
 
 
 

Gott nytt år! 
 

Första numret av släkttidningen några rader kom 1996 och tidningen är alltså inne på sitt 
fjortonde år. Tidningen har under de här åren varit fullmatad med berättelser, information, 

bilder, rapporter och formella handlingar vilket har gjort att kunskapen om släkten Lalander 
har spritts och ökat hos många. Det är med Er hjälp, kära släktingar, som tidningen får sitt 

innehåll. Trevlig läsning av nummer 24 önskar vi! / Redaktionen 
 

Månen är nattens öga 
 
Månen är nattens öga 
Gulvit och vakande 
över asfalt och förortshus 
parker och graffiti 
 
Kylan brinner på de människors hud 
som inte har någonstans att värma sig 
Bitande brinner den 
 
I fönstren 
sjuarmade adventsljusstakar 
 
Ur ett fönster på glänt 
porlar ett människoskratt 
 
Vintervakna duvor 
letar smulor på tunnelbaneperrongerna 
 
Det är kallt 
I morgon en annan dag 
 
I natt vilar nattens öga över staden 
Klargula billjus letar sig fram 
Det är strax under nollgradigt 
Men kylan 
brinner på människornas hud 
på de ensamma och utstötta 
                                          Helena Leijd 
 
På sidan 8 presenteras Helena Leijd. 

Adventsljusen lyser i de sjuarmade ljusstakarna. 

några rader 
nyhets- och informationsbrev 

för 
FÖRENINGEN LALANDERSLÄKTEN 

och dess medlemmar 
Nr 24 (2009) 
Årgång 14 

 

Släktmöte i Persåsen 2009! 
31 juli – 2 augusti 

 
Välkommen! 

 
Se sidorna 29-31. 
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Vinterhälsning från styrelsen 
 
Släktmötet tog några viktiga beslut förra sommaren 
som alla har gett ny energi och ny framtidstro i 
föreningen. Det ena beslutet gällde hur 
anslutningen av vattnet och avlopp skulle 
finansieras och där har investeringen av vattnet 
skett enligt vad som beslutades. Läs mer om 
avloppslösningen på sidan 4. 
 
De andra stora besluten gällde att höja hyrorna och 

medlemsavgifterna. Tanken att höja hyrorna har funnits sedan lång tid tillbaka, det skulle 
göras så snart som vattenfrågan var löst. Styrelsen kan konstatera att vi fått ett bra och 
relevant tillskott till kassan tack vare detta. Enbart för 2007 ökade hyrorna från att de senaste 
tre åren ha legat mellan 13 - 17 000 kr till 22 450 kr. Även 2008 var det många som hyrde och 
tack vare det kan vi fortsätta med förbättringar av stugorna. Stort varmt tack till alla som hyr 
våra stugor - och allt positivt som ni skriver i gästboken – eller hälsningar som ni sänder 
direkt till styrelsen. Det visar att ni har trivts och vill komma tillbaka. Berätta om Huså för era 
vänner och bekanta - nu finns det möjlighet att hyra ut till andra än föreningsmedlemmar. 
 
Stort varmt tack också till alla trogna medlemmar och varmt välkomna alla nya! Och fler vill 
vi bli - det behövs för att behålla en livskraftig förening. Vad kan just du göra för att berätta 
om föreningen och värdet av att den lever vidare - så att vi blir ännu fler? När vi ringer runt 
för att uppdatera släktregistret kommer vi hela tiden i kontakt med trevliga människor som 
ännu inte är medlemmar. Styrelsens önskan är att många, många av dem som blir medlemmar 
upptäcker Huså och våra stugor där. För naturen har sin gång och varje år avlider några av 
våra äldre medlemmar - som tur är tar då en ny generation vid och styrelsen hoppas på ännu 
fler. Som ni kan se under Supplementet så tillkommer det många nya ättlingar.  
 
Väl mött på släktmötet i Persåsen! 
 
Styrelsen 
 
Några rader nr 24: 
Vinterhälsning från styrelsen sid 2 Årets jubilarer sid 17 
Medlemsavgiften sid 3 Gunnar Westman 90 år sid 18-20 
Om släktens stugor och Huså sid 3-4 Ett brev betyder så mycket, 2:  
Sven Lalander – mitt liv, del 4 sid 4-6       Mor Johannas brev till Greta i Stockholm sid 20-23  
Hälsning från Jacob Lalander sid 6-8 Marie Sundqvist – prisad läkare sid 23 
Helena Leijd – poet sid 8 Ett brev betyder så mycket, 3: 
Gunnar – ersättare i styrelsen sid 9       Lalanders diversehandel i Bonäshamn sid 24-25 
AnnMari – Mårten´s förtroendekvinna sid 9 Supplement till släktboken sid 26-28 
Kläppen – släktgård i arv sid 10-12 Släktmöte i Persåsen 31 juli – 2 augusti sid 29-31 
Kläppens gård idag sid 13 Kallelse till föreningens årsmöte 2 augusti sid 31 
Liv och utveckling i Årebygden sid 14-15 Föreningen Lalandersläktens funktionärer sid 32 
Om några rader sid 15  
Ett brev betyder så mycket, 1: 
      Högsta vinsten kom i brevlådan sid 16 
 
Maria Wiell, Birgitta Nordenman, Jacob Lalander, Helena Leijd, Elin Götesson, Ingrid Ericsson, Margaretha 
Leijd, Birgitta Mandorf, Kerstin Leijd-Tidholm och Olle Olovsson är några av dem som har bidragit med 
bilder/illustrationer i detta nummer av några rader. Därutöver finns fria bilder från olika hemsidor. Tack! 

Vinterns liftkö i Huså 
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Medlemsavgiften 

På senaste släktmötet blev det beslutat att medlemsavgifterna skulle höjas. De har varit 
oförändrade sedan 1996. 

 
Enskilda medlemmar under 25 år med egen adress har oförändrad avgift, 30 kronor. 
Vi skickar med ett inbetalningskort för 2009 års avgift med den här tidningen. Hoppas att det 
inte har ramlat ur! Tacksam om Du lägger kortet bland obetalda räkningar och betalar 
avgiften så snart som möjligt. Om du vill stärka föreningens ekonomi och betala för 2007 
gäller de gamla årsavgifterna för detta år (100:- resp 150:-). För 2008 gäller de nya avgifterna. 
Föreningens postgiro är 16 63 36-8. Alla som betalar sin medlemsavgift får Några rader. 
 
Kassören 

 
Fogdegården och Smedstorpet 

Nu är det dags att boka stugan i Huså för en längre eller kortare semestervistelse. Här nedan 
finns hälsningar från släktingar och andra som har bott i stugorna och som är mer än nöjda. 
Flera av dem kommer tillbaka år efter år. Och de som bor permanent i Huså berättar att det är 
så välkomnande att ”komma hem” när det lyser i Fogdegården som ju ligger vid infarten till 
byn. Information om hyror och bokade tider finns på föreningens hemsida www.lalander.org 
Ring gärna Inger Mellberg eller Sonja Forss om du vill veta mer. Deras telefonuppgifter finns 
längst bak i tidningen. 
 
 

Mera om Huså 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Årsavgiften för enskild medlem 150 kronor, för hel familj 300:- kronor. 

Jag, frugan och barnen har haft vår bästa vintersemester 
någonsin! Jag vill boka upp sportlovet nästa år också (v.9). 
 
Med vänlig hälsning 
Magnus Hjelm, Stockholm  
 
Magnus Hjelm hittar du på sid 101 i släktboken. 
 
Vi har precis kommit hem från en toppen vecka i Huså, stugan var jättemysig och vi trivdes 
jättebra. Vad jag gissar så behövs stugan underhållas och vi hjälper gärna till om det behövs.  
Några idéer som vi tyckte skulle göra den fräschare:  
 
Måla på lite ljusare färg i sovrummen, nya gardiner och ställ in våningssängar (Ikea har enkla 
billiga sängar och madrasser.) med nya madrasser. 
 
Vi hjälper gärna till med målningen och gardiner har jag i massor som jag kan skänka! 
Hälsningar Sara Lalander 
 
Sara Lalander återfinns på sidan 262 i släktboken. 
 

Ett par vackra vinterbilder från Åre får illustrera härliga Jämtland! 
 
 

 

http://www.lalander.org/
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Vi hade förhållandevis tur med vädret fast veckan innan var riktigt bra hörde jag. Första 
dagen åkte vi kabinbanan upp på skutan och gick hela vägen ned, vilket tog 3 timmar. Andra 
dagen tog vi igen kabinbanan upp men gick då upp till toppen och tog sedan kabinbanan ned 
igen. 
 
Sedan var vi en dag iväg till Kjolandåsen för att leta hjortron men hittade bara några få. 
Däremot hittade vi en del blåbär som vi kokade sylt av i torpet. Sedan gjorde vi 
tunnpannkakor. Gissa om det var gott! 
 
Sista dagen var vi upp till gruvdammarna  
och hade turen att få en fin röding på 6 hg,  
men oturen att tappa fyra. Den grillade vi  
sedan på kvällen och åt med färskpotatis  
och smält smör, mmm. Vi fick på kvällen  
också besök av en räv som tiggde mat och  
som pojkarna matade med korv direkt ur  
handen, vilken var en upplevelse för dem. 
 
Till vintern hoppas jag att vi kan återkomma  
för att boka en vecka i Fogdestugan för  
skidåkning. 
 
Ha det så bra, vi hörs! 
 
Hälsning från Mikael Kressner 
 
Mikael Kressner är kusin med Olof Tottmar på sin mors sida. 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Senaste nytt från Huså 
 
Våra stugfogdar har fortsatt med förbättringarna i Huså. I 
Fogdegården finns det nu nya sängar, en våningssäng och två 
resårsängar. Fogdegårdens sovrum är relativt smala så det 
behövdes efterforskningar på olika håll för att lösa 
sängproblematiken, men nu hoppas vi att alla skall kunna sova 
gott och det finns nu plats för fler barn och ungdomar. En äldre 
säng är sparad, för till den finns en utdragslåda som ”med ett 
enkelt handgrepp” kan göras om till en säng för de yngre. En 
av de äldre sängarna har fått hedersplats i Smedstorpet och 
Carina har bidragit med en sänglampa. Rabatterna är fortsatt 
fina och lökarna med påskliljor som vi fick av Hildur har 
blommat liksom hennes kärleksört och Sonjas Saxifraga – och 
gräslöken växer och frodas. 
 

Vi avvaktar nu resultatet av den avloppslösning som vår stugfogde Roland Johansson ordnade 
förra året då infiltrationsslangarna slammat igen. Nästa steg blir att även avloppet ansluts till 
Huså VA-förenings nät som beslutades på släktmötet 2007. Roland kommer även att se över 
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hur grunden till Fogdegården skall kunna stadgas – en fråga som varit uppe till diskussion 
ända sedan några år efter det att huset byggdes.  
 
