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STYRECSEBERATTELSE

Styrelsen får härmed avgiva följande berättelse över föreningens
verksamhet under 1990.

Medlemmar

Under 1990 har antalet medlemmar uppgått till 142.

Ständiga medlemmar 25
Årligt betalande medlemmar (35 kronor) 99
Årligt betalande medlemmar (10 kronor) 18

Styrelsens sammansättning

Vid ordinarie släktmöte 13 september 1990 gjordes flera nyval till styrelse,
mm. Dennya styrelsen tillträdde efter släktmötet. De båda styrelsernas
sammansättning under respektive period framgår nedan (inom parentes
anges år för inval i styrelsen):

Ordförande:
Direktör Åke von Sydow

Vice ordförande:

Polismästare Johan von Sydow

Ovriga ledamöter:

Fru Gun Rosencrantz (1962)
Rådman Johan von Sydow

Civ.ek. Petter von Sydow
Hemförest. Douglas von Sydow

Suppleanter:

Fru Madelaine Beronius

Ombudsman Kuno von Sydow

Civ. ek. Christine von Sydow (1987)
Journalist Emily von Sydow (1987)

Revirsorer:

Kontorschef Lars von Sydow (1979)
Direktör Berit von Sydow

Revisorssuppleanter:

Byrådir. Daniel von Sydow (1979)

Fru Ylva Terelius (1979)

Direktör Åke von Sydow (1987)

Polismästare Johan von Sydow (1979)

RådmanJohan von Sydow(1962)

Civ.ek. Petter von Sydow (1984)
Hemförest. Douglas von Sydow (1987)
Civ. ek. Christine Sjögren-v Sydow(1987)

Fru Madelaine Beronius (1979)
Ombudsman Kuno von Sydow (1972)
Producent Henrik von Sydow (1990)
Civ ing. Patrik von Sydow (1990)

Direktör Berit von Sydow(1987)
Direktör Fredrik von Sydow (1990)

Fru Ylva Terelius (1979)
Fru Marianne Skårman(1990)
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Valberedning:

Fil. kand. Daniel von Sydow (1987) omval

Fru Tullia von Sydow (1987)

Direktör Oscar von Sydow (1987)

Stipendier och legat

Underåret hartvå studiestipendier utdelats om totalt 8.000:-

Släktmöte

Ordinarie släktmöte avhölls på Katthamra Gård på Gotland under
veckoslutet 15-16 september 1990. I släktmötet deltog ca 110 medlemmar.
Berättelse från mötesdagarna samt protokoll från förhandlingarna har
tillställts medlemmarna separat.

Förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning framgår av bifogade resultat- och
balansräkningar. Underskottet skall ses i perspektivet att släktmötet
bokföringsmässigt i sin helhet har belastat 1990.

Styrelsen har under året haft två protokollförda sammanträden.

Stockholmi maj 1990.

Åke von Sydow

Johan von Sydow Gun Rosencrantz Johan von Sydow

Douglas von Sydow Petter von Sydow

Fondernas innehav av värdepapper, börsvärdet 31/12 1990

Släktfonden 416.620
Oscar von Sydows Minnesfond : 454.495
Marianne von Sydows Hjälpfond 328.246
Fondentill Hugo von Sydows Minne 63:125

1.262.486 kronor
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SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

Föreningens och de samförvaltade fondernas bokslut per den 31/12 1990

RESULTATRÄKNING

föreni

Intäkter:

Medlemsavgifter 3970
Försäljning Sydowiana 75
Avkastning värdepapper
Ränta bank
Ränta postgiro 702
Avsättning fr Föreningen
Övriga intäkter 15

Kostnader:

Stipendier, legat
Förvaltningskostnader
Subvention släktmöte 1990
Administration, uppvaktningar 3729,
Skatter
Avsättning t. släktfonden 995

ÅRETS RESULTAT: -38

Tillgångar:

Postgiro
Bank, notariatkonto
Bank, sparkonto
Aktier (bokfört värde)
Övriga värdepapper
Interima fordringar

Skulder och eget kapital

Kortfristiga skulder
Balanserat resultat

Årets resultat

BALANSRÄKNING

6 568:50

4 093:00

10 661:50

2:072:50

8 627:00

- 38:00

10 661:50

45813
30917

995

8.000
4 244
59 198

25910

- 19 627

Fonderna

31 174:49
110 045:08
58 627:02

180 526:36
51 262:20

431 635:15

3 .492:00
447 770:51
- 19 627:36

431 635:15
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REVISIONSBERÄTTELSE

för

SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENINGS VERKSAMHET FÖR 1990

Efter verkställd granskning av släktföreningens och de olika fondernas
räkenskaper för verksamhetsåret 1990 får undertecknade revisorer avgiva
följande revisionsberättelse.

