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Min ledare i 
förra årets Bulle-
tin handlade till en 
del om betydelsen 
av en aktiv dialog 
mellan släktens 
medlemmar och 
släktföreningens 
styrelse. En viktig 
aspekt i samman-

hanget är att därigenom finna vägledning för 
val av verksamhetsprogram och dess inriktning. 
Styrelsens främsta ambition och uppgift är att 
möta behov och önskningar inom släkten för 
olika former av aktiviteter, vilka kan befrämja 
och stärka våra släktband. 

Utifrån dessa tankar genomförde vi en rund-
frågning eller kalla det enkät i förra numret av 
Bulletinen för att kartlägga och få ta del av så 
många synpunkter som möjligt i dessa frågor.

Tyvärr nådde tidningen Er i början av rådan-
de semestertider och kanske bidrog detta till 
att vi inte mottog den ström av svar som vi såg 
fram emot. Med årets Bulletin medföljer ånyo 
vår tidigare rundfrågan och enkät i syfte att, 
ge alla en förnyad möjlighet att komma in med 
synpunkter och ideér. Styrelsen vill se dessa 
som en inspirationskälla och vägvisare inför 
framtiden och inriktningen av släktföreningens 
verksamhet. De som vill kan även gå in på vår 
hemsida www.reutersward.info och lämna syn-
punkter direkt på ett särskilt formulär, likartat 
det Ni finner bilagt med årets Bulletin.

När vi kommer in på ämnet släktföreningens 
hemsida vill jag gärna be Er med eftertanke läsa 

vår Webbmästare Anders Rds artikel längre 
fram i tidningen. Anders riktar där bland annat 
en appell till alla släktmedlemmar att skicka in 
och anmäla sina epostadresser till föreningen. 
Detta gör Ni enklast genom att gå in på vår 
hemsida och skicka ett epostmeddelande till vår 
Webbmästare. Vår önskan är nämligen att ha 
så många släktadresser som möjligt, eftersom 
det är ett snabbt och gratis sätt att nå ut med 
budskap av olika slag.

För år 2008 ber jag Er redan nu lägga på 
minnet och skriva in datumet lördagen den  
8:e november i Edra kalendrar och hälsar Er nu 
samtidigt varmt välkomna till 2008 års ordina-
rie släktmöte på Riddarhuset. Under söndagen 
anordnas traditionellt sedan en särskild släkt-
aktivitet med lunch. Mer detaljerad informa-
tion om släktmötet och söndagsaktiviten kom-
mer att ges under kommande år.

Årets släktresa

Under försommaren i år samlades flera 
släktmedlemmar till en veckoslutsträff på 
Färna Herrgårdshotel, beläget utanför Skinn-
skatteberg. Färna har tidigare Reuterswärdsk 
anknytning och utgjorde utgångspunkt för vår 
släktresa. Tema för utflykten var  minnesvärda 
Reuterswärdare i Bergslagen och vår ciceron 
och arrangör var Arkivnämndens ordförande 
Per Rd. Mer om resan och besökta platser står 
att läsa om i en särskild artikel.

Er tillgivna Ordförande
Peter

Ordföranden har ordet
 

Kära släktingar och vänner,
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En av de intressantaste kvinnorna i den reuters-
wärdska släkten är utan tvekan Elisabet (Betty) 
Lindström, gift med min farfar Knut A H (1838-
1930) och moder till 10 söner. Hennes gåtfulla 
fransyska ursprung bidrar också till att öka intres-
set för henne.

Betty föddes i St Petersburg den 30 mars 1846 
av Anne Eugenie de Gonon och Leonard Jonathan 
Lindström. Bettys far Leonard var först kopparsla-
garegesäll i Stockholm 
och senare anställd 
och delägare i de Mot-
handerska Fabrikerna 
i St. Petersburg samt 
grosshandlare. Han 
blev också ägare till 
godset Edh mellan sjö-
arna Furen och Flåren 
i Småland. – Modern, 
Anne Eugenie föd-
des antingen i Evreux 
(departementet Eure i 
Frankrike) eller i Paris. 
Hennes farfar avrätta-
des under den franska 
revolutionen. Hennes 
far skall ha deltagit 
”med ära” i Napole-
ons fälttåg, sårats och 
avlidit redan i Annes 
barndom. Modern skall 
också tidigt ha gått 
bort, varför Anne lämnades till anförvanter i St. 
Petersburg efter att först ha satts i pension i Paris. 
- Anne Eugenies verkliga börd var emellertid oklar, 
vilket har gett upphov till fantastiska föreställningar 
eller hypoteser om vem som skulle ha varit hennes 
biologiske far.

Samma år som lilla Betty föddes flyttade hen-
nes familj från St. Petersburg till herresätet Edh, 
som inhandlats av Leonard. Inom familjen talade 
man mest tyska, då tjänstefolket var tyskar. I denna 
synnerligen vackra miljö växte lilla Betty upp i sin 
svensk-franska familj som det tionde av totalt fjor-
ton syskon. Egendomen är vidsträckt; intill godset, 
med 58 tillhörande torp, lät Leonard anlägga Lin-
dekullen, en hög, vacker kulle med höga lindar och 

beströdd med liljekonvaljer, som gravplats till sig 
och sin familj. Invigningen som gravplats verkställ-
des av biskop Hultman i Växjö.

Betty och den yngre system Adrienne förefaller 
ha varit de vackraste av ”borgfröknarna på Edh”. 
På midsommaren 1860 hölls en officersbal i Skil-
lingaryd. Dit kom bland andra fröknarna Lindström 
och detta var första gången som Betty träffade sin 
blivande make, Knut Reuterswärd (min farfar). När 

Knut nästa gång träffade 
Betty, på en Karlsbal, före-
föll hon emellertid ”något 
fjär” (stolt). Tredje gången 
gillt, emellertid! – På våren 
1863 var Knut marskalk 
på ett bröllop i Hjelm-
sänga. Hans tärna var den 
”fagra sjuttonåriga Elisa-
bet Lindström från Edh”. 
Knut lyckades få sitta i en 
ensamsoffa med sin ”för-
tjusande tärna”, överläm-
nade en vacker ring, som 
han hade fått av sin mor, 
frågade om hon ville ta 
emot den och ge sitt svar 
följande dag. Svaret blev 
JA! Den 23 maj därefter 
eklaterades förlovningen 
på Edh ”under fröjd och 
gamman”.

