
 
 
 
 
 

Släktföreningsmöte i Östersund 3 - 5 augusti 2001 
 
 
 
Släktföreningsmötet inleddes med en tur med S/S Thomée till Verkön - ett av Storsjöns 
verkliga smultronställen! 1881 flyttade adelsmannen Tigerhjelm dit och sedan såldes ön till 
överstelöjtnant Siegfrid Behm som i början av 1900-talet byggde om sitt hus som därefter 
kom att benämnas Slottet. Ångaren Thomée byggdes i Motala för mer än etthundra år sedan.  
 
 
 

 
     

Foto Stig Dahleman 
 
 
På bilden ser ni deltagarna i utflykten kliva ombord på ångaren Thomée för färd till Verkön.  
 
I mitten syns föreningens vice ordförande Sven Lalander. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Släktföreningsmötet i Östersund augusti 2001 
 
 
Jag och min man Anders kom till Östersund från Norrtälje torsdagen 2 augusti efter att ha 
sovit över i Vikarbyn, norr om Rättvik i Dalarna, en underbart vacker plats med utsikt över 
Siljan. Vi kom iklädda shorts och kortärmat men insåg omedelbart att det var inte sommar-
värme i Östersund. Det blev byxor och jackor på när vi installerat oss på hotellet för att sedan 
ta en promenad för att rekogno-sera var morgondagens utflyktsbåt Thomée lade till. Tidigt i 
säng för att orka med morgondagen. 
 
Kl 10 var vi på plats i hamnen för att gå ombord tillsammans med en mängd kända och 
okända släktingar. Vädret var växlande molnighet med sol så det gällde att välja rätt sida för 
att få lite värme. Båten tuffade ut från kaj och vidare ut på Storsjön. Kaptenen guidade oss och 
berättade om olika öar, byggnader och annat som kunde vara av intresse. Han var väldigt bra 
men jag gillade inte att han kallade Åreskutan för ett stort berg! Färden tog ett par timmar och 
sedan lade vi till vid ön Verkö.  
 
 

                   
 
           S/S Thomée vid kaj på Verkön            Verkö Slott 
 

Foto Stig Dahleman 
 
På Verkö slott serverades lunch, väldigt gott men i inbjudan stod det att lunchen hade 
Jämtländs prägel men vi kunde inte hitta något speciellt jämtländskt. Det serverades sillbord, 
sallader, lite rökt kött och bröd. God citrondricka ingick i priset. Till varmrätt var det stekt lax 
eller fläskkarré provencale, gott men inte särskilt jämtländskt. Efter lunchen hann man med att 
titta på det lilla slottet, prata med släktingar eller bara ligga i gräset och vila. Båten tutade och 
det var dags för hemfärd, lite svalare nu men fortfarande lika vackert. Jag tror att alla var 
nöjda när vi kom till hamnen i Östersund igen. 
 
På kvällen besökte vi min kusin, Britt Lalander med familj som bor i Östersund. Vi hade inte 
setts på flera år så det var väldigt roligt. De bjöd på middag och där fick vi bland annat 
hjortron som jag älskar. 
 
 
 



                      
 
Lunch på Verkö Slott  Inger Mellberg med Vallsundsbron och Frösön i bakgrunden 

             Foto Stig Dahleman
  

Lördag morgon var det styrelsemöte kl 9.00 i Gamla Teatern och när det var avklarat var det 
dags för samling utanför Jamtli kl. 11.00. Det var många som kom trots regnet. Vi blev 
mottagna av en kvinnlig guide som talade med bred jämtländsk dialekt. Hon förklarade att det 
hela var som en teater och vi skulle vara med i spelet. Hela gruppen gjorde en resa i olika 
århundraden och vi möttes av olika kvinnor som förklarade och visade på hur man levde och 
verkade i olika tider och miljöer och hela tiden på jämtländska. Det var oerhört roligt och 
lärorikt. Vi hann ju inte med allt på Jamtli men vi fortsatte dagen efter på samma inträde. 
 
Efter denna resa i tiden åkte vi tillbaks till vårt hotell för att byta till torra skor, nu var det dags 
för årsmötet. Det var som vanligt intressant och många åsikter byttes. Vi fick också lyssna till 
ett föredrag av landsarkivarie Kjell Hoffman som berättade om emigrationen från västra Jämt-
land, väldigt intressant. Vi fick också en introduktion av Carl-Arne Nyström om Lalander-
föreningens nya hemsida på Internet som vi alla (som har datorer) har en väldig glädje av. 
 
