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Släktföreningsmöte i Östersund 3 - 5 augusti 2001 
 
 
Välkomna till årets Släktföreningsmöte som i år hålls i vårt vackra Jämtland. Den officiella delen är 
förlagd till Östersund och Frösön 3-5 augusti och som ni vet finns många möjligheter till utvidgning 
av resan till övriga delar av länet.  
 
På fredagen åker vi 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. 
 
På lördagen besöker vi Jamtli Historieland - ett kombinerat inne- och utemuseum med äventyr för alla 
generationer. Redan på entréns klockstapel möts man av träsnide av Batte Sahlin efter den unika 
Överhogdalsbonadens mönster. 1910 hittade konstnären Paul Jonze ett ”slarvigt ihopsytt täcke” i ett 
härbre intill Överhogdals kyrka. Textilierna visade sig vara bland de äldsta som bevarats till vår tid, 
daterade till vikingatiden.  Den nya utställningen ”Vikingar” knyter an till motiven i bildvävarna, och 
vikingatiden gestaltas genom nio personer, vars liv vi får följa i denna spännande tidsepok!  
Läs mer på www.jamtli.com 
 
Det formella Släktmötet hålls på First Hotel Gamla Teatern - där teateratmosfären finns kvar.  
 
Vad vore ett släktföreningsmöte utan intressanta föredrag och trivsam samvaro över god mat och 
dryck! Programmet fortsätter med föredrag om ”Emigrationen från Västjämtland” och om vår egen 
hemsida samt middag på kvällen. Många av våra amerikanska släktingar kommer! 
 
På söndagen besöker vi Frösön - ett måste när man är i Östersund - och njuter av utsikten över 
Storsjöflaket och Oviksfjällen, besöker Sommarhagen, Frösö Skans där Norge högtidligen 
överlämnade Jämtland till Sverige efter freden i Brömsebro mm mm. 
 
Läs mer om programmet och om hur du anmäler dig på sidorna 3-5 samt separat blankett. 



 
 

 
 
ORD från  
ORDföranden… 
 
För första gången sedan slutet av 1950-talet har Lalandersläktens ägor vid Kallsjöns strand nu intagits 
av eder förtrogne ordförande och hans hustru. Påskveckan var bokad sedan länge. Mildvädret hade  
knaprat på snötäcket, och i Järpen blev vi väl lite oroliga då jorden tittade fram på åkrarna. Huså-
trakten var dock täckt av åtminstone en halvmeter snö. Sonja Forss hade värmt upp Fogdegården, 
som var välstädad och inbjudande. 
 
Veckan som följde var inte svår att stå ut med. Skidåkningen på Åreskutans sluttningar ett par helt 
underbara dagar med sol och vindstilla, i Husådalen och vid Fröå gruva när det var sämre väder,  
fiske på Kallsjöns is, besök i Åre och promenader i Huså mornar och kvällar. Slalombacken var 
välfylld av ivriga åkare. Getost köpte vi förstås, bl a en som var så vällagrad att den inte går att sälja i  
affärer, men däremot extremt välsmakande. Sonja och Carina i affären fick besök dagligen och bestod 
med gott humör och friskt vatten. 
 
Vi längtar redan tillbaka. Att hyra Fogdegården för 800-1500 kr i veckan (beroende på säsong) får väl 
betraktas som ett fynd. Vill man dessutom ha Sveriges bästa utförsåkning finns Åre på 20 minuters  
bilavstånd eller via vessletolkning, båda över Åreskutan. 
 
Jag hoppas få träffa er alla i Östersund i sommar. Välkomna dit! 
 
PO Österlind 
 
 
 
  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 släktmedlemmarna men också vara ett öppet forum  
     för medlemmarna i förenings- och släktangelägenheter 
     Redaktör: Birgitta Nordenman, Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala. Tel: 018 - 30 09 42, 
     070 - 315 21 00, Fax: 018 - 30 04 42, e-mail: bin@magnolia.se 
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Välkomna till Släktföreningsmötet i Östersund 3 - 5 augusti 2001 
 
 
Båttur på Storsjön 
 
Programmet inleds fredagen den 3 augusti med en båttur på Storsjön med den anrika ångbåten S/S 
Thomée till Verkö slott, där en buffé med jämtländsk prägel serveras. Båtturen är populär, varför 
tidig anmälan - direkt till Turistbyrån - rekommenderas. 
 
”Historievandring” på Jamtli 
 
Lördagen den 4 augusti samlas vi utanför entrén till Jamtli för att delta i norra Sveriges mest 
uppmärksammade besöksmål Jamtli Historieland, som år 2000 belönades med Stora Turistpriset. 
Ledd av en sakkunnig guide går vi den s.k. ”Historievandringen”, där vi passerar gårdar med djur och 
husfolk, som gör historien levande. Vandringen tar ca en timme. Efteråt kan vi individuellt besöka de 
avdelningar, som väcker störst intresse, t.ex. Europas äldsta, bäst bevarade vikingatida bildvävar. 
Historieland är mycket intressant för små och stora barn. 
 
