
Mårten-grenens förtroendeman - Karl-Axel Arvidsson 
 

 

Karl-Axel Arvidsson tillhör femte generationen av Mårtengrenen. Mårten Jacobsson var den 

äldste av Jacob Mårtensson Lalanders barn och han föddes 1828 och var bonde i Vik tillika 

nämndeman.   

 

Karl-Axel är yngst av fyra syskon, alla syskon bor kvar i Malmö med omnejd, han är gift 

sedan 1977 och har två barn, Hanna 22 och Jesper 27 år. Båda har eget boende idag och 

Jesper har en son Simon som föddes i år. På det professionella planet är Karl-Axel rektor 

sedan 1999 inom grundskolan, även hustrun Kerstin är rektor och de bor i villa i nordöstra 

utkanten av Malmö. På fritiden reser de så ofta de kan, de senaste resmålen är Argentina, 

Egypten, Thailand, Tunisien, och de senaste 15 åren har de förlagt sommarsemestern på 

solkusten i Spanien. Så blir det även i år. 

 

Som liten besökte han med sin familj släkten på Frösön vid ett flertal tillfällen; morfar 

Bernhard Bergman (målarmästare), moster Tua Hammarbäck (rektorshustru) och morbror 

Uno Bergman (målarmästare). Upplevelser från dessa tillfällen har etsat sig kvar: Frösön, 

fjällvärlden, sjöarna, vattenfallen, Spökis flygplan som strök precis över hustaket, Petterson-

Berger, Frösös skidhoppbacke, pianot han älskade att plinga på i finrummet hos 

Hammarbäcks där de oftast bodde, de spännande kusinerna med sin annorlunda dialekt, gamle 

mustaschprydde morfars ljudliga sörplande när han åt gröt, hans fåordhet, bilturerna i 

fjällvärlden som Uno ibland tog dem ut på. Uno varm och godhjärtad, men lika tystlåten som 

far sin, kön vid korvkiosken som tystnade när skånegrabben skulle beställa eller kommentaren 

när grannungarna fick höra att jag bodde hos rektorn - ”Hammarskafte!”.  

 

Dessa besök var orsaken till att Karl-Axel som ung tonåring under 70-talets gröna vågen-

rörelse vid två tillfällen själv hyrde in sig med några kompisar i sjöstugan Smedstorpet i Huså 

och ånyo fick uppleva den fantastiska fjällvärlden, vandring upp till Åreskutan på norra sidan, 

fjällsjöfiske, mm. 

För att få tillgång till denna stuga blev han medlem i släktföreningen Lalandersläkten. Ett 

medlem-skap som var lätt att missa betalning till när han bildade familj och började arbeta. 

Ett medlemskap som mycket fortgår p g a dessa stugor. ”Det kan ju ånyo komma över en att 

vilja uppleva Jämtland.” Samtidigt känns det rätt att ha kvar en länk till släkten och sina 

rötter. Så kom släktboken, ett kul och trevligt dokument att ha tillgång till om man någon 

gång vill fördjupa sig i dessa rötter. 

 

Förtroendemannaskapet, ett uppdrag som Sven Lalander bad Karl-Axel ta över 1997 efter Per 

Hjelm, är inte speciellt ansträngande. Inte många utanför den närmsta familjekretsen i södra 

Sverige har hört av sig för att köpa släktboken ”Gruvsmeden”, så det finns fortfarande flera 

exemplar kvar för försäljning. Det är inte heller många från Mårtengrenen som skriver i 

släktbladet ”några rader”. Karl-Axels moster, Märta Ingeborg Huss (Bojan), född Bergman i 

Åre, är idag äldst (95 år i år) i den närmaste släkten, den som först flyttade till Malmö och 

som snart fick sällskap av Karl-Axels mamma Svea. Bojan har flera gånger sagt att hon har en 

del att skriva och berätta om för släktbladet kring släktingar hon mött under sin uppväxt; 

morfadern i Järpbyn, fastern i Åre som hon bodde mycket hos som liten, svågern Gösta, också 

han i Järpbyn, m fl., men det är väl så med oss alla, vardagsbestyren tar all tid.  
 

 

Karl-Axel Arvidsson hittar du på sidan 95 i Släktboken. 
 


