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FÖRÄNDRINGAR INOM sLÄKTFÖRENINGEN 
sedan BULLETIN 1991 

AVLIDNA: 

GERT Reiff-Winterhelt (III) 
GÖRAN Rossander (III) 
WILLIAM af Sandaberg (III) 

NY A MEDLEMMAR 

Födda: 

f 1937 
f 1942 
f 1908 

avl911231 
avi 920102 
avi 920206 

En dotter EBBA 920303 till TERESIA, f Rd o GUNNAR Wengström (l) 
En son FREDRIK 92031 5 till PETER o INGRID Rd (III) 

Ingifta: 

MA LIN Liedner , gift 910824 med CARL R R d (Il) 
ASTRID Vrethammar, gift 920403 med GUSTAV Fredrik Rd (III) 
ANDERS Tuvlind, gift 920404 med MARIE Hesselgren (l) 

STIPENDIA TER 

DAN Rd (l) 
MARTIN Wolters (Il) 
JOACHIM Hammar (III) 
PONTUS Cappelen (III) 
FREDRIK Sweger (III) 

o •• •• 

kr 5 000 
kr 5 000 
kr 5 000 
kr 5 000 
kr 5 000 

PAMINNELSE OM SLAKTMOTET 1993 

Släktmötet 1993 avhålles på Riddarhuset LÖRDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 

ADRESSFÖRÄNDRINGAR MM 

Margit Reuterswärd l, Hästhovsgatan 3, 199 63 ENKÖPING, som sköter 
medlemsregistret, ber medlemmarna komma ihåg att meddela adress
förändringar, ingångna äktenskap, födda och avlidna medlemmar mm. 

Anders Reuterswärd
Highlight

Anders Reuterswärd
Highlight



UTFLYKT TILL SLÄKTGÅRDAR 14-16 AUGUSTI 1992 

Med stöd av enkätsvaren anordnas den beramade släktträffen 
i sommar . De allra flesta svaren föredrog resa i augusti 
varör vi - styrelsen - beslutat förlägga utflykten till 
fredagen den 14 - söndagen den 16 augusti i år . 

PLANEN I STORA DRAG 

Fredag 14/8 
Samling i NÅSSJÖ under eftermiddagen . Inkvartering i Hotell 
Högland eller STF:s vandrarhem Ambjörnsgården (se nedan 
under LOGI). Middag och/eller andra kvällsaktiviteter enl 
individuella önskemål . 

Lördag 15/8 
Avfärd med gemensam turistbuss omkr kl 0830 (efter frukost). 
Färd söderut: Sävsjö - BJÖ~~SKOG - Hultsjö kyrka och kyrko
gård - HOLHESHULT - RANKVILLA - gemensam lunch på Strandviks 
Värdsbus i Ramkvilla ca kl 1200-1330 - ROSENHOLH (om tiden 
räcker till) - Lannaskede gamla kyrkogård - Nässjö . Resan 
avslutas ca kl 1700-1730 . Gemensam middag/supe på Hotell 
Högland ca kl 1900 . 

Söndag 16/8 
Avfärd med gemensam turistbuss omkr kl 0830 . Färd norrut: 
Eksjö - ÖSTRABY (Hults socken) - Asby kyrkogård - EKÄNG -
Rönnäsgården för gemensam lunch ca kl 1200-1330 - RIBBINGS
HOF - ev SJÖVIK (ytterligare vägrekognoscering nödvändig) 
- Nässjö, där resan avslutas ca kl 1500-1530 för individuella 
hemresor. 

LOGI -
Alternativ A: Hotell HÖGLAND i Nässjö (ca 200 m promenadväg 
från järnvägsstationen) . Priser: 
Enkelrum 2 nätter , 2 frukostar, supe 15/8 exkl drycker kr 870 per person 
Dubbelrum " " " " 64 5 " " 

Alternativ B: STF:s vandrarhem AMBJÖRNSGÅRDEN (ca l km från 
järnvägsstationen och Hotell Högland) . Förläggning i lägen
heter om 2 sovrum (2-3 bäddar vardera), sparsamt möblerat 
vardagsrum med TV, badrum, kök med utrustning . Priser: 
För medlem i STF logi 2 nätter kr 180 per person 
För icke-medlem " " " 250 " " 
Sänglinne och handdukar medföres . Måltider (frukost, freda-
gens middag m m) kan tillagas av medhavda ingredienser i 
köket. Frukost kan emellertid beställas i samband med bok-
ningen och kostar då kr 35 per person och gång . 
Deltagande i lördagens gemensamma supe på Hotell Högland 
kostar kr 185 per vandrarhemsförlagd person exkl drycker. 

LÖRDAGs- OCH SÖNDAGsLUNCHER 

intas på lördag på Strandviks Värdshus i Ramkvilla och på 
söndag på Rönnäsgården . Pris kr 175 per person för båda 
luncherna. 

pANSPORTER 

De två dagarnas gemensamma transporter med en turistbuss för 
50 passagerare kostar enl lägsta anbudet 5.650 kr, d v s ca 
115 kr för varje av 50 deltagare. 



BIDRAG 

styrelsen har beslutat anslå kr 10 .000 som bidrag till släkt
utflyktens finansiering . Dessa kan exvis användas för att 
dels bekosta måltidsdrycker vid den gemensamma supen 15/8, 
dels betala del av transportkostnaderna . 