Formellt släktmöte 
 
Det formella släktmötet äger rum i Ordenssalen på First Hotel Gamla Teatern, där även efterföljande 
föredrag hålls.  
 
Föredragningslistan för mötet återfinns på sidan 4. 
 
Emigrationen från Västjämtland 1850 - 1920 
 
Vi har lyckats engagera landsarkivarien Kjell Hoffman, som kommer att ge oss bakgrunden till 
emigrationen från Västjämtland, inklusive den från Huså, under perioden 1850-1920. Han ger i slutet 
en sammanfattning på engelska för våra amerikanska släktingar. Vi hoppas att under diskussionen få 
ämnet belyst av intresserade släktingar. 
 
Lalanderföreningen på Internet 
 
Tack vare Carl-Arne Nyströms arbete har Lalanderföreningen nu en egen Hemsida på Internet. Den 
intresserade hittar den på adressen www.lalanderrelatives.org. 
 
Carl-Arne kommer under Släktmötet att beskriva hemsidan för oss och hur den kan utnyttjas. Vi 
hoppas också på förslag från den yngre generationen i föreningen, som är hemmastadd i denna nya 
teknik. 
 
Gemensam middag 
 
På kvällen den 4 augusti äter vi gemensamt middag på First Hotel Gamla Teatern. Vi får då tillfälle 
att träffa gamla bekanta och göra nya bekantskaper, inte minst bland de amerikanska släktingarna. 
 
 
 



 
 

Utflykt till Frösön 
 
Söndagen den 5 augusti gör vi en utflykt till Frösön, Jämtlands historiska centrum. Under sakkunnig 
ledning får vi besöka intressanta byggnader och minnesmärken samt beundra utsikten över stora delar 
av Jämtland och dess fjällvärld. Förhoppningsvis kan föreningens egna Frösöbor hjälpa oss förstå öns 
betydelse för Jämtland både under medeltid och i den moderna tiden. 
 
Stort intresse för släktmötet 
 
Intresset för släktmötet är stort, inte minst bland våra amerikanska släktingar. 19 amerikaner har 
redan anmält sitt deltagande. De kommer 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 varierar från ca 75 år ned till ca 3 år (eventuellt en ännu yngre baby).  
 
Vi hoppas att många Lalanderättlingar i Sverige, inte minst i Jämtland, tar vara på detta unika 
tillfällfälle att träffa sina avlägsna släktingar från Amerika. 
 
Anmälan till släktmötet 
 
Anmälan till deltagande i släktmötet görs senast den 4 juli på den anmälningsblankett, som 
distribueras tillsammans med detta nummer av ”några rader” 
 
   
Varmt välkomna önskar  
 
Arbetsutskottet 
 
 
 
 

Släktmöte 4 - 5 augusti 2001 i Östersund! 
 
 

Föreningen Lalandersläkten kallas härmed till släktmöte enligt nedan:   
 
Föredragningslista vid släktmöte den 4 augusti 2001 
 
1. Val av ordförande vid mötet 
2. Val av sekreterare vid mötet 
3. Val av justeringsmän för mötesprotokollet 
4. Kallelse till släktmötet 
5. Berättelse över verksamheten sedan föregående släktmöte 
6. Ekonomisk redovisning för år 2000 
7. Revisionsberättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Föreningens nyhetsbrev ”några rader” 
10.  Vattnet i Fogdegården 
11. Fastställande av hyror för föreningens stugor 
12. Fastställande av medlemsavgifter för kommande år 
13. Val av föreningsfunktionärer 
14. Övriga frågor 
 



 
 

Program för släktföreningsmötet i Östersund 3 - 5 augusti 2001 
 
Fredagen den 3 augusti 
Båtutflykt på Storsjön till Verkö slott med ångbåten S/S Thomée. På Verkö serveras lunchbuffé med 
jämtländsk prägel. 
 
Båten avgår 11.00 från Östersunds hamn och återkommer 16.15.  
 
Pris för båtresan 100 kr/person, barn 7-14 år 30 kr/person. Pris för buffén 180 kr/person, barn 
väsentligt lägre pris. 
 
Anmälan till båtturen görs av deltagarna själva till Turistbyrån i Östersund. De kan även ge de 
exakta priserna. Tel: 063-14 40 01.  
 
Anmälan till deltagande i släktmötet sker på den särskilda anmälningsblanketten. Insändes senast 
den 4 juli.  
 
Lördagen den 4 augusti 
Förmiddagen: Besök på Jamtli 
10.45:   Samling utanför entrén till Jamtli museum för besök på Jamtli med guidad 

”historievandring”. 
 
Pris för inträde inklusive ”historievandring” 90 kr/person (gruppanmälan). Barn under 18 år gratis.  
 
