
Christina
40 år!

Gratulationer!



”Här är ditt liv”

Eva Christina Elisabeth Söderberg
(född Sahlberg)

Oxens
tecken

Tuppens
år



Leverans (en flicka!)  
skedde med kejsarsnitt på Danderyds sjukhus

den 29 april 1969 kl 12.12

Du vägde 3.370 gram och var 48 cm lång



Du kom hem till en förväntansfull storebror…

…och till ditt första hem - radhuset i Tappström



Hem nr 2 var på Granbacksvägen 13

Och hem nr 3 på Tranholmsvägen 19

Ditt hem nr 1 låg på
Tappströmsvägen 108

vid Tappströmskanalen

En Mälaröprodukt



Du mötte livet med ett leende – alltid lika go´ & gla´
En riktig Gullunge!

”Tina”
blev smeknamnet



Är det sant att jag håller ett barn på min arm
och ser mig själv i dess blick
Att fjärdarna gnistra och jorden är varm
och himmelen utan en prick
Vad är det för tid, vad är det för år
vem är jag, vad bär jag för namn?
Du skrattande knyte med solblekt hår
Hur fick jag dig i min famn?

Erik Lindorm



Storebror Björn ställde upp som ”beskyddare”
(och läromästare – ibland mot ersättning)

Miss America &  
All American



Med storebror i vått och torrt

Oftast var det roligt

Någon gång…

… lite mindre kul





Om Barnen
Era barn är inte era barn
De är söner och döttrar av livets längtan efter sig själv.
De kommer genom er, men inte från er.
Fastän de lever hos er, tillhör de er ändå inte.
Ni kan ge dem er kärlek men inte era tankar
- ty barnen har egna tankar.
Ni kan hysa deras kroppar men inte deras själar
- ty deras själar dväljs i morgondagens hus
som ni inte kan besöka, ens i era drömmar.
Ni må sträva att efterlikna dem, men sök inte att göra dem lika er.
Ni är bågar från vilka era barn skickas ut som levande pilar.

Sagt av profeten Khalil Gibran



Husdjur
var katten Kurre, hamstern Puff, 

undulaten Birdie och hunden Happy



Spelglädje och inlevelse

… med mormor som förebild
och pappa som läromästare



Fyra generationer kvinnor i fyraårsåldern
från ca 1910 -- 2008

Mormor
Märta 

Farmor
Gull

Mamma Elisabeth 

Du själv Din dotter Clara



Din mormors mor och mormors far
Brita & Erik Engström

Rötter på mammas sida

Mormor Märta
med sin mamma och pappa

samt fyra syskon och två ”pigor”…

… i bersån i Kvarnå sommaren 1914

Din morfars mor och morfars far
Kristina & Jonas Abrahamsson



Mormors far Erik och mormors mor Brita (”Molla”) Engström

Morfars far Jonas och morfars mor Kristina Abrahamsson



Farfars far Carl och farfars mor Karolina Olsson

Farmors far
Carl-Otto Sahlberg

Rötter på pappas sida

Ellen på
äldre dar

Farmors mor
Ellen Sahlberg



Farmor Gull och Farfar Karl
träffades och tycke uppstod

Farfar blev bankkamrer –
och farmor hustru och 

riksdagsstenograf



Mormor Märta och Morfar Erik
träffades och tycke uppstod

Morfar blev präst
och mormor kantor, 

körledare
och prästfru



Så småningom kom din mamma
Elisabeth till världen i Kvarnå …

… och växte upp
i Junsele 
prästgård



Så småningom kom din pappa Bengt till världen
och växte upp i Stockholm …

SångövningSimövning

… och med tant Brun, tant Grön och tant Gredelin
i Äppelviken



Dina barndomssomrar (och jular) minns du
från Junsele prästgård…

… med Morfar Erik
(på väg till kyrkan)

… med många 
fisketurer

… hela familjen… tomten i Kvarnå

… fiskelycka i Morfars sjö … och Mormor i 
huset på Nipan



Morfars knä i 
Junsele prästgård

Farfars knä på
Surbrunnsgatan

… varvades med Farmor Gull samt 
mamma, pappa och storebror på Ekerö



Du konfirmerades på Kjesäter …

… och tog studenten vid
Kungsholms Läroverk

Morfar Erik döpte dig i Ekerö kyrka

… ständigt övervakad 
av pappas gudmor 

Elsa

Gudmor:
Inger Karlströmer
Gudfar:
Claes Rignell



Hos Law ett år i USA …

… och med Law mer än ett år i Sverige

”Brevet till Sverige”



Med familjen - hemma och på resa

varvades med …

Med pappa i USA

… och med farmor Gull 
i Grekland

Äventyrssafari 
i Masai Mara 
och Serengeti



Diverse äventyr med Mamma

Kamelr
itt 

i Egypten
…

Shopping i London 

Bröllop
i West Point

kombinerades med
Mini Marathon
i Central Park

New York 

... och mycket annat

Party i N
ew York



Glaciärskidåkning

i Sölden

Gotland

Egypten

Vårt hus
i Lofsdalen

”Tok-shopping”
i St Petersburg



Pappa Bengt fyller 50 …

… och Farmor Gull 100 år!



Lyxkryssning i Karibien
(med världens största 

kryssningsfartyg)



Du hann även med dina studier

… t ex att 
transportera 

kungafamiljen 
- i din roll 

som värdinna 
på världs-

utställningen 
i Sevilla

Utbytesstudent i Alabama, 
spanska i Salamanca, 
master i ekonomi vid 

Stockholms universitet, 
examensarbete i Colombia

samt …



Tidig målsättning
gav fina resultat

Master D
egree

i Ekonomi



Till sist fick du byta storebrors lyft …

… mot 

Det Stora Lyftet!



Dags nämligen att stadga sig …

… med make, barn 
– och villa

… parallellt med 
tufft yrkesarbete



Dop på Tranholmen och i Kalmar



Pontus & Clara upptas i släktgemenskapen 



Ny fas i livet
Barn – Make – Jobb – Barn – Make – Jobb 



Så drog du ut i världen – igen!
Den här gången med

Michael & Pontus & Clara



Du fixade tentan i 
horisontalläge …

Psykologistudier i Melbourne varvades med operation av ”hårddisken”

… och hamnade på
Dean´s List för 

strålande resultat!



och

Pendlingsperiod Australien - Sverige

… för svenskt sommarliv

1:a ”Landet Kvisten” 2:a ”Landet Stubben”

AnkomsterAvgångar



Mamma & Pappa på julbesök i Melbourne 2008



avav
Mamma & PappaMamma & Pappa

Christina gratuleras!Christina gratuleras!


	13 mars Chris 1.pdf
	13 mars Chris 2.pdf
	13 mars Chris 3.pdf
	13 mars Chris 4.pdf
	13 mars Chris 5.pdf
	13 mars Chris 6.pdf
	13 mars Chris 7.pdf

