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Till
samtliga medlemmar av Släktföreningen

Kära Fränkor och Fränder!

Ett är har gätt sedan senaste släktföreningsmötet (1985) och det kan vara
pä tiden för styrelsen att höra av sig med litet information.

Släktföreningsmötet lördagen den 26 oktober 1985 hölls traditionellt pä
Riddarhuset med ett rekordstort deltagande - 113 personer! Utdrag ur
mötesprotokollet:

Släktmötet beslutade
att Arkivnämnden skall utreda hur de silverföremäl och andra objekt,
som har donerats till släktföreningen, skall förvaras pä ett säkert
sätt.
Ljunghems kyrkogärd och stamfadern Anders Hofs grav skall rustas
upp efter utredning av styrelsen eller arkivnämnden - se vidare härom
i rapport frän Arki vnämnden.
Val av styrelse, revisorer, stipendie- och arkivnämnder - redovisning
av valet, se förteckning.
Mötesförhandlingarna
Lantmarskalkssalen.

avslutades

med

middag

Rertil (III * /) och Madeleine (II) hade ordnat
Reuterswärdiana i foaj{m, som livligt beskädades.

med

en

dans

utställning

av

Under päföljande söndag hölls en sammankomst med ett trettiotal del
tagare pä Nya Sällskapet, där konstprofessorerna Patrik en och Oscar (II)
höll var sitt mycket uppskattat föredrag - Patrik om medeltida gudssym
boler och Oscar om olika teorier om Jätten Finn i Lunds domkyrka.

Förändringar inom släkten sedan släktmötet 1985.
AVLIDNA:
GÖSTA Kjell C:son, f 1910 (II)
CARL Ossbahr, f 1893 (I)
SVEN-GUNNAR Hesselgren, f 1920 (I)
ARNE Wiren, f 1908 (II)
HJÖRDIS Söderquist, f Rd 1896 (II)
INGEGERD Läftman f Rödbom 1920 (III)
ESTHER f Rupertson 1896 (II)
FÖDDA
En sonPER till Peter Argentine och H«�lene, f Rd (II)
En dotter CECILIA till Mac (III) och Lissen, f Burman,
En son MARTIN till Vilhelm (III) och Marina, f Ek,
En dotter HELENA till Erik Berglund och Marianne, f Rd (O.
INGIFTA
Lissen Burman med Mac (III)
Britta Litström med Göran Rossander (III)
Gunnar Wengström med Teresia (I)
Ewa Ehrenlood med Patrik O (I)
Fredrik Hedborg (l) med Kerstin Brolin

*
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III 1:a resp. 2:a yngre grenen.
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STIPENDIER

Skattmästaren Björn Hammar (III) rappor
terade att släktföreningens ekonomi är
god.

1985 års stipendiater, som delade på 22 000

Sedan många år tillbaka sköts föreningens
kapital av Svenska Handelsbankens avdel
ning för förmögenhetsförvaltning. Släkt
föreningens intäkter för 1985 uppgick till
150 000 och utgifterna inklusive skatt
(60 000) belöpte till 119 000 varav 44 000
avsåg föreningens bidrag till 1985 års
släktmöte.
Föreningens samlade förmögenhet uppgick
per den 31 dec. 1985 till ca 1,7 miljoner
fördelade enligt följande:

Bank
Reverser
Aktier

tkr

tkr

tkr

1985

1984

1983

192
800
713
17ö5

70
630
722

58
500
893

lm

lm

Tillväxten under 1985 var ca 19% vilket är
något under index men måste ändå anses
tillfredss�ällande med tanke på föreningens
"försikti,�f)etsprincip" som gäller förvalt
ni ngen.
Släktföreningen delade under 1985 ut
stipendier till studerande på 22 000:- och
har för 1986 avsatt 23 000:lJtsi�terna för 1986 års resultat är goda
och vid diskussion med Svenska Handels
banken kan vi förvänta oss intäkter i nivå
med 1985. Förmögenhetstillväxten är f n
god på grund av börsens utveckling men vi
skall komma ihåg att släktföreningen ej är
ägare av mer spekulativa papper.
En eventuell lättnad i beskattningen av
släkt föreningen (ideell förening) kan in
verka mycket positivt men vi vet ännu ej
hur Reuterswärdska släktföreningen kom
mer att betraktas.

