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Arbetsdagar i Huså 25-28 maj 
 
 

                   
 

Nu är det välkomnande att gå ner till stranden och en öppning är gjord mot den större - bortre - delen av stranden 
 
Den 25-28 maj var det arbetsdagar i Huså och vilka arbetsdagar! Ett härligt gäng dök upp och 
jobbade med det som var och en hade bäst kompetens och utrustning för. Vädergudarna var helt på 
vår sida och vi kunde arbeta med olika aktiviteter utan att behöva fundera på regnskurar och andra 
väderfenomen. På lördagen var det solsken, först på söndagen kom det regn, men då var det dags att 
åka hem.  
 
Jag hade ALDRIG, inte ens i mina vildaste drömmar, vågat hoppats på att vi skulle hinna så här 
mycket. Vilka fantastiska människor det finns. Stort varmt tack till alla som bidrog då och under 
resten av året. Jag hade under de här dagarna förmånen att få gå i naturvårdsskola. Nu vet jag hur man 
håller en eld levande i tre dagar, så att man hela tiden kan ta hand om allt ”skräp” som skall brännas 
(oberoende av om det ”legat tills sig” i åratal), och hur man tar hand om murkna trästammar så att de 
kan förmultna på ett snyggt sätt. 
 
Jag hoppas nu att många, många kommer att njuta av stugorna och tomterna även under sommar och 
höst. Vi har öppnat upp så att man ser och kan använda ”skogstomten”, men också röjt en öppning 
över till den fina stranden, den som de flesta inte vetat om att den tillhörde vår förening.  
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ORD från  
ORDföranden… 
 
 
Min önskan om en vision för föreningen - vad vi vill, hur vi vill att föreningen skall utvecklas för att 
vi som medlemmar skall trivas - den finns kvar. Vad skall vi göra för att föreningen skall vara 
livskraftig - leva vidare? Hur går dina tankar?  
 
Det som hänt sedan förra numret är bland annat 
- att planeringsgruppen för Släktmötet 2007 arbetar för fullt 
- att uthyrningen i Fogdegården har varit mycket positiv under vår och sommar 
- att Inger Mellberg jobbat vidare med uthyrningen av stugorna samt värvat nya medlemmar 
- att Sonja och Carina Forss sköter det löpande med stark support av Per-Olof Löding, Carinas man 
- fortsatta kontakter med föreningarna och de boende i Huså 
- fortsatt genomgång av Pelle Lalanders personliga kvarlåtenskap och fördelning av fotografier mm 
- fortsatt genomgång av vad som gjorts och vad som bedöms behöva göras i Huså på kortare och  
   längre sikt samt hur vi kan finna finansiering för detta 
- att grävningar gjordes för att lösa vattenfrågan, tyvärr räckte inte det 
- att ta tillvara på det intresse som finns i en allt bredare grupp av medlemmar 
- att antalet medlemmar som betalat medlemsavgift minskat 
 
Bästa hälsningar från Birgitta 
 
 
  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 
     Ansvarig utgivare: 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 
 
Innehåll 
Arbetsdagar i Huså 25-28 maj sid 1  Ett släktdrag är kanske att vi lever länge... sid 15-16 
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Huså i oktober 2006 sid 5 Lappkapell i Jämtland sid 20-24  
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Släktboken sid 6 Komplettera Släktboken sid 24 
Svens egen berättelse sid 7-9 Supplement nr 16 sid 25       
Senaste nytt från Huså sid 9 Välkommen att bo i släktens stugor sid 26 
Information från styrelsen sid 10 Adresslista - Föreningens funktionärer sid 27 
Ligger musikaliteten i generna… sid 10-14 God Jul, Sköna Helgdagar….. sid 28 
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Arbetsdagar i Huså - fortsättning 
 
 

      
 

  ”Rönnparken”        
 
 

Planera gärna in en vårvecka i Huså - på vår tomt växer vitsippor och nästa år kommer det att 
blomma ännu rikligare efter att vi öppnat upp i ”rönnparken”. 

 
 
Fogdegården 
Redan innan vi andra kom till stugorna hade Carina och Sonja Forss under några dagar varit i 
Fogdegården och börjat arbetet med att städa igenom alla garderober och städ- och ”måleriskåp”, 
samt diska allt i köksskåpen. Detta fortsatte de med under arbetsdagarna och det återstående gjordes 
efter hand. Det fanns mycket smått och gott som kunde sorteras bort. Gardiner och sängkläderna 
vädrades och madrassöverdrag och annat tog Carina och Sonja hem för att tvätta. Några fönster har 
putsats av vårens hyresgäster och Ingvor Forss fick hedersuppdraget att putsa alla fönster ”vid 
lämplig väderlek”. Ytterligare en syster, Ann-Christin, skrubbade bastun. Vilken tur vi har att de är så 
många syskon, Lennart sköter som vanligt den stora snöröjningen med sin traktor och mycket annat.  
 