Sedan kom höjdpunkten, middagen på Hotell Gamla Teatern. Vi var många som deltog i 
middagen. Det fanns två menyer att välja på, vi hade beställt renstek till förrätt, röding-
tournedos till varmrätt och hemlagad chokladtårta till dessert. Vi ångrade oss inte, det var 
sagolikt gott och betjäningen var bra, alla som satt vid vårt bord fick in maten nästan 
samtidigt. Efter maten fanns tid till att mingla runt och prata med släktingar, stämningen var 
mycket god, många hade sina små barn med sig, det var på det hela taget en mycket lyckad 
middag.  
 

              
 
Kusinerna Karin Johansson och Vivan Lööf  - födda 1912 -                            Lalanders på Jamtli 
på Släktföreningsmöte. Det var många år sedan sist! 
 



 
Efter middagen gick jag och Anders en runda i Östersund. Vi gick in på ett ställe vid hamnen 
och tog en öl för att sedan vandra hemåt i natten. På Köpmannagatan mötte vi en liten 
igelkott. Vi fortsatte mot hotellet mycket nöjda med dagen. 
 
På söndagen var det utflykt till Frösön med kvalificerad guide. Vi deltog inte i denna aktivitet 
utan fortsatte mot Järpen där vi drack kaffe hos Anna Lalander. Sedan vidare upp till Kall och 
Kalls kyrka där mina föräldrar och andra kära Lalandersläktingar ligger begravda. Det kan 
inte finnas så värst många ställen på jorden som är vackrare än utsikten över Kalls kyrka med 
Åreskutan i bakgrunden. Efter en god middag hos min kusin Kerstin Lalander i Järpen åter-
vände vi till Östersund för att på måndagen åka tillbaks till Norrtälje mycket nöjda med årets 
släktmöte. 
 
Inger Mellberg, Nils-grenen 
 
 
 
Våra amerikanska släktingar 
 
Det var glädjande att så många av våra amerikanska släktingar kom till släktföreningsmötet. 
De kom från olika delar av USA: Lorraine Cornell och hennes barn och barnbarn från staten 
New York, Gladis Maxim och hennes barn och barnbarn från staten Washington. Deltagarnas 
ålder varierade från ca 75 år ned till en baby på fem veckor.  
 
Det var många glada återseenden och nya bekantskaper som knöts med våra släktingar från 
Amerika. Nästa gång kanske vi ses på ett Släktföreningsmöte i USA? 
 
 
 
 
 

Här berättar de om sina upplevelser 
 
 
Our trip to Norway and Sweden began 20 July 2001.   We departed Seattle, Washington and 
flew to Oslo via London.  My family has roots in Norway as well as Sweden, so we try to 
visit our families in both countries when we attend the Lalander Family reunions. Our group 
on this trip to Norway and Sweden included my mother Gladys Maxim, brother Glen Maxim 
his wife Lori and son Sean, sister Kathy Maxim Baze and daughters Courtney and Justine.  
This was the largest group that we have assembled for the trip to Norway and Sweden. 
 
We visited Oslo for 3 days and then departed by car from Olso to Halden, Norge to visit with 
our relatives Gunvor and Knute Braekke.  Our stay in Halden, Norge was short but we were 
able to visit Fredriksten Festing, the town of Poulsbo, Norge (the origin of my home in 
Poulsbo, Washington USA), and family relatives from the Prestebakke and Enningdal areas 
south of Halden.  We left on July 25 with Knute and Gunvor Braekke to visit the Norwegian 
family homestead in the mountains near Skabu (east of Vinstra, Norge).  This is where my 
great grand mother Kari Kampsaeter Odden was born and where Knute and Gunvor have their 
cabin.   
 



On the way to Skabu, Norge, we visited the farm near Vinstra, Norge, where my Grandmother 
Ingeborg Odden was raised before she immigrated to USA.  We stayed in the Braekke cabin 
one night and spent the next day (July 26) visitng area farms, churches, and just marvelling at 
the beauty of the scenery near Skabu, Norge.  One of our last stops in Skabu was the 
Krogenaes Furniture factory where they make traditional Norwegian furniture. Unfortunately, 
we could not bring too much with us, so we had to settle for a couple of small items. 
 