kronor, blev:
Mikael Rd (I)
Lars Rd (I)
Anita Rd, f Laser (l)
Marie Hesselgren m
Susanna Gyllencreutz (II)
Anna Eva Olivia Rd (III)
Sofie Therese Sweger (III)
Carl Magnus Wilhelm Sweger (III)
August Fredrik Gustaf Cappelen(I1I)
Angel Granda (III)
Styrelsen tar gärna emot en aldrig så kort
rapport från stipendiaterna över hur
stipendiet kunnat utnyttjas.

Styrelsen har nyligen beslutat att dela ut
årets (1986) studiestipendier på samman
lagt 14 500 kronor till följande ungdomar:

3 000:Filippa Rd (III)
August Fredrik Gustaf Cappelen(III)
2 500:2 500:Anna Eva Olivia Rd (III)
2 500:Marie Hesselgren (I)
Sofie Therese Sweger (III)
2 000:Carl Magnus Wilhelm Sweger (III) 2 000:-

Stadgarnas § 8

Styrelsen vill också påminna medlemmarna
om stadgarnas § 8, som medger att intill
2/3
av
släktfondens
avkastning
får
användas för understöd till medlemmar,
som är i behov av stöd. Eftersom
behövande medlemmar kanske drar sig för
att söka bidrag/understöd uppmanas övriga
medlemmar höra av sig till styrelsen, om
de
känner
till
någon
behövande
släktmedlem.

3

ARKIVNÄMNDEN

Arkivnämnden har överlämnat en "militär
officers
packkista"
med
handlingar,
fotografier mm (ännu ej inventerings
förtecknade) till Riddarhuset för förvaring.

Handlingarna finns åtkomliga i ett arbets
rum där studier kan äga rum. fJär finns
också en låda med c:a 100 ex av Överste
Carl Rd:s bok "En Västgöta Ryttar�".

Den 25 augusti besökte Bertil Rd Järstorp
kyrka utanför Jönköping för att besiktiga
det begravningsvapen som finns upphängt
där. Det behöver snyggas upp - någon
åtgärd i denna riktning har inte gjorts i
detta århundrade. En konservator vid läns
museet är vidtalad och han kan rusta upp
vapnet till sommaren 1987. Kyrkoherde
Ragnar Nord tillstyrker.

Den 26 augusti besökte Caroline Rd
Hesselgren, Gösta Rd och Ber�il Rd
Ljunghems Kyrkoruin och Edhems kyrka
tillsammans med kyrkoherde Falk.

'PLflTSE rJ

En skylt har framtagits av länsstyrelsen
som beskriver kyrkan och omtalar att vår
stamfader
begraven
ligger
där.
Arkivnämnden föreslår att en minnessten
av natursten fran trakten med inskription
beställes och reses vid östra sidan av
ruinen.
Ett lämpligt tillfälle för avtäckning av
stenen är vid den ärliga friluftsgudstjänst
som sommaren 1987 skall äga rum där.
I Edhems kyrka hänger Jacob Reuterswärds
begravningsvapen. Även detta vapen är i
behov av tvättning och putsning.
Brudkrona o silverdiadem

Styrelsen vill påminna medlemmarna om
föreningens gyllene brudkrona och silver
diadem - de förvaras av Skattmästaren och
lånas gärna ut till kvinnliga medlemmar vid
bröllop och andra festligheter. Senast bars
brudkronan av Teresia (I) i augusti i år och
av Ewa (O, som i september i år gifte sig
med Teresias bror Patrik. Kontakta Skatt
mästaren om ni vil l låna endera klenoden.
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ADRESSFÖRÄNDRINGAR mm

OBS!!! GLÖM EJ

Margit (1), som inom styrelsen sköter medlemsregistret, ber medlemmarna
komma ih�g att meddela adressförändringar, ing�ngna äktenskap, födda och
avlidna medlemmar mm.

