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KÄRA SLÄKTINGAR,
Den akuta bristen på pensionerade officerare i lämplig ålder har nu lett
till att en småbarnspappa och tillika egen företagare med begränsad tid
har fått ta över ordförandeskapet från den 1 januari 1994.
Det låter riskabelt men jag hoppas i all ödmjukhet att det kommer att
ga bra och tackar än en gång för förtroendet.

l släktföreningen är antalet möjliga kandidater till styrelsen beroende
på tillgången i en viss åldersgrupp. Denna tillgång varierar.Det föll sig därför
naturligt för mig att ta över rodret och lotsa skutan framåt någon period
till en ny åldersgrupp dyker upp med väldigt många lämpliga och möjliga
kandidater.
Men är då inte släktföreningar ganska dammiga och omoderna företeelser
som möjligen pensionärer sysslar med i brist på annat?
Tvärtom tycker jag och tror på en renässansför släktföreningar.
De ger möjlighet ,förutom trevlig samvaro,att gå tillbaka till rötterna,till
det egna ursprunget,vilket är en viktig dimension i en historielös värld.
Att enbart hylla nuet är inskränkt ,perspektivet bakåt ger en bas och
möjlighet att förstå sammanhang.

Som arkitekt och restaurator av några gamla byggnader är jag imponerad
av våra förfäders insatser och kunnande vad gäller tex teknik,estetik och
annatJu mer man genom studier och praktisk analys tränger in i de gamlas
gärning och tanke öppnar sig en ny värld med unikt innehåll och som man
närmar sig med lyhördhet och respekt.Att återföra en miljö till en ursprunglig autenticitet är något mycket spännande.
Som ny ordförande och med en synnerligen kompetent styrelse vid min
sida ämnar vi fortsätta det fina arbete ,som tidigare har påbörjats.Dock
stora spektakulära satsningar som 300-årsjubileer och stenresningar
kan komma att bli sällsynta.Däremot sker nu en stilla modemisering av
föreningen.På detta skulle jag kunna sätta som motto- 11 MED sLÄKTFÖRENINGEN l TIDEN11
Låt mig gå igenom våra vanligaste intresseområden:
1.
Sekretariatet med medlemsregistret
2.
Förmögenhetsförvaltningen
3.
Reuterswärdiana • arkivnämnden
4.
Stöd till medlemmar - slipendienämnden
S.
Samvarodelen
6.
Ideologiska avdelningen

Föreningens sekretariat har redan modemiserats.En PCdator med
skrivare har anskaffats. Medlemsregistret finns nu för första gången
på en datadiskett.Detta underlättar avsevärt hantering av nya respektive
utgående uppgifter. Vi kan med hjälp av sökord fråga och få svar på många
typer av sammanställningar av slaget ''hur många .•• " etc.Vid utskick
spottas adressetiketter ut genom ett tryck ~ knappen. Kallelser ,protokoll
hyllningsadresser etc. skriver sekreteraren Marina RD snabbt ut med
ordbehandlingsprogrammet •
En ny "corporate design " har genomförts med Madeleine RD som skicklig
kreatör.Hyllningsadresser kommer i framtiden att sändas på eget
" släktogram" istället för som nu på Riddarhusets telegramblankett.

Under senare år har de allmänna fondsystemen utvecklats i stor skala.
Vår förmögenhet är liten sedd med professionella förvaltarögon, även om
vi själva tycker att släktföreningen är rik.
Vår förmögenhetsförvaltning lägg därför delvis om ,som skattmästaren
Wilhelm RD beskriver i sin rapport.Fördelen med att merparten av vår
förmögenhet fördelas på fonder är: reinvesteringar av avkastning och vinst
utan beskattning,kontinuerlig professionen förvaltning,maximal riskspridning ,placeringsmöjligheter i såväl svenska ,som framförallt uttändska papper
i olika branscher och världsdelar.