Sonja och Carina vårstädar husen varje år. Smedstorpet fick förra året en rejäl omgång efter 
påhälsning av möss under höst och vinter. Då var även Renée Johansson med och de 
skrubbade från golv till tak, ersatte söndergnagda textilier och vitmålade spiskupan bland 
mycket annat.  

 
Sven Lalander – om sitt liv 

I början av 2003 började Sven Lalander skriva ner minnen från sitt liv – och föreningen 
hade förmånen att få ta del av det för att komplettera Föreningen Lalandersläktens 
arkiv. Här följer fjärde och sista delen av Svens egen berättelse. De tre tidigare delarna 
har återgetts i några rader nr 20, 21 och 23.  
 
Det statliga kraftföretaget i Thailand, EGAT, hade under 
1970-och 1980-talen utvecklats mycket starkt. På uppdrag av 
EGAT genomförde SwedPower under åren 1991-93, med 
mig som projektledare, en mycket omfattande utredning om 
effektiviteten hos företaget. Jag gjorde två  resor till Thailand 
under år 1991, då bland annat den berömda floden Kwai 
besöktes. SwedPower bjöd på en uppskattad båttur på floden 
Chao Phya River som flyter genom Bangkok.  
 
Den andra utredningsetappen, fortfarande med mig som 
projektledare men med ett större antal medverkande experter, 
diskuterades ingående med EGAT:s sekreterare, Mr Wiroj, 
samt med företagets chef, Mr Somboon. Den omfångsrika slutrapporten avlämnades i 
november 1993. Under de kommande åren ägde fortsatta kontakter rum med EGAT, som 
sände en delegation till Sverige i augusti 1995. Besöken i Thailand gav, via landets gamla 
minnesmärken, en viss insikt i landets intressanta historia med lång tids självständighet och 
succesiva utveckling mot en modern stat. 
 
År 1991 gjorde jag ett kort besök i Australien för att studera den centrala driftledningen för 
några av kraftföretagen. Samma år, gjorde jag en utredning för Lettlands kraftföretag, 
Latvenergo, om organisation- och tariffrågor. Det var intressant att studera deras befintliga, 
kommunistiska och byråkratiska system. Detta var medan de ryska kommunisterna ännu 
fanns kvar i landet. Min slutsats var att Lettland skulle lyckas att omvandla sina system till 
moderna, marknadsmässiga system, även om det skulle ta tid. (Detta har bekräftats, när 
Lettland nu skall bli medlem av EU). 
 

På uppdrag av SIDA studerade jag år 1993 kraftförsörjningen i Zambia i samarbete med 
experter från Världsbanken. Bland annat besökte vi det stora vattenkraftverket Kafue Gorge 
(900 MW installerad effekt). Mitt intryck var att de ledande ingenjörerna var relativt 
kompetenta men hade svårt att förverkliga sina planer på grund av alltför stort inflytande från 
politikerna. Ett icke ovanligt problem i utvecklingsländer!  
 

SwedPower fick under första hälften av 1990-talet i uppdrag att analysera 
vattenkraftutbyggnaden i Nicaragua tillsamman med VBB. Jag deltog som expert, väsentligen 

Sven Lalander 
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för kraftbalanskalkylerna, och besökte huvudstaden Managua endast en gång 1995, för 
diskussion med lokala energiexperter. 
 

SwedPower fick i mitten av 1990-talet i uppdrag att tillsammans med VBB utreda 
förutsättningarna för en utbyggnad av vattenkraften i gränsälven, Kuene River, mellan 
Namibia och Angola. Det var oroligt i Angola och huvudstaden Luanda var inte säker. Vid 
mitt besök där i maj 1997 hörde jag under natten gevärseld och när jag kom ned till 
hotellmatsalen för frukost följande dag fanns skotthål i fönstren - jag lämnade utan saknad 
Luanda. Detta var även mitt sista konsultuppdrag.  
 

Jag har under åren fått några utmärkelser som jag är stolt över.  Insatserna i samband med 
tillkomsten av Nordel gav mig år 1988 det Stora Svenska Energipriset. I egenskap av 
långvarig statstjänsteman med relativt hög befattning blev jag Kommendör av 
Nordstjärneorden och för mina insatser i samarbetet med Finland utsågs jag år 1982 till 
Kommendör av Första klassen av Finska Lejonorden. 
 

Under mars månad besökte jag samtliga lokalförvaltningar och tackade för gott samarbete 
under många år. Den centrala delen av min organisation på Vattenfall, benämnd DCK, 
arrangerade en stor tillställning för mig och hustrun Maija på Sigtuna Stadshotell den 25-26 
mars, ofta kallad "Sigtuna möte". Det bjöds på varierande underhållning med bland annat ett 
”Kantat”. Vattenfalls direktion bjöd oss sedan till Forsmark den 8-9 april, där middag 
serverades på slottet. 
 
Sven Lalander tillhör Nils-grenen och du hittar honom på sidan 326 i Släktboken. 

 

Hälsning från Jacob Lalander 
Jacob Lalander har i många år arbetat i Lettland och skriver nu och då krönikor om 
sitt liv och sitt arbete. Dessa publiceras i tidskriften Etablering Utomlands. Detta är 
hans första berättelse. Vill du läsa fler kan du söka på internet, adressen är 
http://www.etableringutomlands.se:80/Bazment/1165.aspx 

 
På kvällen den 28:e juli 1994 stod jag på M/S Estonias akterdäck och 
betraktade den vackra solnedgången. Jag var på väg till Riga i Lettland 
via Tallinn i Estland. I Riga hade jag ett stipendiefinansierat uppdrag 
som marknadskonsult på Baltikums största läkemedelsbolag under sex 
månader att se fram emot.  
 
När jag stod där på akterdäcket som ung civilekonom och tänkte, insåg 
jag att livet nog skulle förändras och berikas särdeles av denna 
kommande tid, och att ett äventyr bodde i detta konsultuppdrag. Vad jag 
inte visste just då var att en resa till Baltikum och Östeuropa på den 
tiden innebar en resa i tiden, att befinna sig i alla årtionden från 1920-
talet och framåt samtidigt. 

 
Det kom att bli 165 månader i Baltikum och kringliggande Östeuropa, och ännu mer tid 
kommer med all säkerhet att tillbringas där! I resten av denna krönika skall jag försöka göra 
några (sentimentala) tillbakablickar och jämföra med dagens situation, samt ge både objektiva 

Jacob Lalander 

http://www.etableringutomlands.se/Bazment/1165.aspx
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företagsekonomiska skäl och subjektiva personliga dito till att bege sig till 
Baltikum/Östeuropa.  
  
Vad väntade jag mig? Ett hyfsat utmanande jobb i en gråtrist sliten omgivning befolkad med 
brutna och felutbildade människor från Sovjettiden, som jag skulle ``hjälpa´´ med mina 
kunskaper. Jag hade överfallslarm med mig samt egna inköpta rena sprutspetsar ifall man 
skulle behöva i händelse av sjukdom. (Inget som jag någonsin behövt använda dock) 
Vad jag i stället fann: högutbildade intressanta och färgstarka kolleger och nya vänner, ett 
mycket grönt Riga med vidunderligt vacker jugendarkitektur som inspirerade till långa 
kvällspromenader, enormt utmanande arbetsuppgifter i ett läkemedelsföretag med egen 
forskning och egna patent för internationell export, ett försynt men varmt, nyfiket och 
välkomnande bemötande som växte med varje nytt lettiskt ord jag lärde mig att uttala.  
  
Ska sanningen fram fick jag Östeuropa i blodet redan efter några sekunder i Riga och tycker 
fortfarande att det är extra engagerande, fastän Baltikum numera är med i EU och egentligen 
borde räknas in i nordiska marknaden då det gäller bland annat affärssammanhang.  
  
Några utvalda intryck från Riga 1994 och de första åren på plats: Jag flyttade in i en liten 
lägenhet med sovjetisk inredning. Jag blev körd till jobbet i en gammal svart Volga på 
morgnarna. Uppdraget var att starta upp embryot till en marknadsavdelning på ett företag med 
700 anställda varav tre eller fyra kunde engelska och lika många hade ekonomexamen. Men 
oräkneliga professorer och docenter fanns det. Direktören hade livvakt, chaufför, och 
företagets territorium bevakades bland annat av extraknäckande soldater i armén och 
hemvärnet.  
 
Vilda Östern hade lugnat ned sig väsentligt när jag anlände, men spektakulära maffia mord 
förekom fortfarande och ryska armen hade inte retirerat helt än, en rysk bas var bland annat 
kvar i Kurland i Västra Lettland. Ett nattåg till Vilnius i Litauen kostade ca 75 SEK och hade 
beväpnade vakter. Det kolrökdoftande Vilnius släckte för övrigt ned helt senast vid 23-tiden 
varje kväll medan Riga hade ett mer omfattande nattliv. De flesta affärer hade ett irriterande 
sovjetiskt stuk. Jag blev dock lite rörd av att behöva balansera mina första inköpta ägg i en 
pappersstrut på väg hem från en speceriaffär. Alla transaktioner skedde med kontanter och få 
banker gick att lita på. Jag gömde pengarna från min kontantlön bakom tapeterna i min 
lägenhet.  
  
Med åren blev det naturligtvis bättre och utvecklingen gick framåt. Inte hann man grunda 
färdigt några marknadsavdelningar på endast sex månader. I stället lärde jag mig lettiska och 
ryska och blev kvar som marknadschef i flera år, fram till företagets börslansering. Det räcker 
dock inte med att enbart lära sig språken, man behöver även lära sig förstå och stå ut med en 
managementstil som inte var av denna tidsålder och som verkligen gick en på nerverna 
ibland. Sedermera började jag jobba för en svensk börsnoterad byggmaterialindustri i ledande 
befattning. Även detta jobb gav mycket stor erfarenhet och två av mina närmaste underställda 
chefer hade bland annat bestigning av Mount Everest på sin meritlista!  
  
Vid ett tillfälle i ett telefonsamtal med HK i Stockholm, sprängdes ett bankkontor i samma 
kvarter som mitt tillfälliga platskontor i Diplomatstaden i Riga. Lång tid därefter fick jag höra 
av många av mina kolleger på HK vad min svenske kollega i andra änden hade hört från mig i 
telefon när detta skedde: ”Ursäkta, jag måste lägga på nu och se var de sprängde denna gång.”  
 Vad DU, kära läsare, kan vänta dig av Baltikum idag är en bra träningsbana inför framtida 
inbrytning på de ryska och ukrainska marknaderna, ett ganska dynamiskt näringsliv med lite 
snabbare förändringar och utveckling än i exempelvis Sverige, nyrenoverade större städer 
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med god infrastruktur, tillgång till god boendestandard och rekreationsaktiviteter/kulturutbud 
som i Sverige, ett intensivt nätverkande med många kontakter Österut, säkra moderna banker 
med längre öppettider än i Sverige, många små och medelstora entreprenörer med modern 
utbildning och öppet sinne; kanske lämpliga kandidater för partnerskap med ditt företag?  
  