Vi har granskat föreningens räkenskaper samttill oss redovisade protokoll
och andra handlingar, vilka lämnar upplysning om föreningens ekonomi
och förvaltning.

Revisionen har icke givit anledning till anmärkning i avseende på
föreningens bokföring, inventering av dess tillgångar eller eljest beträffande
förvaltningen av föreningens angelägenheter.

Den av föreningens styrelse upprättade balansräkningen överensstämmer
med räkenskaperna.

Vi tillstyrker att styrelseledamöterna beviljas ansvarsfrihet för den tid
revisionen avser.

Stockholm i juni 1991

Berit von Sydow Fredrik von Sydow
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SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING

1. SLÄKTMÖTE I TYSKLAND

Våra anförvanter i Tyskland har inbjudit medlemmarna i den svenska
släktföreningentill sitt släktmöte i Berlin den 13 - 15 september. Hugade
resenärer meddelar detta lämpligen per brev till Madelaine Beronius,
Högbergsgatan 54, 116 20 Stockholm,före den 30 juni 1991.

2. STUDIESTIPENDIER

I vanlig ordning vill vi utlysa föreningens tre studiestipendier om 5.000:-,
3.000:- resp. 2.000:-. Sökes genom kassaförvaltaren Petter v. Sydow, Thorsvi
Gård, 199 93 Enköping.

3 MEDLEMSAVGIFT 1991

I detta utskick inneslutes inbetalningskort för årsavgiften 1991. Avgiften är
oförändrad sedan släktmötet 1987 och utgör för ungdom födda 1974 eller
senare 10:-, för övriga 35:-. Ständigt medlemsskap kan erhållas för 500:-

4. SLÄKTMÖTET 1990

Vi bilägger protokoll från släktmötet 1990 på Katthamra.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen



Protokoll fört vid ordinarie släktmöte med Släkten von Sydows

Släktförening, lördagen den 15 september 1990, kl. 14.00 å

Katthamra Gård, Gotland.

$ dad

Släktmötet förklarades öppnat av släktens huvudman, Gustaf

von Sydow. Mötet befanns vara behörigt utlyst. Föregragnings-

listan godkändes.

$ 135

Vid mötet valdes till

ordförande sittande ordförande, Åke von Sydow

sekreterare Christine Sjögren von Sydow

justeringsmän Gustaf von Sydow och Erik von Sydow

8 2

Godkändes styrelse- och revisionsberättelser för åren sedan

senaste släktmötet.

ST

Ordföranden beklagade att flera kära fränder gått ur tiden

sedan föregående möte. Särskilt nämndes Daniel von Sydow och

Inger Strid. Båda mångåriga ledamöter av styrelsen. Daniel vsS

som ordförande i släktföreningen och sedan som hedersledamot.

Inger Strid som sekreterare i släktföreningen. Deras förnämliga

insatser lovordades av ordföranden och övriga närvarande.

SE

Släktföreningens revisor, Lars von Sydow, redogjorde för den

senaste revisionsberättelsen, år 1989, samt förklarade att

revisorerna ej funnit något att invända emot beträffande

räkenskaperna.

$.=5

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

8 6

Valberedningens ordförande, Daniel von Sydow, redogjorde för

valberedningens förslag till ny styrelse.



a) ordförande Åke von Sydow

b) vice ordförande Johan von Sydow

Cc) ordinarie ledamöter Johan von Sydow, Göteborg

Douglas von Sydow

Petter von. Sydow

Christine Sjögren von Sydow

d) suppleanter Kuno von Sydow

Madelaine Beronius

Henrik von Sydow, Stockholm

Släktmötet godkände valberedningens förslag. Förklarades att

uppdelningen mellan ordinarie ledamöter och suppleanter ej hade

relevans i realiteten.

