skall upphävas. I en annan artikel redovisas turerna kring 
det engelska underhusets House of Commons försök att omdana det ärevördiga överhuset House 
of Lords till en modernt komplement till det politiskt valda underhuset. 

Magdalena Ribbing, som med detta nummer knutits till redaktionen berättar också om några 
historiskt intressanta smycken, som visats i Nationalmusei stora smyckeutställning under år 2000. 

PERSONNOTISER 

Vi kan meddela följande om våra ättemedlemmar, som utökats med 

En son Carl Gustaf Gabriel, född den 22 augusti 2000 som tredje barn till Wilhelm Schildt och 
hans hustru Sara född Jäger, lillebror till Erik och Fanny. Familjen är bosatt i Åkersberga. 

MEDLEM SA V GIFT 

Vi sänder med inbetalningskort för medlemsavgiften 2001. Enligt släktmötets beslut skall avgif
ten fortsatt vara 100 kronor per å1� alltså ingen stor summa, men betydelsefull för föreningen 
och vi ber att Ni inte glömmer av att betala den. Vår släkt är till numerären liten och medlems
antalet kan därför svårligen utökas. Eftersom vi tror att släktföreningen har en viktig roll att 
spela i en tid med så stora förändringar som den vi nu lever i, hoppas vi att alla våra medlemmar 
vill fortsätta att stödja föreningens målsättning! 

FÖR FRAMTIDEN 

planerar vi att ordna en medlemsträff i vår eller i höst och kommer då att bjuda på ett besök hos 
silversmed Sebastian Schildt. I hans verkstad får vi bekanta oss med detta gamla hantverk och 
Sebastians framgångsrika konstnärskap som omfattar corpusarbeten och smycken i silver och 
guld. Sebastian har också lovat att berätta för oss om hur vapenringar kommer till. Vi återkom
mer med en särskild inbjudan längre fram. 
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SCHILDTARNAS V ÄG TILL DET NORDLIGA SVERIGE 

DEL II 

I berättelsens första avsnitt fick vi bekanta oss med den unge Johan Peter Schildt, född 1735 och 
son till Carl Ulrik Schildt och Hedvig Christina Krook. När vi senast mötte honom hade han i 
juni 1757 just blivit befordrad till sergeant i det värvade Kronprinsens regemente i Göteborg. 

Kriget stod för dörren och inom krigsmakten såg manöver rekryteringen för att om möjligt fylla 
vakanser och därmed få regementet fulltaligt = 754 man. Sammaledes gjorde man i de andra 22 
svenska regementen om tillhopa 22 000 man, som skulle rycka ut i Pommerska kriget. Under 
sommaren och hösten 1757 skulle dessa från olika uppsamlingsställen utefter svenska kusten 
tas ombord på förhyrda fartyg och landsättas i bl a Stralsund, Perd, Greifswald och andra plat
ser på Ri.igen och i Vorpommern. 

Johan Peter befinner sig alltså i september med sitt regemente i trakterna av Stralsund. Vi möter 
Kronprinsens regemente för första gången i strid den 7 oktober i floden Oders utlopp mellan 
Usedom och Wollin, ombord på några svenska galärer, som var stationerade här. 

Uppgiften var att gå in i Stettiner Haff och att där anfalla Swinemi.inde och dessutom lämna 
handräckning till andra mindre krigsföretag i området. 

Kronprinsens regemente samverkar nu för första gången med delar av Västerbottens regemente. 
Det blev flera gånger under krigets förlopp som de båda regementena samordnade sina insat
ser; många gånger för dem på ett lyckosamt sätt. 

Inför den förestående vintern drar sig det svenska försvaret tillbaka mot Ri.igen och Stralsund 
och Kronprinsens regemente förläggs i staden Garz på Ri.igen. En av handelsmännen där är en 
viss N.N. Brunneman, som kommer att få mycket att göra med regementets inkvartering och 
proviantförsörjning. 

Han har för övrigt en vacker dotter i 18-årsåldern, Christina Elisabeth, som kanske lägger märke 
till en sergeant med en del att bestyra hos handelsmannen för sitt regementes räkning. 

I april träder Johan Peters regemente åter in i stridshandlingarna och det är återigen i trakterna 
kring Peenmi.inde. Heta strider utkämpas där under det överraskningsanfall som regementet 
tillsammans med Västgöta regemente levererar. Man anfaller i båtar och tyvärr fastnar en del av 
dem i försåtliga strandbankar i floden Peene. Denna olyckliga expedition kostar svenskarna 2 
officerare och 68 man. Johan Peter klarar sig utan allvarliga blessyrer och regementet återsamlas 
i Stralsund. 

I juni är man åter i strid vid de bekanta öarna Usedom och Wollin och Peenemi.inde faller nu i 
svenskarnas händer. Fortsättningsvis är regementet i elden titt och tätt, några av insatserna görs 
vid Prentzlau, Neu Ruppin och Fehrbellin. En viktig samverkan görs också med Västerbottens 
regemente vid den s k  Ucherlinjen. 

Vid årsskiftet 1758 -59 är regementet tillbaka i Stralsund, men vilan blir ej långvarig, ty redan 
den 9 januari måste man undsätta den svenska garnisonen vid Demmin och Anklam, dessvärre 
med ett negativt resultat. Följden blev att de svenska trupperna fick återgå till Ri.igen och 
Stralsund, där de förblev hela vintern och våren 1759 i relativ trygghet. 

Här slutar avsnitt nr Il men en fortsättning är vänta i ett kommande nummer av "Mellan sköl
darna". Liksom tidigare hoppas vi att Ni tar tillfället i akt att friska upp gamla historiekunskaper 
om den tid då Östersjön faktiskt var ett svenskt innanhav. 

Föreningen SLÄKTEN SCHILDT I SVERIGE 