Under åren har samlats i arkivnämndens regi en myckenhet Reuterswärd·
iana i form av text<brev,uppteckningar,forskningar,tidningstexter) bild
Cfotografi,teckningar,målningar), föremål av olika slag etc. allt spritt på
olika förvaringsplatser och arkiv.
Ett pågående projekt är att i arkivnämndens regi sammanföra allt material
för inventering och katalogisering för att kunna sammanställa,bearbeta
och inte minst skapa en överblick samt senare ordna en bra förvaring.
Mycket har redan gjorts härvidlag.Siäktföreningen behöver här hjälp av
kunniga och intresserade personer ,SOM HAR TID.

Ur detta material har ju redan flera krönikor och uppsatser om gamla
släkbnedlemmar och deras tid tagit form.
Här vill jag gärna nämna Carl A.E. RD:s två skrifter om stamfadern Anders
Hof och hans son Lorentz Peter, Lennart Norrlins om Anders Fredrik samt
Erik A RD och Göran E.P RD:s Reuterswärdska boställen på 1800-talet.
Alla dessa skrifter finns att köpa från släktföreningen för en billig penning.
CSe separat annons sekr.anmärkning)
Bertil CBuster) RD:s ordf. i arkivnämnden ide om en släktkrönika i kortform
en slags populärversion,kan kanske bli verklighet en gang.
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F6reningens underst6djande verksamhet sker numera genom
stipendienalmnden.F6rutom studiestipendier till vira ungdomar.
sig jag glrna att st6d gavs till forskning men lven till vuxenstudler
vare sig det gliler Yidareutbildning,omskolning etc.
Det blir inte d stora pengar varje ging,men ans6kandet gir att
upprepa och mlnga bkkar ami ••••••
Vi skall f6rs6ka g6ra stipendierna llttare tilllglngliga f6r alla kategorier
men samtidigt sklrpa kraven pi redog6relse hur stipendiet utnyttjats
och kanske inf6ra behovspr6vning.Stipendierna ska klnnas ,som
uppmuntran och st6d frin sllktf6reningen - se Gunilla RD:s rapport
frin stipendienlmnden.

Det som mlrks mest av f6reningens aktiviteterlr kanske samvarodelen
(f6r sliktbandens knytande,som det d vackert hette f6rr)
Det lr en viktig uppgift som, sllktf6reningen arrangerar och sponsrar.
Personligen har jag med Aren llrt mig uppskatta denna samvaro mer och
mer.En sllktf6reningssammankomst klnns som en mjukare variant av
alla de minga sammankomster som vi miste gi pi i samhlllet.
Jag lr oslker pi vad det beror pi men i sllktf6reningen klnns det
naturligtvis mer som i en stor familj.
Vi har klnt ett behov av att triHas mer In vart tredje ir pi Riddarhuset

att trlffas i mindre skala och litet mer informellt. Vi avser dlrf6r att
f6rs6ka ordna vir - och h6stsammankomster pi olika hill och pi olika
sitt.
Vi b6rjar i h6st med en eftermiddag pi Nya Sillskapet till minne av
sllktf6reningens grundande ir 1919- 75 ir.
Tanken 1r att des.sa sammankomster ska kunna ske i form av 11runclor'
ca 4-5 st som skall omfatta de flesta sliktplatser och sliktminnen ute i
landet.Silunda en helg med Reuterswlrdiana och allmint kulturgeografiskt
och • historiskt innehiii.Rundorna skall kunna iterkomma med vissa tidsmellanrum.

Styrelsen har utnlmnt vice ordf6randen Bj6rn RD ,Ostersund till vir
ideolog". Tanken 1r att den friska ocb h6ga fjlllluften ska frambringa
goda ideer och tankar, med tonvikt pi bland annat att vkka de yngres
intresse f6r sllktf6reningen - se Bj6rn iniAgg 11SIIktf6reningen och
framtiden 11•
11