Alla målerigrejor står nu i ett skåp i köket, inklusive det som fanns i duschrummet och i vedboden 
och som fortfarande var användbart. En brandsläckare är införskaffad liksom en ny kaffebryggare. 
Gardiner är utbytta på ett par ställen, skåp och knopphängare sattes upp för att komplettera 
utrustningen i tvättrummet. Foton och tavlor är omdisponerade så att vi kan sätta upp foton från de 
olika släktgrenarna. Fasadflagga är införskaffad och ett flertal fönster har fått nya tätningslister. 
 
Tomtröjning 
Storstädning gjordes under Fogdegården, runt båthuset och i och runt vedboden. Där fanns mycket 
”smått och gott”. Det som inte skulle brännas är nu bortfraktat till återvinningsstationen. Inger 
Lalander kom med en stor släpvagn som snabbt fylldes. 
 
Avverkning 
All avverkning gjordes av PeO och Stein Löding - snabbt och proffsigt. Det syns att de är vana 
”skogsmänniskor” och de ser till att det blir snyggt där de avverkat. Dd kom med motorsåg och 
traktor - motorsågen kom verkligen till användning i samband med allt som hittades under och runt 
om husen och som inte längre skulle ”förvaras” där. 
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Nu når även solen ner/fram till Smedstorpet under hela dagen - vilket behövs både för att kunna ge 
värme till torpet, och att det skall kunna torka upp. Stubbarna från tidigare avverkningar har tagits 
bort under sommaren och marken har planats ut i grässlänten och vid infarten. 
 
Smedstorpet 
Trappsteget upp till ”bron” på Smedstorpet var smalt och mycket vingligt, där finns nu trappsteg 
uppbyggda av flata stenar. Inger och Anders Mellberg med familj var i Huså i somras på semester 
och då breddade och stabiliserade de trappsteget ytterligare - och mycket annat. 
 
Björkdungen 
Delar av björkdungen - det vill säga partiet mellan stugorna, där det växer björkar - har krattats. Det 
är ett område där det skulle vara trevligt att anordna en uteplats - med utsikt över sjön och fjällen. 
Flera björkar avverkades där i höstas, bland annat de som stod nära flaggstången. Runt flaggstången 
finns nu en rabatt och ytterligare arbete har gjorts där under sommaren. 
 

                     
 
              Kvällssolen når nu fram till Smedstorpet                   Utsikt mot nordväst via krassen 
 
Vedboden 
Vedboden är nu ”skinande” - något att vara stolt över. Veden är staplad på ett ”golv” av stenar på 
vilket det ligger brädor. En rad ved är färdig att användas, övrigt är ”kubbar” som behöver klyvas.  
 
När det gäller gräsklipparen så har vi byggt upp ett golv för den, så att den enkelt skall kunna dras ut. 
Alla redskap är nu samlade i vedboden och har fått sina respektive platser. Plats finns för sommarför-
varing av snöskyfflar och pulka. Sonja och Carina tar fram det när det är dags att använda detta.  
 
 

       
 

Grillplatsen  Del av vedboden                Skräphögen bakom vedboden är borta…
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Vi har öppnat upp tomten mot ”skogstomten” så att det syns att den också tillhör föreningen, och att 
det känns naturligt att gå in dit, använda den. Vi avvaktar nu och ser hur det utvecklas där, nu när det 
finns utrymme för de yngre träden att växa och solen når in i ”rönnparken”. Som framgår av den 
högra bilden kan man skymta sjön även genom det partiet. Den stora skräphögen är borta. 
      
          
Grillplatser 
I vedboden finns en äldre grill, men det finns många fina platser att ordna ”naturgrillar” på. Längst 
bort på den fina stranden finns en vattenslipad stock, där man kan sitta - dit når kvällssolen även när 
solen inte står allra högst på himlen. Där kan man bygga upp en grillplats av stenar liksom på 
stranden vid båthuset. Där byggde Inger och Anders Mellberg med familj en grillplats som har kunnat 
användas hela sommaren eftersom vattennivån fortsatt varit mycket lågt i Kallsjön. Ett par meter in 
finns en stam som vuxit i en vinklad form och kan användas som sittplats - platsen framför den har 
potential. Dessutom finns nu den plats på skogstomten (i ”rönnparken”) där vi eldade under 
arbetsdagarna. Där kan man ordna en grillplats om man vill ha lä, eller vara närmare husen.  
     
 
Det bästa av allt  
Vi har ett helt underbart gäng som sköter om det löpande i våra stugor och sophämtningen fungerar 
liksom stuguthyrningen. Dessutom har våra hyresgäster gjort olika insatser under året. När jag kom 
upp i september hade Einar Eriksson röjt hela ängen - och nu kunde ”slamtömmaren” komma fram 
till brunnen. Rabatten var rensad, gräsmattan klippt och mycket, mycket mera.  
 