Our next stop in Norge, was Otta to visit other relatives.  We arrived in Otta on the evening of 
26 July and stayed with our relatives for four days. We left Otta on July 30 with our cousin 
Sigmund Slaaen on a tour of western Norge on the Golden route.  We traveled Highway 15 
from Otta, Norge through Lom and Grotli and then traveled Highway 63 through Giranger, 
Valldal, and Andalsnes.  The fjords, mountains, and valleys were just beautiful.  We all were 
really impressed with the scenery.  We then traveled to Vestnes, Norge and spent the evening 
at Vestnes.  My cousin Sigmund lives near Vestnes and this is where we said Goodbye until 
our next trip to Norway.  We travelled by ferry from Vestnes to Molde, Norge on the way to 
Trondheim the next day.  We took highway 62 to Sunndalsora and then Highway 70 to 
Oppdal and then the final leg of the trip to Trondheim by Highway E6. 
 
As with many citizens in our area of Washington State, our heritage is a mix of Norwegian 
and Swedish. Trondheim is the location of the immigrant monument (Leif Eriksson Statue) 
that recognizes immigrants to the USA.  My Norwegian grandmother and great uncles left 
Norway and never returned to their homeland and are listed here.  My mother Gladys is the 
driving force behind our Scandinavian heritage and this was really important to get their name 
listed on this monument.  We spent three days touring Trondheim and then left Trondheim on 
August 2 to travel to Åre, Sverige to meet with our dear cousins Arne, Birgit, Carl Arne, and 
Eija Nyström. 
 
On our way into Sverige from Norge, we stopped at Storlien and the Caroliner monument at 
Handöl.  We were pleasantly surprised to have encountered a small herd of reindeer just east 
of Handöl. 
 
 

                             
 
Sean, Justine, Courtney, Gladys, Kathy, Glen,          Glen and Steve Maxim, Carl Arne Nyström, John  
Lori och Steve – Vigelandsmuseet i Oslo Torstensson (främre raden) 

Gladys Maxim, Birgit Nyström, Elsie-Britt  Torstensson 
 
We arrived in Åre on the afternoon of August 2.  The Nyströms have always treated us with 
open arms and graciously hosted us again at the family cabins in Vikböle while we 



participated in the Lalander Family Reunion. Shortly after we arrived, Jan Erik, Alf, and Lars 
Lalander arrived from Stockholm, which made for a very happy occasion. 
 
My mother Gladys (Shold) Maxim and last attended the family reunion in July 1997, so we 
were looking forward to returning to Östersund and the Vikböle/Huså area to visit with our 
cousins Birgit, Arne, Carl Arne, and Eija Nyström. My sister Kathy and daughters Justine and 
Courtney also attended the Lalander Family reunion with Gladys Maxim and myself in 1995. 
We truly appreciate the efforts of the Lalander Family Association in bringing together our 
extended family and providing us an insight into our family history. 
 
Our family participated in the boat trip aboard the Thomée to Verkö, tour of Jamtli Museum 
and the family meeting at the Hotel Gamla Teatern. As usual, the reunion activities where 
well planned.  We also had many expert guides such as Jan Erik Lalander, Carl Arne 
Nyström, Lars Lalander, John  Torstensson, and Anita Lalander.  We thank them from the 
bottom of our hearts. Our stay at Vikböle and Östersund as usual was short and we left with 
heavy hearts on August 6 to travel to Stockholm and our return to the USA. 
 
While in Stockholm, we stayed in Gamla Stan, which is close to the museums, shops, and 
palace.  We took as many sites as we could in 4 days and we left Stockholm on August 11 to 
return to Washington State via London. Unfortunately, we had some mechanical problems 
and we landed in Manchester England for repairs.  We left the next morning and arrived home 
in Seattle 
on August 12, 2002. 
 
Steve Maxim, Jacob-grenen 
 
 
Lorraine Cornell about their trip to Sweden 
 

 
 

Familjen Cornell i Anita Lalanders trädgård på Lidingö 28 augusti 2001 
 
On June 4th, 1969, the Cornell Family (Albert, Karin, Stig, Lorraine, Stig Jr, Karin, and 
Doris) sailed from New York on the Gripsholm to attend the Lalandersläkten Meeting in Åre. 
We did much sight-seeing and viewed the Wasa Ship's hull being sprayed with preservative. 
We talked about our trip many times over the years and this summer we went to the meeting 
again as a family. Again we visited the Wasa Ship, but this time, she was as beautiful as the 



day she was launched. Jan-Erik Lalander guided us around Stockholm and Sven Lalander and 
his daughter, Anita gave, all eleven of us, a warm welcome with a picnic supper. Especially 
enjoyed by Christopher and Sofia (4 and 3 years old). They had a grand time running and 
visiting the berry patch for picking and eating.  
 