Min f6rhoppning lr att vi till den ,som 6vertar stafettpinnen nlsta ging,
man eller kvinna,ska kunna 6verllmna en aktiv och trevlig sllktf6rening
med vii fungerande rutiner.Det ska inte beh6va klnnas alltf6r betungande
att stilla upp.
Varma hllsningar
Er PER RD
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RAPPORTFRÅNSKATTMÄSTAREN
Föreningens kapitalforvaltning har sedan ett antal år varit föremål för
styrelsens och revisorernas inrresse.Inte så att man funnit det vara kul att spekulera på börsen,utan snarare att det inneburit ett stort ansvar att förvalta och förmera
fåreningens kapital. Detta har yttrat sig i försök att låta Handelsbanken ta ett belhetsansvar får förvaltningen, något som med tiden blivit allt dyrare för att till sist
upphöra.Den aktiva fårvaltningen ,som man har tyckt krävts,har också medfört
att ett relativt stort antal aktier omsatts med jämna mellanrum vilket skapat reavinster med åtföljande skatter.
Visserligen har kapitalet haft en hälsosam ökning under en följd av år,men de
stora skatteavbränningarna har inkräktat på avkastningen av kapitalet.
Den lösning ,som nu diskuterats och serlemera fattats beslut om i styrelsen är
att omplacera direktinnehavet i aktier till aktiefonder. Fonden tar ansvaret för
den långsiktiga utvecklingen i fondinnehavet,och ingen reavinstskatt åvilar
fondema.Med en vettig "portfolj" av fonder behöver inga omplaceringar inom
fonderna göras annat än med långa intervall. Övergången till fonder kommer att
ske under året.
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REUTERSWARDSKA
sLAKTFÖRENINGEN
75 ÅRS JUBILEUM
1919-1994
släktföreningen firar sitt 75-års jubileum
med en inbjudan till HIGH TEA( enligt
engelsk förebild,scones med vispgrädde
o sylt,dubbla gurk-ost och laxsandwiches
bakelser o sherry) på NYA SÄLLSKAPET
Vi ser fram mot en trevlig samvaro.
Hjärtligt välkomna!
TID:

SÖNDAGEN DEN 18 SEPTEMBER
1994( valdagen) mellan kl.14.00 och 17.00

PLATS: NYA SÅLLSKAPET,Västra Trädgårdsgatan6
Stockholm. (använd ringklockan till höger)
Vi ber Er skicka in Er anmälan ,som är bindande senast
den 26 augusti 1994 på bif. anmälningsblankett.

Kostnaden kr 80:- per person insättes på släktf'oreningens

pg 20 28 55- 3 ange att det gäller High Tea på
talongen.
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STIPENDIENÄMNDEN
Inbjudan till ansökan av 1993 års studiestipendier från släktföreningen sändes ut till
20 medlemmar mellan 16 och 25 år.Från inbjudna medlemmar fick vi åtta svar.
Vi fick också en del förfrågningar från äldre ungdomar som vill förkovra sig i sitt yrke
alternativt omskola sig.Ni hälsas också välkomna att söka stipendium även om vi
som tidigare i första band vänder oss till våra yngre medlemmar.
STIPENDIATER 1993
Dan Reuterswärd 3000:Joakim Hammar 3000:Gustaf Reuterswärd 3000:Pontus Cappelen 3000:Henrik Reuterswärd 3000:Fredrik Sweger 3000:Karin Reuterswärd 3000:Anna Reuterswärd 3000:Carolina Reuterswärd 2000:Marie Tuvlind
2000:Magnus Sweger
2000:-

Stipendieanslag för 1994 är 30.000:Formulär för ansökan kommer att sändas ut i slutet av au2usti.
Vi ser gärna att ni som erhållit stipendium hörde av er med några rader om hur ni
utnyttjat stipendiet. Stimulerande och lärorikt för oss i Stipendienämnden!!