En VÄSTGÖTA RYTTARE

Överste Carl (III) har skrivet en bok "En Västgöta Ryttare" som behandlar stam
faderns liv och leverne. Där diskuterar han ocks� vilka händelser, som kan ha
föranlett adelsskapet - dock utan att kunna ge en säker lösning p� denna ofta
�terkommande fr�ga. Oet finns exemplar kvar av boken, som för en ringa
penning (25 kr) kan rekvireras fr�n sekreteraren Marina (In.

NYA NAMNLAGEN

Med stöd av den nya namnlagen har Regeringsrätten medgett Elisabet Andreas
son - medlem av släktföreningen, dotter till framlidna Blanche Hallström f Rd
(II)
och hennes tv� söner (icke medlemmar) att antaga släktnamnet
Reuterswärd.
-

BAGGA

Styrelsen har under detta �r behandlat en projektide, som vi kallat BAGGÄ
PROJEKTET. Detta redovisas p� särskild plats. Tanken p� en samlingspunkt för
Reuterswärdska Släktföreningen p� Bagg� har tyvärr skrinlagts som ekonomiskt
alltför osäker.

Angloket "PATRIC REUTERSWÄRD"
.i samband med besök p� Bagg� har styrelsen tecknat medlemskap för Släktföre

ningen i KUJ-föreningen i !..(öping - Köping-Uttersbergs Jernväg. Föreningen
består av ett antal lokala järnvägsentusiaster, som med egna arbetsinsatser och
ekonomi försöker bevara och vårda museala järnvägsklenoder - bl a det
smalsp�riga �ngloket "Patric Reuterswärd", som trafikerade linjen Uttersberg
Köping under åren 1894 - 1952.

SLÄKTTABLA

Vid senaste släktföreningsmötet delades en nytryckt upplaga av släkttablån ut
till alla mötesdeltagare. Med detta brev sänder vi ett ex av tablån till alla famil
jer, som inte var representerade vid mötet.

SLÄKTFÖRENINGSMÖTET 1988

Släktföreningsmötet h�lls lördagen den 29 oktober 1988 p� Riddarhuset.
En detaljerad inbjudan kommer i god tid före släktmötet. Reservera kvällen
redan nu.

-
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SLÄKTFÖRENINGENS FUNKTIONÄRER 1986-1988
valda av släktföreninqsmötet 85-10-26
S TYR E LSE N
GÖRAN Reuterswärd (I)
Ordförande
Hästhovsgatan 3
199 63 ENKÖPING
tel 0171 - 363 90

Född 1919. Studentex., officer på stat i Kgl
Flottan 1940-1963, i Fl Reserv 1963-1984.
Anställd hos Bahco Verktyg 1963-1984.
Pensionär sedan 1984. Aktiv kommunalpoli
tiker (m) sf'dan 1970. Gift m Margit, se
nedan. Dotter: Ulrika.
1968-1979 nekreterare i Släktföreningens
styrelse. 1968-1976 ledamot av Stipendie
nämnden, styrelsens ordförande fr o m
1986.

Vice ordf

ANDERS Hof Reuterswärd (II)
David Bagares gata 20
III 38 STOCKHOLM
tel. 08 - 10 35 81

Född 1942. Studentex, civ.ing 1969 (bio
kemist),leg.läkare 1981, fn distrikts
läkare vid Brandbergens Vårdcentral i
Stockholm. Styrelseledamot fr 'J m 1986.

Sekreterare

MARINA Reuterswärd (II)
Rosornas väg 15
182 34 DANDERYD
tel. 08 - 755 57 58

Född 1938. Studentex., Franska skolan
Ekonornistudier London University. An
ställd hos British Airways sedan 1965
från 1967 som ekonomichef för Sverige
Styrelseledamot fr o m 1986.