Några goda råd till dig som funderar på att pröva möjligheterna i Baltikum är att ta dig tid att 
stanna på plats och se på omgivningarna, låt någon dag styras av slumpen utan någon strikt 
plan. Nätverksmöjligheter kan uppstå i alla sammanhang. Var öppen för att köpa även om du 
kommer hit för att sälja, och vice versa. Jag har fått göra 180-gradiga svängar här genom åren, 
för att anpassa mig till olika förändringar. Kom ihåg att trots ett annat språk, och ett i många 
avseenden av socialismen härjat folk, så är till exempel letterna liksom svenskarna ett 
nordeuropeiskt fläsk- och potatisätande mestadels lutheranskt bondfolk.  
 
Det som främst skiljer balterna från skandinaverna är deras obändiga iver att komma framåt 
snabbt. Det är denna samhällspuls och affärsmöjligheterna i koppling mellan Skandinavien 
och Baltikum/Östeuropa, som fortfarande håller mig kvar här. 
 
Jacob Lalander tillhör Jacob-grenen och du hittar honom på sidan 210 i släktboken. I nr 23 
av några rader presenterade han sig själv, nyvald kontaktperson för släktingarna i USA. 

 
 

Helena Leijd, poet – presenterar sig 
Jag är "Den Helande Linjen" och har byggt upp Argus lyriska 
fabrik med artiklar och bloggar och annat som du finner i mitt 
livsverk med adress; www.lyriska.nu 
 
Jag har jobbat i flera år med detta och älskar poesi. Mina dikter 
har blivit översatta till serbokroatiska och tryckta i en bok med 
titeln "Nattens öga". Den presenterades på Bokmässan i 
Belgrad den 22 oktober år 2007. 
 
Jag arbetar med Farsta Hembygdsförenings nyhetsblad och sjunger i Söderledskyrkans 
kyrkokör i Stockholm! 
 
Helena tillhör släktens Helena-gren och du hittar henne på sidan 436 i släktboken. 

 

Pärlhalsbandet 
I nöden sållas pärlorna fram   /   Dina steg hörde jag knappt 
Då du trampade upp en stig bredvid min   /   Men du skrapade bort bara lite av mitt skal 
Du är den finaste pärlan   /   Jag hade lärt mig att jag skulle skämmas 
Du gav mig redskap   /   att bryta mig ur mitt inre fängelse 
Du nådde mig   /   jag är inte längre lika trasig  /  som pepparkaksfigurer 
Som trillat ner   /   på det kyligas samhällets golv 

Helena Leijd 

http://www.lyriska.nu/
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Gunnar – ny ledamot i Lalandersläktens styrelse 

Jag heter Gunnar Gummesson och tillhör Nils-
grenen. Jag valdes till styrelsesuppleant vid släktmötet 
på Öland för drygt ett år sedan. Här kommer en liten 
presentation av mig. 
 
Jag är 50 år gammal och lever ungkarlsliv i ett stort, 
gammalt hus i Sandreda, 4 mil norr om Växjö i 
Småland. Närmaste tätort är samhället Braås där jag 
arbetar som montör på en Volvo-fabrik. Vi tillverkar 
entreprenadfordonet Dumper. 
 
Mina föräldrar hette Johan och Greta Gummesson, 
min mor var född Lalander och berättade ibland för 
mig om Lalander-släkten. Hon hade god kontakt med 
flera kusiner som jag också fick träffa vid flera 
tillfällen. 
 
På senare tid har jag ägnat mycket tid åt storrenovering av huset jag bor i, som också är mitt 
barndomshem, samt skötsel av en skogsfastighet som jag äger tillsammans med min bror 
Lars. 
 
Ett annat intresse är min motorcykel som jag hoppas kunna köra med till flera släktträffar. 
 
Gunnar Gummesson hittar du på sid 330 i släktboken, han tillhör Nils-grenen. 
 

 

 AnnMari – förtroendekvinna för Mårten-grenen 

 Jag heter AnnMari Johansson född i Gävle 1943. Jag är en förtidspensionerad 
undersköterska. Mina föräldrar är båda avlidna. Min mamma Hildegard var syster med 
Amanda (Amy) Moberg. Hon var förtroende kvinna i många år för Mårtengrenen. 
  
 Är gift med Sune som varit räddningschef i Ragunda kommun sista 17 åren innan han blev  
 pensionär. Vi har 4 biologiska barn och 2 fosterbarn. 
Alla barnen är utflugna och har bildat familj och bor lite 
varstans i Sverige. Vi själva bor i Heby kommun, som 
hör till Uppsala län. 
 
Vår äldsta dotter bor i Sundsvall. Hon arbetar på 
Sundsvalls sjukhus som leg. biomedicinsk analytiker. 
Vår äldste son ClaesGöran är Duty Manager på Arlanda. 
Vår yngsta dotter Linda med familj bor i Östersund och 
arbetar som undersköterska på ett äldreboende. Hon har 
en utbildning som arkeolog i botten. Vår yngste son 
Daniel bor med sin fru Emma i Linköping. Han är 
forskare på FOI i Linköping. Vårt äldsta fosterbarn bor 
utanför Kramfors och arbetar på ett äldreboende, och 

Gunnar Gummesson 

AnnMari Johansson 
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vårt yngsta fosterbarn arbetar som undersköterska på ett äldreboende i Hammarstrand. 
   
Vi har hyrt släktstugorna i Huså många gånger. Redan 1963 och många år framåt hyrde vi 
Smedstorpet både sommar och vinter, Fogdegården fanns inte då. 1979 köpte vi ett eget 
fritidshus på Odlingen i Huså. Vår dotter Linda övertog det år 2000 och de är ofta där. 
  
Det var lite om min familj. Varma hälsningar från AnnMari. 
 
AnnMari Johansson, f Ljung, finns på sidan 125 i släktboken. 
 
 
 
 

Kläppen, en släktgård som gått i arv 
Ingrid Ericsson har skickat över text och bilder från hennes släktgård Kläppen i Åre. 

 
Min mormor Karolina kom till gården 1895 då hon gifte sig med Olov Jacobsson, son till 
grundaren av gården Kläppen. Därefter har den gått i släkten från far till son. Karolina finns i  
släktboken Jakobsgrenen, tabell 140. 
 
På kommande sidor finns tidningsklipp som berättar mycket mera om gården. På sidan 15 
finns även text och bild om hur gården Kläppen drivs idag. Trevlig läsning! 
 
Ingrid Ericsson (född Jönsson) återfinns på sidan 183 i släktboken och mormor Karolina på 
sidan182. De tillhör släktens Jacob-gren. 
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Precis som Ingrid Ericsson har gjort ser vi fram mot att få ta emot många fler berättelser om och med släktingar. Det 
kan vara minnen från förr, det kan vara sådant som är aktuellt idag. Exempel finns i tidningen där Olle Olovsson 
berättar om Åre idag, Jan Leijd delar med sig av sin mors brevväxling med sin mor, Birgitta Mandorf skriver en 
krönika från sin vardag – och mycket mer. Välkommen med ditt bidrag. Redaktionen har följande adresser: 
maria.wiell@telia.com eller Maria Wiell, Törnbottenvägen 9, 386 90  Färjestaden. Det går också bra att ringa 0485-
410 32 så kan vi pratas vid en stund. Välkommen att höra av dig! 

 

mailto:maria.wiell@telia.com
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Kläppens gård - idag 
Tidningsklippen som Ingrid Ericsson har delat 
med sig av är av tidigare datum. Idag har Torgny 
Olovsson och hans familj bytt inriktning och 
gården är centrum för den ekonomiska 
föreningen Fjällbete, där Torgny är ordförande. 
De har en spännande och omfattande 
verksamhet, bland annat skola, lammuppfödning 
och utvecklingsidéer av många olika slag.  
 
De presenterar sig själva:  
 
”Fjällbete börjar som en idé hos några bönder i 
Åredalen. En idé om att vara den förändring 
man själv vill se. Företaget Fjällbete grundas 
2003 och har då 8 delägare, 80 får och en 
traktor. 2009 har Fjällbete 125 delägare - 
restauranger, bönder, renskötare, hantverkare, 
butiker, andra typer av företag och 

privatpersoner – 400 får, en bred verksamhet 
och en etablerad roll i lokal utveckling. Våra 
delägare har alla olika intressen bakom sitt 
delägarskap, men delar en önskan om att 
bebo och besöka Åres gröna dalar som en 
plats där vi själva tryggar en hållbar 
matförsörjning, tillsammans. 
 
Vår idé om att skapa en samhällsnyttig, 
hållbar, meningsfull, och rättvis 
affärsverksamhet kallar vi 
”samhällsentreprenörskap”. 
 
”Fjällbete vill utveckla matproduktionen i 
Åres gröna dalar. Många människor och 
deras kapital - från småsparande till 
riskkapital finns mobiliserat i Fjällbete, 
investerat i fårhus, maskiner och en fastighet. 
Vi samarbetar med banker och privata 
finansiärer och vill vara ett godare alternativ än börsen. Vi vill erbjuda en placering som kan 
visa vilken nytta den skapar på den plats vi bebor och besöker och för den som satsar sina 
pengar, … vi tar ett steg till och erbjuder avkastning i kg tillväxande mat istället för i 
kronor.” 
 
Läs mer på deras hemsida www.fjallbete.nu. 
 
Torgny Olovsson finns på sidorna 184 och 185 i släktboken. 
 

 

Torgny Olovsson på gården Kläppen där 
företaget Fjällbete finns idag. 

Nära centrum i Åre går fåren från Fjällbete och 
betar. 

http://www.fjallbete.nu/
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Liv och utveckling i Årebygden 
Lalander-ättlingen Olle Olovsson är ordförande i Miljö- bygg- och räddningsnämnden i 
Åre kommun. Strax efter jul kom ett brev från honom, där han beskriver Årebygden 
från ett dagsaktuellt perspektiv.  
 

Nu har vi hittills en (nästan) 
gammaldags vinter. Vi fick 
gott om snö redan i början av 
november, hoppas att den 
fortsätter. Annars har de 
senare årtiondena med få 
undantag karakteriserats av 
motsatsen, i varje fall före 
nyår. 
 