Gunilla Reuterswärd
för Stipendienämnden
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släktföreningen och framtiden
Släkten växer och grenar ut sig. Vi blir fler och fler, samtidigt som vi också kommer längre och längre ifrån varandra. Släktens tre huvudgrenar uppstod för
mer än två hundra år sedan! Tiderna förändras och nya generationer ska ta
vid. Det som en gång var aktuellt och viktigt förlorar i betydelse. Nya problem
och glädjeämnen dyker upp. Samtidigt är det något mycket påtagligt som binder oss samman- namnet Reuterswärd, som vi antingen bär själva eller som
vi har en mycket bestämd relation till.
För ett drygt halvår sedan blev jag invald som vice ordförande i släktföreningens styrelse. Jag är inte stockholmsbo och därmed inte lämplig för mer "praktiska" göromål. styrelsen tyckte att det skulle vara lämpligt om jag skrev en
artikel om släktföreningen och framtiden - en artikel som skulle kunna vara
inledningen till en diskussion där också en yngre generation som inte varit så
aktiv i föreningen skulle kunna delta.
Släktföreningen har många olika uppgifter, men för de flesta är nog träffarna i
Riddarhuset var tredje år och stipendierna det mest påtagliga. Det är också till
dessa ändamål vi avsätter större delen av det överskott vi får av föreningens
förmögenhet. Denna prioritering är säkert klok. Om vi inte träffas regelbundet
blir vi snart inte mer än sidorna i adelskalendern. Ungdomarna uppskattar
säkert det extra tillskottet som stipendiet innebär. Jag gjorde det själv för mer
än tjugo år sedan, men jag tror att verksamheten bör breddas om vi på sikt ska
kunna hålla föreningen levande. Det handlar inte här om någon stor omläggning , utan bara om att hålla dörrar öppna för nya initiativ och att mer aktivt
stödja olika insatser som redan i dag finns inom föreningen.
stipendierna i sin nuvarande form, som en liten guldkant på studieåren, bör
behållas. stipendierna delas i dag ut utan någon egentlig behovsprövning. Av
rättviseskäl är det då rimligt att ange hur mycket var och en kan få. Om inte
alla avsatta medel går åt, bör dessa sparas för mer riktade insatser. Det finns
säkert andra som är i väl så stort behov av ett bidrag - t ex någon som ska
doktorera, någon som ska vidareutbilda sig eller omskola sig eller vill satsa på
något särskilt, som en debututställning. l dessa fall måste naturligtvis slipendienämnden göra en behovsprövning. Sådana bidrag kan naturligtvis inte bli lika
vanliga som stipendierna till ungdomarna, men summan som delas ut vid ett
enstaka tillfälle borde kunna få bli lite större.
släktföreningen borde också kunna engagera sig mer i att på lite längre sikt
bevara och hålla levande all reuterswärdiana. Här handlar det både om föremål och om kunskap hos våra äldre släktmedlemmar. Vid varje arvskifte delas
hem upp. Det mesta är personligt och det ska vi inte lägga oss i, men en del
har ett mycket bredare intresse för släkten. Dessa föremål är dessutom ibland
mer till problem än glädje. Det är inte säkert att nya sambon gillar ett två meter
högt porträtt av en allvarlig anfader. Om inte annat blir det svårt att placera i en
våning med 2,4 meter i takhöjd. Det konstnärliga värdet är ju heller inte alltid
så stort. Värdet ligger i den personliga relationen till tavlan. En tavla över
farfars farfar är något speciellt, för några är det också tavlan som hängde i
farfars våning -ett minne från en svunnen tid.
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Det finns en c:a 20 år gammal förteckning på olika privata föremål med direkt
koppling till släkten Reuterswärd. Den listan borde aktualiseras och föras över
på data så den blev lättare tillgänglig. Föremålen borde dokumenteras. Ett
föremål som som visar sig svårt att placera vid en bodelning borde kunna tas
om hand av Släktföreningen - åtminstone som en sista utväg. Ett ägande är
ofta förenat med kostnader för t ex en renovering. Föreningen borde kunna
hjälpa till med olika praktiska lösningar och också med direkta penningbidrag
för att säkra ett bevarande. Det är roligast om föremålen inte göms undan på
någon vind eller i ett lager, utan om de får stå framme och synas, så att nya
generationer får en relation till dem.
Viss reuterswärdiana är inte privatägd, t ex gravstenar, skyltar och sköldar och
t ex ett ånglok. släktföreningen har redan gått in och stöttat när det gäller renovering av sådana objekt. Denna typ av verksamhet och aktivitet kommer att bli
än viktigare i framtiden. släktföreningen bör dock inte ta på sig huvudansvaret, utan mer hjälpa ti Il och förmedla kontakter.
Släktföreningen bör också mer aktivt kunna stötta forskning om släkten. Bara i
begränsad utsträckning kan det bli fråga om regelrätta anslag, men det kan
vara väl så viktigt med bidrag till resor, fotoarbeten och annan dokumentation.
Resultaten av dessa forskarmödor bör också göras tillgängliga för fler genom
bidrag till publicering, om inte annat så i denna bulletin.
Släkten saknar en lättläst och enkel sammanfattning av den reuterswärdska
historien. Här handlar det inte så mycket om forskning utan om den svåra konsten att skriva - att på ett trevligt och peåagogiskt sätt föra ut historien om
Anders Hof och våra andra släktingar. Målgruppen borde vara de unga, de
som ska ut i livet. Historieintresset är stort i dag- det intresset borde vi "hänga
på". Också den som inte är så intresserad har stor nytta av att känna till en del
om släkten. För andra kan det bli inkörsporten till ett djupare intresse.
Det förtjänar att en än gång påpekas att det inte är föreningens styrelse som
ska ta initiativ till allt det som räknats upp här. Initiativen måste i de flesta fall
komma från de som känner sig kallade. Syftet med denna artikel är att så frön ,
att peka på möjligheter och behov och att ge underlag för en bra diskussion
både inom släkten och inom styrelsen.