S�attmästare BJÖRN Hammar (III)
Sidenvägen 21
178 00 EKEF�Ö
t.el. 0756 - 317 48 el 330 34

Född 1943. Son till Vivi Hammar f. Rd.
Civ.ekonom, ekonomidir. för Skandinavien
i det ameril:anska läkemedelsbolaget Smith
Kline & French med kontor i Solna. Gift
med Christina f. Sjöholm, två barn Magnus
och Alexandra. Skattmästare i styrelsen
sedan 1979.

Ledamot

PETER Reuterswärd (III)
Hövit:3lnansgatan 13
252 37 HELSINGBORG
tel. 042 - II 42 95

Född 1953. Civ.ekonom. Anställd sedan
1983 hos Rexolin Chemicals AB som Mar
ket Research Manager med ansvar för af
färsutveckling, rnarknadsplanering, reklam
och information. Dessförinnan anställd
1978-1983 hos Sedab Närdata (sedemera
Teamco ADB) i Stockholm. Förlovad och
samboende med Inger Ehlinger. Suppleant i
styrelsen 1980-1982. Ord. ledamot sedan
1983.

Suppleant

GABRIELLA Kirstein (II)
f. Reutersw ärd
Igelkottsvägen 40
161 45 BROMMA
tel 08 - 25 61 22

Född 1942. Leg sjukgymnast med special in
riktning på företagshälsov�rd. Sedan hös
ten 1986 privatpraktise�ande i Bromma.
Gift med Lars Kirstein, två pojkar Pontus
och Adam.

Suppleant

MARGIT Reuterswärd (I)
f. Forshell
Hästhovsgatan 3
199 63 ENKÖPING
tel. 0171 - 363 90

Född 1932. Anställd vid UD 1953-1956,
hemmafru 1956-1969, sedan 1969 anställd
inom skolförvaltningen i Enköpings kom
mun. Kårchef för Enköpingsavd. av Sven
ska Kvinnliga Bilkårers Riksförbund 19721980. Gift m Göran se ovan. Dotter: Ulrika
Suppleant i Släktföreningens styrelse sedan
1982, ansvarig för medlemsregistret.
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Suppleant

MADELEINE Reuterswärd
Nyström (II)
Disavägen 2
182 63 DJURSHOLM
tel. 08 - 755 64 55

Född 1950. Efter 5 I"lrs studier pl"l Konst
och reklamskolor numera Art Director på
freelance basis. Gift med Olle Nyström
konstnär. Son: Claes. Suppleant i Släkt
föreningens styrelse fr o m 1986. Har till
sammans med Bertil (III) anordnat utställ
ning av Reuterswärdiana i anslutning till
släktföreningsmötena sedan 1973.

R EVIS O R E R

Ordinarie

PER Reuterswärd (III)

Adress

Telefon

Linnegatan 104
115 23 STOCKHOLM

08 - 60 87 85

08 - 765 12 33

Ordinarie

C WILHELM Reuterswärd (III)

Stormästarevägen 6
181 40 LIDINGÖ

Suppleant

NILS F H.euterswärd (III)

Kvarnbacken 10
08 - 716 12 20
131 50 SALTSJÖ-DUVNÄS

Suppleant

MARIE Heslelgren (I)

Ängsholmen, PL 98
08 - 759 01 43
170 11 DROTTNINGHOLM

S TIP E NDI E N Ä M ND

EBBE J-{euterswärd (III)
Ledamot
(sammankallande)

Adress

Telefon

Tor::>gatan 8
III 23 STOCKHOLM

08 - 21 17 30

Ledamot

TERESIA Reuterswärd
Wengström (I)

Essingebrogata 16
ll2 61 STOCKHOLM

08 - 56 27 41

Ledamot

JAN-PATRIK Reuterswärd (II)

Stureplatån 29
181 32 LIDINGÖ

08 - 767 68 56

Ringstedsgatan 42
163 43 SPÄNGA

08 - 751 38 28

Suppleant

PATRIK O Reuterswärd (I)

Suppleant

CLARENCE R.euterswärd (II)

r�orevägen 21 B
182 61 DJURSHOLM

08 - 755 50 89

. Suppleant

MAC Reuterswärd (III)