Eftermiddagen: Släktmöte på First Hotel Gamla Teatern 
14.00:  Formellt släktmöte 
Ca 15.30: Föredrag av landsarkivarien Kjell Hoffman: ”Emigrationen från Västjämtland    

1850-1920”. 
      Diskussion 
Ca 16.30: Lalanderföreningens nya Hemsida på Internet. 
       Introduktion av Carl-Arne Nyström. 
       Diskussion 
19.00:  Gemensam middag på First Hotel Gamla Teatern 
        
Pris för middagen med tre rätter exklusive drycker:  
  Meny 2: Lax, kycklingfilé, hemlagad glass     ca 250 kr. 
          Meny 5: Renstek, rödingtournedos, hemlagad chokladtårta  ca 325 kr. 
           Vegetarisk meny 
           Barnmeny 
 
Söndagen den 5 augusti 
Utflykt med egna bilar till Frösön med kvalificerad guide. Besök vid intressanta  
byggnader, inkl Frösö medeltida kyrka, och vackra utsiktspunkter. 
 
Exakt tidpunkt (beräknad avgång ca kl 10) och samlingsplats meddelas på släktmötet 
Information om extra plats i egen bil lämnas på anmälningsblanketten.   
  
Släktmötets avslutning 



 
 

Välkommen att bo i släktens stugor! 
 
 
Fogdegården och Smedstorpet - Föreningen Lalandersläktens stugor i Huså 
Stugorna ligger på gemensam tomt vid Kallsjöns strand, med utsikt över sjön, blånande fjäll 
och väldiga skogar - obegränsade möjligheter till underbara naturupplevelser. Där finns träd-
gårdsmöbler samt även en tjärad eka (plats för ”medhavd”, liten ca 2 hk utombordsmotor) 
i ett båthus. Vi har också del i fiskevattnet i Kallsjön.  
 
Bara några hundra meter bort finns Huså by, med lanthandel, Herrgården med matservering 
(inklusive ett Lalanderrum) och i annexet finns en mineralsamling, Getgården med försäljning av ost 
och bröd, skidbackar med lift mm. Den kulturhistoriskt intressanta Fröå gruva ligger efter den väg 
som går på östra sidan av Åreskutan till E14 och Björnänge, varifrån man lätt tar sig till Åre och 
andra intressanta orter. Bjelkes gruva ligger uppströms Huså liksom lämningar efter gruvdriften i 
Huså. På andra sidan Kallsjön ligger Kall och andra byar med stor släktanknytning. Många av våra 
släktingar ligger begravda på Kalls kyrkogård, kyrkan är väl värd ett besök, motsvarande gäller 
för Åre gamla kyrka. 
 
När du tar tillfället att njuta av livet i och kring stugorna så förbättrar du inte bara ditt eget 
välbefinnande utan du stärker även släktföreningens kassa så att vi kontinuerligt kan underhålla 
våra stugor! 
 
Förbeställ mat 
Sonja och Carina Forss som driver lanthandel i Huså tar gärna emot beställningar per telefon/fax 
0647 - 420 34 eller per post till Forss Livs, Huså, 830 05 Järpen och levererar varorna till den stuga 
du hyr. Beställningen bör vara hos dem ca en vecka innan ankomsten. Se vidare Husås hemsida under 
www.husaby.com/svforss. Sonja är en av våra stugfogdar och de tillhör Olof-grenen. 
 
Stugorna 
Fogdegården har storstuga, två sovrum (4-5 bäddar), kök med kylskåp och frysfack samt bastu och 
dusch, wc och TV. Hyra för Fogdegården är under högsäsong (veckorna 7 - 10, veckorna före och 
efter påsk, samt de veckor som innefattar jul och nyår) 1500 kr /vecka. Under mellansäsong (övriga 
vinterveckor) 1200 kr/vecka och lågsäsong (veckorna 18 - 51) 800 kr/vecka. En hyreshöjning under 
låg- och mellansäsong diskuteras. 
 
Det charmiga Smedstorpet har två rum (4 bäddar). Där finns ved- och bänkspis dessutom öppen spis 
och det har separat hemlighus med torrdass. Hyra för Smedstorpet är 500 kr/vecka. 
 
Ovanstående priser gäller för medlemmar i släktföreningen. Övriga är också välkomna att hyra 
stugorna, då tillkommer 300 kr/vecka för Fogdegården och 100 kr/vecka för Smedstorpet. 
 
Mobiltelefon med refillkort - inklusive laddningsaggregat och bruksanvisning – finns att låna i 
affären.  
 
Stugfogdar 
Stig Dahleman (ansvarar för uthyrningen)  Sonja Forss 
Byn 1004    Huså 1630 
830 53 Ås    830 05 Järpen 
Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34  Tel: 0647 - 420 34, 422 05 
E-mail: stig.dahleman@mail.op.se 



 
 

 
 

En stugfogde har ordet! 
 
Välkommen till Huså - det finns lediga veckor! Det finns också en mängd arbete som skall utföras 
som kan utgöra grund för reducering av hyran! Kontakta Stig om du vill ta ett tag för bevarandet av 
våra förfäders fina omtanke - att ha en släktgård i Huså.  
  