 
Stort varmt tack till Sonja, Carina och PeO, Stein, Inger och Anders men också till Ingvor, Ann-
Christin och Lennart samt till Einar och alla andra hyresgäster!!!! 
 
 
Birgitta 
 

 
Huså i oktober 2006 

 
 

 
 
 

Denna första vinterhälsning kom från Börje Forsberg - Den första snön som kom i  
oktober var ymnig och skapade vackra vyer.  
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Boka in Släktmötet 3-5 augusti 2007 redan nu 
 

        
 
 
Vi planerar för fullt för Släktmötet 2007, ett Släktmötet med aktiviteter för ”alla åldrar”. Här är 
det fortfarande skönt att bada i början av augusti - vackert väder är beställt och att sällskapet blir 
trevligt, det vet vi. På Öland finns ett stort utbud av sevärdheter och platser där man ”kan bara vara”. 
Det vill säga det kan vara läge att planera in en längre vistelse här. Här finns fyrar, fornborgar, vackra 
lövängar och mossar (i en av dem hittade man 1959 den fantastiska guldskatten som man numera kan 
se i Guldrummet på Historiska museet), kvarnar, kyrkor, badstränder förstås, och Borgholm med 
Borgholms slott och Solliden liksom Ölands Stora Alvar - och mycket mer. 
 
Carl von Linnés jubileum 2007 (300 år sedan han föddes) kommer att firas även på Öland, eftersom 
han gjorde en resa till Öland och Gotland 1741.  
 
Vi har redan fått glädjande signaler om att några av våra amerikanska vänner kommer på besök då. 
 
 
Varmt välkomna önskar Planeringsgruppen för Öland 2007 - Lars Gummesson Sandreda, Braås, 
Nils Lalander & Maria Wiell Öland, Philip Lalander Kalmar samt Marie och Johanna Sundqvist 
Kalmar och Öland. 
 
 

 
     

För 50 kr plus frakt kan du nu få släktboken ”Gruvsmeden Jacob Mårtensson 
Lalander. Anor och ättlingar under 500 år” 

 
 
Köp, läs och inspireras, boken ger många aha-upplevelser! Den är därför en uppskattad present!  Vi 
som har den vet att den ofta ”kommer till användning”, att det ofta blir tillfällen att slå upp i den. 
Varje bok som du köper ger dessutom ett direkt tillskott till vår föreningskassa.  
 
VIKTIGT - vi har många böcker i lager, men dom tål inte att lagras FÖR länge. Passa på och köp 

nu medan dom fortfarande är fräscha, ingen fuktskada drabbat lagerlokalen etc.  
 

Det finns en kartong med släktböcker i ett skåp under kylen i köket i Fogdegården. 
 Självservering, använd inbetalningskort som finns där! 

 
Ring Jan Leijd på tel: 08 - 99 44 12 så får du besked om hur du enklast kan köpa boken! 
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 Svens egen berättelse                    
             Sven med två systrar - Britt Hahne och Gull Österlind 
 
Här fortsätter Sven Lalanders berättelse 
 
Internationell samkörning 
I Genève hade jag fått en god överblick av den internationella samkörningen i Europa. Det ledde till 
tanken att en utvidgad samkörning i Norden borde vara ekonomiskt fördelaktig. Genom Maija hade 
jag goda kontakter i Finland och jag tog år 1956 kontakt med det finska kraftföretaget Imatran Voima 
för diskussion om en samkörning mellan Finland och Sverige. Det visade sig att det fanns goda 
teknisk-ekonomiska förutsättningar för en samkörningsledning mellan norra Finland och Norrbotten, 
och ett avtal träffades 1958 om byggande av en 200 kV kraftledning mellan Petäjäskoski i Finland 
och Kalix i Norrbotten. Den visade sig snabbt ge gott ekonomiskt resultat. De goda erfarenheterna av 
Finlandsförbindelsen gav incitament till intimare kraftsamarbete även med Norge. Diskussioner med 
det statliga norska Vassdragsvesenet visade på stort intresse för byggande av nya samkörningsled-
ningar. Det resulterade dels i en 200 kV ledning mellan Rössåga i Nordtröndelag och Ajaure i Väster-
botten, dels en 380 kV ledning mellan Hassle i Osloområdet och Borgvik i Värmland. 
 