Ytterligare utträde ur styrelsen begärdes strax före mötet,

vilket omöjliggjorde förberedelser av valberedningen.

Släktmötet valde att välja till suppleant också

Patrik von Sydow, Malmö

ST

Till revisorer valdes

Berit von Sydow

Fredrik von Sydow

och till revisorssuppleanter

Ylva Terelius

Marianne Skårman

8 8

Till valberedningen valdes följande medlemmar

Daniel von Sydow, sammankallande

Tullia von Sydow

Oscar von Sydow

g 9

Redogjorde Petter von Sydow för föreningens ekonomiska ställning.

Föreningens fonder åren 1987 - 1989 redovisades med resultat-

räkning. Det samlade börsvärdet beräknades till drygt 1,6 miljoner

kronor och det totala kapitalet till knappt 2 miljoner kronor.



 

Ordföranden tackade skattmästaren Petter vS för den lyckosamma

rättelsen av en tung och felaktig beskattning som nu kunnat

återbetalas till släktföreningen.

släktmötet godkände framlagd resultaträkning.

Beslutades om oförändrade medlemsavgifter under kommande period,

fram till nästa släktmöte.

& 10

Släktföreningens stadgar redogjordes för av ordföranden. Nu

gällande stadgar togs av släktföreningen den 12 oktober 1929.

En del förändringar har dock gjorts vad gäller praxis av

reglerna. Dessa förändringar har styrelsen funnit det önskvärt

att föra in i stadgarna, sade ordföranden. Arbetet med att

skriva om stadgarna hade fortgått sedan föregående släktmöte.

En del förslag hade varit uppe för diskussionb tidigare i släkt-

föreningen. Johan von Sydow, Göteborg, biträdde ordföranden, såsom

varande en av de huvudsakliga författarna bakom styrelsens

förslag till stadgeändringar.

Paragraferna med ändringar diskuterades var för sig. Ordföranden

framhöll att förslaget lagts fram av en enig styrelse. Detta

förslag borde dock ses som ett kompromissförslag, då det finns

medlemmar som önskar ytterligare förändringar.

De framtida stadgarna diskuterades livligt av mötet. Flera olika

åsikter kom till uttryck. Främst diskuterades frågan om att

erbjuda medlemskap även åt ättligar i första led på spinnsidan.

Diskussionen rörde om detta innebar en uppluckring av släkt-

begreppet, eller ej. Olika uppfattningar kom till uttryck.

Ordföranden fann att omröstning var nödvändig i frågan om

medlemskap. Förslaget att frågan skulle beslutas vid detta möte

fick majoritet. Då endast förslag om bifall respektive bordläggning

anbefallits fann ordföranden att förslaget att vidga medlemskapet

till att även omfatta första led på spinnsidan godkänts av

släktmötet. Bifogas styrelsens förslag till nya stadgar,

med de ändringar släktmötet önskade göra i förslaget.



Ordföranden redogjorde för att beslut om stadgeändringar måste

tas vid två på varandra följande släktmöten, varför frågan

kommer att tas upp till omröstning vid nästa släktmöte.

Sk

Motion av Christian von Sydow, Göteborg, upplästes. Förslaget

innebär att i släktföreningens regi arrangera en resa till

i Tyskland aktuella platser för släkten von Sydow.

Utdelades karta över aktuella platser i Tyskland av Johan

von Sydow, Göteborg. Släktmötet uppdrog åt styrelsen att

undersöka möjligheterna att genomföra en sådan resa och åter-

komma till medlemmarna.

&$ I2

Beslutades att hålla nästa släktmöte om fyra år, år 1994.

Uppdrogs åt styrelsen att bestämma tid och plats. Flera

förslag om plats, Jönköping, Göteborg, Finlandsbåt, framfördes

av deltagarna.

SI

Johan von Sydow, Göteborg, ordföranden i Släktforsknings-

kommittén, gav en kort redogjörelse över pågående och planerade

aktiviteter inom släktforskningen. Bifogas en sammanfattning

av Johan von Sydow.