Vintern hittills har lagt en bra 
grund för den påbörjade 
vintersäsongen även på Huså-
sidans skidområden. Ett 
norskt bolag har anmält 
intresse att inköpa ett avsevärt 
markområde för 
fritidsexploatering intill Huså 

by. Markförhandlingar pågår, det återstår att se om överenskommelse kan nås med berörda 
markägare. En intressant iakttagelse är att det flyttat in holländare i Kallområdet och att även 
danskar visat intresse att etablera sig där.  
 
I övrigt har de senaste åren inneburit en våg av tunga investeringar främst i Åre-dalen. En 
kraftfull faktor i sammanhanget är att Skistar numera äger liftar och skidsystem. De är 
dessutom ägare till skidanläggningar i Klövsjö-Vemdalen, Sälen samt Hemsedal och Trysil 
som ligger i Norge. 
 
Det senaste större objektet är Copperhill Mountain 
Lodge öster om Åre. Det är ett 600-miljoners bygge 
med holländskt kapital. Ett luxuöst hotell ritat av 
Peter Bolin som bland annat har Microsofts 
grundare Bill Gates privata hem som referens, jag 
kan rekommendera ett besök. Namnet Copper Hill 
är förresten relaterat till den näraliggande 
koppargruvan i Fröå vilken numera är ett levande 
museum och som ingår i samma malmkropp som 
Huså gruva. 
 
Tack vare en annan tung investering i Åre By, 
inledningsvis via finskt kapital, kallat Holiday Club 
så har sedan några år den så kallade sommarprodukten fått en rejäl skjuts framåt. Stora 
nationella och internationella kongresser har sommartid sökt sig till den anläggningen. Ett 
annat sommarinslag som ökat kraftigt är den något udda form av cykling som kallas 

Åre strax före jul 2008. 

Copperhill Mountain Lodge öppnade den 
8 december 2008. Läs mer på 

www.copperhill.se 
 

http://www.copperhill.se/
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mountainbike. Den aktiviteten bidrar dessutom till mera åretruntjobb på hälsocentralen i 
Åre…! 
  
Järnvägen är upprustad och förväntas underhand ta en allt större del i persontransporter till 
och från Västjämtland, Järnhusen har byggt en ny stilig stationsbyggnad. 
 

En annan faktor som påverkar området positivt inte minst 
sommartid är Fjällbete, en lokal ekonomisk förening som efter att 
de 4 -500 tackorna lammat på våren låter de mera än tusentalet 
fåren väcka svårtillgängliga betesmarker till liv vilket skapar 
trevnad i miljön.  
 
Norrmännen har som bekant blivit välbeställda numera. Tröndelag 
som är vår nära granne västerut är en expansiv del av Norge. Det 
märks hos oss inte minst genom att områden med fritidshus har 
vuxit och fortsätter att växa uppe i Storlien/Storvallenområdet.  
 
En annan och mycket viktig följd av besöksnäringens expansion är 
att även andra former av företagande ökat markant på flera platser i 
kommunen. Åre är en av få inlandskommuner med ökande 
befolkningstal i norra halvan av riket.  

 
Det är alltför omfattande att i övrigt beskriva expansionen som skett, men om Lalander-
släktingar kommer hit så står jag gärna till förfogande som guide i området. Hör av er! 
 
Som ni ser så är detta en rapport i optimistisk anda, den pågående bank- och finanskrisen samt 
lågkonjunkturen kommer givetvis att beröra oss men en sak är säker, Åreskutan kan inte 
läggas ner eller flyttas oavsett konjunkturer och inte vårt fantastiska landskap i övrigt heller. 
 
Hälsningar från Olle Olovsson (Jacob- grenen). 
 
Olle hittar du på sidan 184 i släktboken, tabell 149 i Jacob-grenen. 
 
 

 
För släktingar som vill ha kontakt med varandra finns nu en grupp på Facebook 
som heter Lalandersläkten. Välkommen att komma med och träffa andra Lalandrar . 
Du ansluter dig till Facebook genom att gå in på www.facebook.com. 
 

 

Föreningen Lalandersläktens nyhetsbrev några rader har till ändamål att: 

• öka intresset för släktföreningen och stärka sammanhållningen inom föreningen 
• främja aktiviteter inom släktföreningen och stimulera intresset för släktens historia, 

kunskap om släktforskning samt sprida kännedom om olika släktmedlemmars liv 
och gärning 

• underlätta styrelsens kontakt med släktmedlemmar men också vara ett öppet  
forum för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter. 

 
Redaktör och ansvarig utgivare: Maria Wiell, Törnbottenvägen 9, 386 90 Färjestaden.  
Tel: 0485-410 32. E-post: maria.wiell@telia.com 

Olle Olovsson 

 

http://www.facebook.com/
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Ett brev betyder så mycket, del 1: 
 

Hälsning från Värmland 
 

 

Högsta vinsten kom i brevlådan 
FUNDERINGAR FRÅN UDDEN 

 
Det är en grad varmt och kylan biter rakt igenom de pälsfordrade 
handskarna under cykelturen till brevlådan ty denna råa senhöstmorgon 
är det kallare än en vinterdag med många minusgrader.  
 
Det värmer dock att hitta ett personligt brev bland tidningar och 
julklappstipsreklam. Ett brev med adressen präntad för hand på kuvertet. 
Någon som gett sig tid att i skrift dela med sig av sina tankar om 
vardagliga glädjeämnen och vedermödor. Sånt som vi knappast hinner 
tala med varandra om i en tillvaro som blir alltmer skruvad och styrs av 
mantrat full-fart-framåt. Det känns som jag vunnit högsta vinsten och jag 
bär brevet med mig som en trofé, när jag trampar hemåt.  
 
Förbi halvöns sandvik där bryggor och båtar tagits upp och bara 
ställningen till badflotten finns kvar kvar som en påminnelse om att det 
faktiskt kommer en sommar även om den just nu känns oändligt avlägsen. Utanför viken öppnar sig hela vida 
Vänerhavet. Öarna och skären drömmer sommardrömmar under en mjukt grå himmel medan en isig vind krusar 
vattenytan i små vågor.  
 
Tittar in till en granne för att värma mig i förbifarten. I hennes kök är det varmt och skönt och doftar gott av bröd, 
som hon just tar ur ugnen. När jag cyklar hemåt med en smakbit av en nygräddad limpa i en påse på styrstången 
är vinden inte längre lika kall och tramporna på cykeln går av sig själva 
förbi ockragula vassfält som breder ut sig mellan de öppna vattenytorna. 
Inte ett pip eller kacklande hörs. Inte en fågel inom synhåll. Vassviken 
ligger livlös, tyst och tom. 
 
Fast utanför min udde flyger flera stora flockar med svanar över vattnet. 
Borta är dock vårens glada trumpetanden. Under sammanbiten tystnad 
drar de söderöver bort från kyla och snö.  
November har varit en märklig månad på så sätt att solen visat sig – och till 
och med värmt i lä – osedvanligt ofta. Det har dock gällt att ta vara på 
soltimmarna för precis som i april har vädret skiftat snabbt mellan regn och 
sol, minusgrader och plusgrader.  
 
Ur led tycks tillvaron rent vädermässigt och att det är en klimatförändring på gång är nog inte att ta fel på. 
När skymningen kommer läser jag mitt brev. Jag läser långsamt ty detta är ett högtidligt ögonblick. Förr i världen 
hade postverket en reklamslogan som löd: Ett brev betyder så mycket och Hjalmar Gullberg gjorde stor poesi av 
den gamla kvinnan som väntade och väntade på brevet från sonen som aldrig kom i dikten ”Den tänkande 
lantbrevbäraren”. 
 
Jag säger bara: mail och telefonsamtal släng er i väggen! 
 
Birgitta Mandorf 
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2008 års jubilarer 
Bland årets jubilarer finns John Jonsson i Brattland. Han fyllde 90 år den 18 januari och 
firades av släkt och vänner. Där ingick förstås jaktlaget eftersom jakt har varit en av Johns 
stora fritidssysselsättningar. Många har också svängt ”sina lurviga” till medryckande toner 
från den orkester som John och några kamrater hade under många år, men nu har han lagt 
fiolen på hyllan - åtminstone för offentliga framträdanden. 
 

John har liksom sina bröder Stig, 
Rune och Gösta varit med och 
byggt och rustat många hus i 
Järpen, Undersåker, Åre och 
Duved med omnejd - de har 
bidragit med sina olika 
skickligheter inom snickeri, VVS, 
el respektive målning. Stig känner 
ni igen från allt han bidragit med i 
och runt föreningens stugor i 
Huså.  
 
John och hans hustru Ingeborg 
bor kvar på gården i Brattland och 
i grannhuset bor dottern Agneta 
med familj. Sonen Börje har ett 
hus två stenkast bort, men arbetar John Jonsson med hustrun Ingeborg. 

Birgitta Mandorf bor i Värmland och skriver regelbundet i Nya Wermlandstidningen. Fler 
krönikor finner du på NWT:s hemsida (www.nwt.se) om du söker på ”Birgitta Mandorf”. 
Så här presenterar hon sig själv: 
 
”Jag är journalist (gick på Journalistinstitutet i Stockholm 59/60) och författare, medlem av 
Sveriges Författarförbund. Har jobbat som journalist hela livet, bland annat på Åhlén & 
Åkerlunds tidningar, på Eskilstuna-Kuriren, Sveriges köpmannaförbunds tidning och 
Skaraborgs Läns Annonsblad i Skövde. Därifrån kom jag till Nya Wermlands-Tidningen i 
Karlstad 1976 och stannade där till min pensionering.  
 
Jag bor tillsammans med min sambo Lars-Elon Ohlson längst ut  
på en klippa i innanhavet Vänern sedan över 20 år tillbaka, är  
seglare sedan 30 år tillbaka och lever nu ett tillbakadraget pensio- 
närsliv med några bokprojekt på gång. Lasse har tre döttrar, de  
bor i Kristinehamn och Karlstad, och jag har en son, Jakob som  
bor i Vänersborg. Jag hör till Nilsgrenen, min morfar var Axel  
Lalander.” 
 
Birgitta tillhör Nils-grenen och finns på sidan 323 i släktboken. 
 
 
  

Birgitta Mandorf 

http://www.nwt.se/
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och bor i Östersund. Ingeborg har under många år arbetat på DHRs anläggning Årevidden. De 
har varit flitiga släktmötesdeltagare genom åren, de finns med på bild i några rader från 
Släktmötet 1999 vid utflykten till Hallen. John och Ingeborg hittar du på sidan 177 i 
Släktboken. 
 
Övriga 90-åringar bland föreningens medlemmar är Gull Malmsten, Lizzie Lalander, Gunnar 
Westman och Nils Norberg. 
 
