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FÖRÄNDRINGAR INOM SLÄKTEN SEDAN BULLETIN AUGUSTI 1990 

AVLIDNA Avliden 

MARGARETA Bjurström (ll1) 1911 1990-08..{)8 

FÖDDA 

1990-09-11 en dotter till ULRIKA, f Reuterswärd, och LASSE Larsson {I) 

1990-11-13 en dotter till CHR.ISTINA, f Reuterswärd, och HENRIK Hanner (ll1) 

1991~-13 en son till HELENE, f Reuterswärd, och PETER Argentine (ll1) 

INGÅNGNA Ä.I<THNSKAP 

1990- DAN Collin (ll) och LENA Nilsson 

1990-10-13 THERFSE Reuterswärd (ll1) och HANS Chr Ericsso 

STIPENDIATER SEDAN SLÄKTMÖTET 1988 

Under åren 1989 och 1990 var drygt 20 släkbnedlenunar i åldern 16 - 25 år berättigade att söka studiestipendier. 
Endast två av dessa sökte och fick stipendium: 

1989 

1990 

ANNA Brändström (ll) 

ANNA Brändström (ll) 
DAN Reuterwärd {I) 

3.000 kronor 

3.000 kronor 
3.000 kronor 

1989 sökte även en "äldre" släktmedlem - NADINE Reuterswärd (I) - stipendiestöd och tilldelades sådant på 
3.000 kronor. 

Sammanlagt delades sålunda ut 12.000 kronor i stipendier de båda åren. 
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SLÄKTENS JUBILEUMSMÖTE 27-28 OKTOBER 1990 

Ättens stamfader ANDERS HOF (1651 - 1714) adlades 1690 (den 20 augusti). För att fira 300-å.rsjubileet av 
denna händelse hade 1991 års ordinarie släkbnöte tidigarelagts och hölls på Riddarhuset lördagen den 27 
oktober 1990. 

Under samlingen i vestibulen underhöll en i tidstypiska dräkter klädd barockensemble med musik från 1600-
talet. Ensemblen bestod av tre unga musiker från Musikhögskolan. Sammankomsten inleddes som vanligt med 
att släktföreningen höll sitt föreningsmöte i Riddarhussalen med stadgeenliga ärenden mm - se särskilt 
sammandrag av protokollet (sid 4 ). Med anledning av jubileet hade stamfaderns porträtt med belysning och 
blomsterdekorationer placerats bakom presidiebordet. 

Sedan deltagarna samlats tAgade styrelsen in i salen företrädd av två i uniformklädda Carl XI:a drabanter. 
Styrelsens ledamöter var klädda i dräkter från olika skeden av ättena 300-åriga tillvaro: tidigt 1700-tal (Lorentz 
Peters tid) sent 1700-tal (de tre ättegrenafädema), tidigt och sent 1800-tal (civila kläder eftersom civila yrken då 
fick aUbner dominerande ställning inom ätten på bekostnad av militäryrket) och 1900-talet. Efter intAget fattade 
drabantema posto vid stamfaderna porträtt och "vaktade" det under sammanträdel 

Slllmj11dm ANDE:RS Hof REUTERSWÄRD mtd upprllllctning s«mt slliktprmlngms prtsldi11111 undu m6~jMumdllng~m~L (Fr v dnrbtrnt 'Wf1..HElM. 
sdcrtlmlrt MARINA, porlritt w slllmflldn-n, ordflirrmdL WRAN, sk.llttmllstllrt BJ6RN Htzmmar smnt drtlbantm CARL-FREDRIK). 

Styrelseledamötema behöll sina dräkter på under hela den efterföljande middagen och kvällen, även om 
ordföranden själv &å småningom tog av sig sin långa och alltför varma allonge-peruk! 

Föreningsmötet avslutades av ordförande med en återblick på ättens utveckling under de gångna 300 åren. 
Anförandet inleddes med en på band inspelad stridsscen från slaget vid Lund (1676) i vilken kungen och hans 
drabanter (bl a den unge Anders Hof) slogs mot danska kavallerister och Anders Hof lämnade över sin häst till 
kungen, sedan kungens häst "Totten " hade skjutits. Som avslutning på släkthistoriken fick auditoriet lyssna till 
en autentisk rapport per radio från Mikael Rd (I) på Mount Everests topp den 11 maj 1990. 
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Ättens Nestor, översten Wilhelm (lll), tackade till sist styrelsen för dess insatser under de gångna två åren. 
Sedan föreningsmötet sålunda avslutats samlades släkten i Riddarhusets vestibul för en drink före middagen. 
Härunder underhöll på nytt den unga musikgruppen med barockmusik. 