Paret gifte sig den 28 
december 1864, Menlösa barns dag, på Edh och 
på nyåret därefter flyttade de nygifta in på gården 
Åkershult, som Knut köpt av sin far. Här födde nu 
Betty barnen Carl Gustav, Adolf, Elisabeth (som 
tragiskt nog dog vid 7 års ålder i difteri), Knut, 
Oscar, Fritz, Henrik och Thorsten (= min Far). – I 
Växjö föddes sedan de 3 yngsta: Åke, Patrik och 
Folke. Kvar blev alltså 10 söner! Äldsta barnet föd-
des 1866 och det yngsta 1890.

Könsrollerna var definitivt annorlunda för 100 
år sedan mot nu; Betty skötte hem och barn och 
Knut sitt officersyrke och diverse förrättningar i 
nämnder, kommittéer och styrelser. Alla de uppgif-
ter som Betty hade på sin lott måste ha varit mer än 
en heltidssyssla, även efter dåtida mått.

Elisabet Lindström
gift Reuterswärd - en älskad maka och mor .
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- Sönerna förväntades alla ta studenten, till att 
börja med, och detta lyckades också. 

Betty förefaller ha varit en omtänksam, öm 
och hjärtevarm kvinna och hennes äktenskap med 
Knut blev också ”sällsynt lyckligt” (enligt farbror 
Henrik). Hon var också något ”hetsig” (enl. pappa 
Thorsten), kanske ett påbrå från hennes franska 
mor. - Hon idkade välgörenhet också utanför famil-
jen och hade då kontakt med Prinsessan Eugenie.

- Min far gick inte så ofta in på sitt privata för-
flutna och de uppgifter som jag fick av honom om 
hans mor är därför ganska rudimentära.

En intressant källa om Betty är emellertid de 
brev som hon och Knut flitigt skrev till de söner 
som hade flyttat till Stockholm. Här framträder hon 
i särklass som Den Goda Modern. Innerligheten är 
alltid ett kännemärke i dessa brev, som skrevs in i 
det sista av de alltmer åldrande föräldrarna till alla 
de söner som slagit sig ner i Stockholms- området. 
– Den 28 sept. 1910 skriver Betty till Thorsten 
och dennes första hustru Elsa (som f ö var dotter 
till Bettys syster Adrienne!): ”Gud välsigne Eder 
alla tre älsklingar” (Vera, min halvsyster, var just 
född) ; 27 dec. 1912: ”så är Gud med överallt med 

sin godhet och barmhärtighet och hjelp” ; 16 april 
1915: (födelsedags gratulation) ”den glädjens dag, 
en vacker vårdag då min lille älskade Thorsten kom 
till verlden, som den allra käraste gåfva ifrån Gud”; 
16/12 1922: ”Gud väl signe Eder alla!” (Thorsten 
och Elsa hade då 3 barn) ; Bettys fromhet är frap-
perande och antagligen ett socialt arv från hennes 
katolska mor .

22.2 1925 skrev hon till Thorsten när det var 
dags för dennes andra äktenskap: ”Gud gifve Dig 
älskade Thorsten så mycken lycka som kan beskä-
ras på denna veckslingsrika jord.” (Denna lycka 
blev dessvärre kort, då Thorsten och Ingeborg For-
nander bara var gifta i 2 år). Betty månade in i det 
sista om alla sina söner, i och ur äktenskap och i 
och ut ur olika sjukdomar liksom om deras respek-
tive karriärer, i stort sett lyckade och bra. (Bristen 
på systrar och andra flickor i barn- och ungdomen 
förefaller dock ha lett till att vissa bröder, Oscar, 
Henrik och Thorsten, fick hjärtat att klappa för 
något problematiska damer och stackars farbror 
Åke fick aldrig någon dam.)

– Det är rentav patetiskt att läsa när den gamla 
modern försöker trösta sin” Älskade lilla Thorsten.. 

Edhs säteri, Småland
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.som fått lida så mycket” (av dittills två skilsmässor 
och diverse gastriska besvär); 21 aug. 1929. De sista 
breven är skrivna med blyerts och Betty skriver flera 
gånger att hon varit eller är sjuk; ”Jag är mycket 
klen, ligger nästan jämt”; 30/10 1930, där yngste 
sonen Folke lägger till: ”Mamma är rätt mycket 
bättre, tycker jag, men hon har ingen livslust”. Den 
91årige Knut förefaller detta år mer vital än sin 
hustru av breven att döma.

Bettys och Knuts diamantbröllop 1924 var en 
fantastisk höjdpunkt i makarnas äktenskap. Alla tio 
sönerna sammanstrålade i Växjö den 28 december. 
Pappa Thorsten har sammanställt ett unikt fotoal-
bum från denna tilldragelse med foton av det gamla 
paret och alla bröderna med dessas namnteck-
ningar. Middag intogs i frack och landshövdingen 
uppvaktade det vördnadsvärda paret. På albumet 
är målat två svanar, en symbol för det livslånga 
äktenskapet. Betty gick bort 1931, ett knappt år 
efter Knut. Cirkeln sluter sig, då hon är begraven 
på Lindekullen tillsammans med sin make, invid 
barndomshemmet Edh.

Ett fantastiskt liv hade klingat ut. - Fanns det 
en medalj för goda hustrur och mödrar, skulle hon 
vara värd en sådan av högsta valör.

Lennart Reuterswärd (ll)

Den privata gravplatsen 
Lindekullen, som anla-
des av dåvarande ägaren 
till Edh, grosshandlare  
Leonard Jonathan Lind-
ström (1794-1870)  för 
sig och sin stora familj 
-13 barn varav Elisabet 
(Betty) Reuterswärd var 
en av nio döttrar. Efter 
ett kungligt tillstånd 
invigdes Lindekullen som 
gravplats av biskopen 
Hultman i Växiö.
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Elisabet "Betty" Reuterswärd f Lindström (1846-1931),  
g 1864 m Knut A H Rd.
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Vår släkt förknippas starkt med delar av Väster- 
och Östergötland samt Småland. Västmanland 
och speciellt Bergslagen är dock kanske inte ett 
lika allom bekant stycke Sverige, med intressanta 
anknytningar till och minnen från Reuterswärdare.

Under vårvintern informerade vi på släktens 
hemsida om en planerad rundresa i Västmanland 
med besök på sevärda platser, vilka har starka band 
till tidigare släktmedlemmar.

Tanken om en släktresa till Bergslagen rönte ett 
positivt gensvar bland släktföreningens medlemmar 
och beslut togs om ett genomförande under vecko-
slutet den 9:e till 10:e juni. 

