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Till samtliga medlemmar av Slåktföreningen 

Kllra Fr.fnkor och Frilnderf 

Ett år har fönlutit sedan vi hördes av sist i Sv/felin No 2. Styrelsen är nu i full gäng med att 
planera släktmötet 1900 - då vi skall fira ättens 3QO-åriga tillvaro, antingen i Lund i augusti 
eller i Stockholm på Riddarhuset i oktober. 

Det är släktmedlemmarna som avgör vilket anernativ vi skall välja, så glöm inte att /yl/a j 
den enkIII, som bifogas danna Bulletin. 

Vi vore tacksamma att få svar FtJm den 1.!ItIglISIi , __ 

UR INNEHAlLET 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Släktmötet 1900 
Sammandrag ur släktmötesprotokollet 1988 

Släktföreningans ekonomi 

Förändringar inom slälrten 

Reuterswärdiana - Känt och Hänt frän Arkivnämnden. 

1= Huvudmannagren, II och 1lI1:a resp. 2:a yngre grenen. 



SLÄKTMÖTET 1 9 9 0  - JUBIElJMSÅRET! 

Släktmötet 1988 beslutade att tidigarelägga nästa släktmöte med 
ett år till 1990 - detta för att v i  då skulle kunna fira ättens 
300-åriga tillvaro. Sköldebrevet undertecknades nämligen av Karl 
XI den 20 augusti 1690 på slottet Höjentorp (ca 1 Hdl väster om 
Skövde) • 

Normalt brukar vi hålla släktmötet i slutet av oktober. StjTel
sen har diskuterat tidpunkten för jubileumsmötet och har kommit 
fram till att erbjuda släktmedlemnarna att välja mellan följande 
två alternativ: 

. 

Alt l: Sl�ktJllÖtet hålls i UJND lördagen den 18 augusti 1990 -
så nära tittens födelsedag som möjligL 

Alt 2: Släktmötet hålls i STOCKHOLM på Riddarhuset lördagen 
den 27 oktober 1990. 

Valet sker genom en enkät (bifogas denna Bulletin), varvid enl 
demokratiska principer det alternativ tillämpas 1990, som anfat
tas av flertalet medlemmar� 

Styrelsen har skissat litet på ett preliminärt programförslag för 
alternativ l, d v s släkttr"ff i Lund lördag-söndag den 18-19/8 
199ö: 
a) Samling under lördagen i Ltmd eller annan plats i Lunds 

närhet� där inkvartering för kanske (och förhoppningsvis) 
minst ett 80-tal deltagare från när och fjärran kan ord
nas. 

b) 

c) 

d) 

el 

f) 

Vi har därvid också lekt med tanken att de som bor i Stock
holms trakten , Linköping och Jönköping kunde resa i en abon
nerad II-klass järnVägsvagn, san medftljer ett ordinarie 
morgontåg frän Stockholm till Lund. Kall lunch skulle kun
na erbjudas på tåget i egen (styrelsens) regi. Ev återresa 
på samna sätt. 

Inkvarterief i Lund med omnejd genom enskild försorg och/ 
eller styre sens förmedling. 

Lördag kväll (18/8) släktmötesförhandliPgaI med efterföl
jande middag och samvaro. 

Söndag (19/8) utflykt i abonnerade bussar till slagfältet 
utanför Ltmd under sakkunnig ledning av vår historiker 
översten Carl A E Rd. 

på Bjömstorp (ca 1 mil sydost om Lund) där 
friherre Thure-Gabriel Gyllenkrok med 

Gemensam 

maka Caroline f står för värdska�t Ciukl kostna-
derna!! • !1;�*�����ill�' {Caro-
line vf Rd Heg-
seigren och har därför tagit initiativet tjll detta tecken 
på sin enastående gästfrihet!), 

Efter söudagslunchen hemresa enligt vars och ens eget val -
ev återigen i abonnerad vagn med Stockholms tåget för stock
holmarna ID fl. 