& 14

Ordföranden informerade om att de äldsta släktmedlemmarna

Ulla och Maj von Sydow samt herr och fru Wollin i dag håller

ett så kallat mini-släktmöte i Lund. Ett telegram till detta

mini-släktmöte har sänts med hälsningar från samtliga deltagare

vid släktmötet på Katthamra. Initiativet applåderades.

Ordföranden tog vidare upp frågan om parentationer. Önskemål

om att återinföra parentationer hade framförts till styrelsen.

Styrelsen riktade därför en begäran till släktmedlemmarna att

meddela förändringar inom familjerna till styrelsen, gärna

tillsammans med en kort resumé över förenings- eller släkt-

medlem.



Ordföranden meddelade att de styrelseledamöter som i dag

lämnat styrelsen kommer att avtackas vid middagen.

8 15

Mötet förklarades avslutat. Festligheterna och middagen kunde

ta sin början.

Vid protokolket

Ivalda
ristine Sjögren vonJSydow

  
steras 1 |

Milf+-Splor ST fu
Gustaf von Sydow Erik von Sydow



Släktmötesförhandlingarna drog ut något på tiden, så vi
alla fick hasta för att byta om, för att sedan infinna oss
klockan 18.00 hos Eva och Magnus Drake i stora salen på
Katthamra där de bjöd på välkomstdrink. Sedan tågade vi
tillsammans ned till Magasinet, där hela Övervåningen hade
dukats upp för middag. Den rustika miljön med bland annat
trägolv och bjälkar i taket tillsammans med vita dukar och
vacker dukning skapade en gemytlig stämning från första
stund. Helstekt gotlandslamm bars in till middagsgästerna.
Lammen hade grillats under hela dagen utanför husknuten.
Desserten fortsatte i gotländsk anda och bestod av
saffranspannkaka med salmbär. Ordföranden Åke v S. hälsade
välkommen till middagen och riktade en särskild hälsning
till medlemmarna av den tyska släkten. Ordföranden hyllade
sedan och avtackade Gun Rosencrantz för all möda hon
nedlagt på föreningen, bland annat som sekreterare under
många år. Ordföranden för den tyska släktföreningen,
Conrad v S. återgäldade senare med hälsningar och tackade
för inbjudan till släktmötet.

Stämningen var hög redan från början med den vänlighet och
värme som är ett kännetecken då släkten möts. Dansen tog
vid och gammal som ung tycktes trivas hela kvällen.

På söndagen samlades vi efter frukost vid bussarna för
avfärd till Ringvide. Christina och Max v S. tog emot oss
tillsammans med sina två söner, Clas och Henrik. Efter en
promenad i den vackra parken och i de trivsamma husen
samlades vi på gårdsplanen för det traditionella
släktmötesfotografiet.

Lunchen intogs i ett av gårdens charmiga magasin. Den höga
stämningen nådde väl kulmen när Christina och Max bjöd på
gotlandstårta och därtill hörande Sauterne-vin. Efter
dessa timmars trivsamma samvaro var det dags att skiljas
för denna gången. Ordföranden tackade Christina och Max
med familj för det välordnade och trevliga besöket. Sedan
bar det av med buss till flyget eller båten.

Det är säkert fler än jag som har många trevliga minnen
från de båda dagarna och som redan nu ser fram emot nästa
möte med hela släkten, om fyra år.

Stockholm i februari 1991

Christine S. von Sydow
(sekr)
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Kära Frände,

Den 15-16 september 1990 hade vår släktförenings styrelse
kallat till släktmöte på Gotland. Våra fränder Eva (£f. von
Sydow) och Magnus Drake af Hagelsrum stod som värdar under
mötet på Katthamra Gård under lördagen. Styrelsen hade
också tacksammast hörsammat inbjudan från Christina och
Max von Sydow till samvaro på deras Ringvide under
söndagen.