Till inspiration återges resrutten i skissartad 
form nedan, med angivande av orter och vägnum-
mer. Kanske är det några av Eder som vid ett annat 
tillfälle på egen hand vill besöka en del av de platser 
vi besåg under vår resa. 

Historisk bakgrund - 
reuterswärdare i bergslagen 
Främst bland våra ”Bergslagsmän” får nämnas 
Hovmarskalken, riksdagsmannen och bruksägaren 
Patrik Oscar d.ä. Rd (1820- 1907). Patrik Oscar 
föddes på säteriet Ribbingshov vid sjön Sommen 
i Östergötland. Genom arv av sin första hustru 
Augusta Holmqvist ärvde han hälften av de två 
stora egendomarna Starbo och Baggå, belägna i 
Västmanland samt delar i andra bruk i landskapet. 
Patrik verkade med stor energi som bruksägare 
och ökade med åren sitt innehav av bruk och går-
dar på flera orter i Bergslagen och Småland. 1866 
valdes han till ledamot av Första kammaren, först 
som representant för Kopparbergs län och från år 
1875 för Västmanland. Senare i sin politiska kar-
riär blev han en aktad och välkänd partiledare för 
Konservativa Majoritets Partiet i Första kammaren. 
Partiet var embryot till det blivande Högerpar-

tiet och Patrik Oscar nämns som 
den förste egentlige partiledaren i 
svensk politik. 

Av den Första kammarens 
cirka 150 ledamöter hörde mer än 
100 till partiets lojala krets i kam-
maren.

I början av 1860-talet startade 
Patrik Oscar byggandet av en ny 
ståtlig huvudbyggnad vid Baggå 
bruk. Herrgården stod klar 1862 
och ligger intill Hedströmmen som 
där rinner fram i en vacker dal 
medan de omgivande åsarna klätt-
rar brant uppåt sidorna och bildar 
många vackra naturscenerier. 

Under Patrik Oscars tid som 
partiledare blev Baggå en riksbe-
kant plats inom svensk politik. På 
herrgården hölls årliga möten som 
i pressen gick under benämningen 
”Herredagar på Baggå”, lite av sin 
tids så kallade Harpsunds konfe-
renser. Det var vid dessa möten 
som partiets politik bestämdes och 
kommande kampanjer planerades.

Ytterligare Reuterswärdare 

Reuterswärdska Bergslagen
Släktföreningens utflykt och veckoslut på färna 9-10 juni 2007
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med stor anknytning till Bergslagen är Hovjägmäs-
taren Gösta A. C. Rd (1887-1963). Han var sonson 
till Patrik Oskar och kom under sin civila tid att 
verka som bruksdisponent vid Färna Bruk, verk-
ställande direktör för Porla Brunns AB och senare 
även som disponent för Jäders bruk inte långt från 
Arboga.

reseprogram
Under eftermiddagen lördagen den 9 juni strå-
lade anmälda deltagare samman på Färna Herr-
gård (www.fernaherrgård.se) belägen i närheten 
av Skinnskatteberg. 
Färna är idag ett för-
tjusande herrgårdsho-
tell vilket ägs och drivs 
av ägaren till Systemair 
AB. Nämnas kan att 
företaget blev utsett 
till Sveriges främsta 
exportföretag år 2006 
och fick mottaga priset 
ur hans majestäts hand 
vid Stora Exportdagen 
arrangerad av Svenska 
Exportrådet.

Efter ankomst sam-
lades vi till Afternoon 
Tea Buffet i en av huvud-
byggnadens salonger. 
Under eftermiddagen 
besåg vi resterna av 
bruket och nuvarande 
trädgårdsanläggningar. Vår ciceron under visningen 
och resedeltagare på vår Bergslags tripp var Caro-
line Rd (I) gift Hesselgren, dotter till ovan nämnde 
hovjägmästaren Gösta Rd. Vi besökte även bruks-
muséet där vi fick träffa ”Trädgårdmästarens son”, 
Henry Hedlund, tillika en lekkamrat till Caroline 
under hennes fars tid vid bruket.

Senare på dagen valde en del av oss att utnyttja 
hotellets nybyggda spa, bada utomhus eller handla 
i Färnas herrgårdsbutik.

Dagen och kvällen bjöd på härligt försommar-
väder och kl 19.00 intog vi champagne på huvud-
byggnadens pampiga balkong för att senare slå oss 
ned i den vackra gustavianska matsalen och intaga 
en delikat trerättersmiddag. För vår kära Caroline 
var kvällen speciell, då hon mindes tillbaka till 
barndomsminnen från herrgården och dess många 
gemak. Senare under kvällen höll allas vår Per Rd,  

resans arrangör, ett intressant föredrag om Patrik 
Oscar och hans tid i Bergslagen och som ägare till 
Baggå bruk. 

Efter en riklig ”bergslagsfrukost” och gruppkort 
på alla resedeltagare (se bild) startade vi i bilkolonn 
mot Skinneskattebergs kyrka. På kyrkogården finns 
Hovmarskalkens Patrik Oscar Rd grav med stor 
gravkulle och mycket imposant gravsten. För att 
hedra honom och till minne av hans bortgång för 
exakt 100 år sedan nedlade Per Rd och Caroline 
Rd en minneskrans från Reuterswärdska Släktför-
eningen vid hans sista vilorum.

Därefter gick färden vidare mot Baggå. Nuva-
rande ägaren Tryggve 
Grönwall tog hjärtligt 
emot oss och visade oss 
runt i herrgården, berät-
tade om sin och sin fars 
ägartid på gården och 
tog oss med för att visa 
parken med omgivning-
ar samt inte minst res-
taurerad bruksdamm-
anläggning. Vattenkraf-
ten till det dåtida bruket 
utgjordes av bekanta 
Hedströmmen, vilken 
vid Baggå delvis dämts 
upp.

Familjen Grönvall 
har initierat ett gigan-
tiskt restaureringsar-
bete av herrgården och 
dess bibyggnader, varav 

ännu mycket arbete återstår. Vid övertagande från 
tidigare ägare, Domänverket, hade byggnaderna 
tyvärr under många, många år fått stå helt utan 
underhåll.

Exteriört är nu huvudbyggnaden (se bild) i gott 
skick och såsom från fornstora dagar. Renoveringen 
genomförs mycket omsorgsfullt och nästan helt i 
egen regi. Interiört har man nu kommit så långt att 
boaseringar, dörrar med överstycken och golv är 
skrapade trärena. Fönster är renoverade och nya 
ledningar med mera dragna. 