Bland jubilarerna 2008 fanns också föreningens nuvarande kassör Janne Leijd och förra 
kassören Märtha Clason som båda fyllde 70 år och uppvaktades av föreningen. 
 
I slutet av året skulle föreningen ha firat en 100-åring - Ture Clason i Sandviken skulle ha 
fyllt 100 den 3 december, men han avled i somras. 
 
 
 

Gunnar Westman från Frösön 90 år 
Gunnar Westman har jubilerat under året och med anledning av det har några rader 
fått ta del av hans berättelse om uppväxt, familj, yrkesliv och fritid. Här följer första 
delen av en intressant läsning. Denna del handlar om Gunnars barndom och uppväxt 
samt hans föräldrar och syskon. Del 2 följer i nästa nummer av tidningen, då berättar 
Gunnar om sitt yrkesliv och tiden därefter.  
 
Gunnar är född och uppvuxen på Frösön och där bor 
han även idag med en underbar utsikt över Storsjön och 
Östersund. Han har promenadbron över till Östersund 
rakt framför sig när han tittar ut från sin lägenhet på 
tredje våningen. En annan relativt ny bro är den över 
Vallsundet som han ser när han tittar mot väster. Den 
invigdes 1998 och förbinder Frösön med fastlandet 
söder om Storsjön. Innan bron byggdes trafikerades 
sundet året runt med en färja. Där har Gunnar åkt många 
gånger för att komma till Marieby och sin mammas 
hemtrakter. 
 
Inte långt från brofästet låg Frösö sjukhus där Gunnars 
far John var hantverksföreståndare. John, döpt till John 
Eric, levde mellan åren 1881 och 1968. Han var en 
mycket skicklig möbelsnickare och deltog tillsammans 
med en möbelarkitekt i Baltiska utställningen i Malmö 
1914. Deltagandet i mässan blev lyckat, men i och med 
att kriget bröt ut då de var i Malmö, så blev han 
strandsatt där en tid, tågen skulle militären ha i första hand. Gunnars mor Brita har många 
gånger berättat hur orolig hon var, inte bara för sin man utan också för att hon var ensam 
hemma med tre små barn.  
 
Så småningom kom John med tåget hem till sin familj. Gunnar minns honom sitta vid 
ritbordet på kvällarna, då han skissade på möbler och annat till sjukhuset. Det var där som 
Gunnars intresse för teckning började.  

 

Gunnar Westman 
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FRÖSÖ SJUKHUS 
Familjen bodde i en av de fem röda personal-villorna inom Frösö sjukhusområdet. Gunnar 
minns att det alltid blommade i deras fönster, både vinter och sommar och han kunde alltid 
ana sin mammas blommor när han gick förbi, även om det så var femtio år sedan de flyttade 
därifrån. Sjukhusområdet var som ett eget litet samhälle och det avgränsades på en sida av 
den två kilometer långa stranden mot Storsjön. Sjukhuset skulle i möjligaste mån vara 
självförsörjande, det skedde via en tillhörande jordbruksfastighet där man odlade korn och 
tonvis med potatis samt en stor trädgårdsanläggning. Där odlade man grönsaker, 
rabarberlandet var stort som en halv fotbollsplan och där fanns förstås olika bär-buskar samt 
ett växthus där även blommor odlades för att pryda de olika avdelningarna. Gödsel till åkrarna 
hämtade man från A4 inne i Östersund och den fraktades över isen under ett par vinterveckor 
och tippades direkt ut på åkrarna. 
 
Det var ett fint område för barn att växa upp i, där fanns fotbollsplan och tennisbana och fin 
terräng för lek och skidåkning liksom bad- och festplats. Barnen fick lära sig att visa hänsyn 
till de mentalsjuka som de mötte dagligen när de senare var ute på promenad eller i arbetslag. 
Mot äldre personer skulle de visa artighet och att möta ronden kunde vara gruvsamt. Gunnar 
berättar om en gång när han kom cyklande på en för stor cykel med ena benet under ramen. 
Det var omöjligt att styra cykeln med en hand och lyfta mössan med den andra, så det var 
bara att kliva av och hälsa.  
 
Av alla byggnader inom Frösö sjukhus finns numera bara fyra kvar. En byggnad är det vackra 
Klockhuset där sjukhusets ledning och administration fanns; två andra hyste tidigare olika 
avdelningar och där är det idag skola och dagis. Dessutom finns det gamla bageriet där 
vaktmästeriet nu huserar. I området som nu heter Frösö strand, finns olika företag inom bland 
annat IT. 
 
FAMILJEN 
Mor Brita Kristina som var hemmafru dog 1971, det år hon skulle fylla 90 år. Hon hade ett 
stort intresse utanför hemmet och det var sång, hon var medlem i Frösökören, som ofta sjöng i 
Frösö kyrka. Ett starkt minne har Gunnar från den nyårsdag då kören sjöng i fängelset i 
Östersund och han hade fått följa med sin mor dit. Ett lärorikt besök för en liten grabb att få se 

ett fängelse inifrån. Ett annat minne 
som är starkt förknippat med mor Brita 
är från den dag då hon sålde en palm 
som hon drivit upp och som blivit för 
stor. Familjens närmaste granne, som 
var den första bilägaren vid sjukhuset, 
skulle skjutsa in dem till Östersund dit 
palmen skulle levereras. Den ovanliga 
lasten väckte förstår uppmärksamhet 
och Gunnar minns att det stod ett 
syskonpar, en bror och syster, och 
tittade på och de vinkade när bilen 
vände hemåt. När Gunnar många år 
senare hade träffat en ung kvinna på 
dans och följde henne hem till hennes 

port så visade det sig att det var den port där palmen avlämnats och att det var Gunn som hade 
stått och vinkat med sin bror. Gunnar och Gunn gifte sig sju år senare.   
 

Gunnar Westmans föräldrar Britta och John Westman 
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Musiken blev en viktig del i familjens liv. Redan som 8-åring önskade sig Gunnars syster 
Ingrid ett piano, något som familjens ekonomi inte tillät. Då ritade hon upp de olika 
tangenterna i naturlig storlek på ett papper och låtsades spela med hjälp av en nybörjarbok för 
piano och nynnade fram tonerna. Det första instrumentet blev en gammal tramporgel som 
pappa John rustade upp. Ingrid började som barnsköterska och fortsatte sedan inom 
sjukvården på Frösö sjukhus. Hon var även pianolärare och gav på senare år lektioner i sitt 
hem. 
 
Även äldste brodern Sven var musikalisk och han spelade ofta fiol tillsammans med Ingrid på 
piano då det var barnfester vid sjukhuset. De uppträdde även på de julfester som ordnades för 
personal och patienter. På äldre dagar skaffade Sven en elorgel som han spelade på dagligen. 
Sven var elektriker och läste vidare i Västerås till elingenjör och arbetade inom ASEA och 
ESAB i Göteborg, där han bodde. Mellanbrodern Rune utbildade sig till tapetserare och 
jobbade först hos olika möbelfirmor i 
Stockholm och Östersund. Sedan började han 
vid SJ som hade en stor verkstad i Östersund 
där han var ”bas” de sista åren. Rune blev en 
flitig motionär med löpning och skidåkning som 
specialitet. Han deltog i många lopp, 
exempelvis Lidingöloppet, och det blev något 
varv mest varje dag året runt i det elljusspår 
som låg nära hans villa. 
 
Gunnar Westman tillhör Mårtengrenen och du 
hittar honom på sidan 97 i Släktboken. 

 
 
Ett brev betyder så mycket, del 2: 

Mor Johannas brev till Greta i Stockholm 
Jan Leijd berättar om sin mormor Johanna och sin 
mor Greta. Några förklaringar som Jan har skrivit 
in i texterna är kursiverade.  
 
Min mormor Johanna Nilsson var halvnorska. Hennes 
mor, Margrethe Berg från Verdal kom till Åre på 1880-
talet och hjälpte till med slåttern. Hon träffade bonden 
Olof Andersson i Totten, tycke uppstod och de blev 
trolovade. Det blev någon fnurra, hon slängde ringen 
och for tillbaka till Verdal med Johanna i magen. 
 
Omkring 1884 var Johanna 19 år. Hon gjorde som sin 
mor, for över till Åre, hjälpte till med slåttern och fick 
plats som piga hos ”Lena i Totten”. 
 

Jan Leijd 
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Där träffade hon en 40-årig ”gammalstrek” (ungkarl), Nicolaus Nilsson, som sedan blev min 
morfar. De bodde i Drolet, fick 7 barn, bland andra min mor Greta. 
 
1937 kom min blivande far flottisten Egon till Åre på en idrottsledarkurs. Egon och Greta 
träffades på en dans i Åre i Sahlins hus i Åre centrum, det som sedan kom att heta 
”Torvtaket”. Egon Leijd bjöd upp, presenterade sig. Greta sa’: ”Det skulle jag vilja heta!” 
Förtäckt frieri? Tycke uppstod.  
 
På ett bröllopstelegram i mars 1938 löd texten:  
 

”Fjällbruden plockad till sydlig nejd 
av flygplanskryssarcharmören Leijd” 

 
Min mor Greta hamnade alltså i storstaden, men höll alla år igång en omfattande brevväxling 
med sin mor Johanna i Åre. I breven från Åre finns det levande beskrivningar av vad som 
hände i bygden. Johanna var uppfödd i Norge, men hennes svenska i breven är förvånansvärt 
bra. 
 
När min mor dog tog jag över hennes omfattande brevsamling och skrev rent breven för att 
kunna bevara till efterkommande. Johannas brev blev ca 100 A4-sidor, och Gretas brev till 
Johanna ungefär lika mycket. Jag har skickat renskrifterna till barn och kusiner som har 
uppskattat att få den här släkthistorian. Greta hade 6 syskon som beskrivs ganska livfullt i 
breven. Här kommer några axplock från breven där släktingar ofta är inblandade. 
 
Sept 1938 
 
 Nisse i Nybo fyllde 30 på förra lördag. Han firade dagen med surströmming o pilsner o 
brännvin. Så när burken var tom, bara såsen kvar var Klasson ut och dängde burken mot 
Lillys vedbod. På söndagsmorgon låg hämnden under Klassons fönster i Nybo – i form av en 
– sån där som man plär “gå på huset” med. Ja, dett börjar fint. 
 
(Nisse i Nybo = Nils Nytin, Gretas kusin. Olle Claesson var Nils’ svåger, ingift med Nils’ 
syster Brita.) 
 
Åre Söndag 7 maj 1939 
 
Heisan! 
Tack för brevet. Har den Äran!! 
 
Nu blir du väl mallig för nu skall du väl heta “personalchefinnan” ja dett jorde Egon bra. 