Vi kom till Gotland vid en tid då turisterna hade lämnat
ön och höstfärgerna tagit över. Ett något blåsigt väder
under lördagen förbyttes till strålande sol på söndagen.
112 Sydow-släktingar hade tagit sig till Gotland, vilket
var oerhört glädjande. I denna grupp ingick dessutom fem
medlemmar från den tyska släkten, vilket naturligtvis var
extra roligt:

Vi samlades under lördag förmiddag på Katthamra Gård och
inkvarterades i annex på gården eller på ett intilliggande
pensionat. Eva Drake dukade upp till lunch klockan 12 med
gotländsk flundra på traditionellt goötländskt=vis. Detta
avnjöts i matsalen på Katthamra samt i krogstugan i
Gästgivarflygeln alldeles intill huvudbyggnaden. Belåtna
förflyttade sig medlemmarna i släktföreningen till det
intilliggande hus där släktmötesförhandlingarna skulle
Hhällas. Övriga deltagare fick nu tillfälle att se sig om i
de vackra omgivningarna.

Släktmötet började klockan 14 med att släktens huvudman,
Gustaf v S., hälsade alla hjärtligt välkomna och
förklarade mötet öppnat. Ordet överlämnades sedan till
släktföreningens ordförande Åke v S., som ledde
förhandlingarna.

Sedan släktmötet livligt diskuterat styrelsens förslag om
ändringar i stadgarna, beträffande utvidgat medlemskap i
form av medlemskap även för ättlingar i första led till
kvinnliga släktmedlemmar, beslöts att bifalla styrelsens
förslag om stadgeändring. Släktmötet kommer att ta
ställning till förslaget ytterligare en gång, vid nästa
släktmöte, innan några ändringar i stadgarna kan göras.

Vidare beslöts att göra ytterligare små förändringar i
stadgarna, vilket egentligen innebär en kodifiering av
praxis. Även dessa förändringar kommer att tas upp på nytt
för diskussion vid nästa släktmöte.

Beslöts också att bibehålla nuvarande årsavgifter, samt
att nästa släktmöte skall äga rum 1994. För Övriga
dagordningspunkter, inklusive val av styrelse mm., se
protokollet från släktmötet. Den nya styrelsen
sammanträdde direkt efter släktmötesförhandlingarna och
utsåg till sekreterare Christine SS: v S. och till kässör
Petter v S.
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vt

SLÄKTEN von SYDOWS SLÄKTFÖRENING
Styrelsen

Styrelsensförslag till ändring av släktföreningens stadgar

Nuvarande lydelse

83

Medlem ärvar och en, maneller kvinna, som

genom födsel, adoption eller äktenskap
tillhör dentill Sverige under 1700-talets
förra hälft inflyttade släkten von Sydow, och
erlagt stadgad avgift till föreningen.I
släkten ingift man äger rätt till medlemskap.

Utträder medlem ursläktföreningen, äger
icke utfå någon del av föreningenstillgångar.

derbérande
&5

Ständiga ledamöters avgifter skola avsättas
till en fond, "von Sydowska släktfonden".

Till dennaskall även vid varje års slut
överföras minst 2570 av influtna årsavgifter.

Ej må släktfondens medel bland
medlemmarnaskiftas eller dess avkastning
tagas i anspråk för andra än i $ 7 angivna
ändamål.

7 Man eher Uvinng, som gena ölutensligp
medlem su i

medieiusUuc
medlem vunnit

rätt aH beuölla sit

Ändrad lydelse

Medlemärvar och en, som på svärdssidan,

eller på spinnsidani första led, tillhör den
till Sverige under 1700-talets förra hälft
inflyttade släkten von Sydow, och som erlagt

stadgad avgift till föreningen. Med medlem
gift man eller kvinna ägerrätt till
medlemskap, jämväl barn genom adoption.

Släktmötet må till hedersledamoti
släktföreningen kalla person som nedlagt
utomordentliga förtjänster för föreningen.

Utträder medlem ur... föreningenstillgångar.

Ständiga medlemmars avgifter skola
avsättas till en fond, "von Sydowska
släktfonden". Till denna skall även vid varje
års slut överföras minst 2576 av influtna

årsavgifter.

Ej må släktfondens medel bland
medlemmarnaskiftas eller dess avkastning

tagas i anspråk för andra än i 8 7 angivna
ändamål.

