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   Anna-Greta Blomé och Birgit Nyström (th) 

 

Birgit är dotter till Hildur och Erik Jacobsson och hon föddes i Vikböle 1926. Birgit har en 

äldre syster Anna-Greta och en yngre bror Einar. I sin ungdom gick Birgit på Hållands folk-

högskola som är en internatskola. Därefter gick hon en ettårig utbildning på Handelsskolan i 

Sundsvall. Birgit fick då bo hos sina släktingar Helena och Jacob (Jac) Lalander som hade en 

stor och trivsam våning och eftersom den låg på lagom avstånd från skolan var det ett mycket 

lyckat arrangemang. Jacob var ofta borta, han hade många resor till de olika affärerna, så det 

var mest tant Helena och Alf, som då inte hade börjat i skolan, som Birgit umgicks med.  

 

Tillbaka i Jämtland jobbade Birgit heltid med bokföring på krigskassan, som var förlagd till 

Staben i Undersåker, där överstlöjtnant Pousette var chef. På staben arbetade officerare med 

olika ärenden som gällde hela Åredalens militärområde. På den tiden hyrde Birgit rum i en 

villa i Undersåker. Våren 1945 flyttade Birgit till Östersund där hon arbetade på Centralsjuk-

kassan, när den flyttade till Härnösand tog Birgit kontakt med Sven Persson och fick då arbeta 

hos honom på Skogskontoret. Det var den del av hans verksamhet som köpte skog på rot och 

sedan sålde vidare. Sven P var mycket omtyckt, och han brydde sig om sin personal, som 

exempel nämner Birgit att när hon slutade sin anställning, för att åka till England med en 

väninna och arbeta i familj, så bjöd Sven P alla anställda på middag på Hof och han var själv 

med. Efter året i England arbetade Birgit en vintersäsong på Åregården, sedan flyttade hon 

med sin man till Sveg där dom övertog Svegs manufaktur. När de återvände till Östersund 

jobbade Birgit hos Hanna Lalander i damaffären - vid behov och när hon hade möjlighet. 

1966 fick Birgit ett vikariat på personalavdelningen på Östersunds sjukhus, och det övergick 

snart till en fast tjänst och där blev hon kvar i 25 år och arbetade med olika typer av 

personalfrågor.  

 

Birgit och Arne bor i en härlig lägenhet i Östersund och som det visade sig så finns det 

Lalandersläktingar i kvarteren där i närheten. Birgit och hennes man Arne har numera sitt 

fritidshus i anslutning till fädernegården i Vikböle. De har ett tvillingpar - Carl-Arne och 

Elisabet. Carl-Arne bor i Umeå, där han arbetar på Lärarhögskolan och som var den som 

initierade och arbetade med Släktföreningens hemsida under många år. Han har tre döttrar 

Jenny, Sanni och Isabelle; Sanni och Isabelle med sin nuvarande hustru Eija. Elisabet arbetar 

på ekonomiavdelningen på Östersunds lasarett, hon är sambo med Alrik Rensbo och de har 

två döttrar Mirja och Marlene. 

 

Birgit Nyström hittar du på sidan 213 i Släktboken och i några rader nr 15 kan man läsa om 

Birgit och hennes uppväxt i Vikböle. 

 
 