Jubileumsmiddagen intogs i Lantmarskalkssalen, där alla 116 deltagare (nytt rekord!) placerades vid 12 runda 
bord. Under loppet av middagen hölls några tal - ordföranden hälsade välkommen till bords, Agneta Rd, f 
Klingspor (lli) talade till ätten på de i ätten ingiftas vägnar och Fritz Hedborg (I) tackade i sinom tid för maten. 

Arkivnämnden- Caroline Rd Hesselgren (I) och Bertil (Ill)- hade förberett en tävling mellan borden i 
släktkunskap i form av en tipsrad. Den genomfördes under varmrätten och segrande lagmedlemmar (bord nr 
6) fick var sin tallrik med bild av Riddarhuset som segerpris. 

Måltiden beräknades pågå närmare tre timmar, varigenom deltagama knappast skulle få tillfälle att träffa och 
prata med andra än sina närmaste bordsgrannar. Ceremonimästaren - Jan-Patrik Rd (ll) - beordrade därför i 
pausen efter varmrätten samtliga herrar att byta bord enligt ett i förväg planerat system. Operationen lyckades 
över förväntan trots att den tidvis gav intryck av leken "Hela havet stormar". 

Sedan alla funnit sina platser och sina nya bordsgrannar dämpades belysningen i salen och desserten rullades 
in på en vagn. Enligt menyn var det "Parfait 'Bataille de Lund' med apelsinsorbet och spunnet socker". Den 
höga krokanen kröntes av en sköld med "300" och det blixtrade och sprakade omkring hela aruättningen 
(tomtebloss!). Den visade sig också vara delikat! 

Framåt 21.30-tiden kunde taffeln brytas och alla middagsgästerna fick tillfälle att sträcka på benen medan 
orodukning för kaffet pågick. När deltagarna återkom var placeringen fri och i den allmänt höga stämningen 
tog det ganska lång tid innan kaffet kunde servetas. Då var det också snart tid för den sista programpunkten: 
Hovsångare Rolf Björling med pi.anoackompanjatöt framförde med bravur ett antal operett- och andra sånger, 
som högeligen uppskattades av auditoriet. 

Kvällen hade förrunnit förvånansvärt snabbt och det var snart dags för alla deltagama att återvända hem efter 
ett något ovanligt men mycket lyckat jubileums-släktmöte. 

Samtliga deltagare erhöll var sin ny släkttablå ("stamträd"). Med denna Bulletin distribueras samma tablå till de 
släktmedlemmar, som inte deltog i släktmöte 1990. 

Dagen därpå, söndagen den 28/10, samlades ca 90 (!) släktmedlemmar på Livrustkammaren i Kgl. Slottet. Först 
intogs en gemensam lunch i den s k Pelarhallen, varefter alla så småningom samlades till Livrustkammarens 
föreläsningssal. Där berättade Mikael Rd (I) om sin kamp mot och seger över Mount Everest och visade bilder 
från expeditionen. 

Ordföranden framförde hela släktens gratulationer och tack för bravaden, som lände Mikael själv till stor och 
ogrumlad heder, samtidigt som vi släktmedlemmar fick sola oss i glansen av Mikaels berömmelse. Som ett 
mera varaktigt tecken på släktens tacksamhet överlämnade ordföranden en specialbeställd present: två 
underlägg för vinflaskor och sex mindre underlägg för vinglas. Materialet var svarta plattor med inlagda 
silverbilder - på de större plattorna visades Mount Everest med bergbestigarnas väg uppför branten inprickad, 
på de mindre plattorna släktvapnet. 
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Urdrag ur protokoll från 

SLÄKTFÖRENINGENS 25:E ORDINARIE SLÄKTMÖTE 

på Riddarhuset lördagen den 27 oktober 1990, 

Närvarande: 105 medlemmar med 11 gäster. 

l. Förhandlingama leddes av styrelsens ordförande, GÖRAN Reuterswärd (1), MARINA Rd (ll) förde 
protokoll, EBBE och WilHELM B Rd (båda ITI) justerade detsamma. 

2. Styrelsens verksamhetsberättelse avseende de två verksamhetaåren 1989- 1990 godkändes. Enligt 
berättelsen 

hade Släktföreningen den 31 augusti 1990 323 medlemmar (en nettoökning sedan 1988 med 13), varav 
159 kvinnliga och 164 manliga. 

hade mycket få ungdomar ansökt om studiestipendium; Styrelsen fick mötets uppdrag att utreda frågan 
om stipendium - se rapporten "Stipendieutredning• på sid 7 i denna Bulletin. 

har Släktföreningens ekonomi haft god tillväxt trots kraftiga svängningar på börsen. 