Släktföreningen kantillföras ytterligare
fonder.

mod slökt-

slöt före Inge Ööger
sedan Aldons uepet

upplésts eter vmediemm en avUdit. Deck Uan 1CHe

säckn |
Öltensbep , Öga fött tll

mediews mabla/ male I nyttsamt barn

medl ciu SUAGP.
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£6

Släktfonden förvaltas av släktföreningens
styrelse och skall göras räntebärande genom
placering mot betryggande säkerhet. Ej må
släktfondens medel utlånas mot borgen.

87

Av släktfondens avkastning skall årligen
minst en femtedel läggas till kapitalet.
Återstoden måenligt styrelsens beslut anslås
till främjande av ändamål som i 81 sägs.
Understöd må kunnatilldelas behövande
AR
Hössa:tillhöra-släktföreni iler el.

£8

Släktföreningens löpande angelägenheter
handhavas av en styrelse, bestående av sex

ledamöter med fyra suppleanter för dem.
Dessa väljas vid ordinarie släktmöte för
tiden intill nästpåföljande sådant möte.
Vid släktmöte väljas även för sammatid två
revisorer med två suppleanter för dem.
Ordförandeoch vice ordförandei styrelsen
utses av släktmöte. Styrelsen utser inom sig
sekreterare och skattmästare.

Styrelsen skall hava sitt säte i Stockholm.

£10

Revisorerna,till vilka styrelsen före den 15
februari årligen avlämna förvaltnings-
berättelse jämte föregående års räkenskaper,
granska dessa jämte styrelsens förvaltning i
övrigt och avgiva före den 15 mars berättelse,
som överlämnastill styrelsen för att
tillställas nästblivande släktmöte, åtföljd av
styrelsensskriftliga förklaring över de
anmärkningar, vilka möjligen blivit
framställda.

£12

Föreningens firma tecknas av ordföranden
eller vice ordföranden jämte ytterligare en
styrelseledamot, som styrelsen därtill utser.

Släktföreningens fonder och övriga tillgångar
förvaltas av föreningens styrelse. Fonderna
och, i görligaste mån, övriga tillgångar, skola
göras räntebärande genom placering mot
betryggande säkerhet. Ej må tillgångarna

utlånas mot borgen.

Av von Sydowska släktfondens avkastning
skall årligen minst en femtedel läggastill
kapitalet. Återstoden må enligt styrelsens
beslut... tilhöra-stläktföreni ej:

.. bekövende
Slältbmedle&umuar,

Släktföreningens löpande angelägenheter
handhavas av enstyrelse, bestående av minst

fem och högst 10 ledamöter. Dessa väljas vid
ordinarie släktmöteför tiden till och med det
räkenskapsår då nästkommande ordinarie
släktmöte hålles. Vid släktmöte väljes även
för sammatid två revisorer med två
suppleanter för dem samt valberedning.
Ordförande och vice ordförande... hava sitt
säte i Stockholm.

Föreningens räkenskaper avslutas för
kalenderår.

Revisorerna,till vilka styrelsen före den 15

april årligen avlämna förvaltningsberättelse
och räkenskaperför föregående år, granska
dessa jämte styrelsens förvaltning i övrigt och
avgiva före den 1 juni berättelse, som
överlämnastill styrelsen... möjligen blivit

framställda.

Föreningensfirma tecknas av ordföranden,
vice ordföranden eller annan styrelseledamot,

som styrelsen för särskilt fall utser, alla var

för sig. I bank- och postgiroärenden tecknas
firman av skattmästaren.

FO
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£14

Vid ordinarie släktmöte skola följande

ärenden förekomma:

1. De ärenden, som i 13 8 sista stycket sägs.

2. Styrelsens och revisorernas berättelser.

3. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

4. Avstyrelsen eller föreningsmedlem väckta
förslag, börande enskilt förslag vara till
styrelsen insänt 14 dagar före släktmötets
hållande.

5. Val av styrelse och suppleanter.

6. Val av ordförande och vice ordförandei

styrelsen.

7. Val av revisorer och suppleanter.

8. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.

9. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa

släktmöte skall hållas.

&£15

Beslut om ändring i stadgarna vareej giltigt

med mindre detfattats å två på varandra

följande släktmöten, därav ett ordinarie.