Vårt besök på Baggå avslutades med kaffe i 
lusthuset, beläget på dammvallen ovanför den bru-
sande Hedströmmen. I samband med kaffet visade 
och berättade vår ciceron att han utvecklat och 
installerad en egen liten elkraftanläggning, vilken 
drivs av vattenkraft och nu gjort gården självför-
sörjande på el. Anläggningen är anpassad för små 

Färna herrgård, resedeltagare vid årets släktutflykt.
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vattendrag med forsar som har låg fallhöjd, men 
som nu genom framtagen teknisk lösning, ändå kan 
generera ansenliga mängder elkraft. Enligt Grönvall 
finns i Sverige mer än 5000 vattendrag, lämpliga för 
hans uppfinning och kommersialiseringsprocessen 
är inledd.

Inför avfärd tackade vi varmt familjen Grönvall 
för vänligheten att ta emot Släktföreningen samt 
den stora kulturgärning de gör att iståndsätta Baggå 
samt önskade lycka till med lanseringen av den 
egenkonstruerade anläggningen för småskalig el-
produktion. 

Färden gick sedan till Malingsbo 1700-talsherr-
gård (byggnadsminnesmärke) och senare lunch på 
värdshuset vid Tolvsbo Bergsmansgård. 

Vi fortsatte därefter mot den välkända bruksherr-
gården Bernshammar där vi togs emot av ägaren 
Nils Gardell. Gården har troligen fått sitt namn efter 
Berendt von Hamburg som på Gustav Vasas tid anla-
de flera smedjor längs denna del av Hedströmmen. 
Nils Gardell, vars mormor var född Nordenfalk och 
släkt med Carolines Rds mor född Nordenfalk, bjöd 
oss varmt välkommen och visade oss runt. Huvud-
byggnaden uppfördes under 1790-talet, men det 
är framförallt övre våningens paradsvit som gjort 
godset berömt. Allt står nästan orört från den tiden 
och väggarna är smyckade med rika och konstnärligt 
framstående tapetmålningar i Louis Masreliez´ pom-

pejanska stil, vilka erinrar om Gustav III`s paviljong 
på Haga slott. Till paradsviten hör även en alkov-
sängkammare dekorerad med joniska kolonner.

Söndagen närmade sig nu sitt slut, men än stun-
dande en framstående sevärdhet med tydlig anknyt-
ning till vår släkt. Med de många bruken utmed och 
i närheten av Hedstömmen var transportmöjlighe-
terna självfallet livsviktiga för deras verksamhet. När 
industrialismens tid bröt in väcktes tanken bland 
bruksägarna om anläggande av en privat järnvägs-
förbindelse mellan Uttersberg och utskeppningsorten 
Köping. Stor tillskyndare och järnvägen första sty-
relseordförande var vår egen, Hovmarskalken Patrik 
Oscar. 

Köping-Uttersberg-Järnväg KUJ är sedan länge 
nedlagd, men år 1975 bildades KUJ museiförening 
(www.kujmf.se) i Köping, för bevarande av det som 
finns kvar av rullande material och annat från järn-
vägs epoken. Nere vid hamnen i Köping finns fortfa-
rande ett stycke räls, lok och vagnstall samt stations-
byggnad bevarade. I stationsbyggnaden är nu ett 
museum inrättat med utställning av allehanda bilder 
och järnvägsminnen med anknytning till KUJ.

Till de stora sevärdheterna hör praktpjäsen ång-
loket nummer 7 från år 1894 (se bild), bärandes 
namnet ”Patrik Reuterswärd”! Vid ankomsten till 

Baggå herrgård, uppförd 1862.
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museumet mottogs vi varmt av vice ordfö-
randen i museiföreningen Arne Bryngelsson 
med hustru samt Bernt R Jansson och Olle 
Karlsson. Bernt Jansson berättade sedan 
om KUJs verksamhet och visade oss runt 
bland museisamlingarna. KUJ har även 
en egen medlemstidning, vilken ges ut två 
gånger om året och i senaste numret finns 
en trevlig artikel om släktföreningens besök 
(se vidstående kopia på artikel). I samband 
med besöket hade Bernt Janson vidtalat - 
Bärgslagsbladet - om släktföreningens visit. 
Tidningen hade därför en reporter på plats 
för att bevaka evenemanget, vilket resulte-
rade i en artikel i Bärgslagsbladet, publice-
rad den 13:de juni  (se nedan). 

Senare under sommaren genomförde 
också medlemmar från KUJ en resa till Skinnskatte-
berg för att bese Patrik Oscars gravvård. I samband 
med besöket togs en bild (se sid 15), vilken senare 
redigerats till att få bilda baksida på senaste numret 
av deras medlemstidning. Kransen som syns på bil-
den är den av släktföreningen nedlagda i samband 
med vårt besök vid graven. 

För att travestera något på besöket vid KUJ 
hade vi nu nått slutstationen för släktföreningens 

veckoslutsresa till Bergslagen och vi förberedde oss 
alla för hemfärd. Vi deltagare tackade varandra för 
en mer än trevlig samvaro under resan och riktade 
med värme ett stort tack till resans tillskyndare och 
organisatör Arkivnämndens ordförande Per Reuter-
swärd.

Peter Reuterswärd

Lok nr 7 "Patric Reuterswärd" tillhörande KUJ (Köping-Utters-
bergs Järnväg)

Nedan: Faksimil ur Bärgslagsbladet 13 juni 2007
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Ett för KUJ Museiförenings vidkommande celebert 
besök gjordes 2007-06-10 av tre generationer ätt-
lingar till en av KUJ:s grundare, “Grand old man-
nen”, Hofmarskalken Patrik Oscar Reuterswärd. 
Efter en veckoslutsresa till Färna herrgård tog säll-
skapet på hemresan vägen till Köping och besökte 
KUJ-muséet. Många olika besök ingick i resan bl.a 
till Skinnskattebergs kyrka där en krans lades vid 
marskalkens grav. 

Vidare besöktes Bernshammars herrgård och 
många fler platser. Något försenade blev det 
ändå tid till att ställa en hel del frågor till “KUJ:
arna”. På slutet när hjulingen drogs ut på spåret var 
det från flertalet kul att känna på hur en banvakt 
färdades efter järnvägslinjen. Ett besök av släktför-
eningen gjordes 1986 vilket medförde att nu 21 år 
senare  återupptogs kontakten. Per Reuterswärd, 
samordnare för resan mindes att han den gången 
medverkade i Köpings närradio där KUJ mf hade 
direktsändning en gång i veckan. En lyckad kontakt 
som upprättades nu helt ovetande om varandra, 
just när släktföreningen hade planerat för denna 
resa till Patrik Oscar Reuterswärds verksamhetsom-
råde i Bergslagen, med Färna herrgård som centrum 
för årets resa. Att sedan programmet gick att ändra 
så besöket i Köping kunde göras är vi från KUJ 
Museiförening mycket nöjda med. Släktföreningen 
anordnar en släktträff vartannat år och i år blev det 

Bergslagen där Baggå inom Skinnskattebergs kom-
mun, ägdes och förvaltades av anfadern i 52 år.