In Uppsala, Åsa and Solveig Felton took us to the Royal Mounds at Old Uppsala, after we 
toured the cathedral. As we travelled North to the meeting we stopped on the island of 
Sollerön in Dalecarlia. We walked around the Viking Grave Fields on a lovely sunny day. In 
Östersund, on a damp day I went to Jamtli and had a most enjoyable time seeing how people 
lived 100 or more years ago. That afternoon at the Family meeting I learned about the reasons 
for the emigration from Western Jämtland in a lecture by the County Archivist Kjell Hoffman. 
At the dinner for the relatives that night, we were seated at different tables and had an 
opportunity to see and get to know other members of our family.  
 
 
On Sunday, our group enjoyed the hospitality of the Åke Kristiansson Family (Albert's 
nephew) at the Tottbo Restaurant in Åre. Before that we went with Elsie-Britt Torstensson to 
the Old Church and also toured the cemetery to view the headstones.  
 
Back in Stockholm before our flight home, Doris, George, Stig and Nancy revisited ”Gamla 
Stan” for the day and saw many more interesting things.  
 
 
Den trevliga utflykten till Frösön den 5 augusti avslutade Släktföreningsmötet 
2001 
 
På söndagen arrangerade Kjell Risberg en utflykt till Frösön, Jämtlands historiska centrum. 
Vädret var ej det bästa med duggregn tidvis, men humöret på de ca 15 intresserade deltagarna 
var trots det mycket gott. Först besågs Frös kyrka, liksom gravarna med Lalandersläktingar, 
främst Per och hans son Pelles. Därefter åkte vi till Stocketitt    
 

 
 
Stocketitt – PO Österlind, Gulli Dahleman, Sven Lalander, Birgitta Österlind, Gudrun Risberg 
 
Där fick vi kaffe och intressant föredrag av amatörforskaren Milton Nilsson om 
utgrävningarna av vikingatida gravar. På återvägen passerade vi Pelle Lalanders imponerande 
villa med utsikt över Storsjön  
 
Sven Lalander 
 
 



 
Deltagare vid släktföreningsmötet i Östersund 3-5 augusti 2001 
 
Som ni kan se av deltagarförteckningen var de olika grenarna var väl representerade! Speciellt 
roligt var det att så många av våra amerikanska släktingar kom. Nästa gång kanske det är vi 
som skall besöka dem?  
 
Andersgrenen Mårten-grenen 
A13 Cornell, Lorraine M152 Eriksson, Adèle  
A14 Cornell, Stig M153 Sjöqvist, Bo  
A14 Cornell, Nancy M153 Sjöqvist, Evy 
A14 Cornell, Christopher  
A15 Schembari, Karin Nils-grenen 
A15 Schembari, Paul N       Gabrielsson, Anneli 
A15 Schembari, Sofia N434 Johansson, Karin 
A     Schembari, Rosa N274 Lalander, Anna 
A16 O´Toole, Doris N477 Lalander, Anita 
A16 O´Toole, George N275 Sara Lalander  
A     O´Toole, Baby N476 Lalander, Sven 
 N276 Lalander-Håkansson,Barbro 
Helena-grenen N275 Lalander-Jansson, Britt 
H51 Leijd, Jan N428 Lööf-Larsson, Carin 
H51 Leijd, Margareta N424 Lööf, Viola 
H57 Tottmar, Olof N278 Mellberg, Anders 
H57 Tottmar, Sylvia  N278 Mellberg, Inger 
 N436 Pettersson, Nanne 
Jakob-grenen N516 Risberg, Gudrun 
J228 Baze, Kathy N516 Risberg, Kjell   
J228 Baze, Courtney N410 Silfver, Carina 
J228 Baze, Justine N409 Silfver, Kent 
J243 Jacobsson, Einar N410 Silfver, Marthin 
J238 Lalander, Alf N481 Österlind, Birgitta 
J237 Lalander, Jacob N481 Österlind, Per-Olov 
J237 Lalander, Jan-Erik 
J234 Lalander, Lars Olof-grenen 
J226 Maxim, Gladys  O21   Dahleman, Gulli 
J226 Maxim, Glen O21   Dahleman, Stig 
J       Maxim. Lori O17   Lalander, Inger   
J       Maxim, Sean O150 Persson, Bo 
  
J227 Maxim, Steven    O150 Persson, Inger 
  
J249 Nyström, Carl-Arne O25   Persson, Jenny 
J249 Nyström, Eija   
J249 Nyström, Isabelle 
J249 Nyström, Sanni  
J247 Nyström, Birgit  
J251 Torstensson, Elsie-Britt 
J252 Torstensson, Johan 