Förmögenhetens utveckling i avrundade siffror: 

31/121987 

1.909.000 
-s% 

31/12 1988 

2.088.000 
+9% 

31/12 1989 

2.562.000 
+23% 

3. Med revisorernas tillstyrkan beviljades styrelsen ansvarsfrihet för perioden. 

4. Styrelse m fl funktionärer för perioden 1991-1993 valdes på valberedningens förslag enligt följande: 

Ordförande 

ÖVriga ledamöter 

Suppleanter 

STYRELSE 

GÖRAN Reuterswärd (I) 

PER Reuterswärd (ll), vice ord • / 
MARINA Reuterswärd (II), sekr •; 
BJÖRN Hammar (Ill), skattmästare • / 
PETER Reuterswärd (lli) 

MADELEINE Reuterswärd (II) 
JAN-PATRIK Reuterswärd (U) 
PA TRil< O Reuterswärd (I) 

*/ enligt beslut inom styrelsen. 

Ordinarie 

Suppleanter 

REVISORER 

WILHELM B Reuterswärd (III) 
MARIE Hesselgren (I) 

NILS F Reuterswärd (III) 
BJÖRN Reuterswärd (I) 

4. 

omval 

nyval 
omval 
omval 
omval 

omval 
omval 
nyval 

omval 
nyval 

omval 
nyval 



Ledarnöter 

Suppleanter 

Ledarnöter 

Ledamöter 

STIPENDIENÅMND 

TERESIA Reuterswärd Wengström (I) 
GUNILLA Reuterswärd, f Kockum (II) 
MAC Reuterswärd (Ill) 

EWA Reuterswärd, f Ehrenlood (I) 
CARL R Reuterswärd (II) 
MAGNUS Reuterswärd (Ill) 

ARKIVNÄMND 

BERTIL Reuterswärd (lli) 
CAROUNE Reuterswärd Hesselgren (I) 
OSCAR Reuterswärd (II) 

V AL BEREDNING 

omval 
omval 
omval 

nyval 
omval 
nyval 

omval 
omval 
nyval 

att förbereda valen vid nästa släktmöte. 

BERTIL Reuterswärd (Ill) 
EDVARD Reuterswärd (Ill) 
ERIK A P Reuterswärd (I) 

omval 
omval 
omval 

EKONOMIN ÄR GOD .... 

sammankallande 

sammankallande 

sammankallande 

Släktfören.ingens ekonomi är god! Visst har även vi drabbats av den svenska börsens nedgång under 1990, men 
då endast cirka hälften av kapitalet varit placerad i aktier har nedgången ej varit alltför dramatiskt för vår del. 

Björn Hanunar f Sicattmästare 
5. 



Styrelsen har beslutat att NÄSTA SLÄKTMÖTE 

LÖRDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 1993 

på Riddarhuset. 

OBSERVERA DATUM OCH MÅNAD III 

Motivering för ändring: 

släktföreningens första sammanträde- då släktföreningen bildades- hölls den 15 september 1919 på 
Riddarhuset. De fyra närmaste följande mötena hölls också i september. 

hålls 

Från och med möte nr 6 (1934) ända fram till senaste mötet (nr 25, 1990) har mötena hållits i oktober (6 möten), 
november (13 möten) och december (1 möte, 1943). Av styrelse- eller mötesprotokollen framgår inte skälen till 
att mötena senarelades fr o m 1934. I styrelsen har vi inte heller kunna påminna oss att någon diskussion 
förekommit om en ev ändring av tidpunkten på året för släktmötet. 

Inför nästa släktmöte har styrelsen emellertid tagit en ev tidigareläggning under övervägande. Av erfarenhet 
vet vi att klimatet sent på hösten är osäkert och att kyla, regn och mörker inte bidrar till att förbättra 
förutsättningarna för en trivsam släktträff. Numera har det också blivit en tradition att många släktmedlemmar 
träffas dagen efter själva släktmötet. Om det då är dåligt väder genomförs också denna extra släktträff under 
föga uppmuntrande förhållanden. 

För att förbättra utsikterna till ljusare och behagligare förutsättningar för släktmötet har styrelsen således 
beslutat att på försök anpassa mötesdagen till släktföreningens ursprungliga "födelsemånad" september! 
Meddela oss gärna Dina ev synpunkter - såväl positiva som negativa - på den nya mötesdagen genom att 
FYLLA I OCH SKICKA IN BIFOGADE ENKÄTBLANKE1T. 