Arbetet med att förbättra vattnet i stugorna fortsätter. Vattenföreningen i Huså har beslutat att samma 
avgift – ca 3 500 kr/år – skall gälla för både permanent- och fritidsboende, varför anslutning till 
kommunala systemet inte är ett realistiskt alternativ för oss. Filteralternativet utreds därför vidare. 
  
Nya rutiner för telefonen - Mobiltelefon med refillkort - inklusive laddningsaggregat och 
bruksanvisning - hämtas och lämnas i affären.  
 
Stig Dahleman 
 
 
 
 
Räddningaktion för Huså herrgård 
 
Börje Forsberg, den f d skolläraren och reseledaren som driver Huså Getgård, är bekymrad över 
herrgårdens framtid. Under ett längre samtal över en kopp kaffe med getost framförde han ett enträget  
önskemål om att någon eller några kompetenta medlemmar i Lalandersläkten ville engagera sig i 
herrgårdsföreningen för att rädda fortsatt drift. Kompetent i detta fall betyder framför allt  
kunskaper i ekonomi, redovisning o.s.v. men visioner om nyskapande aktiviteter är förstås ett plus. 
 
En aktiv herrgårdsrörelse under sommarmånaderna och helst även under resten av året kan nog 
betyda en hel del för byns framtid. Jag instämmer därför helt och fullt i Börjes vädjan. Känner du att 
du har tid och intresse föreslår jag att du kontaktar Börje eller mig. 
 
PO Österlind 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Några ord från redaktören 
 
Tack för alla trevliga minnen som ni gav mig från Släktföreningsmötet i Uppsala. Underbart att få ha 
er här, som ni förstår tycker jag om mitt Uppsala. Som brukligt har vi vackert väder på våra möten 
vilket framgår av fotografierna. Sent omsider kommer här återblickar från mötet samt ytterligare 
några berättelser om våra släktingar. 
 
Tack för alla bidrag – fortsätt och berätta – jag vet att det är uppskattat! 
 
Birgitta Nordenman – Nils-grenen 
 
 
 



 
 

 
Min kusin Rita 

 
Här berättar Inger Mellberg - 
en av föreningens flitigaste berättare - 
om Rita Husander Larsen 

 –  
Marielouise Schützer, Inger Mellberg, Rita samt Tobias Schützer  Will och Rita på Bullandö 1990 
 
Ja, jag kallar henne min kusin, men hon var mångas kusin och mångas vän. 
 
Den 18 april 1997 var en sorglig dag för då dog Rita Husander Larsen, 57 år gammal. När hennes son 
Stephan ringde till mig och berättade att Rita var död, kunde jag inte förstå det. Inte Rita, inte hon 
som var så stark och levande, hon som höll sådan ordning på alla som hon brydde sig om. 
  
Rita föddes den 18 oktober 1939 i Finspång. Föräldrar var Edit och Jonas Husander. Detta var i 
krigsåren och Jonas Husander blev skickad upp till Tornedalen där han ådrog sig en lunginflam-
mation som inte ville ge sig. Han måste åka hem och väl hemma avled Jonas. Rita var då knappt 2 år 
och mamma Edit var gravid och födde en son, Jan-Åke som ju aldrig fick se sin pappa. Eftersom 
pappa Jonas dog så tragiskt ifrån sin lilla familj måste mamma Edit själv klara allt. Familjen flyttade 
till Stockholm där Edits systrar, Ellen och Ester Lalander bodde. Sedan blev det ett kort boende också 
i Uppsala där Edits yngsta syster Dagmar bodde. Det gällde ju att hjälpa varandra så gott det gick. Så 
småningom flyttade familjen till Smedslätten utanför Stockholm och där fick barnen Rita och Jan 
växa upp. 
  
Rita var duktig i skolan och mycket populär. Vi tillbringade mycket tid tillsammans eftersom min 
mamma Dagmar och moster Edit stod varandra nära. Många jular och andra helger var familjen 
Husander hos oss och vi delade gärna med oss av vår pappa Ragnar till Rita och Jan. När Rita kom i 
tonåren var hon mycket söt och hade fullt med beundrare. Jag minns att jag var avundsjuk på Ritas 
hår som var mörkt och självlockigt medan mitt var ljust och spikrakt. Men det gick liksom inte att 
vara avundsam på Rita för hon var så chosefri, bussig och hjälpsam. 
 



 
 

Så småningom utbildade hon sig till flygvärdinna och flyttade till Kalifornien där hon gifte sig med 
flygkapten Will Larsen, en både snygg och trevlig person. De fick 2 söner, Eric och Stephan. De 
bodde i ett stort hus och Rita skickade många brev där hon skrev hur allt såg ut och vad de gjorde när 
de åkte på semestrar. När de tapetserade om sände hon en bit av tapeten för att vi skulle se hur det så 
ut och vi fick se tidningsurklipp när någon av sönerna hade utmärkt sig i skolan eller i någon sport. 
Ja, det blev många brev och kort som korsade Atlanten. Många besökte familjen Larsen i Kalifornien 
och blev alltid hjärtligt mottagna. Tyvärr hade jag själv aldrig tillfälle att åka dit och hälsa på. 
  
