BULLETIN
Från Reuterswärdska Släktföreningen

MAJ 1993

Kära släktföreningsmedlemmar
Välkomna till ordinarie släktmöte på Riddarhuset

LÖRDAGEN den 4 september 1993 kl17.00
Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Efter mötesforhandlingarnas slut ca 18. 15 foljer middag k.l19.00
Pris for middagen; Drink, 3-rättersmiddag, viner, kaffe och avec
250:- kronor per person, vilket innebär en subventionering
från släktföreningen på över 100 %.

Sambo, fåstmö/fåstman och egna barn, minimiålder 16 år, som inte är
medlemmar i släktforeningen får deltaga som gäster till ordinarie kuvertpris. Maximerat antal är 120 personer, vid överbokning äger släktforeningens medlemmar företräder.
Klädsel vid middagen är smoking eller mörk kavaj.
SÖNDAGEN den 5 september 1993 sammankomst på Naturhistoriska
riksmuseet. Vi äter lunch kJ 12.00 och kl 14.00 ser vi en foreställning
på Cosmonova. Lunch och entre Cosmonova l 00 kr per vuxen och 85
kr per barn upp till 16 år.
Bindande anmälan om deltagande insändes f6re den 16 augusti 1993
till Göran Reuterswärd, använd bifogade anmälningsblankett.
Deltagaravgifterna skall insättas fore släktmötet på foreningens
postgirokonto 20 28 55 - 3.
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EN SMÅLÄNDSK RESEHANDBOK I VARDANDE
Styrelsen hade sommaren 1992 ambitionen att ordna en utflykt till en del
småländska gårdar, som under 1800-talet ägdes eller i varje fall brukades av våra
tidigare generationer. Resan skulle företas i abonnerad buss och vi frågade efter
släktmedlemmarnas intresse för en sådan resa. Vi fick tillräckligt många positiva
svar, varror planeringen fortsatte. När det sedan blev aktuel1t att anmäla sitt
deltagande blev anslutningen tyvärr mindre god - bara ett tiotal anmälde sig.
Styrelsen beslutade då att inställa den tänkta släktutflykten. Inför resan hade jag
emellertid samlat på mig en hel del historiska data ur kyrkoböcker och andra källor
och styrelsen tyckte att v1 borde ta vara på materialet. Förre skattmästaren ERIK
Albert i Linköping (Ill, 1919-1981) utarbetade 1975 en resehandbok, en
"Baedecker del I, Östergötland" och det kanske nu kunde vara lämpligt att
komplettera den med en del II, Småland.
Undertecknad fick därför i uppdrag att arbeta vidare med mina data med siktet
inställt på art kanske redan till nästa ordinarie släktmöte 1993 kunna presentera en
skrift for släktmedlemmama. Uppmuntrad av styrelsens positiva syn på dessa
glimtar från förra århundradet har jag därfor fortsatt arbetet på att forsöka utforska
släktingarnas liv och leverne for 100 till drygt 200 år sedan. En forsta "råkopia" av
opuset har presenterats ror styrelsen.
Avsikten är nu att redigera om manuskriptet så att ytterligare ett häfte skulle kunna
bli klart i höst att läggas till de tre tidigare släktkrönikorna: De två av översten
CARL Albert (III) utarbetade skildringarna om dels stamfadern ANDERS HOF,
dels dennes son LORENTZ PETER (som egentligen hette och kallades PER) samt
den av Med Dr. Lennart Norrlin 1953 utgivna krönikan om översten, diplomaten,
hovmannen m.UL Anders FREDRIK.
När jag böljade forskningarna hade jag ingen aning om vadjag skulle finna:
Tidigare generationer var for mig bara namn på ett släktträd. Men det visade sig
att en hel del representanter for huvudmannagrenen och första yngre grenen
(släktgren I och II, som vi numera brukar kalla dem) hade levat stora delar av sina
liv i Småland. De flesta gårdarna fanns inom en triangel på kanske högst 2 kvadratmil sydväst om Vetlandal
Ur gängse kyrkoböcker kan man bara få fram fakta såsom tödelse-, vigsel-,
skilsmässa- och dödsdatum, in- och utflyttningar till resp från olika socknar och
dylikt. Det mesta om de inblandades personligheter lyser därför, tyvärr, med sin
fråvaro. Det skulle föra alltför långt och framforallt ta mycket lång tid att forska
fram mera personligt fårgade detaljer om alla här omnämnda föregångare.
Men om någon skulle vilja fordjupa skildringarna om enstaka förfåder, så kanske
mitt arbete kan vara till hjälp. Platser och tider finns nu kartlagda, så att en
framtida forskare lättare kan se V AR hon/han skall söka vidare - protokoll från
sockenstämmor och kyrkoforsamlingar, domstolsprotokoll, boutredningar,
krigsarkiv, Riksarkiv o s v.
Tänk om Någon/några ville ägna sig åt att få fram mera detaljer om de tre släktgrensfåderna ADAM Ulrik, PER Emanuel och PONTUS som ju var bröder till den
reda redovisade Anders FREDRIK! Helst också om några av kvinnorna!