Björn Rd
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FÖRÄ..'WRINGAR l~ OM SLÄKTFÖRENI TGEN

SEDM MAJ 1993

AVLIDNA
CHRJSTER STÅHL (111)
EDVARD REUTERSWÄRD (111)
FOLKE STÅLHÖS (11)
MAGNHILD REUTERSW ÄRD(l1)

fOdd
rodd
rodd
rodd

1907
1916
1906
1909

avliden
avliden
avliden
avliden

931204
940325
940417
940511

NY A MEDLEMMAR
FÖDDA
EN DOTTER DE..\11

930618 till Malin och Carl Reuterswärd (11)

släktforeningen har införskaffat en PC och en laserskrivare.Samtliga
släktmedlemmar finns in inlagda på data. Vi skulle vara mycket tacksamma om ni ville kontrollera Era uppeifter och komplettera där det
behövs- yrke,ev.styrelseoppdrae .stipendier m.m. på den medsända
personuppeiften samt returnera den i bifoeade kuvert.
~---• TACK PÅ FÖRHAND DET ÄR VIKTIGT ATTVÅRT MEDLEMSREGISTER ÄR SÅ FULLSTÄNDTGT OCH KORREKT SOM MÖJLIGT.
VIKTJGT ÄR ATT NI A.~LER FÖRÄNDRINGAR I SLÄKTEN
ADRESSFÖRÄNDRINGAR TILL:
MARINA REUTERSWÄRD,ROSORNAS VÄG 15,182 34 DANDERYD

SLÄKThtÖTET 1996
kommer att avhållas på RIDDARHUSET LÖRDAGEN DE~ 19 OKTOBER
Anteckna redan nu detta datum i Din almanacka!
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STYRELSEN 1994-1996
Per Reuterswärd
Ordförande

Linnegatan 104
115 23 Stockbolm

bost 08/6608785

Björn Reuterswärd
Vice ordförande

Korpralvägen 5
834 00 Brunflo

bost 063/22253

Marina Reuterswärd
sekreterare

Rosornas Väg 15
182 34 Danderyd

bost 0817555758

Wilhelm Reuterswärd
skattmästare

Norrkroken 22
181 65 Lidingö

bost 0817666263

Peter Reuterswärd
Ord.ledamot

Polhemsgatan 31
112 30 Stockholm

bost 08/6538688

Madeleine Reuterswärd Disavägen 2
182 63 Djursholm

bost 0817556455

Jan-Patrik Reuterswärd Stureplatln 29
181 32 Lidingö

bost 0817676856

Patrik O Reuterswärd

Randersgatan 57
164 43 Kista

bost 0817518496

Bergdalsgatan 22
582 45 Linköping

bost 013/142671

Läroverksgatan 6
582 27 Linköping

bost 013/101023

Suppleanter

REVISORER
Claes Reuterswärd

Marie Tuvlind

A.RKI\ Ä.MND: Bertil (Buster) Reuterswärd,Rigagatan 1,115 27Stblm

tel:08/6626584
STIPENDIENÄMND: Gunilla Reuterswärd,StureplatAn 29,181 32 Lidingö
tel:0817676856
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