Rita flög både i sitt arbete och på fritiden över hela världen. Det spelade ingen roll var hon befann sig 
när man fyllde år, det kom alltid ett kort. Hon hade en förmåga att minnas alla födelsedagar. Hon var 
mycket intresserad av, inte bara de närmaste släktingarna, utan även släktingar från andra grenar. Rita 
var också aktiv i den kända föreningen SWEA, för svenska kvinnor utomlands. Det kändes alltid som 
om man tog del av det liv som hon levde i Kalifornien eftersom hon höll oss underrättade om det 
mesta. En jul när Rita nyss hade flyttat till USA så var moster Edit och Jan hos oss. Pappa föreslog att 
vi skulle ringa till Rita och vi tyckte alla det var mycket spännande. Det var ganska dyrt att ringa så 
långt så när moster Edit hade talat med Rita så ropade vi andra God Jul, i luren och högt så att det 
skulle höras ända till Amerika. Vi talade sedan länge om att vi hade ringt ända till Amerika. 
 
När sönerna blev större hälsade Rita och Will på här hemma i Sverige då och då. Det var så kul att 
träffa dem. När Rita var hemma i Sverige handlade hon mycket på IKEA, både till sig själv och till 
goda vänner. IKEA fanns ju inte i Kalifornien på den tiden. Vid ett till fälle hade hon köpt ett 
hörnskåp som hon skulle ha med sig hem. Hon ville inte skicka det som fraktgods utan hon tog helt 
sonika med sig skåpet till Arlanda och på något sätt övertalade hon personalen att få ta med sig skåpet 
som handbagage. Vad jag förstår är hon den enda som fått flyga med ett hörnskåp som handbagage. 
Så småningom köpte Rita och Will ett sommarhus på Bullandö i Stockholm skärgård där det hjärtligt 
tog emot alla som ville komma och hälsa på. En sommar var Rita hemma på Bullandö när det skedde 
en stor jordbävning i Kalifornien, hon blev förtvivlad för Will och sönerna var ju kvar där men 
lyckligtvis klarade sig deras område bra. 
 
Januari 1993 reste Rita till Sverige och Will skulle komma efter. Hon fick budet på telefon att hennes 
älskade Will hade avlidigt hemma i deras hus. Hon fick göra en förfärlig resa tillbaks till USA för att 
reda upp allting. Ritas mamma, moster Edit hade med tiden blivit sjuklig så Rita tillbringade alltmer 
tid i Sverige.  Sönerna var nu vuxna och utflugna så Rita sålde huset i Kalifornien och flyttade till 
Sverige. Hon köpte en fantastisk våning på Valhallavägen i Stockholm som hon inredde helt 
underbart och började arbeta på en resebyrå i närheten. Nu kunde hon ta sig an sin mamma och oss 
andra bjöd hon hem flera gånger på härliga middagar tillsammans med gamla arbetskamrater och 
vänner, alla mycket trevliga människor. Rita var också en av få som ringde mycket och verkligen 
brydde sig om när jag miste min äldsta son. 
 
Vi är många som har skrattat när Rita berättade om när hon skulle till en affärslunch på en finare 
restaurang. Hon var lite stressad och när hon kom till garderoben i restaurangen upptäckte hon att hon 
glömt sätta på sig kjolen. Hon övervägde snabbt om hon skulle gå in i matsalen i bara underkjolen 
och låtsas som ingenting men frågade garderobsflickan om hon inte hade en kjol att låna ut. Det hade 
hon inte. Rita slänger då på sig kappan igen, springer över gatan och in i närmsta varuhus, sliter åt sig 
en svart kjol, in i provrummet, betalar och rusar tillbaks till restaurangen obetydligt försenad. Hon 
påstod sen att hon hade en lapp ovanför spegeln hemma hos sig ”GLÖM INTE KJOLEN”. Ja, hon 
fann alltid på råd. Det blev alltid mycket skratt när Rita berättade om något hade varit med om. 
 
Rita hade många järn i elden och en sådan energi men när hon började bli trött, gick hon efter mycket 
tjat av arbetskamraterna, till doktorn och efter det blev inget sig likt. Efter den första magoperationen 



 
 

hälsade jag på henne på intensiven. Hon låg där med slangar överallt och när jag kom log hon svagt 
och ursäktade sig att hon var så rufsig i håret. Så typiskt Rita, hon ville alltid vara se så snygg och 
proper ut. Men hon hämtade sig skapligt, började jobba och var nästan sitt vanliga glada jag igen. 
Men snart tog sjukdomen åter överhanden och det blev många och långa behandlingar. När jag ringde 
till Rita för att höra hur allt var, så svarade hon alltid. Det är bara fint, lite ont här och där men hoppet 
har jag kvar. Sista gången jag talade med Rita var precis innan hon skulle åka in till sjukhuset för att 
tappa vatten ur benen. De är som stockar sa hon skrattande, jag är snart hemma igen och då måste du 
komma. Hon kom aldrig hem igen. Den 18 april 1997 dog hon i sömnen på Danderyds sjukhus. 
Begravningen skedde i Bromma kyrka och vi var många som ville ta ett sista farväl. 
 