 
I dag har vi vackert väder här uppe. Jag överlevde 
klädtvätten i alla fall. Men du ska tro, jag gnodde i går 
fick jag inn dett mesta, dett finaste ligger i vatten. Dett 
var bra frestande att hänga kläder i dag, men jag tänkte 
bäst att (la vär), dett har ställt sig så att jag har hängt 
kläder nästan varenda söndag. 
 
Jag fick trasmattorna kvar, för jag högfärdig nog att sitta 
hos hårfrisörskan på torsdag. Hildur hade bestämt tid vet 
du, nu är jag permanentad. Jag satt på heta stolen för 

Jan Leijd 
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klädernas skull, men nu får jag ta mattorna i morron i stället. 
 
Hildur ock Hjalle är i Östersund ock handlar kostym åt Hjalle, ock Hildur ska väl ha lite smått 
o gott. Jag har ei skaffat mej en tråd på kroppen än av al de myckna pängarna jag fick i 
plånboken. Dom far hit ock dit, tänk bara, sättpotatisen går på 7,5 kr, gris 40. Huvudkassan är 
snart slut. Ivar har betalt radion. Pelle ska ha 30 till tandläkarn. 
 
100 kr fick Hildur att handla kostym o gardiner för, skjorta till Hjalmar ock mera. Få se om 
jag kan rädda undan en 50-lapp till Norgeresan. 
 
Men jag ska mig yllegarn att sticka mig en kort kofta till vintern. Dett skall bli mit 
semesterarbete. Vad färg tycker du jag skall ta? Det blir nog ei så jag kommer mig ut på Mai. 
Du kommer hem i juli, ja dett blir roligt. Kan förstå at Nanne är vild. Ja men Brittas flicka är 
nästan likadan som i påsk. Hon knappt hålla huvut. Kan ni begripa hur dett är fatt. Hon väkser 
ingenting. Men de tycks ei begripa dett själva. 
 
Nu kom väl Ada ock lyckönskade eder. Hon må väl vara glad nu? Vad sa svärmor? 
 
Vet du, jag håller på att staka skinka med rotsaker ock så ska vi ha gröna ärter. Ock i spisen 
har jag en sockerkaka. Vi skall väl smörja kråset nu. Jag gnodde värre än en piga i går. 
Skurade diskbänken ock kopparn så dett sken om dett. Ock torkade lampskärmen. Jag längtar 
till att skura tak o väggar i köket, det ser ruskigt ut när solen börjar skina. 
 
Vi har malt mjöl av sista årets skörd. Du ska få dig ett grötmjöl när jag skickar ner dina paltor. 
Gubbens sportstrumpor vart också kvar. Ock dina pjäxor ock sockor. Ska jag skicka pjäxorna 
eller får de vara kvar, de är så tunga i paketet. 
 
Ja, lev väl då, hälsa Gubben ock Bubben 
Mormor 
 
Maj 1940 (krig) 
 
Nu har Hildur en ny kundkrets. Landstormsgubbarna! (Gretas 
syster Hildur tillverkade glödritade plånböcker). De samlas här 5 
– 10 stycken om kvällarna, de köper plånböcker till sina fruar. Jag 
tycker gubbarna är roliga när de ser att man inget har i mot dem. 
De tycker att det är roligt att få gå in ock höra på radio på kvällen. 
De har jort en väg över “Olssonlägden” från Solbringen, där blir det 
vist inget hö i år. De har jort fästningslinje ovanför Vikböle o 
Solbringen ock enda upp på Hummeln, ock här har dom krig både öst 
o väst om gården, så nu ser man hur dett går till. 
 
Förra lördagskveld såg jag ett flygplan som gick ovanför “Kläppen” o Engarna. Luftvärnet i 
Engarna sköt efter dett, men planet gick för högt. Men det blev nedskutet uppe i Lappland ock 
ett i Frostviken, annars har dett varit lungt om Tysken nu ett tag. 
 
Hildur har hon kapat en fin sergeant som är förlagd i Duved –hö – hö. Dett ser ut som hon tar 
dett allvarligt. Han brukar gå med hem på tur på kvällen, men jag har ei sett honom än för jag 
orkar ei vara uppe till kl 2. Men han ska vara all-tiders. Ock hon sköter håret, med större 
omsorg än nånsin. 
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Vill du att jag ska sända flaskan som står i skåpet? Jag får ärkänna att jag tog lite – en varsin 
sup ått de 4 gubbar som kom o sköt för Farssan 20 mai. Men jag kan nu ställa till ett paket o 
skicka till dig så du har lite o pigga upp gubbisen med. 
 
December 1940 
 
--- Ja, jag glömmer att skriva om dett som jag skulle. 
 
Du må tro att gubbarna uppvaktade mig på 55årsdan. Före frukosten kom de ned med en fin 
cyklamen o en tenntallrik med gamla kyrkan på ock så sjöng de ock spelade banjo – en helig 
sång förståss, sedan deklamerade lärar Backgård en dikt som de hade satt ihop – dett var 
bara om materiella saker, mest om kött o ost o smör o likn.  
 
På kvällen var dett kalas m stor gräddtårta o pepparkakor, kakor o gott kaffe. Då höll 
dövstumslärare Jonsson fint tal. Han sa att fru Nilsson var en utomordentligt duktig husmor o 
kokerska – ja du må tro att jag jäste.  
 
Dikten ska vi skriva av så du får den, det är många verser. 
 
Mormor Johanna finns på sidan 432 i släktboken, mamma Greta på sidan 436 och sonen Jan 
Leijd finns på sidan 436 i släktboken. Jannes syster Kerstin Leijd-Tidbeck har gjort 
illustrationerna. 
 
 

Marie Sundqvist – prisad läkare 

Kalmarläkaren och Lalander-
ättlingen Marie Sundqvist prisas 
för sina betydelsefulla insatser 
inom bröstcancervården.  
Bröstcancerföreningarnas Riks-
organisation, BRO, har enats om 
vilka personer som har utmärkt sig 
mest inom svensk bröstcancervård 
2008. Marie Sundqvist, överläkare 
och bröst-kirurg på länssjukhuset i 
Kalmar, fick priset tillsammans med 
en läkare på Radiumhemmet i 
Stockholm. ”Gemensamt för årets 
pristagare är att båda har ett 
mångårigt engagemang inom bröst-
cancervården, båda har bidragit till 
att utveckla vården genom klinisk 
forskning och kliniska studier” säger Ingrid Kössler, ordförande i BRO. 
 
Marie Sundqvist återfinns i släktboken på sidan 220 i släktboken. Hon tillhör Jacob-grenen. 
 
 
 

Marie Sundqvist tillsammans med  sin dotter Johanna. 
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Ett brev betyder så mycket, del 3: 
 
 

Lalanders i Bonäshamn - butiken som bytte skepnad 
 
Från Carin Hyenstrand kom ett samtal och sedan brev med kort och information om Lalanders 
i Bonäshamn. Carin är Vivan Lalanders brorsdotter. Vivan och Vidar hade inga egna barn, 
men Vivans släktingar hade tagit tillvara på och sparat kort, urklipp och annat material med 

Lalander- och Husåanknytning.  Carin 
hade länge funderat över vad hon 
skulle göra med materialet, om det 
fanns intresse för det i släktföreningen, 
varför hon tog kontakt med Birgitta 
Nordenman. Och hon tog tacksamt 
emot både bilder och berättelse.  
 
Bland materialet fanns urklipp från 
Östersundposten (ÖP) där signaturen 
Bege gjort ett reportage om den 
nyinvigda affären i Bonäshamn. Bege 
kan berätta att den gamla affärslokalen 
kom under vatten i samband med 
regleringen av Kallsjön åren 1944-
1945, men redan innan det skedde hade 
affärsinnehavaren hr N Lalander (Nils, 
Vidars far) haft tankar på en ny lokal 
och han och Vidar valde att bygga nytt. 
Man huserade en tid i en provisorisk 
lokal innan bygget var klart, men nu 
fanns en modern, ljus och luftig lokal 
som underlättade arbetet och där 
kunderna kunde känna större trivsel. 
Alla var mycket nöjda med affärens 
inredning och lagerlokalerna.  
 
Det fanns stora skyltfönster som 
släppte in massor med dagsljus och där 
affärens rikhaltiga sortering kunde 
exponeras på ett överskådligt sätt. I 
butiken fanns hyllor och mängder av 
lådfack för den rikligt försedda 
speceriavdelningen. Där fanns också en 
stor rymlig kyldisk för charkuterierna 
och en speciell marmordisk för bröd, 
ost, smör, ägg och grönsaker. Inte 
förrän på 60-talet fanns det underlag 
för att sälja andra färskvaror än sill. Då 
försvann de olika småjordbruken och 
antalet självhushåll minskade. 

Gamla affären i Bonäshamn, där Vivan även hade 
frisersalong 

Inredningen i den gamla affären 

Den nya affären i Bonäshamn med stora och ljusa 
lokaler 
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Dessutom fanns en modern kasettdisk för husgeråd och manufakturer. På ena gaveln fanns en 
liten lastbrygga för att underlätta vid leveranser och som gjorde att det snabbt gick att få 
varupartierna på plats i lagerrummen. 
 
Själva fastigheten var en produkt från orten, ett ”Bonäs-Hus” och A. B. Lindroths 
Rörledningsaffär stod för VVS-arbetena och målarmästare A. Nordström för 
målningsarbetena, de senare företagen från Järpen. I bottenvåningen fanns affärs-, kontors- 
och lagerlokaler - stoltheten var ett litet rum klätt helt i vitt kakel där sillen förvarades. På 
övervåningen fanns två lägenheter med elspis, badrum och centralvärme. I källarvåningen 
fanns tvättstuga, pannrum och ytterligare lagerrum.   
 
I ÖP fanns även en annons: 
 
 

Välkommen till vår nya affär! 
 
Vi hälsar såväl gamla som nya kunder hjärtligt välkomna till vår nya 
affär. Genom dess moderna och praktiska inredning äro vi nu i tillfälle 
att på ett mycket bättre sätt än tidigare stå Eder till tjänst. 
 
Specerier - charkuterier - konserver - frukt - tyger - underkläder - 
arbetskläder - strumpor - Fram cyklar  
 

Lalanders Diversehandel Bonäshamn Telefon 1 
 
 
 
Vivan och Vidar flyttade till Bollnäs när de lämnade över affären. Där hade Vivan släktingar 
som kunde hjälpa henne med Vidar som hade Parkinson. En tid efter Vidars död 1970, 
flyttade Vivan till Sollefteå där hon levde ända till 1998, då var hon 93 år. Du hittar dem i 
släktboken på sidan 235. 
 