Förbeslut om föreningens upplösning fordras

härjämte, att beslutet å båda mötena biträdes

av minst 2/3 av samtliga medlemmar.

I kallelse till släktmöte, där nu angivna

frågor skola behandlas, skall underrättelse

härom uttryckligen angivas.

så ordinarie släktmöte4
Vid ordinarie släktmöte-skat följande
ärenden förekomma:

1. Val av ordförandeatt leda
förhandlingarna.

2. Val av protokollförare vid släktmötet.

3. Val av två justeringsmän.

4. Styrelsens och revisorernas berättelser.

5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

6. Av styrelsen eller föreningsmedlem väckta
förslag, börande enskilt förslag vara till

styrelsen insänt 14 dagarföre släktmötets
hå!iande. |

AR om oautalet styr el seledom? lev
7 Jav ledamöteri styrelsen.

ocu 3
8. Val av ordförande och vice ordförandei

styrelsen.

9. Val av revisorer och suppleanter.

10. Utseende av valberedning.

11. Bestämmelse om tid, inom vilken nästa

släktmöte skall hållas.

12. Fastställande av årsavgift och ständig
medlemsavgift för tiden till och med det
räkenskapsår, under vilket nästa ordinarie

släktmöte hålles.

Beslut om ändring i stadgarna vare ej giltigt
med mindre detfattats å två på varandra
följande släktmöten, därav ett ordinarie.

För beslut om föreningens upplösning fordras
härjämte, att beslutet å båda mötena biträdes

av minst 2/3 av samtliga närvarande
medlemmar.

I kallelse till släktmöte,... uttryckligen

angivas.



lekten von Sydlots

slektmi te. 15.2 1590.

Röpport

om forekningen i släkten von Sydows historia.

Såecom föllet varit vid tidigare släktmöten vill jeg lämn2 rep-

port om hut-längtiförskninoen-om sleek tens his torilarkömmit.
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RPommern och därför i släkten oår under namnet Curover-Christiacn.
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velet entyda ett viss ösåkerhet om honom förelieger.Det finns
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verit ett finn: ett myndiohete-dokument som inte bare bestyrker

Så JG SER : 3 ess
riktioheten cv det nmaämnde menuskriptet Utan också cef beskeö om

kede tyska edliga slöäkternz von Sydow.De sistnämnda består

ev flera: olika släkter,av hävd benämnd. linjer.Decsz2 voro från

börjen nio,av vilke emellertid fem utslocknet under tidernecs

locp och nu återstår filjende fyroil.linie:DobberphuleStolzen-

felce, Il. .Llinie:Schönfeld, VIII. Llinie:2lumbora och IX.Llinie:

Schönow. Mellan dessa olik. släkter finne in



genealociskt semband,dect är endcet nemnet scm är oemensemt (!).

Vi kan slltså konstatersz: ett det finns många felznde länkar

mellan de olika släkter som bär vårt namn.

I detta sammanhanoet kan nämnes att i Tyskland finns två orenar

av vår från Curower-Christien s c
t mmande släkt,vars stamfäder i

nästa generation var två bröder till vår svenske stemfar David,

nämligen Christian(den yngre )och Martin. .Deres ättlingar bär

nemnet von Sydow elier enbart Sydow.Den tyske recissören Rolf

von Sydow härstammar från Mertin.

För ott återgå till Curower-Chrictien vill jeg erinra om ved jeg

vid ett tidigare släktmöte seatt,nämligen att uppgiften i Knut

von Sydows ovinnämnde skrift om släktens härkomt om att han=

Christien-medan han vistades som stezrost i Polen skulle på upp-

drag av en furst Sapieha inlagt ett veto mot ett förslag,fram-
ER

legt vid en polsk riksdao,att alltså denna uppgift dementerats

av en polsk historieprofessor,mec vilken jag korresponderet.