Nu är Rita borta från jorden men inte från mitt hjärta. Tyvärr är moster Edit gammal och sjuk, 88 år 
och minns inte så mycket längre. Ritas bror Jan, sönerna Eric och Stephan vi ses sällan nu när inte 
Rita håller ihop släkten Jag är säker på att många minns Rita med ett leende. Hon ligger nu begravd 
bredvid sin pappa Jonas vid Kalls kyrka i Jämtland 
 
Hoppas att fler skriver om nära och kära som gått bort och som vi andra inte fick lära känna så väl. 
 
Inger 
 
Inger som är föreningens sekreterare tillhör Nilsgrenen och du hittar henne på sidan 263 i Släktboken 
 

      
Rita med sönerna Eric och Stephan samt mamma Edith 1987 Dagmar och Ragnar Holst 1986  
 

                   
 
Rita med mor och bror Jan Husander Familjen Larsen i Japan 1981 



 
 

 
Avdelningen för släktforskning 

 
Släktboken innehåller antavlor för Jacob Mårtensson Lalander och hans fru Gertrud Jacobsdotter, och 
deras gemensamma stamtavla med alla ättlingar. Det är fullt möjligt att ta fram en hel bokhylla med 
mera information om släkten. Vad som saknas är bland annat antavlor för alla som gift in sig i släkten 
och spritt sina gener i efterkommande släktled. 
 
I min dator har jag matat in en hel del material från egen och andras forskning från västra Jämtland. 
Eftersom Jacob Lalanders barn gifte sig med bygdens söner och döttrar är det möjligt att ta fram 
antavlor för de flesta ingifta under 1800-talet. Jag börjar med Mårtengrenen och presenterar i det 
följande en antavla för Gölin Eriksdotter, hustru till Mårten Jacobsson, huvudman i Mårtengrenen. 
 
Ingiften är vanliga i kungliga och andra fina familjer! 
Mårten Jacobsson var 4-männing (brylling) med sin fru Gölin Eriksdotter. 
Båda hade rötter i Mörsil genom sina gemensamma anor Lars Jacobsson och Ingeborg Andersdotter. 
Gölin föddes som nummer 2 bland 6 syskon i Kolåsen, Kall. 
 
Här följer en förteckning över Gölins anor. 
Ni hittar dem i den grafiska tavlan som följer. För att alla skulle få plats på en sida blev bokstäverna 
ganska små. Förstoringsglas rekommenderas! 
 
I:1 Erik Andersson     Bonde i Kolåsen 
I:2 Maria Olofsdotter     Född i Berge, Kall 
II:1 Anders Jönsson Född i Kolåsen. Bonde i Svedje (Björnänge, Åre) som han köpte av sin 

svärfar 
II:2 Gölu Persdotter Bonddotter från Åre, troligen född i Forssa 
II:3 Olof Kristensson Född i Böle, Kall. Bonde i Berge, Kall 
II:4 Karin Bengtsdotter Född i Eggen, Mörsil 
III:1 Jöns Andersson Bonde i Kolåsen, Kall 
III:2 Lisbeth Johansdotter Född i Konäs, Kall 
III:3 Per Hindriksson Född i Tegom, Åre. Köpte en gård i Forssa 1723 och en i Svedje 1740. 
III:4 Elisabeth Persdotter Född i Svedje, Åre 
III:5 Kristen Olofsson Född i Böle, Kall, och bonde där. 
III:6 Ingeborg Andersdotter Född i Berge, Kall 
III:7 Bengt Mörling Korpral, bosatt i Eggen, Mörsil 
III:8 Brita Laradotter Född i Sällsjö, Mörsil. Syster till Anders Larsson, Jacob Lalanders 

morfars far. 
IV:1 Anders Eriksson Född i Kolåsen, Kall. 
IV:2 Gölu Jönsdotter Född i Grötom, Kall 
IV:3 Johan Johansson Bonde i Vassnäs, Kall 
IV:4 Kerstin Abrahamsdotter  
IV:5 Hindrik Jonsson Bonde i England nr 3, Åre 
IV:6 Gölin Persdotter Född i Björnänge, Åre 
IV:7 Per Andersson Född i Svedje, Åre. Bonde i Handöl. 
IV:8 Lucia Matsdotter Född i Berge, Åre 
IV:9 Olof Christensson Född i Kall, bonde i Böle, Kall. 
IV:10 Lisbeth Larsdotter Död i Böle, Kall 
IV:11 Anders Jonsson Bosatt i Berge, Kall 
IV:12 Brita Persdotter  



 
 