Prograrrrnet för alternativ 2 (Riddarhuset den 27-28/10 -90) skulle 
bli mera traditionellt: Släktmöte + middag på Riddarhuset på lördag 
och informell träff på söndag med ett ännu så länge obestämt inne
hålL 



Beträffande kostnaderna (framförallt för Lund-alternativet) kan 
sägas, att styTelsen räknar med att kunna subventionera släktmdd
dagen med 20.000 kr eller något mer - det beror på släktfdrening
ens ekonomiska utveckling under 1989 och 1990. Vid säg 80 delta
gare inneNlr subventionen ca 250 kr per kuvert. Mötesdeltagarna 

skulle alltså få stå för egna res- och inkvarteringskostnader, 
avgift för buss färden samt kanske en liten del av middagskostna
derna sjiHva. 

Med denna BULLErIN följer som sagt ett enkätformulär , �d vilket 
vi ber om släktmedlemmarnas synpunkter på de två beskrivna alter
nativen. Er�tsvaren betraktas T:NTE som bindande utan sam opinions-

������'���t�� v��Tt�� så snart som möjligt och 
ä positiv till alternativet 

vara ute i mycket god tid med planeringen 
och preliminär bokning av hotellrum, mötes- och middagslokal m m. 
"Lilla" bmd har begränsade resurser att erbjuda en invaderande 
skara av denna storlek vid sidan av normal turistverksamhet. 

Styrelsen ser fram emot era enkätsvar med stort -intresse! l ! ! 

Stockholm i maj 1969. 

�� 
Göran Reuterswärd 
Ordförande 

PS för kostnadskalkyler: 
- Avståndet Stockholm-Lund per bil är ca 59 mil 
- En II-klass tåg�iljett Sthlm-Lund. T & R,' kostar idag 

Fullt pris 
Grupprabatt (minst 10 pers) 
Pensionärsrabatt 
"Röd avgång" 

Till!5.a.l�r�r �r1!; 
Sittplatsbiljett 

eller Sovplatsbiljett 

25 % 
30% 
50% 

712:-
= 534:-/pers 
= 498:-
= 356:- (Kl grupp- eller pen

-- sionärsrabatt) 

2 x 15 = 30:-
2 x 100 = 200;-



Sammandrag av SläktmötesprotokolI19118-10-30 

77 medlemmar OCh 14 gäster hade samlats på R,ddarhUset när orClförande Göran förklarade 
vårt 24 ordinarie släktmöte öppnat. 

Arkivnämndens ordförande Bertil Reuterswärd redogjorde för en enkät till medlemmarna i 
syfte att få underlag till "fleut8tswärdiamt� Få svar hade tyvärr inkommit. Bertil föreslog 
även att varje släktgren skall taga hand om sin '!'itStGr78"och styrelsen fiCk i uppdrag att 
försöka få igång arbetet på de tre släktkrönikorna. 

Släktföreningens avlidna meClfemmar. etter släktmötet 1985, sammanlagt elva personer, 
hedrades med en tyst minut. Under samma tidsperiod hade tolv nya medlemmar fötts. 

Då släkten fyller 300 ar 1990 föreslog Carl Albert E Reuterswärd att nästa ordinarie 
släktmöte Skulle avhållas detta år. Enligt föreningens stadgar skall ordinarie möte hållas 
vart tredje ar. Efter en mycket livlig diskussion beslutade mötet att nästa ordinarie 
släktmöte avhålles 1990 för att sedan återgå till vart tredje år. 

Styretsen fiCk följande sammans4ttning: 

Ordförande Göran Reuterswärd I omval 

Ledamöt .... Herman AnderS Hof Reuterswärd II omval vice orClförande 

Marina Reuterswärd II omval sekreterare 

Björn Hammar III omval skattmästare 

Peter Reuterswärd III omval 

SUppleanter Gabt'iella Kirslein född Rd II omval 

Madeleine Reuterswärd II omval 

Jan-Patrik Reuterswärd II nyval 

Revisorer 

ordinarie Per Reuterswärd III omval 

C Wilhelm B Reuterswärd III omval 

suppleanter NIls F Reuterswärd III omval 

Marie Hesselgren I omval 



Stipendieniimnd 

ordinarie Ebbe Reuterswärd III 

Teresia Reuterswärd I 

Gunilla Reuterswärd f Kockum II 

suppl .... nter Patrik O Reuterswärd I 

Mae Reuterswärd III 

carl Reinhold Reuterswärd II 

Arkivniimnd Bertil Reuterswärd III 

Gösta F Reuterswärd I 

Caroline Hesse1gren ! Rd I 

Valberedning Bertil Reuterswärd UJ 

Edward Reuterswärd III 

Erik AP Reuterswärd I 

Styrelsen redovisade årets stipendiater 

Filippa Reuterswärd III 3 .000:-

Marie Hesselgren I 1.000:-

Carl Magnus SW999f III 3.000:

Anna BrändstrÖffi II 3.000:-

omval 

omval 

nyval 

omval 

omval 

nyval 

omval 

omval 

omval 

Under verksamhetsperioden har stipendier utdelats till en sammanlagd summa av 46.500 

kronor. 

överste Carl Albert E Reuterswärd berättade om lorentz Peter ur sin nyutkomna skrift "En 

CJsfgöfa RytfBre� som även fanns till försäljning. 

Efter släktmötet följde middag med dans i Lantmarskalkssaloo. 

Arkivnämnden hade ordnat fotoalbum med porträtt av släktens medlemmar. Dessa fanns 
att beskåda i Riddarhusets foaje. 



FÖRÄNDRINGAR INOM SLÄKTEN SEDAN BULLETIN No 2 

MAJ 1988 

AVLIDNA 

Född Avliden 

Baata Reuterswärd II 

Carl-Edward Brändström II 

Gösta F.P Reuterswärd I 

1951 

1934 

1922 

1988-06 
1988-01-25 

1988-03-18 

FODDA 

1988-06-19 

1988-09-03 

1988-10-28 

1988-02-17 

1988-04-18 

1988-05-24 

en dotter Patric och Ewa Reuterswärd II 

en dotter Annika (f Reuterswärd) och Jan Wikström II 

en dotter Ulrika (I Reuterswärd) och Lars Larsson I 

en son Clarence och Yvonne Reuterswärd II 

en sen Eva (I Reuterswärd) och Carl Eklund III 

en son Viveca (I Reuterswärd) och Tage Eriksson 

INGANGNA ÄKTENSKAP 

Lennarl Reuterswärd och Sonja (f Zetterberg) 1988-06. 

ADRESSFORÄNDRINGAR mm 

Margit Reuterswärd I, HästhOvsgetan 3, 199 63 ENKOPING, som sköter medlemsre
gistret, ber medlemmarna komma ihåg att medde14 6t8essftJr4nt#ingm; ing4ngmI 
Alrtsn$kap, födda och avlidna medlemmar mm. 



REUTERSWÄROIANA - KÄNT OCH HÄNT -

FRAN ARKlVNAMNDEN. 

Reuterswärdska namnet flyger nu världen över genom 

GREN I Mikael Reuterswärd, vår släkts blivande htNudman. Han deltog i en 

expedition till Mount Everest där han tillsammans med några andra 

gjorde ett försök att nä toppen, vilket tyvärr på grund av storm och 

kyla misslyckades. 

GREN II 

GREN III 

Professor Oscar Reuterswärd. bosatt i Lund har gjort en almanack åt ASEA 

och dess internationella bolag. Denna almanack finns nu i direktionsrum, 

världen över. 

Carl-Fredrik Reuterswärd har gjOrt den fredssymbol • den Imutna pistolen" 

som rests framför FN-skrapan i New yo,k 

Vårt arkiv har nu foto från _monin Vid överlämnandet samt skriftlig kopia 

av det tal som FNs Generalsel<reterare höll. 

Som ett litet kuriosum kan nämnas att släkten har 3 konstprofessorer, en i varje gren. 

Pa!rlk från gren I, Oscar, se ovan, från gren II och Carl-Fredrik också ovan från gren III. 

VI har annars mest förekommit som statstjänstemän och särskin officerare. Nu literfinns 
ingen sådan i statskalendern. Men tre kändisar Inom konstens värld. Generna har legat 
och slumrat I 250 år!! 

EN OSTGOTA RYTTARE 

Berättelsen om 

!,-ORENTZ PETER REUTERSWÄRD 

av carl A.E. Reuterswärd 

ett måste tör alla Intresserade av släktens 

r'storia. 