Från KUJ Museiförening mötte v.ordf. Arne 
Bryngelsson med hustru Irma samt Bernt R Jansson 
och Olle Karlsson. En kortare presentation gjordes 
om järnvägen och museiföreningen. 

Därefter tog besökarna plats i vagn nr 10:s 
andraklasskupé där anfadern en gång i begynnel-
sen åkte i när han besökte brukspatronerna utefter 
Hedströmsdalen och övriga resor han företog sig. 

Besökarna tittade också in i utställningslokalen 
där en hel del souvenirer inhandlades. På stå-
ende fot beslutades att släktföreningen skulle 
begära inträde som ständig medlem i KUJ mf, 
något som vi med stolthet tar till oss.

Av den uppskattning som kom oss till del 
från besökarna vid deras sista hållplats på 
resan, fanns det stor anledning att hälsa dem 
välkomna åter.

Besök av  
Reuterswärdska Släktföreningen

 
återgivande av artikel i kuj's medlemstidning "uttersbergar'n" nr 2/2007

Tre besökare som gillade att prova hjulingen på 1093-
spåret. Fr.v. släktföreningens ordförande Peter Reuter-
swärd, som håller en stödjande hand på Oscar Paues när 
Per Reuterswärd trampar.  Foto: Bernt R Jansson

Ett glatt sällskap från den Reuterswärdska Släkt-
föreningen ställde välvilligt upp för en gruppbild 
framför anfadern Patrik Oscar Reuterswärds 
namne loket nr 7 PATRIC REUTERSWÄRD 
i lokstallet vid KUJ Museiförening i Köping.         
Foto: Bo Asp
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Hovmarskalken Patrik Oscar Reuterswärds grav, Skinnskattebergs kyrkogård. (Baksideillustration KUJs medlemstid-
ning "Uttersbergar'n" Nr 2 / 2007)
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Mitt namn är Dan Collin och jag är tillsammans 
med min bror Björn ägare av Columbus Hotell på 
söder i Stockholm. Vi är ”Reuterswärdare” på vår 
mammas sida som är född Reuterswärd och tillhör 
gren II. Att det skulle bli hotellbranschen för oss 
handlar mer om en tillfällighet än ett planerat och 
utstakat mål. 

Vår resa med Columbus Hotell började i mitten 
av 1980-talet när vi båda var anställda på hotellet, 
där vi hade ett perfekt säsongsjobb, för på den här 
tiden var Columbus Hotell endast öppet på somma-
ren. Resten av året han-
kade vi oss fram med 
diverse andra jobb eller 
var ute och reste. Den 
akademiska världen 
hade aldrig legat för oss 
och med facit i hand 
kan vi väl vara glad för 
det. Men tillbaks i tiden 
och året är 1985 och 
sommaren börjar lida 
mot sitt slut när dåva-
rande ägaren meddelar 
sin personal att han tän-
ker sälja verksamheten 
och att han inte kan 
lova oss någon anställ-
ning till nästa sommar. 
Ganska omgående bör-
jar broder Björn och 
jag fundera på om inte 
det här med hotellbran-
schen vore något för oss 
och om inte vi skulle 
försöka köpa verksam-
heten. Men utan pengar 
och egentlig branscher-
farenhet - hur skulle det vara möjligt? Men med 
moraliskt stöd från familj och vänner och med 
inställningen att vi kan bara få ett nej, travade vi 
iväg raka i ryggen och med nystrukna skjortor till 
närmsta bank. Efter att lämnat bank nummer tre 
bakom oss och med samma ord klingande i våra 
öron: 

- Det är en bra idé, men tyvärr kan vi inte ställa 
upp med något lån, började det hela kännas lite 

hopplöst. När vi klev in på Östgöta bankens kontor 
i hörnet av Kungsgatan och Norrlandsgatan var det 
faktiskt med lite lätt böjda ryggar och med skjor-
tor som skulle behövt uppsöka ett strykjärn igen. 
Vi satt åter i var sin fåtölj och förberedde oss på 
att få höra att vår idé var bra, men tyvärr. Denna 
gång började samtalet med att vi talade idrott och 
ishockey och ganska snabbt hade vi flera gemen-
samma idrottsminnen med killen från banken. Efter 
en timmes prat om ishockey frågade han varför vi 
var där och tio minuter senare klev vi ut från ban-

ken med ett lånelöfte i 
handen och kände oss 
lätt upprymda och för-
virrade.

Nu har 20 år gått 
och Columbus Hotell 
är fortfarande i vår 
ägo. Hotellet har varit 
under ständig utveck-
ling och är idag ett av 
Stockholms populäras-
te tre stjärniga hotell. 
Vi har gått från att vara 
tre personer i persona-
len till idag 17 stycken 
och 2005 utsågs vi i 
en tävling av alltom-
stockholm.se läsare till 
”bästa hotell” i vår 
huvudstad något som 
vi är mycket stolta över. 
Vårt arv från släkten 
har vi förvaltat med att 
inredda ett rum som 
vi döpt efter vår mor-
far, konstnären Patrik 
Reuterswärd. Det som 

står närmast i tur i vår utveckling är att vi öppnar 
en bistro/bar i slutet av året. Om du är nyfiken på 
hotellet kan du kontakta mig direkt eller titta in på 
vår hemsida www.columbushotell.se eller besöka 
oss, en lämplig dag är sista torsdagen i varje månad 
då vi ordnar utställningar i vår lobby mellan 18:00-
21:00. I samband med det spelar vi musik och hål-
ler baren öppen och du kanske även får en chans att 
träffa en och annan släkting. Mycket välkommen.