IV:13 Bengt Bengtsson Bosatt i Eggen, Mörsil. 
IV:14 Marit Eriksdotter Troligen från Mörsil 
IV:15 Lars Jacobsson Se släktbokens antavla, 4:9 
IV:16 Ingeborg Andersdotter               “                       4:10 
V:1 Erik Thomssen Bonde i Kolåsen, Kall 
V:2 Kerstin Jeppasdotter 
V:3 Jöns Andersson Bonde i Grötom, Kall. Nämndeman. 
V:4 Ingeborg Olofsdotter  
V:9 Jon Estensson Född i Edsåsen, Undersåker. Bonde i England nr 3, Åre, som han 

troligen köpte genom sin hustru. 
V:10 Ingrid Hindriksdotter  
V:13 Anders Persson Född i Handöl. Flydde till Norge 1691 tillsammans med sin far, i st för 

att inställa sig vid commissorialrätten på Frösön. Hans far togs då från 
äganderätten till Handöl nr 1. Anders köpte Svedje nr 1 1691. 

V:14 Gölu Hindriksdotter Död i Svedje, Åre 
V:15 Mathias Olofsson Bonde i Berge, Åre 
V:17 Christen Olofsson Bonde i Böle, Kall 
V:18 Karin Jönsdotter Född i Back, Kall 
V:26 Karin Olofsdotter Död i Mörsil 
V:27 Erik Månsson Död i Mörsil 
V:28 Ursilla Henriksdotter Död i Mörsil 
V:29 Jacob Nilsson Se släktbokens antavla, 5:17 
V:30 Brita Laradotter                    “                 5:18 
V:31 Anders Eriksson                     “                5:19 
V:32 Brita Eriksdotter                     “                5:20 
VI:17 Östen Jonsson Bonde i Edsåsen nr 3, Undersåker 
VI:18 Lisbeta Olofsdotter  
VI:25 Per Andersson Bonde i Handöl 
VI:57 Nils Bengtsson Se släktbokens antavla, 6:33 
VI:58 Ingeborg Jonsdotter                     “                6:34 
VII:113 Bengt Nilsson                     “                7:65 
 
Det är möjligt att några uppgifter är felaktiga. Om andra forskare i släkten har andra  
uppgifter, hör av er! 
 
Jan Leijd 
 

 
Släktboken ”Gruvsmeden Jacob Mårtensson Lalander. 

Anor och ättlingar under 500 år” 
 

150 kr för medlemmar och 200 kr för icke medlemmar 
 
Köp, läs och inspireras - boken ger många aha-upplevelser! Den är därför en uppskattad present! 
Varje bok som du köper ger dessutom ett direkt tillskott till vår föreningskassa. Om en ny medlem 
värvas får “nyförvärvet” köpa boken för 100 kr. 
 

Ring Jan Leijd på tel: 08 - 99 44 12 så får du besked om hur du enklast kan köpa boken! 
 



 
 

 
Vilka är dessa vackra kvinnor? 

 
Bland min mammas - Astrid Boströms - efterlämnade fotografier hittar jag bland annat dessa underbara 
fotografier – vet någon av er vilka dessa vackra kvinnor är? 
 

              
 
 

Johan Petter Lalanders barn 
 
 

 
 
Nicolaus f 1856          Johan Olof f 1866     Gertrud f 1868 Per Gustaf f 1871        Emma f 1876 
På dessa fotografier står namn och födelsedatum, men på kopiorna nedan finns inte det.   
 

  
 
Vet ni om (någon av) dessa är Otto Andréas , Carolina och Ingrid? Vem är i så fall vem - undrar Redaktören 



 
 

 

Supplement nr 6 - Tillägg till släktboken 
 
Tabell J 234:    Tabell J 239: 
Anna Lalander och Thomas Creutz - dotter  Adam Hedin fick ett namn för mycket i förra  
Anna Celinn Creutz f 16 dec 2000 i Uppsala uppdateringen. Han heter inte Ossian. 
 
Tabell N 222:   Tabell N 275:   
Ulrika och Thomas Nordenman - son  Helén Jansson gift 22 jul 2000 med  
Anders Isak f 12 mars 2001 i Uppsala  Lars Rådström, f 12 nov 1967 i Östersund. 
 
Tabell N 431:    Tabell A 107: 
Anna-Lisa Silver avled 11 mar 2000 Birgitta Edman gift med Mats Viktor Nordin,  

f 15 apr 1967 - dotter Anna Moa Ingeborg 
Nordin f 20 mar 2000. 

 
Tabell O 42:    Tabell O 84: 
Fredrik Sävhammar gift med Jenny Filipsson,  Lennart Pellvik avled 27 apr 2001 
f 3 jul 1976 - son William Herbert Leonard  
Sävhammar, f 17 nov 2000 i Viby. 
 
Tabell O 152:    Tabell O 156: 
Anna-Stina Johansson, f Persson avled 2000 Gertrud Persson avled 29 dec 1999 
 
Tabell G 7: 
Staffan och Ann Chatrin Wiklander - dotter  
Alice, f 24 jul 1999 i Hanoi 
 
Fortsätt också att skvallra till undertecknad. Skriv ett kort till Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö, skicka 
e-mail till fam.leijd@telia.com eller ring 08 - 99 44 12 tycker släktbokens huvudredaktör Jan Leijd 
 
 

Medlemsavgiften för år 2001! 
 