Sunnanl"l kvarn
740 20 BRUNNA

018 - 39 7l 41

A dress

Telefon

BERTI L Reuterswärd (III)

Johannesgatan 24
111 38 STOCKHOLM

08 - 11 03 16

GÖST A FP Reuterswärd (I)

T ennisväqen 28
191 77 SJLLENTUNA

08 - 754 25 10

CARO LINE R.euterswärd
rlesselgren (I)

Ängssholrnen, PL 98
08 - 759 01 43
170 11 DROTTNINGHOLM

A R K I V N Ä M ND

----_._-._--

--
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BAGG A - PROJEKTET

Hovmarskalken Patrik O Reuterswärd (I,
1820-1907), sonsons sonson till stamfadern,
ägde bl a Baggå bruk i Bergslagen och
byggde 1862 en herrgårdsbyggnad. Några år
efter hans död såldes bruket till staten.
Efter skiftande öden - bl a som förläggning
för under 2:a världskriget internerade
utländska kdgsmän - köptes själva man
gårdsbyggnaden av en ung man, Trygve
Grönvall. Huset var då mycket förfallet
och det hade varit tal om att det skulle
rivas. Grönvall har emellertid under de
gångna ären sl1 sakteliga restaurerat bygg
naden tillsammans med sin hustru Anne.
Restaureringen beräknas hli någorlunda
klar till sommaren 19:37. D� blir en a två
mindre lägenheter
husnt lediga för
uthyrning.
Inom släktföreningens styrel:;e har av och
till under de senaste 15 åren diskuterats
behovet av och möjligheterna för släkt
föreningen att anskaffa en lägenhet, i
vilken föreningen skulle kunna förvara
släHklenoder och arkiv. Den skulle ev.
ock:;å kunna disponeras av ,nedlemmarna
för ·]lika ändamål, beroe'lde på var den var
beli:igen - vila och rekreation, inackor
dering för studerande, bostad för nåqon
pensionär eller liknande.
Som ett led i dessa funderingar besöktes
Baggå i augusti i år av styrdsen, �tföljd av
en av revisorerna Per (III) och en
representant för Arkivnämnden, Caroline
(1), för att p[ ort och ställe undersöka
möjligheterna och diskutera med ägaren,
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att där förverkligaden gamla drömmen om
en centralpunkt för släkten Reuterswärd.
Med hänsyn till läget (20 mil från Stock
holm) bedömdes Bagg� mest vara ägnat att
erbjuda medlemmarna vila och rekreation.
Nuvarande
ägaren
ställde
sig
inte
främmande inför tanken - han såge gärna
att ättlingar till bygdens ·'Store Man"
hovmarskalken, "återvände" till dessa trak
ter. Styrelsen har dock efter ingående
diskussioner sett sig föranl�ten att av flera
skäl skrinlägga dp.tta projekt.
På hemvägen frän Baggä besökte styrelsen
Köping och besåg där det gamla ångloket
"Patric Reuterswärd" - det anskaffades
1894 av Köping-Uttersbergs Jernväg (KUJ),
som fraktade framförallt järnmalm och
gjutjäm
från
Uttersberg
(och
hela
Bergslagen) till Köping f v b per båt ut i
vida världen. Loket förvaltas numera som
ett museiföremål av KUJ föreningen, vars
järnvägsentusiastiska medlemmar just nu
håller på att renovera loket. Man hoppas
att "Jli klar tlll sommaren 1987 och man
drörnmer om, att sedan kunna erbjuda
turister en kortare åktur i vagn från 1800talet efter en nestor bland smalspåriga
ånglok på originalräls från den tiden.
Styrelsen beslutade på stående fot att
stödja KUJ-föreningen i deras omsorg om
"vårt"
lok
genom
att
anmäla
Släktföreningen som passiv, men betalande,
medlem av föreningen.

KUJ lok
omhygqt

I- Dta:

7 PATRIC REU1ERSloJÄRD ti l Jverkat av NOHAB
,:<12 of'h 19lJl. Här E'flC'r olllbyqqrlad 19lJl.
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1894,