I förlängningen ledde detta till bildandet av fyra nordiska kommittéer inom samkörningsområdet, 
liksom förbättrade personliga relationerna mellan de nordiska experterna - men framför allt till 
bildandet av samarbetsorganisationen Nordel år 1963. Bildandet hade föregåtts av olika diskussioner 
inom Nordiska Rådet som redan under senare delen av 1950-talet väckt intresse för samarbete inom 
elområdet. Med stöd av Rådet bildades den nordiska Vattenkraftkommittén med representanter för 
kraftföretagen i Finland, Norge och Sverige. Uppgiften var att utarbeta en plan för utbyggnaden av 
vattenkraften i Torne och Kalix älvar. Ingen av de presenterade planerna realiserades, sedan den 
svenska riksdagen beslutat, att ingen av de två älvarna skulle exploateras för vattenkraftutbyggnad. 
Hösten 1959 rekommenderade dock Nordiska Rådet de nordiska länderna att utreda ett utvidgat 
samarbete beträffande produktion och utbyte av elkraft. Ett förslag till riktlinjer för samarbetsorganet 
utarbetades, där benämningen Nordel för första gången användes. Kraftföretagen i de övriga nordiska 
länderna visade, att det fanns ett betydande intresse för ett samarbetsorgan av Nordels typ, dock med 
viss tveksamhet från norskt håll. Inom Nordiska Rådet fortsatte diskussionen i nära kontakt med 
representanter för kraftföretagen och år 1962 framlades ett förslag att bilda ett sådant organ. 
Representanter för de stora kraftföretagen i Danmark, Finland, Norge och Sverige träffades för att 
diskutera förutsättningarna och förslag till riktlinjer presenterades såväl från finsk som från svensk 
sida. En mindre redaktionskommitté bildades, med mig som en av ledamöterna, som utarbetade 
definitiva riktlinjer för samarbetsorganet, som föreslogs få namnet Nordel. 
 
Till Nordels förste ordförande valdes norrmannen Carl Berner Blydt. Fyra ledamöter valdes från 
Sverige, jag var en av dem. Nordels första årsmöte hölls på Hafslund i Norge i oktober 1963. Det 
beslöts bl.a. att inrätta ett permanent Driftutskott. Jag valdes till ordförande i detta utskott under 
perioden 1963 - 66. Nordels första årsmöte har följts av liknande årsmöten varje år. De förlades till 
olika platser i de fem nordiska länderna (inkl. Island, som även var medlem av Nordel) och jag deltog 
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fram till och med årsmötet i Rönne på Bornholm 1982 då jag lämnade styrelsen. Jag fick i uppdrag att 
utarbeta en skrift om Nordel med anledning av dess 25 årsjubileum år 1988. Boken ”Nordel - 
Sammanslutning för nordiskt elkraftsamarbete” presenterades vid Nordels årsmöte i Oslo 1988 dit jag 
var inbjuden som gäst. 
 
I början av år 1960 visade mina förberedande kontakter med berörda kraftföretag, att det fanns 
intresse för en större utredning om förutsättningarna för en samkörning mellan de skandinaviska 
länderna och Västtyskland. Den s.k Konti-Skanutredningen tillsattes med mig som ordförande för att 
klarlägga förutsättningarna för en sådan samkörningsförbindelse. Utredningen visade att projektet var 
tekniskt och ekonomiskt genomförbart och det hela resulterade i ett avtal om byggande av en 
likströmsledning mellan Västsverige och Jylland. Ledningen togs i drift hösten 1965. 
 
Nya organisationer för Vattenfall 
Vid årsskiftet 1957/58 utsågs Folke Petri till ny Överdirektör och jag efterträdde honom som 
Driftdirektör, vilket innebar många nya och intressanta arbetsuppgifter, bl.a. som chef för 
Riksdriftbyrån inom Centrala Driftledningen, samt som ledamot i Stamlinjenämnden. 
 
En ny modern organisation för Vattenfall infördes den 1 januari 1962 efter en intern utredning och 
beslut av riksdagen. Företaget indelades i fem huvudavdelningar och en stabsavdelning. Jag blev chef 
för huvudavdelningen Drift och Förvaltning, vilket för mig innebar en revolutionerande förändring. 
Jag fick ansvaret för en central avdelning, samt för Vattenfalls samtliga regionala förvaltningar 
inklusive Trollhätte Kanalverk med sammanlagt väsentligt över 4 000 medarbetare. Kraftverks-
direktörerna, som tidigare varit direkt underställda GD, fick nu mig som sin närmaste chef. Jag 
decentraliserade beslutsfattandet och ordnade regelbundna förvaltningschefskonferenser för 
diskussion av viktiga frågor inom huvudavdelningen. För driftpersonalen arrangerades regelbundet 
driftkonferenser med erfarenhetsutbyte; den första i Vuollerim 1965. Den nya organisationen innebar 
att jag fick ansvar även för kraftförsäljningen. Jag arrangerade Vattenfalls första kunddag den 22 
mars 1962, då de större kunderna informerades om aktuella kraftförsäljningsfrågor. 
 