Ett hotell 
med reuterswärdsk anknytning - av dan Collin

släktföreningens medlemmar kommer 
Åtnjuta speciellt förmÅnserbjudande 

för logi i samband med 2008-Års 
släktmöte.  

kontakta dan collin
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Historien om ett Hus, sifvertska kasern.
1780 byggdes fastigheten som Columbus Hotell lig-
ger inrymd i. Det var handelsmannen Lorenz Sifvert 
som lät uppföra byggnaden här på Södermalm i 
Stockholm för att bedriva en bryggeriverksamhet. 
Vid denna tidpunkt låg det ett flertal bryggerier här 
på söder. Själva verksamheten låg i bottenplanet 
och i de övre våningarna bodde de anställda. Men 
redan efter några år spreds ett ryckte att vattnet 
som användes för att framställa ölen rann genom 
gravarna från Katarina Kyrka som är närmsta gran-
ne norr ut, och med ett sådant ryckte blev det svårt 
med försäljningen och efter ett tag fanns det ingen 
annan utväg än att gå i konkurs. Efter konkursen 
fick Lorenz Sifvert med familj flytta in i en liten 
lägenhet på söder och leva på fruns verksamhet som 
var ett tvätteri. 

Efter konkursen köptes fastigheten av Stock-
holms Stad och År 1812 placerades stadsvakten 
där.

Stadsvakten kallades i dagligt tal ”Kor-
varna” och kasernen kallades därav ”Korv-
kitteln”. Hit fördes allehanda löst folk såsom 
tiggare, småtjuvar och lösaktiga kvinnor. 
”Korvarna” var avskydda bland stockholmarna, 
inte minst sedan de år 1833 fick militära befogenhe-
ter. Folk reagerade särskilt häftigt mot ”korvarnas” 
råa fångtransporter.

1834 härjades Stockholm av en svår koleraepi-
demi och fastigheten fick då även användas som ett 
provisoriskt sjukhus.

Under 1870-talet flyttade många landsorts-
bor till Stockholm. I samband med den stora 
inflyttningen blev bostadsbristen allt värre och 
man var tvungen att inrätta nödbostäder på olika 

håll i staden och bland annat i denna fastighet. 
Under början av 1900 talet var det olika verk-
samheter som kom och gick. Under andra världs-
kriget användes vissa delar av fastigheten som 
samlings- och övernattningsplats för rekryter.  
1976 öppnade Columbus Hotell sin verksamhet. 
De första tio åren var det endast öppet sommartid. 
1986 öppnades hotellet året om. 

2000 byggdes hotellet ut med ytterligare 20 
hotellrum och under våra 1700-talsvalv en trappa 
ner byggdes det en vinkällare. 2003 renoveras 
ytterliggare 20 rum och slutligen 2006 färdigställ-

des lobby, bar och 
frukostmatsal.

Idag är fastigheten 
en av Stockolms 
kulturminnesmärkta 
fastigheter och går 
under namnet Sif-
vertska Kasern.

Interiörbild från 
 lobbyn.

Utsikt över gården.
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Nu har våra webbsidor funnits i mer än tre år 
och jag hoppas att du någon gång har tittat dit? 
Målet är att de ska bli en naturlig samlingsplats 
och ett självklart ställe att besöka för att slå upp en 
släktuppgift eller få veta det senaste.

Men utvecklingen går långsamt, både på grund 
av tidsbrist och materialbrist – utan bidrag inget 
innehåll.

På www.reutersward.info finns nu i alla fall lite 
information om släkten, ett kapitel ur släktboken, 
information om släktföreningen, stadgar, uppgifter 
om och kontaktadresser till styrelsen, informationer 
från arkivnämnden och stipendienämnden, ansök-
ningsblanketter för stipendium, bilder från de två 
senaste släktmötena, samtliga utgivna bulletiner, 
intressanta reuterswärdiana, nyheter, lite länkar, 
ett adressändringsformulär och numera också vårt 
släktföreninsgträd!

Det sistnämnda kan vi tacka Claes (III) i Linkö-
ping för. Utan hans enorma arbete vid tangentbor-
det med att knappa in alla våra förfäder hade ni inte 
kunnat få glädje av denna godbit.

Det finns två versioner av släktträdet. Klicka 
på Flashversionen för att få en överskådlig grafisk 
trädvy över alla förfäder tillbaka till Anders. Du 
kan flytta runt i bilden genom att hålla ner vänster 
musknapp och dra åt valfritt håll. Zooma in eller ut 
med hjälp av knapparna uppe till vänster och klicka 
på önskat namn för lite mer information.

Html-versionen är i stället textbaserad och fung-
erar som ett bra komplement. Den startar med 
Anders och du kan klicka dig vidare ner genom 
trädet, alternativt klicka på länken Namnindex för 
att få upp en komplett lista med för närvarande 384 
namn att välja från. Rapportera gärna eventuella 
felaktigheter.

Vi försökte också ett tag med en gästbok, men 
inläggen i den var extremt få. Det enda som ram-
lade in var automatgenererade skräpmeddelanden i 
stort antal, så gästboken är nu borta. Hör av er om 
ni vill ha den tillbaka, så kan jag försöka leta reda 
på en mer spamskyddad variant. Vad vill ni ha mer? 
Kalendarium, Köp & Sälj, bildarkiv, forum eller 
något annat? Att önska är fritt.

Vidare är det faktiskt så att enbart styrelsen inte 
kan göra webbsidorna intressanta. Det är upp till 
hela släkten att bidra! Om du har eller hittar något 

som kan vara av intresse för övriga släktmedlem-
mar, skicka in det! Det kan exempelvis vara:

• Fotografier
• Texter om eller av Reuterswärdar
• Tidningsurklipp, nya eller gamla
• Intressanta eller roande fakta och uppgifter
• Länkar till webbsidor av eller om Reuters-

wärdar
Sidorna måste vara dynamiska, det ska hända 

saker hela tiden om de ska locka till återbesök.
Internet utgör också ett snabbt enkelt och billigt 

sätt att nå ut till släkten med meddelanden om till 
exempel arrangemang som föreningen anordnar. 
E-post är gratis, medan det kostar långt över tusen 
kronor att skicka ut ett vanligt brev till alla. Men 
för det behöver vi e-postadresser!

Trots föreningens stora medlemsantal har vi tills 
nu fått in färre än femtio e-postadresser. Nog är det 
väl fler än så av er som har tillgång till e-post? Så 
gör slag i saken NU och skicka in din e-postadress. 
Använd formuläret på webbsidan eller e-posta 
direkt till undertecknad.

Skulle du byta vanlig adress eller telefonnummer 
går samma formulär också att använda - och sekre-
teraren blir glad.

För övrigt är vi tacksamma för all respons på 
sidornas utformning och innehåll. Det gäller både 
om du bara vill komma med lite kritik eller beröm, 
eller tycker att alltsammans ser hemskt ut och gärna 
hjälper till med att göra om det. Om www.reuters-
ward.info ska vara släktens sidor måste de också 
innehålla sådant som är intressant för släkten. 