KASSASKÅP PÅ VIFT 
När Birgitta visade fotografierna i Huså var det ingen som kunde 
identifiera personerna (förutom Vivan, Vidar och Nils) - men väl 
kassaskåpet som fanns med på en bild. Det visade sig att kassaskåpet 
har gått vidare inom Lalandersläkten. En familj Persson drev affären 
en kort tid efter Lalanders och som vi kunde läsa i några rader nr 
16, övertog Sigge Forss affären i 
Bonäshamn och drev den åren 1960-
1969. Då ingick skåpet i köpet. 
Kassaskåpet fick förstås flytta med när 
affären i Bonäshamn lades ned och 
man valde att enbart driva den i Huså. 
Det är ett pampigt vackert skåp  
tillverkat hos A P Foss i Kristiania. 
 
Berättelsen om affären i Huså följer i nästa nummer av 
några rader. 

Ovan ses Nils och 
Vidar Lalander  i 
affären i Bonäshamn. 
Kassaskåpet syns i 
bakgrunden. Idag har 
det en hedersplats i den 
tidigare affären i Huså 
(t v). 
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Supplement nr 19 – till släktboken 
 
 
 Tabell A 11 Åsa Felton gift m Peter Brodin, f 12 jun 1968 i Tolfta (C). Barn: Daniel 

Brodin, f 5 sep 2005 i Uppsala. Cecilia Brodin, f 13 nov 2006 i Uppsala 
 
 Tabell A 55 Beda Karlsson avled 10 sep 2006 

 
 Tabell A 158 Katarina Lindholm gift m Roger Stake, f 27 apr 1968. Barn: Josefine* 

Eva Maria Rogersdotter f 19 apr 2000. Madeleine* Elisabeth Linnéa f 22 sep 2002 
 
 Tabell A 158 Pär Lindholm gift m Linda Larsson f 8 okt 1974. Barn: Max* Johan 

Erik Lindholm, f 3 apr 2000. Anton* Hugo Emanuel Lindholm, f 24 mar 2002. 
 
 Tabell A 175 Ebba Lalander avled 13 mar 2008 

 
 Tabell A 176 Thomas Orrenius gift 29 jun 2002 med Karin Åsa* Wallén f 15 maj 

1972 i Trollhättan. Barn: Emma* Karin Orrenius f 11 nov 2003 i Ödeshög. Clara* 
Karin Orrenius f 11 nov 2003 i Ödeshög 

 
 Tabell A 177 Johan Orrenius f 4 nov 1966 i Ödeshög. Gift i Vadstena (Kapitelsalen, 

Bjälboättens palats) med Åsa* May Andersson, f 20 jan 1968 i Mjölby, 29 aug 1992. 
Barn: Elin* Erika May Orrenius f 25 jul 1993 i Uppsala. Karin* Linnea May Orrenius 
f 20 maj 1995 i Stockholm. Erik* Johan Orrenius f 23 jul 1998 i Ödeshög 

 
 Tabell A 178 Elisabeth Orrenius gift 17 jun 1995 i Heda k:a med Joachim Berglert, f 

9 jun 1965 i Väderstad. Barn: Karl* Bo Berglert f 30 maj 1997 i Väderstad. Nils 
Gustav* Berglert f 8 sep 1999 i Väderstad. Markus* Joakim Berglert, f 10 jun 2003 i 
Väderstad 

 
 Tabell A 179 Annika Starwing f 26 apr 1972 i Linköping, sambo med Micael 

Hellström, f 4 okt 1973 i Timmersdala. Barn: Tilda* Ebba Marie, f 2 apr 2006 i 
Skultorp, Skövde. Ella* Linnea Margareta, f 17 jan 2008 i Skultorp, Skövde 
 

 Tabell A 180 Caroline Starwing f 6 okt 1968 i Linköping. Gift 2 aug 1997 på 
Trollenäs slott med Lars* Bertil Jiborn, f 2 aou 1969 i Bankeryd. Barn: Lars Gustaf* 
Percy Jiborn, f 4 jun 1998 i Helsingborg. Oskar* Edgar Jiborn, f 16 apr 2000 i 
Newport Beach, CA, USA. Axel* Rutger Jiborn, f 27 okt 2001 i Newport Beach, CA, 
USA 

 
 Tabell A 185 Marianne Lalander avled 15 okt 2002 

 
 Tabell A 187 Teresia Broström gift m Cesar Urra Higuera, f 20 dec 1976 i Bolivia. 

Barn: Nicodemus* Cesar Alejandro Urra, f 22 jun 2002 i Tyresö. Angelina* Jennifer 
Nefertite Urra, f 22 jan 2004. Nikita* Madeleine Angelica Urra, f 9 jun 2006. 
Vanessa* Isabelle Afrodite Urra, f 9 jan 2008  

 
 Tabell A 191 Signe Lalander avled 23 mar 2008 i Åre, nästan 102 år gammal 

 
 Tabell A 202 Ingrid Orrsäter avled 7 nov 1999 
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 Tabell A 211 Britt Lalander avled 1 febr 2005 

 
 Tavell A 240 Nils Jacobsson avled 2 jan 2007 

 
 Tabell A 257 Birgit Persson avled 30 aug 2004 

 
 Tabell J 61 Lena Oskarsson gift 1982 med Tomas Lund, f 12 mar 1957 i Storsjö. 

Barn: Jimmy* Christoffer Lund, f 17 mar 1980 i Östersund. Lena gift (2) 24 mar 1995 
med Mats* Åke Persson, f 2 jun 1963 i Sveg. 

 
 Tabell J 86 Anna Stadig avled 20 jan 2003, nästan 103 år gammal 

 
 Tabell J 88 John Ramee avled 23 dec 2001 i Waldo, ME, USA 

 
 Tabell  J 142 Else Qvarnström avled 23 nov 2008 

 
 Tabell J 202 Melvin Heggem avled 24 maj 2000 i San Bernadino, CA, USA. Alice 

Heggem avled 19 aug 2000 
 
 Tabell J 246 Stefan Blomé gift 8 sep 2007 med Caroline Edvardsson 

 
 Tabell J 295 Med Maj Lillemor* Skogsberg, f 16 maj 1924 i Sofia, AB. Död 3 jul 

1999. Barn: Kaj Göran* Skogsberg, f 30 maj 1954 i S:t Göran, AB. Gift (och 
frånskild) m Agneta Vistam, f 1 aug 1951 i S:t Göran, AB. Deras barn:  
1) Catrin* Christina Skogsberg, f 27 jun 1976 i Järfälla, AB. Catrin gift m Niclas 
Brodin, f 6 feb 1968 i Österhaninge, AB. Catrins barn: Marcus Brodin, f 27 maj 2002; 
Hugo Brodin, f 24 dec 2004. 
2) Nils Gunnar Martin* Skogsberg, f 16 nov 1977 i Hässelby. Martin gift m Alexandra 
Gjörup, f 13 mar 1978 i Löddeköpinge, M. Martins barn: Theo Skogsberg, f 20 apr 
2002. Liam Skogsberg, f 26 okt 2006. 
Göran Skogsberg omgift med Ann-Margret Stensson, f 24 okt 1953 i Järfälla. 
 

 Tabell M 28 Vilma Bergman avled 16 apr 2003 
 

 Tabell M 132 Eje Granberg gift med Ingmarie Skantze, f 1946, den 3 aug 1968 i 
Arnäs. Barn: Magnus och Micael, födda i Trelleborg. Magnus sambo m Therese Eun-
Zong Rådemark f 7 dec 1971. Dotter Alliya* Marie f 15 jan 2007 i Malmö. Micael 
sambo m Sandra Pettersson f 1 feb 1981. 

 
 Tabell M 174 Ture Clason avled 12 jul 2008 

 
 Tabell N 186 Nils Olof Lalander avled 28 feb 1959. 

 
 Tabell N 187 Vidar* Lalander avled 17 okt 1970 i Bollnäs. Vivan* Lalander avled 28 

dec 1998 i Sollefteå. 
 
 Tabell N 276 Jonas Lalander gift 1 jul 2001 i Kall med Sara Simms, f 23 aug 1973 i 

Madison, WI, USA. Barn: Anja* Lucia Lalander, f 15 mar 2005 i Madison, WI, USA; 
Nils Owen* Lalander, f 23 jan 2007 i Brmma, Sverige 
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 Tabell N 276 Eric Lalander sambo m Sofia* Elisabeth Blomberg f 11 apr 1978 i 
Ljungby 

 
 Tabell N 292 Pernilla Lauréns son Filip* Adam är född 24 jan 2003 (inte 2002) 

 
 Tabell N 302 Per Rolén sambo med Sara Hammar f i Östersund (se tab M 158). Son 

Alvin* Johan f 1 okt 2005 i Göteborg. 
 
 Tabell N 429 Pia Larsson Norrmans son: Knut* Anders Viking Norrman, f 8 jan 2008 

i Dubai, UAE 
 
 Tabell N 432 Dan Silwer gift 5 apr 2000 m Amanda Stockell, f 12 jan 1970 i Conway, 

Wales. Barn: Albert Silwer f 18 maj 2006 i Stockholm, Evelina Silwer, f 18 maj 2006 
(tvillingar) 

 
 Tabell N 439 Otto A D Omberg avled 29 jun 1994 

 
 Tabell N 446 Michael Påhlsson sambo med Cecilia Birksten, f 17 apr 1980. Barn: 

Leo* Anders Påhlsson, f 1 jul 2007 
 
 Tabell N 446 Ulrika Påhlsson, gift Clarving. Barn: Erik Linus*  Clarving f 29 jul 

2007 
 

 Tabell N 505 Gully Renström avled 4 juli 2007 
 

 Tabell N 519 Örjan Renström gift 15 juli 2008 i Malstabodarna m Eva Kärnbo f 1 dec 
1962 

 
 Tabell O 114 Marian Nickel avled 6 aug 2008 

 
 

För att släktregistret skall kunna hållas uppdaterat behöver Janne Leijd, som ansvarar för att 
nya uppgifter sammanställs, rapporter från när och fjärran. Han tar emot det via mail: 
fam.leijd@telia.com eller Vårgårdavägen 6, 125 51  Älvsjö.  
 
Nyfödda, gifta, skilda, sambo, döda – allt behövs för att registret skall kunna hållas 
färskt. Uppgifterna redovisas sedan i några rader.  
 
 
 
 
 

 

 

Varmt välkomna till Släktmöte 31 juli - 2 augusti 2009 
 

Gör ett besök på släktens hemsida, där finns mycket material som är intressant.  
Du kan också läsa några rader från 2001 och framåt. 

 

www.lalander.org 
 

Mailadresser till ordförande, redaktör och webb-ansvarig hittar du på sidan 32. 

mailto:fam.leijd@telia.com
http://www.lalander.org/
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Släktmöte i Jämtland 
 
Årets släktmöte kommer att äga rum i Persåsen, 50 km sydväst om Östersund och 20 km norr 
om Svenstavik.  
 