Styrelseuppdrag 
I samband med omorganisation 1962 utsågs jag till vice ordförande i Svenska Elverksföreningens 
styrelse. Denna post var av stor betydelse för mitt internationella engagemang via UNIPEDE. Jag 
valdes också till vice ordförande i Centrala Driftledningen. År 1966 valdes jag till vice ordförande i 
FERA, Föreningen för Elektricitetens Rationella Användning; 1964 blev jag styrelseordförande i 
Motala Ströms Kraft AB; 1974 styrelseordförande i Viskans Kraft AB; 1977 styrelseordförande i 
Gotlands Energi AB (GEAB) och 1980 styrelseordförande i Svenska Energidistributionsbolaget 
(SEAB). 
 
Samarbete med militären 
Kraftförsörjningen kunde bli mycket sårbar under krigsförhållanden. Redan år 1961 deltog jag i 
kurser där höga militärer och statstjänstemän fick en genomgång av hur samhället fungerar i fred 
samt av sannolika påfrestningar under krigsförhållanden. Totalförsvaret, där kraftförsörjningen hade 
en viktig roll, testade detta i omfattande försvarsövningar. 
 
Kraftstationsinvigningar och minneshögtider 
Under 1960- och 1970-talen var det vanligt, att nya kraftanläggningar invigdes mer eller mindre 
högtidligt och jag hade förmånen att delta i ett flertal invigningar, ibland tillsammans med Maija. Det 
var Stalons vattenkraftverk i Ångermanälven 1962; Porsi, Messaure och Laxede vattenkrsftstationer i 
Lule älv 1963; Vargforsen och Gallejaure vattenkraftstationer i Skellefteälven 1966; utbyggnaden av 
Stenungssunds ångkraftverk 1967; Seitevare vattenkraftstation i Lule älv 1968; likströmsstationen 
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Ygne på Gotland 1970; Gejmåns vattenkraftstation i Umeälven 1971; utbyggnaden av Trollhätte 
Kanal 1972; Ringhals kärnkraftverk 1973. Den 18 maj 1972 invigde Konungen de båda första 
aggregaten i Oskarshamns kärnkraftverk, dit även jag var inbjuden. 
 
Det har blivit vanligt att ihågkomma tillkomsten av bl.a. kraftanläggningar, när de uppnått en viss 
ålder och jag vill nämna några där jag deltog och som jag särskilt minns. 1965 var det 50 år sedan de 
första aggregaten i Älvkarleby kraftstation togs i drift; år 1975 var det 60 år sedan de första 
aggregaten i Porjus kraftverk togs i drift; 1975 firades 10-årsminnet av tillkomsten av KontiSkanför-
bindelsen i Aalborg; 1976 75-årsminnet av bildandet av Norska Elverksföreningen i Oslo och kraft-
företaget Motala Ströms Kraft AB, firade 75-årsminnet av sin tillkomst 1978. 1982 var det 100 år 
sedan elektriciteten introducerades i Sverige. Detta celebrerades av Viskans Kraft AB i Borås och 
Asea firade 100-årsminnet av sin tillkomst år 1983. 
 
1969 firade Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sitt 50-årsjubileum på Stadshuset, dit jag och Maija 
var inbjudna. Själv valdes jag in som ledamot av avdelning II i IVA den 30.9.1976. 
 
Mitt arbete har inneburit deltagande i olika officiella statliga utredningar, år 1968 utsågs jag till 
ordförande i den statliga utredningen ”Rörtransport av olja och gas”. Ett delbetänkande (Olja i rör) 
avlämnades 1970 och slutbetänkandet (Naturgas i Sverige) avlämnades 1972. Jag utsågs till ledamot 
av den s.k. ”Konsekvensutredningen” (Om vi avvecklar kärnkraften), som avlämnade sitt betänkande 
i 1979 inför folkomröstningen om kärnkraften 1980. Jag lämnade ett särskilt yttrande, där jag fram-
förde att ”de ekonomiska konsekvenserna av en avveckling blir betydligt svårare än utredningsmajo-
riteten angivit”. 
 
Sven Lalander tillhör Nils-grenen och du hittar honom på sidan 326 i Släktboken. 
 
Fortsättning följer i nästa nummer av ”några rader” 
 

 
Senaste nytt från Huså 

 

     
 
Huså herrgårdsförening fortsätter sitt arbete med att kunna bevara herrgården, och utveckla dess 
verksamhet. I sommar har föreningens styrelse hållit serveringen öppen under helgerna till glädje för 
alla tillfälliga besökare, men också för bybor. Dessutom ordnas olika evenemang i herrgården och 
den används även för olika kalas och bjudningar. Ett viktigt tillskott till föreningens ekonomi har 
kommit in genom gåvor i samband med begravningar. 
 