För att avslutningsvis återgå till dagens publikation: I den kommande tryckta
versionen kommer ERIK Alberts "Baedecker del I'' att ingå. Förhoppningsvis finns
den till påseende och beställning vid höstens släktmöte. Troligen måste en viss
avgift per exemplar att tas ut, men priset kan inte bestämmas ännu.

Om någon släktmedlem skulle vilja göra en privat rundtur i Småland redan nu i
sommar kan jag översända "råkopian" till ett pris av 30 kr/st. Hör av Er till mig
Göran Reuterswärd, Hästhovsgatan 3, 745 63 Enköping, Tel 0171 - 363 90.
så kan jag ta fram enstaka ex och skicka över! Översiktskarta ingår liksom ett
"släktträd" till hjälp vid identifieringen av alla Andersar, Fredrikar, Carlar,
Vilhelminor, Charlottor m.fl.
Göran Rd

FRll..UFTSGUDSTJÄNST I LJUNGHEM
Västergötland
På Ljunghems gamla kyrkogård
(ca 1,5 mil sydost om Skövde)
reste släktföreningen 1987 en minnesvård över
stamfadern ANDERS HOF-REUTERSWÄRD
i samband med en traditionell friluftsgudstjänst
i nuvarande Edhems församlings regi .
Församlingen håller sin årliga friluftsgudtjänst
i år SÖNDAGEN den 11 JULI KL 14.00.
Alla förbipasserande släktmedlemmar
hälsas hjärtligt välkomna av kyrkorådet!
Gör gärna en bilutflykt dit den dagen!
Det vore roligt om några släktmedlemmar
hedrade såväl församlingen som stamfadern
med sin närvaro! !

OBS ta med egen kaffekorg med doppa!

FÖRÄNDRINGAR INOM sLÄKTFÖRENINGEN
sedan BULLETIN 1992.
Avlidna
IV AR Hallström (Il)
GUY Faugust (U)
NY A MEDLEMMAR
Födda
En dotter LOVISA
En dotter ELS A

f 1903
fl907

avi 920505
avi 920924

920530 till CHRISTINA, fRd o HENRIK Hanner (ID)
920530 till PER o ÅSA Rd (III)

STIPENDIATER
CARDLINA Rd (III)
FILIPP A Rd (IIJ)
JOSEPIDNE Wolters (II)
GUST AF Rd (ITI)
KARIN Rd (II)
HENRIK Rd (ID)
ANNA Rd (III)

Kr 4 000
Kr 3 500
Kr 3 500
Kr 3 500
Kr 3 500
Kr 3 500
Kr 3 500

GLÖM EJ SLÄKTMÖTET 1993
Som avhålles på Riddarhuset Lördagen den 4 september
- se särskild inbjudan med anmälningsblankett i denna BULLETIN.
Viktigt! Anmäl förändringar i släkten, adressändringar till Margit Reuterswärd.
Hästhovsgatan 3, 745 63 Enköping.
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EKONOMI
SläktfOreningens ekonomi är god!