Här finns många möjligheter till 
olika utflykter och upplevelser. 
Varför inte spana in Storsjöodjuret, 
besöka någon av alla konst-
hantverkare, göra en spännande 
vandring in i Skandinaviens största 
klyftgrotta, se Sveriges äldsta 
vapensmedja eller varför inte en 
kaggfabrik eller fäbod - runt 
omkring detta finns som alltid den 
vackra naturen. 
 
Vi har planerat in att introducera er 
till Snilleriket - samlingsnamnet för de skickliga personer som bott och verkat i trakten. Det är 
något för alla åldrar att bli inspirerad av. På lördagen åker vi till en levande fäbod där vi äter 
lunch, sedan har vi som vanligt Släktmöte och middag med underhållning. På söndag åker de 
som vill på utflykt till något av det vi inte hunnit uppleva de övriga dagarna. Planera gärna in 
att stanna ytterligare dagar - hjortronen brukar mogna vid den här tiden. 
      
Programmet finner ni nedan, liksom övriga uppgifter som kan behövas. OBS! tiden för 
anmälan till boendet. 
 

Varmt välkomna önskar styrelsen genom Planeringsgruppen för Släktmötet 2009! 
Renée och Roland Johansson, Slandrom, Carina och Sonja Forss, Huså 

 
 

Program 
 
31 juli 
Beroende på när du kommer till 
Persåsen så träffas vi och pratar om 
vad som hänt sedan sist. Kommer du 
tidigt så lotsar vi dig gärna vidare till 
något av allt som finns att göra i och 
utanför Persåsen.  
 
På kvällen samlas vi till en trivsam 
samvaro, då får vi också en 
presentation av Snilleriket.  

Fäbodvall i Jämtland Fäbodvall i Jämtland 
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Visste du att denna del av Jämtland har inspirerat det ena snillet 
efter det andra - personer som är kända inte enbart i Jämtland utan 
långt utanför landskapets och Sveriges gränser? Vi får lära mer 
om dessa spännande personer som rebell-ledaren Adlersparre, 
mekanik- och konstruktionssnillena Palmcrantz, Borin och John 
Ericsson, konstnärerna Tirén och Höyholm, fotografen 
Thomasson, vävstolskonstruktören Bergman - ja, det finns 
mycket att ta del av. 
 
1 august  
På lördagen gör vi en utflykt till en levande fäbod, Långbuan, 
där vi får uppleva en genuin miljö och följa livet på plats. Vi äter 
lunch där innan vi åker tillbaka till Persåsen. 
 
När vi är tillbaka i Persåsen håller vi det officiella släktmötet på 
eftermiddagen enligt kallelsen, nedan. 
 
Lördagen avslutar vi med en 3-rättersmiddag där Persåsens omtalade läckra mat, blandas 
med sång, musik och andra trevligheter. Tag med era instrument och annat ni vill underhålla 
med. 
 
2 augusti  
På söndagen brukar några behöva påbörja en tidig hemresa - för er som kan stanna finns 
mycket att göra. Vi kan planera utflykter utifrån det som vi inte hunnit tidigare, kanske med 
inspiration från ”Snilleriket”. 
 
Vill du veta mer - gå in på dessa hemsidor  
www.persasen.se,  
www.snilleriket.se,  
www.storsjoodjuret.nu,  
www.storsjobygden.se. 
 
Anmälan 
Persåsen är ett attraktivt område och vid den här tiden på året är det många som vill komma 
hit, inte minst för att plocka hjortron. Vi har gjort en preliminärbokning och de behöver ha din 
anmälan senast den 31 mars. Därefter kan de inte garantera boende. Prata gärna med Renée 
om du har några funderingar.  
 
Boendet ordnar du direkt med Persåsen Hantverkshotell tel: 0643-44 55 50, e-post: 
info@persasen.se. Informera vid bokningen att du tillhör Lalanderföreningens släktträff. 
 
Deltagandet i Släktmötet, middagen och utflykten till Långbua anmäler du till Renée 
Johansson e-post: rolandislandrom@zednet.nu eller telefon 063 - 374 72, mobil 073-801 48 
10.  
 
Aktiviteter 
”Snilleriket” kostar 50 kr/person. Utflykten till fäboden Långbua inklusive fäbodlunch kostar 
195 kr/person 
 
 
 

På Långbuans fäbod serveras 
lördagens lunch. 

http://www.persasen.se/
http://www.snilleriket.se/
http://www.storsjoodjuret.nu/
http://www.storsjobygden.se/
mailto:info@persasen.se
mailto:rolandislandrom@zednet.nu
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Boende 
Det finns olika alternativ för hur du kan bo.  
 
1. Delat rum eller stuga kostar 1 394 kr/person för 2 nätter; enkelrumstillägg 390 kr/rum. Då 
ingår eftermiddagskaffe dag 1, två övernattningar med frukost samt släktmiddag. 
 
2. Delat rum eller stuga kostar 899 kr/person för 1 natt; enkelrumstillägg 195 kr/rum. Då ingår 
eftermiddagskaffe dag 1, en övernattning med frukost samt släktmiddag 
 
3. Vill man hyra en stuga kostar den 500 kronor. Sänglinne finns att hyra. Vill man ha frukost 
kostar det 70 kr/person. Släktmiddagen kostar 350 kr/person. 
 
Resa till Persåsen 
Med bil från Östersund tar du den nya natursköna turistleden över Vallsunds- och 
Sannsundsbron ungefär 50 kilometer. Kommer du från Sundsvall åker du via Brunflo och 
Sannsundsbron. Kommer du söderifrån tar du väg 45 från Sveg, i Svenstavik tag du väg 321 
mot Åre. Efter drygt 20 kilometer är det skyltat mot Persåsen. Kommer du med tåg eller flyg 
så ordnar vi med hämtning i Östersund respektive på Frösön. 
 
 
Kallelse till årsmöte med Föreningen Lalandersläkten den 1 augusti 2009  
 
1. Mötets öppnande 
2. Godkännande av dagordningen 
3. Val av ordförande för mötet 
4. Val av sekreterare för mötet 
5. Val av justeringspersoner 
6. Behörig kallelse av mötet 
7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelser inklusive resultat- och balansräkningar 
8. Föredragning av revisorernas berättelse för 2007 och 2008 
9. Styrelsens ansvarsfrihet 
10. Fastställande av årsavgift för kommande år 
11. Val av ordförande och vice ordförande 
12. Val av kassör och sekreterare 
13. Val av övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 
14. Val av revisor jämte suppleant 
15. Val av övriga föreningsfunktionärer 
16. Val av valberedning 
17. Nästa Släktmöte 
18. Övriga frågor 
19. Mötets avslutning 
 
Eftersom kallelse till Släktmötet går ut redan nu är verksamhetsberättelser och resultat- och 
balansräkningar inte klara. De skickas ut via e-post till alla de som anmäler sin e-postadress 
till Birgitta Nordenman. Om du inte har e-postadress, var vänlig kontakta Birgitta på telefon 
018-30 09 42 så ordnas utskick på annat sätt. 
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Föreningen Lalandersläkten - funktionärer 
Postgiro 16 63 36-8 

 
Ordförande Vice ordförande  
Birgitta Nordenman Bengt Jacobsson 
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala Vik 864, 830 13 Åre 
Tel: 018-30 09 42   Mobil: 070-315 21 00 Tel: 0647-32 045  
E-mail: bin@magnolia.se E-mail: jacobson.vik@telia.com 
 
Kassör Sekreterare, uthyrningsansvarig 
Jan Leijd Inger Mellberg  
Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö Björnösund 496, 761 92 Norrtälje 
Tel: 08-99 44 12 Tel: 0176-23 90 22 
E-mail: fam.leijd@telia.com E-mail: mellberg@etanet.se 
 
Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna 
Anders-grenen Gertrud-grenen 
Per-Åke Kristiansson Staffan Wiklander  
Tel: 0647-321 20; Björnänge 1393, 830 13 Åre Tel: 023-44 141; Berggården 20, 791 94 Falun 
E-mail: perake_kristiansson@hotmail.com E-mail: staffan4@algonet.se 
 
Helena-grenen  Jacob-grenen  
Olof Tottmar Margareta Ekholm  
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala Åkervägen 1, 954 31 Gammelstad   
Tel: 018-25 19 29 Tel: 0920-25 33 35 
E-mail: olof.tottmar@ebc.uu.se E-mail: 0920253335@telia.com 
 
Mårten-grenen Nils-grenen 
Ann-Mari Johansson  Nils Lalander 
Vigelsbo 112, 744 91 Heby  Törnbottenvägen 9, 386 90 Färjestaden 
Tel: 0224-35 060 Tel: 0485-40 407 
E-mail: pappasune@gmail.com E-mail: maria.wiell@telia.com  
 
Olof-grenen USA-kontakter 
Carina Forss  Jacob Lalander 
Pettersvägen 4 Huså, 830 05 Järpen.  Robezu 36, Riga, LV-1004, Latvia 
Tel: 0647-422 54 Tel: +371-29 505 686;  
E-mail: carinaforss@bredband.net E-mail: jlalander@hotmail.com 
  
Redaktör 
Maria Wiell, Törnbottenvägen 9, 386 90 Färjestaden. Tel: 0485- 41032.  E-mail: maria.wiell@telia.com 
 
Stugfogdar 
Sonja Forss Bygatan 39 Huså, 830 05 Järpen. Tel/fax: 0647-422 05. E-mail: carinaforss@bredband.net 
Roland Johansson 205 Slandrom, 832 93 Frösön. Tel: 063-37 148.  E-mail: rolandislandrom@zednet.nu 
 
Webadministratör 
Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08-647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com 
 
Suppleanter 
Gunnar Gummesson PL 971, Sandreda, 360 42 Braås. Tel: 0474-42 001. E-mail: GunnarGu@swipnet.se 
Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08-647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com 
Inger Lalander Ubyn 611, 830 02 Mattmar. Tel: 0640-41 026. E-mail: Inger.Lalander@zonline.se 
Kerstin Leijd Tidbeck, Bläcksvampsv. 45, 141 60 Huddinge.  Tel: 08-746 63 25. E-mail: tidbeck@telia.com  
Lars Renström Karl XI gata 17 A, 7 tr, 220 20 Lund. Tel: 070-575 62 38. E-mail: lars.renstrom@alfalaval.com 
 
Revisor/revisorssuppleant 
Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08-765 23 93. E-mail: jan.lundberg@rekonstructa.se 
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08-777 40 47.  E-mail: goerankarlsson@telia.com 

mailto:goerankarlsson@telia.com
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