För närvarande arbetar man för fullt med att inreda av den ena flygeln till ett Gruvmuseum. Det ingår 
i det så kallade Gruvprojektet där man också förbättrar informationsskyltar och andra praktikaliteter 
längs stigen upp till gruvan och i dess närhet. 
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Information från styrelsen 
 
Året har varit ett mellanår när det gäller Släktmöten - styrelsen har arbetat med de frågor som 
aktualiserades i samband med Släktmötet 2005 och styrelsemötet i januari 2006. Fyra s k Styrelsebrev 
har hittills distribuerats under året. En planeringsgrupp har bildats för nästa års Släktmöte. Den har 
stark lokal anknytning i linje med tanken att sprida engagemanget i föreningen till olika delar av 
landet. Arbetet är i full gång i den gruppen för att ordna aktiviteter för ”alla åldrar”. 
 
Styrelsens arbete under året har haft fokus på stugorna i Huså, de har dels en viktig roll i föreningens 
historia och släktens ursprung, men utgör också en viktig del av föreningens ekonomi. Efterhand som 
vi betat av olika prioriteringar har nya behov framkommit, förutom den stora olösta frågan med 
vattenförsörjningen. Styrelsen kommer att arbeta vidare med detta för att kunna ge en ordentlig 
presentation och genomgång vid Släktmötet 2007 för diskussion och beslut.  
 
Under sommaren gjordes grävningar för att ordna problemet med vattenförsörjningen, det som man 
trodde var ett läckage på slangen, men det visade sig vara tre rostiga ventiler i marken. När detta var 
löst visade det sig att slangen mellan brunnen och pumpen låg klämd mellan två brunnsringar så att 
endast en smal springa funnits för vattnet. Brunnsringen är nu borttagen och ny slang dragen direkt 
till pumpen - som naturligtvis fått arbeta ordentligt för att få fram vatten och är utsliten. Den behöver 
alltså fortsatt fyllas på - med ännu tätare mellanrum. I samverkan med grannarna - och med full 
support från de ansvariga i Huså - har styrelsen tagit ett beslut att ansluta Fogdegårdens vatten och 
avlopp till Huså VA-förenings system. Med detta hoppas vi att många års diskussioner och temporära 
lösningar skall få en lösning. Grävning för detta kan ske när det är tjäle i marken - och oturligt nog 
kom den första och mycket rikliga snön redan i oktober och den ligger kvar. Så i dagsläget är det inte 
klart när grävningarna för att dra fram ledningar till Fogdegården kan ske.  
 
När det gäller föreningens ekonomi ligger utfallet i linje med årets budget. Styrelsen kommer att se 
över hyran för stugorna, som ligger på en alltför låg nivå med tanke på de fasta kostnader vi har, de 
reparationer som måste göras - och vad som är relevant att betala för den standard som vi har att 
erbjuda och förhoppningsvis kommer att kunna förbättra ytterligare. 
 
 
Som alltid - Välkomna att höra av er till oss i styrelsen! 
 
 
Ligger musikaliteten i generna hos Lalandersläkten?? 
 
 
Jag har med intresse läst om Eva, Philip och Rickard Lalanders musikaliska äventyr i nr 20 av ”några 
rader” och fick inspiration att berätta om fler musikaliska Lalanderättlingar. Själv är jag ingift men 
har i olika sammanhang råkat på musicerande Lalandersläktingar och jag tror att svaret på frågan i 
rubriken är ja - det ligger i generna.  
 
Den underbara sommaren 1959 jobbade jag som lillvärdinna på Lundsgården i Åre och träffade där 
min man Jan Leijd - kassör i föreningen och Släktbokens huvudredaktör. När jag berättade för Berta 
och Gösta Malmsten - ägarna till Lundsgården - att Jannes släktingar hette Nilsson och bodde i 
”Drolet” sa de att i den gården var man känd för sina konstnärliga anlag.  
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Jag beundrade min svärmor Greta - sid. 436 i släktboken - bl.a. för hennes konstnärliga ådra. Hon var 
en tusenkonstnär som förde dagbok och tecknade till, hon sydde min och hela släktens brudklän-
ningar plus fantastiska scenkläder till yngsta dottern Carina, hon gjorde miniatyrdockor till våra barn, 
vävde mattor och glödritade. Vi har fortfarande många teckningar och tavlor som hon glödritat kvar i 
vårt hem.  
 
Greta växte alltså upp i Åre tillsammans med syskonen Nils, Ivar, Olle, Hildur, Hjalmar och Pelle. 
Pappa Nicolaus - sid 432 i släktboken - köpte en orgelinsats från Åhléns och byggde in verket i någon 
slags möbel som han själv tillverkade. Den här orgeln användes flitigt och Greta lärde sig själv att 
spela på den och föredrog märkligt nog de svarta tangenterna. I stället för att, som vanligt folk, spela i 
C-dur och andra enklare tonarter så spelade hon helst i Fiss dur med 6 korsförtecken. Obegripligt, 
men hon hade ett fullständigt oantastligt sinne för harmonier. Hjalmar spelade dragspel, Nisse fiol 
och Ivar piano. Min Jan har sparat brev som Greta skrev till sin man Egon innan de gifte sig och hon 
flyttade ner till Stockholm. Här kommer några utdrag ur brevväxlingen. Det handlar om ett piano! 
 