Medlemsavgifterna är för enskild medlem 100 kronor, för hel familj 150 kronor, för barn och 
ungdom under 18 år 25 kronor. Avgiften betalas till undertecknad på postgironummer 
16 63 36 - 8. 
 
Med släkthälsning - Jan Leijd, kassör 
 
 

Våra amerikanska släktingar 
 
Adresser till representanterna i USA. 
Debra Dodd, 91 Market Street, Port Hadlock, WA 98339    
Tel: + 1 360 385-3824. E-mail: debbie_dodd@chimacum.wednet.edu (a); djdodd@olympys.net (b) 
Jacqueline, ”Jacquie”, Pearson (redaktör) 7306 Wyoming, Kansas City, MI 64114 
Tel: +1 816 561-98 02. E-mail: jpearson@industryclick.com 
Harold Pearson, 1425 Palm Valley Dr East , Harlington, TX 78552 - Vice ordförande (USA) 
Tel: +1 956 423-7738. E-mail: HRPear@aol.com 

 
 



 
 

Adresslista - Föreningen Lalandersläktens funktionärer 
 
Ordförande    Vice ordförande 
Per Olov Österlind   Sven Lalander 
Rutbergsvägen 10, 903 55 Umeå  Ekbackevägen 22, 181 46 Lidingö 
Tel/fax: 090 - 77 14 25   Tel/fax: 08 - 765 84 57 
E-mail: per-olov.osterlind@germed.umu.se  E-mail: sven.lalander@telia.com 
 
Sekreterare    Kassör 
Inger Mellberg   Jan Leijd 
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje  Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö 
Tel: 0176 - 23 90 22 Fax: 0176 - 20 78 12 Tel: 08 - 99 44 12 
E-mail: inger_mellberg@mccii.com (arb)  E-mail: fam.leijd@telia.com 
             ingermellberg@user.bip.net (bost) 
 
Förtroendekvinnor/män för släktgrenarna 
Anders-grenen   Jacob-grenen  
Hans Chley    Birgit Nyström   
Björkgatan 16, 961 67 Boden   Samuel Permansgatan 33 A, 831 42 Östersund  
Tel/fax: 0921 - 193 59   Tel: 063 - 51 91 14  
 
Helena-grenen   Gertrud-grenen 
Olof Tottmar    Staffan Wiklander 
Lökgatan 1, 754 47 Uppsala   Berggården 20, 791 94 Falun 
Tel: 018 - 25 19 29   Tel: 023 - 44 141 
E-mail: olof.tottmar@zoofys.uu.se  E-mail: staffan4@algonet.se 
 
Mårten-grenen   Nils-grenen 
Karl-Axel Arvidsson   Birgitta Nordenman - Redaktör 
Giggatan 7, 212 42 Malmö   Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala 
Tel: 040 - 49 64 11   Tel: 018 - 30 09 42 Fax: 018 - 30 04 42 
E-mail: karl-axel.arvidsson@mailbox.swipnet.se E-mail: bin@magnolia.se 
 
Olof-grenen 
Bertil Möller Fasangatan 18, 742 36 Östhammar. Tel: 0173 - 12 641 
 
Suppleanter 
Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12; 070 - 224 05 34. E-mail: stig.dahleman@mail.op.se 
Håkan Forss Ängegatan 57, 83136 Östersund Tel: 063 - 10 32 16 
Monica Hallquist Storhallen 1112, 840 31 Åsarna Tel: 0687 - 340 53 
Anita Lalander Kämpavägen 52, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 767 54 73. E-mail: anita.lalander@telia.com 
Lars Renström Forsvägen 28, 187 42 Täby. Tel: 08 768 82 72. E-mail: lars.renstrom@secotools.se 
 
Revisor/revisorssuppleant 
Jan Lundberg Laduvägen 8, 181 41 Lidingö. Tel: 08 - 765 23 93  (ordinarie) 
Christina Sturk Svartbäckens by 412, 136 59 Haninge. Tel: 08 - 777 40 47 (suppleant) 
 
Stugfogdar 
Stig Dahleman Byn 1004, 830 43 Ås. Tel: 063 - 303 12. E-mail: stig.dahleman@mail.op.se 
Sonja Forss Huså 1630, 830 05 Järpen. Tel: 0647 - 420 34, 422 05 
 
Valberedning 
Jan-Erik Lalander Matrosvägen 8, 133 33 Saltsjöbaden. Tel: 08 - 717 16 60E-mail: janeriklalander@telia.com 
Deisy Andersson Hedåsvägen 6, 821 30 Bollnäs. Tel: 0278 - 178 76 
Carl-Arne Nyström Måttgränd 114, 906 24 Umeå. Tel: 090 - 18 05 51 E-mail: carl-arne.nystrom@educ.umu.se 