Så glöm nu inte att titta in på www.reutersward.
info! Skicka dina tankar till webbmästaren! Levan-
de webbsidor är bra webbsidor.

Anders (III)
Webbmästare 
anders@reutersward.nu
(eller använd snigelposten om du har material som 
du inte kan omsätta i datorformat:
Runsavägen 44, 168 54 BROMMA)

Än så länge är allt material på webbsidorna öppet, 
men om vi skulle välja att så småningom ha hemliga 
sidor som bara kan läsas av släkten är lösenordet:

1676 (årtalet för slaget vid Lund)

Släktföreningen finns på nätet!
 

www .reutersward .info
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BILD 1: Släktträdet i Flash-format ger bra överskådlig-
het, men det är stort och det kan vara lite svårt att hitta 
rätt.

BILD 2: I html-versionen av släktträdet är alla namn 
klickbara – det är lätt att hitta din egen lilla gren.



Det blev som vi hade hoppats - för Frankrikes 
skull - Nicolas Sarkosy blev vald till president. Han 
valdes med marginalen 53 procent mot Segolene 
Royals 47 procent.

Marginalen kan tyckas liten, men det är den 
största mot socialisterna sedan 1965. Vänstern 
framstår som splittrad. Segolene Royal  kritiseras i 
sitt parti för sin valkampanj och många ger henne 
skulden  för att socialisterna förlorade. Hon utveck-
lade sin vision om ett framtida samhälle som skulle 
vara ”juste”, jämnlikt och bättre för alla , men i 
hennes floskulösa ordflöde saknades information 
om hur man skulle gå till väga för att alla skulle 
få det bättre. Hennes brist på konkreta förslag 
och detaljkunskap avslöjades i TV-debatten mot 
Sarkozy fyra dagar före valet. Hon hade svårt att 
försvara varför det ska vara olagligt att jobba mer 
än 35 timmar i veckan. Hon försvarade att man ska 
minska koldioxidutsläppen, men vill inte bygga ut 
kärnkraften, och visste icke hur mycket den repre-
senterar av Frankrikes energiförsörjning, hon angav 
19 procent mot den verkliga siffran 80 procent. 
Skrämmande dåligt av en presidentkandidat!

Även hennes sambo Francois Holland, som är 
partiledare, får mycket kritik. Det kommer till att 
bli många och heta diskussioner åren som kommer 
med deltagande av partiets ”elefanter” Dominique 
Straus-Kahn och Laurent Fabius som vill ändra par-
tiets inriktning åt olika håll.

Som sagt, Sarkozy vann klart. Det är säkert 
många som tycker annorlunda, men vi tror att han 
är den enda som kan genomföra de nödvändiga 
reformerna med anpassning till resten av Europa. 
För närvarande är Frankrike som en isolerad ö i 
Europa.

Det behövs ekonomiska reformer för att öka 
ekonomisk tillväxt och inhemsk konsumtion, min-
ska arbetslösheten, introducera ett pensionssystem 
som är anpassad till de demografiska ändringar i 
samhället, även fransmän blir äldre och lever län-
gre. Pensionsåldern är idag 50-55-60 år. Det behövs 
göras något åt 35-timmarsveckan som Jospins 
regering införde som lag med förbud att arbeta mer. 
Lagen infördes för att minska arbetslösheten, men 
det blev inte så. 

Sarkozy's budskap under valkampen var: Arbeta 
mera för att tjäna mera - skattefritt!

Det brådskar med att minska budgetunderskottet 
som är skrämmande högt.

Men man ska ej glömma att ”gatan” styr mycket 
av Franrikes politik. Fransmännen älskar att se sig 
som individualistiska revolutionärer och ”gatans 
demokrati” har många gånger gått emot nödvändi-
ga reformer. Många regeringar har fallit på demon-
strationer och strejker som har lamslagit landet.

Frankrikes framtid hänger mycket på Sarkozys 
förmåga att regera, att förhandla och informera på 
ett didaktiskt sätt om nödvändigheten av ändringar. 
Men det är många grupperingar inom extremvän-
stern som väntar på att kliva upp på barrikaderna.

Vi tycker att Sarkozy har börjat snabbt och bra. 
Han har utnämnt Francois Fillon som sin statsminis-
ter och i regeringen har man tagit in fyra socialister, 
däribland en av Frankrikes mest populära politiker 
Bernard Kouchner, som blivit utrikesminister.

Kouchner är utbildad gastroenterolog och en av 
grundarna till ”medicins sans frontière” = ”läkare 
utan gränser” som tilldelades Nobels fredspris 
1999. Kounchner är gift med den kända franska 
TV-journalisten Christine Ockrent.

I regeringen ingår även politiker från mittenpar-
tiet UDF. Sju av regeringens 15 ministrar är kvinnor. 
Denna öppning mot andra partier är ett genidrag 
och de flesta fransmän tycker det det är mycket bra.  
”The heart of a statesman should be in his head”, 
citat Napoleon.

Björn Hammar
                                                                    

  

Det franska valet
 

- en betraktelse av björn hammar, tidigare Skattmästare - "vår man i nice"





R e u t e r s w ä r d s k a S l ä k t f ö r e n i n g e n��

Styrelsen för Reuterswärdska släktföreningen inbju-
der Dig härmed att söka stipendium på 6.000:- 
kronor. Studiestipendier kan utgå till studerande 
släktmedlemmar eller medlemmar som gör prak-
tiktjänstgöring. Berättigande att söka stipendier är 
medlemmar av släktföreningen födda 1981-1990.

Välkommen med Din ansökan på bifogad blan-
kett. Blanketten kan även laddas ner från vår hem-
sida www.reutersward.info Pdf-fil (180 kb)

Sänd din ansökan till
 Reuterswärdska släktföreningen,  
Stipendienämnden 
c/o Viveka Eriksson
Strandpromenaden 13
192 66 Sollentuna
tel 08-754 2161
tage.eriksson@telia.com

FÖRE DEN 1 NOVEMBER 2007 

Släktföreningen delar varje år ut 6.000 kronor i 
stipendium till några av de unga inom släkten som 
satsar på utbildning. Förra året delade vi ut denna 
summa till sex stycken sökande. Stipendienämnden 
hade då 17 ansökningar, så vi fick prioritera de 
sökande som inte tidigare fått ett stipendium.