”Åre våren 1937 
Käraste Egon! Jag ska tala om för dig att här händer stora ting. Igår - hände det - Ivar kom hem - blek 
av sinnesrörelse och lät bomben slå ner. Ja, en bomb var det - Du förstår vi har alltid önskat det - ett 
piano. Ivar har köpt ett begagnat för 350 kronor - på auktion förstår du! Gissa om vi är halvsnurriga 
av glädje - men nu blir det att inskränka på alla sätt - för vi har egentligen inte råd. Ny cykel får bli en 
annan gång, annars är min gamla tramphoj mycket illa åtgången. Men usch ja, den duger. 
 
Annandag Pingst1937 
Nej, detta är bedrövligt - han tänker visst aldrig sluta. Jag har väntat hela förmidda’n. Ivar han sitter 
halvnaken med extas målad i sitt anlete - fast spikad vid pianot ”Shoe Shine Boy Did I remember” - 
dundrar han med fanatisk energi. Han har rytmen i händerna - hela kroppen vajar förresten. Jag näns 
inte säga att han ska sluta, att jag vill sitta där. Han är tydligen i en annan värld, ser du. Farsan stämde 
pianot medan vi var borta ska du veta. Farsan kan allting han - nu är det riktigt skapligt och bättre kan 
det bli. 
 
Juni 1937 
Syrénerna blomma nu! Jag ser dem från fönstret där jag sitter - färgen på blommorna är så vacker. Jag 
ska tala om att det är sällsynt med syrénträd här i Åre. Alltså är vi malliga. Men nu ska du få höra 
något som jag tycker är nedrigt. Ivar och farsan har kasserat pianot - vi får nog inte behålla det. Billigt 
var det visserligen - men ett dåligt instrument är ju sämre än ingenting - det ”står inte i stämningen”. 
Och ett nytt piano får vi nog aldrig råd att köpa. Tråkigt är det i alla fall!  
På tal om musik: Du får inte glömma fiolen! Kom ihåg den.  
Din Greta” 
 
När Greta sen gifte sig med sin Egon och flyttade till Stockholm inköptes så småningom ett piano och 
de fyra barnen Janne, Kerstin, Inga och Carina växte upp med musik. När jag på hösten 1959 kom 
tillbaka till Stockholm efter sommaren i Åre fortsatte Janne och jag att träffas och så småningom blev 
jag hembjuden till familjen Leijd. Flickvännen skulle väl inspekteras. Efter middagen blev det musik. 
Mamma Greta spelade piano, pappa Egon fiol och luta och systrarna satte igång en sångkonsert med 
olika populära melodier. Jag minns särskilt ”Sail along Silvery Moon”. Jag var inte alls van vid så här 
mycket musik och blev inte så lite imponerad. 
 
Jan Leijd - Föreningen Lalandersläktens kassör  
När Janne var 17 år - 1957 - köpte han en trumpet för 147 kronor på SPAK. Pengarna hade han tjänat 
som tidningsförsäljare på tåg. För att inte störa familjen stängde han in sig i husets tvättstuga och 
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började spela. Noter vet han fortfarande inte hur man läser. Inlärningsmetoden var enkel - att lyssna 
och härma. Janne blev särskilt imponerad av Louis Armstrongs trumpetspel och ”Ludde” har förblivit 
den stora idolen. Den här tiden på 50-talet poppade det upp ett stort antal dixielandgrupper i 
Stockholm. Ungdomarna gick på skoldanser, på Nalen och på Gazell Club. I Jannes skola, Enskede 
Läroverk, hade några ynglingar bildat ett band - Gustens Svänggäng - och där behövdes en 
trumpetare. Janne tillfrågades och var inte nödbedd. Svänggänget hade mycket roligt, spelade på 
skoldanser och jazztävlingar - som de dock aldrig vann. Efter studenten skingrades gossarna åt alla 
olika håll till studier och skilda yrken, de gifte sig och skaffade barn. Janne hade blivit sjöofficer och 
det hände att han blåste tapton ibland på marinens båtar och vid andra högtidliga tillfällen. I slutet av 
1960-talet blev några medlemmar i bandet spelsugna igen, man tog kontakt med varandra och började 
repetera regelbundet varje söndagskväll. Det blev engagemang på fester, jazzklubbar, festivaler och 
liknande. För pengarna som intjänades reste gänget ut i världen och vi orkesterfruar fick följa med. 
Nästa år firar Gustengänget 50-årsjubileum och det ska firas. Jans musikvänner har blivit vänner för 
livet - även för mig. 
 