På tal om släktmötet ..... 

så funderar vi i styrelsen över ett lämpligt tema för söndagsträffen 1993. 

Förra året kom ju Mikaels (I) bravad på Mount Everest som på beställning ur styrelsens synpunkt - han lockade 
ett 90-tal släktmedlemmar till Livrustkammaren för att äta lunch och lyssna till hans rapport från 
bergsbestigningen. 

Vi ser dock vissa svårigheter att redan nu förutse vilken släktmedlem som inför 1993 års släktmöte kommer att 
bringa heder och berömmelse åt sig själv och vår släkt, och inom vilket område denna dat genomförs. 

Vi har flera gånger tidigare konstaterat att släkten från sitt militärt dominerade förflutna förändrats så att vi 
idag inte har en enda aktiv militär yrkesutövare inom vår krets. I stället har vi tre internationellt kända 
konstprofeSBOrerl Har månne denna förvandling av släktgenerna skett på bred front i stället för att vara 
slumpvisa mutationer, en i varje släktgren ? 

För att utreda denna intressanta fråga och EVENrUELLT presentera utredningsresultatet söndagen den 5 
september 1993 i form av en KONSTIITSTÄLLNING. 

efterlyses 
AMATÖRKONSTNÄRER/ARTISTER/MUSIKER 

inom släkten 

Alla Ni, som målar, skulpterar, ritar, knypplar, broderar, täljer, drejar, svetsar, hugger i sten, musicerar, sjunger 
eller på annat sätt SKAPAR något av Er egen inneboende kraft och fantasi för Ert ~~na nöjes skull- hör av Er 
till Madeleine Rd (II), telefon 08-755 64 55 (bost) eller genom NOTERING P Å ENKA TBLANKETT, som skickas 
in senast den l augusti 1991. 
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STIPENDIEUTREDNING 

Vid senaste släkbnötet konstaterades att mycket få sökande hade anmält sig för att erhålla ett studiestipendium. 
Bland de studerande ungdomarna vid mötet uppgavs som ett tänkbart skäl till det svaga intresset, att 
stipendiebeloppen var för små i förhållande till ungdomarnas övriga årsinkomster. Det var helt enkelt för 
besvärligt att ansöka om stipendium när man kanske bara skulle få 1.000 kronor. 

Mot den argumentationen kunde påpekas att stipendierna enligt gällande reglemente skall vat·a "minst" 1.000 
kronor. Under senare åren har utdelade stipendier normalt legat på 2.000 - 3.000 kronor vardera. 

Styrelsen fick släktmötets uppdrag att utreda frågan om stipendier och en eventuell utvidgning av kretsen 
stipendieberättigade. Om så skulle vara lämpligt borde styrelsen redan under de närmaste åren pröva nya 
användningsformer för stipendier. Ev försök skall utvärderas och presenteras vid nästa släkbnöte 1993. 

Styrelsen har diskuterat frågan och har tillsvidare enats om följande principer och synpunkter. 

l. Enligt slipendiereglementet får stipendium tilldelas ungdomar mellan 16 och 25 år, som för sin 
yrkesutbildning fortsätter med studier vid högskola eller universitet efter avslutad obligatorisk skolgång 
(grundskola, gymnasium). Detta bör även i fortsättningen vara stipendiernas huvudsyfte. Riktvärde: minst 
5.000 kronor/ stipendium. 

2. "Om särskilda skäl föreligger" får stipendium därutöver tilldelas även "den som fyllt 26 år"- d v s ålder fr o 
m 26 år och uppåt- för vidare yrkesutbildning eller "kvalificerad forskning". Vad avses med "kvalificerad 
forskning"? 

3. Våra medlemmars/stipendiaters forskning med stipendiestöd bör gälla deras egen förkovran- en doktorand 
bör kunna stödjas t ex med bidrag till tryckning av avhandling - eller till släktföreningens eller släktens 
nytta. 

4. släktföreningens egenintresse av forskning ligger på släktforskning. Sådan forskning kan bl a kräva vistelse 
en kortare tid på annan ort (t ex Vadstena) för studier vid landsarkiv eller andra arkiv. Resultatet av 
släktforskningen har intresse för släktmedlemmarna och måste kunna presenteras: fotografier, tryckning och 
inbindning av skriften, distribution mm kräver ekonomiska resurser. Stipendiestöd för sådan forskning 
faller väl inom släktföreningens ändamål - familjebandens stärkande. 