?AHMANFATTNINq 

För 
-övernattning 2 nätter i Nässjö (fredag-söndag) 
- frukost och lunch lördag och söndag 
- gemensam middag/supe lördag samt 
- transporter lördag och söndag 
beräknas kostnaderna bli 

För boende Eå Hotell Högland: 
I dubbelrum kr 935 per 
I enkelrum 1 .160 " 

För boende Eå Vandrarhemmet: 
Medlem i STF Il 725 Il 

Icke-medlem " 795 

person 
Il 

" 

Härutöver tillkommer resor till och från Nässjö samt ev 
middag/kvällsmål i Nässjö på ankomstdagen (fredag). 

Al~tALAN ON DELTAGANDE 

i utflykten görs på bifogad blankett, som MÅSTE vara mig 
tillhanda SENAST DEN 31 t1AJ. 
L1 iit~Stt::! viss begr;;insning av delta5area.ntälet gunis IDed h~ •• -
syn till bussens kapacitet. Härvid gäller regeln "Först till 
kvarnen . . . . " . 

VÄL t1ÖTT I NÄSSJÖ DEN 14/8!!!! 

RAMKVILLA 



INTROOUKTION TILL SLÄKTUTFLYKTEN I AUGUSTI 1992 

Avsikten är att vi tillsammans åker i en buss för att besöka någ
ra av de gårdar , där en del av släktens tidigare generationer le
vat och verkat. Jag har forskat en del i kyrkaarkivalierna f rån 
aktuella socknar och bl a funnit att det finns åtskilliga detalj 
fel 1 Elgenstiernas "Ättartavlor". Jag tänkte berätta litet mera 
om de tta och om andra iakttagelser m m medan vi åker i bussen 
från ena stället till det andra. 

ADAM Ulrik (släktgren I : 2.generationen efter stamfadern ANDERS 
Hof ) flyttade in på Ekäng omkr 1785. Vi får där bl a se gamla må
lade tapeter i trappan, som ADAM och hans familj också beundrade 
dagl i gen! Ungefär samtidigt flyttade brodern PER Emanuel (II : 2) 
in på Björnskog - enligt uppgift samma byggnad som vi skall besö
ka, men pietetsfullt restaurerat . Båda dessa gods förblev i resp 
famil js ägo under ca 80 år . 

ADAM Ulr i ks ( 175D-1817 ) äldste son FREDRIK Anders (1780-1858) var 
ganska mycket på rörlig fot. Han förvaltade Ribbingshof i 17 år, 
varunder han bodde på ett grannsäteri Sjövik , som lydde under 
Ribbingshof. Där föddes hans fyra (se nedan! ) söner 1813- 1820, 
medan yngsta flickan föddes på Ribbingahof. Sedan arrenderade 
FREDRIK Linnevads säteri utanför Skänninge i Östergötland i 6 år. 
Därifrån flyttade han till Akershult, som han ägde . Efter 16 år 
sålde han godset till sin kusin CARL GUSTAF på Björnskog. Sedan 
bodde FREDRIK i 7 år på öst raby hos sin son PONTUS innan han 
fl yttade, för sista gången i sitt liv, t1ll en annan son, ANDERS 
Vilhelm på Ramkvilla. Han dog där påföljande år ( 1858 ) och ligger 
begravd på Ramkvilla kyrkogård . 

På Björnskog bodde PER med fru och deras enda två barn. När PER 
avlidit 1807 övertog sonen CARL GUSTAF säteriet och bodde där med 
sin fru och barnen i unga år till omkr 1865. Under den tiden köp
te han Akershult (se ovan) - kanske för att kunna erbjuda först 
en, sedan en annan (KNUT A H) av sönerna ett ståndsmässigt hem? 

Gården Holmeshult spelade den största rollen ur vår släkts syn
punkt som födelseplats för tvä döttrar von Schmiterlöw - EBBA och 
JULIE - som inom ett fåtal år omkr 1859 gifte sig med två bröder 
Reuterswärd - ULRIK Adolf och ANDERS Vilhelm. ANDERS V arrendera
de gården några få år medan ULRIK A ägde den 1 tre år sedan svär
faderna avlidit. 

Det finns ett par ställen - små undandragna gårdar i skogarna -
som jag tidigare inte visste att de kunde vara av intresse i des
sa sammanhang. Det är närmast Klef och Westerqvarn i Fröderyds 
socken . Men brödrakvartetten ULRIK, PONTUS, ANDERS och PATRIK Os
car - söner till FREDRIK Anders - höll ihop i de småländska sko
garna och avlöste varandra som ägare eller arrendatorer av dessa 
och andra gårdar . I slutändan av denna brödrakarusell stöter man 
ofta på hofmarskalken PATRIK O som ny ägare - till östraby , Rarn
kv i lla och Hörnebo på 1870- , 80- och 90-talen! 

Ja, det finns mycket mera att be rät ta - och ännu mera att ut
forska med målmedveten släktforskning! Kanske kan vår utflykt 
stimulera någon till fortsatta insatser? 

V Ä L K O H N A TILL N Ä S S J 0 DEN 14 AUGUSTI !!!! 

Göran (Rd ) 



E KÄNG 

BJÖRNSKOG 