Det är mycket viktigt att ansökan inkommer 

i tid. Eftersom släktföreningens fonder är bundna 
av gåvobrev och testamenten är vi tvungna att ge 
stipendier till släktföreningens medlemmar enligt de 
regler som finns.

Vi uppskattar att de som studerar och har behov 
av ekonomiskt stöd söker hos oss även om ni har 
fått stipendium tidigare. Årets ansökningsblankett 
finns nu på hemsidan, så att ni kan göra er ansökan 
redan före sommaren. Blanketten är i pdf-format 
med färdiga fält, så att du kan fylla i den på skär-
men, sedan skriva ut, underteckna och posta. Det 
går givetvis också bra att skriva ut den tomma 
blanketten och fylla i den för hand. Blanketten dist-
ribueras även med Bulletinen. Efter den 1 november 
kommer stipendienämnden att behandla inkomna 
ansökningar. Därefter kommer släktföreningens 
styrelse ta beslut om vilka som i år kan få släktför-
eningens stipendier.

Tänk på att också söka från andra källor. De 
som är födda Reuterswärd och är med i Riddar-
huset kan söka allmänt från Riddarhusets fonder. 
www.riddarhuset.se 

Stipendienämnden
Stipendienämnden består (2006–2008) av : 
Viveka Eriksson (I)
Anders Reuterswärd (II)
Therese Reuterswärd (III)

Meddelande från Stipendienämnden

1) Färna herrgård uppfördes 1776, herrgården byggdes 
om i mitten av 1800-talet och fick då sitt nuvarande 
utseende.

2) Caroline Rd och Per Rd samtalar med Henry Hed-
lund, lekkamrat till Caroline under hennes fars tid på 
Färna.

3) Mycket god och trevlig middag intogs på Färna.

4) Interiör från Baggå. Nuvarande ägaren Tryggve 
Grönwall visade oss runt i herrgården där en mycket 
omfattande renovering pågår.

5) Familjen Grönwall på Baggå visade stor gästfrihet 
och inbjöd Släktföreningen till kaffe i lusthuset.

6) Malingsbo från år 1700 är ett ovanligt välbevarat 
exempel på en karolinsk bruksherrgård i timmer.

7) Bernshammars bruksherrgård där ägaren Nils Gar-
dell var vår ciceron.

8) Vilket hemlighus - kan det bli elegantare?

Samtliga foton: Krystyna von Semkov

Bildtexter Bergslagstrippen 9-10 juni 2007
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Avlidna
Elisabeth Gyllencreutz fd. Reuterswärd (II)  
f. 1929 avled 2007-04-06

Släktföreningen har 307 medlemmar per 2007-
06-30.
42% bor i Stockholms stad och län.
17% är bosatta utomlands och vi finner dem i 
Norge, England, Skottland, Frankrike, Schweiz, 
Spanien, Kenya, Sydafrika, Australien, USA och 
Argentina.
Spinnsidan är som vanligt starkast med 165 
kontra 142 män med en fördelning i följande 
åldersgrupper:

Under 18 år . . . . . . . . . . . . . . . . 31
18-25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
26-35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
36-45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
46-55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
56-65 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
66-75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
76-85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
86-100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Vår äldsta släktmedlem är Gunnel Reuterswärd 
(II) fd. Gyllenberg som firade sin 96-årsdag den 
20 mars 2007.

Förändringar inom släktföreningen 
sedan juni 2006

Glöm inte att anmäla förändringar (giftermål, födslar, dödsfall) samt adressändringar 
till sekreteraren Marina Reuterswärd, Rosornas väg 15, 182 38 Danderyd.  

Epost: marina.reutersward@telia.com
eller adressändra på vår hemsida www.reutersward.info

SLÄKTMÖTET 2008
Kommer att avhållas på Riddarhuset 

lördagen den 8 november 2008.

Då släktföreningen fyller 100 år den 19 september 2009 
kommer släktmötet med efterföljande middag att firas litet i 

förväg med extra festligheter.

Söndagen den 9 november 
planeras en dagen-efter-aktivitet.

Reservera helgen 8-9 november 2008 redan nu.
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Skattmästarens rapport för verksamhetsåret 2006 
Redovisningen av föreningens förmögenhet 

visas som vanligt här nedan. Totalt värde på vär-
depappersportföljen låg per årsskiftet på 6.016.222 
kr (5.581.925), en uppgång med nära 8% jämfört 
med föregående år. 

nÅgra jämföretsetal
Kina hade den bästa börsutvecklingen under 2006 
och Jordanien den sämsta. Sverige låg på plats 17 
av 50 landindex, klart bättre än de sex största aktie-
börserna. 

Bland de 23 etablerade industriländer som är 
med i MSCI World Index är det bara sex som har 
haft en bättre utveckling än Sverige under år 2006. 
Världsindex har stigit 16 procent och MSCI Sweden 
har klättrat dubbelt så brant, 32 procent (båda i 
dollar). 

USA-dollarn föll dock kraftigt under året, precis 
som 2003 och 2004, vilket betyder att avkastning-
arna blir betydligt lägre omräknade till svenska 
kronor. Nästan hela dollarkursens uppgång under 
2005 suddades ut, men många länder som har sin 
valutakurs kopplad till dollarn klarade sig ändå 
bra. 

vÅra placeringar
Vår portfölj är sammansatt för att balansera risk-
tagningen med avkastningen. Våra räntebärande 
tillgångar, som utgör ungefär en tredjedel av inne-
havet, ger lägre risk men ofta också lägre avkast-
ning än aktier. 

Våra placeringar i amerikanska värdepapper 
har, som en följd av analysen ovan, inte varit lycko-
samma. Både amerikafonden och SPP aktieindex-
fond USA backar jämfört med förra året med ca 
2%. Handelsbankens europafond och reavinst fond 
tillhör däremot vinnarna liksom Kinnevik.

förändringar under Året
Förändringarna i portföljen har under året varit 
små och i i huvudsak berört placeringar i räntepap-
per. 

 
släktföreningens resultaträkning
Årets totala intäkter ligger i nivå med föregående år. 
De löpande utgifterna är dock något högre. Genom 
upplösning av en periodiseringsfond är det samlade 
resultatet ändå bättre än förra året. Kostnaderna är 
sammantaget i nivå med budget. Skattekostnaden 
är högre än budget men relaterad till resultatnivån. 
Sex stipendier har utbetalats. 

Årets tillgängliga vinstmedel disponeras så som 
framgår av nästa sida och som tidigare år har 
36.000 kr avsatts till stipendier. 

Vilhelm Reuterswärd (III)

Skattmästarens rapport
för verksamhetsåret 2006
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