PÅ FÖRSÖK GÄLLER FÖLJANDE FÖR ANSÖKAN OM STIPENDIUM 1991: 

Alla stipendieberättigade i åldern 16-25 år kommer på sedvanligt sätt i augusti få en inbjudan att söka 
stipendium. Ansökningsblanketten blir starkt förenklad. Ansökan skall vara insänd senast den 10 oktober i 
år. Föräldrar bör aktivt uppmuntra sina bam att söka stipendium. 

Vid samma tidpunkt- d v s den 10 oktober i år- har ALLA övriga medlemmar av släktföreningen, 
OAVSETI ÅLDER, rätt att skriftligen begära ett stipendiebidrag. Ange därvid ändamålet och ungefärligt 
önskat belopp. Brevet adresseras till Stipendienämnden, cfo Gunilla Reuterswärd, stureplatån 29, 181 32 
LIDINGÖ. 

OBS - Att någon ytterligare påminnelse om stipendierna till den äldre gruppen INTE kommer att skickas 
ut ll 
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SLÄKTIRÄFF 1992 

Sommaren 1987 träffades ett 50-tal släktmedlemmar i Skövde under ett veckoslut. Det var i första hand för att 
inviga vår nya minnesvård på Ljunghems gamla kyrkogård över stamfadern Anders Hof Reuterswärd. I 
samband med träffen gjorde vi en rundtur per buss i trakterna, där Anders Hof verkat. 

När vi beslutade att högtidlighålla ättens 300-åriga tillvaro 1990 var det på tal att anordna släktmötet i Lund. 
Där skulle vi i samband med jubileumsfestligheterna kunna studera bl a slagfåltet vid Lund. Av flera skäl blev 
det inte av, även om det fanns ett starkt intresse bland många släktmedlemmar för Lund-alternativet. 1 samband 
med oroplaneringen till Riddarhuset i Stockholm antyddes emellertid att vi kanske skulle kunna anordna ett 
besök i Lund ett annat år- t ex 1992. 

Styrelsen har diskuterat frågan om en mindre och informell släktträff mellan två ordinarie släktmöten. Vi hade 
senaste släktmötet 1990 och skall ha nästa möte 1993. Om vi skulle göra någon extraträff skulle det alltså vara 
lämpligt 1992. 

Vid val av utflyktsmål har vi bedömt att det numera ganska kringbyggda slagfältet utanför (delvis t o m 
innanför) Lund knappast kan vara värt kostnaderna för deltagare från stockholmsområdet. I stället vill styrelsen 
kasta fram en tanke, som ansluter sig till informationen "Nutida ättlingars härstamning" i Bulletinen 1990: 

EN RUNDTUR BLAND GÅRDAR OCH HERRESÅTEN I SMÅLAND OCH ÖSTERGÖTLAND, SOM 
BEBOTTS, ÅGTS OCH/ELLER FÖRVALTATs AV GÅNGNA GENERATIONER REUTERSWÅRDAR. 

G4rJm DISTORP, diir 
stumfuJmlS son l.ORENTZ 
PETERjOJdtS 1708. G4rJm 
liggtr cu 6 km NO om 
Unkllplng l Rystlids 
socken i ÖSttrglitluud. 

Preliminärt utkast till uppläggning av en ev träff sommaren 1992: 

Fredag em: 

Lördag: 

Söndag: 

Samling t ex i Nässjö, dit det går tågförbindelser från såväl Stockholm och Malmö 
som Göteborg. Inkvartering , gemensam middag. 

Bussfärd i Småland (VeUandatrakten) till Björnskog (berör främst släktgren 11), 
Holmeshult (1), Ramkvilla (I), Rosenholm (Anders Fredrik), Lannaskede och sedan i 
Östgötland omkring sjön Sommen till Ribbingahov (1), Asby kyrka, Ekäng och 
Hårsnäs (1). 
ÖVernattning i Tranås. 

Bussfärd i ÖStergöUand till Sätra (Lorentz Peter), Stora Lund (LP), Skeppsås Kyrka 
(III), Linnevad (1), Distorp (LP). 
Em: Utflykten avslutas i Linköping för hemfärd med tåg. 

Detta utkast är bara lösligt skissat - det ligger inga detaljerade tids- och lokalstudier bakom. Innan vi startar 
planering vill vi undersöka intresset inom släkten för en sådan utflykt. Alla intresserade ombeds SKICKA IN 
BIFcx;AD ENKÄTBLANKETI med synpunkter- snarast och senast den 1 augusti 1991. OBS att ett positivt svar 
på enkäten inte är bindande!! 
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