Även om det skulle vera av intresse att få reda på anledninge

till den mytbildninc som nämnde uppgift
< r
e

j
a

ö
O
o

ja
ndet vare äv större oceneclicciskt intresse tt få utrett

ufsprtung Christien mede öockhjinte nincre intressent, ven O 3 c€ M
m FH

 

rens hustru geh hennes ursprung. När NU crenserne oppnete till

det tidigare C3t-Luropa borde mö jlicheterna ctt få klerhet i

dette Vire ljusare än tlöltgare och jsg kommer ett inteneifief.

rorfeknincen am Christian och hane fomiljet ifrhållenden.

Cm Christiane son Devid Sidow har ju seden vår släktovk utgavs
I

1955 utretts att hun dör i Feleinotrt 1IT2I4,inte,ser firut entaoit
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blev förvcltere över edlig mm codes i FPommern,och Devids son

Christiin Fredrik(1714-1773)på Stöävlö ver frälseinspektor,ken

man koneteter: att godsförvalter-yrket gick i slökten i tre 9e-

neretioner.-Dovids hustru benämnes i vår slöäktbok Anne Meria

Burchard men jao her funnit att efternamnet rätteligen varit

F
vufoherdi.Hön Dlt r ha varit född senest omkr. 1660 och doc 1731.

Hon tillhirde troligen en prästsleåkt fr et tinsun ct onm trakten cvM
o

cn

Om ättlingerne till Davide och Ann& Meftice son,ovennemnde

Christieonckirednik, hor jag som jeg nämnde wid förre släktnötet

 

bBörjet cöre en kortläconine. Jeg will tackeo slektmnedlemmerne fer

de svar jig erhållit på min utsände frågeenoubtelUtredninoen

har nu kommit så lånct att jag kommit till”slutet av början”,

desdet visat sitockinnes betydiiletsflern ättlingar fill Caf. &n

jeg från berjan. visste och det är :månge personer och släkter

med v.Sydow-enknytning som kommer att redovisas.Det finns cllt-

jämt några som inte besvaret mina frågor.Jag hoppes att den sor

f år en påminnelse om enkäten besvarer den liksom jag skulle

vera tecksam om jag äv släktmedlemmarna fick unpoifter för de

igdisere.lämnade, allt för0

Det skulle kenske vara orättvist mot det landskap där vi just
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var tulltjänsteman och bodde i Visby,där han också doc.Den

siste manlige avkomlingen till honom var Cskar Mårten luther

I

Sydow,som doc 1932.På kvinnolinjen lever denne cren cv eläkten
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utsleg den 26 oktober 1767 .Rättegånoen gällde om Christisn

Fredrik v.S.,frälseinspektoren,hade rätt ett föra det vapen som

r svenska släkts vapen. Yrkandet om ett han inte

skulle få förc vipnet ooillecdes som bekant.1l målet åberopade

ten i den tyska staden JIohanni:e

burc utfärdat intyo,av tradition benämnd Johannisburgerurkunden.

O
o

OO + < 0 Fj mm - hendling som innehöll uppoifter,lämnade av en kusin

F
Htill OPs, om att CIFSock Dente tillköfferem-tysk SUlit släkt

vor Sydow och därför hede rätt stt föra vapnet i frågö,som hade

öppen hjälm i vapenbilden.Denna handlino her lånat senare blivit
=

föremål för en kritisk crenskningo av histerieprofessorn Erland

Hjär H
e Uppsala.Granskningen ingiek i ett yttrande som 1532

avgavs i ett stipendieärende(aoällende Birgittas v.5S.,se t:b.42 i

läktboken).Utslaget i häradsrätten,som inte fördes vidare till

hovrätten, innebar att Christian Fredriks släktskap med den tyske

edlioa M
o

släkten-&nMm
:

(m
n ågos utrett och att vapnet i fråcoa fick föras

av honom och hens avkomlinear Hjärne kom till det resultatet ati
e J

släktens utländska adelskap inte var bestyrkt och att det inte

ens visats att det vore sannolikt.Av i stort sett samma mening

hade Knut von Sydoe varit i sin ovennämnde skrift-om än nåcot

försiktigcre formulered.Jeg är av samma uppfattninoc.

Johan von Sydort

F$ På crund av de utdregna släktmötesförhondlincarna på Ketthanm
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i form av en kort semmunfuttninc.-Cr nåceon öneskaer tacoc del av

ohanrisburberurkunden kon det ske. Jeg her den i fotokopia semt