 
 

Gustens Svänggäng 
 

Jannes trumpetspel blev mer och mer uppskattat och han var Svänggängets klarast lysande stjärna. 
Han engagerades av andra orkestrar och spelade några år tillsammans med delar av Kustbandet i 
Bents Blue Rhythm Band, i Good Time Jazz Band och i Blommans Dixielandband. Om ni som läser 
detta bor på Söder och gillar dixielandmusik så rekommenderas ett besök på Restaurang Louis i 
Söderhallarna där Blommans och Gustens fortfarande spelar då och då. År 1995 fick Janne den fina 
utmärkelsen Louis Armstrongstipendiet - en värdig pristagare tyckte alla. Man kan hitta mer 
information om Gustens Svänggäng på nätet: http://hem.passagen.se/gustens1. CD-skivor finns också 
att köpa om någon är intresserad.  
 
De senaste åren har Janne tyvärr inte kunnat spela på sin trumpet - en lungsjukdom har gjort att 
lungorna inte har tillräckligt med luft. Det är många som sörjer över det - inte minst Janne själv.  
 
Kerstin Leijd - syster nr 1 - Suppleant i Föreningen Lalandersläktens styrelse 
Kerstin har ärvt både den konstnärliga och den musikaliska ådran. Om hon önskat hade hon kunnat 
livnära sig som tecknare och illustratör - det är jag säker på - men hon blev istället sjuksköterska. 
Kerstin klinkade på pianot hemma i Älvsjö lite då och då. Hon började spela dragspel 1970 när hon 
gått med i FNL-grupperna och lärde sig spela ”Befria Södern” och andra käcka kampsånger. Hon har 
ofta varit den som skött underhållningen med sång och musik på familjens och goda vänners fester. 
När Kerstin fyllde 50 år fick hon av maken Göran en nyckelharpa som hon nu lärt sig spela på. Hon 
spelar med i Slagsta Gille, ett mycket livaktigt folkdans- och folkmusikgille. Kerstin säger själv att 
hon är lycklig över att hon ärvt en del av sin mors sinne för harmonier och hon spelar helst 2a eller 
3e-stämmor i spelmansgillet.  
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              Kerstin Leijd spelar nyckelharpa i  Janne Leijd i sin krafts dagar 
              Fogdegården vid Släktmötet 2005 
 
Inga Leijd - syster nr 2 
Inga lärde sig tidigt själv att spela piano och sjöng och spelade för sina egna döttrar när de växte upp. 
Pappa Egon tyckte hon skulle lära sig spela fiol och hon tog lektioner under skoltiden men det blev 
inte mer. Inga har också en poetisk ådra och har alltid varit den som skrivit uppskattade sånger till 
födelsedags- och firmafester. Sent ska vi glömma visan till syster Kerstin när hon fyllde 60. 
 
Carina Leijd - syster nr 3 
Carina är yngst av syskonen Leijd - sladdbarn - och visade redan vid mycket tidig ålder en ovanlig 
musikalitet. Julen 1953 hade pappa Egon lånat hem en trådbandspelare från sitt arbete och gjorde en 
unik inspelning med hela familjen. Inspelningen har förts över till plastband och det händer att vi 
lyssnar på den vid högtidliga familjesammankomster. Carina var bara 1 år och 11 månader men 
sjunger på bandet helt rent flera barnvisor men också andrastämman till ”Helan Går” utan en falsk 
ton. Hon kunde snart alla sånger i folkskolans ”Nu ska´ vi sjunga” utantill. Carina var med i 
skolkören och tog sånglektioner under stor del av skoltiden. När hon var 14-15 år blev hon medlem i 
ett tjejband som hette Sunny Girls. De spelade bl.a. på en restaurang som hette Griggs.   
 

         
                    
                     Illustration Kerstin Leijd                          Carina Leijd 

 
1968, när Carina bara var 16 år, fick Sunny Girls engagemang på hotell i Mexiko City och där 
stannade bandet ett helt år. Det var Carina som stod för större delen av musikarrangemangen. Hon 
spelade själv gitarr och sjöng. Sunny Girls hann också med turnéer till Las Vegas och till Spanien.  
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1971 upphörde Sunny Girls men 1975 träffar Carina en av tjejerna från bandet. Nu bildar de Las 
Mamitas som snabbt blev mycket populära med sin latinamerikanska repertoar. Bandet spelade 
tillsammans med en dansgrupp på nästan alla evenemang med latinamerikanska förtecken i 
Stockholm under en intensiv period i början av 1980-talet. Man uppträdde på privata fester, på 
spansktalande ambassader, festivaler och utställningar bl.a. Frida Kahlo-utställningen på Liljevalchs.  
 
Enligt min mening är Carina ändå bäst när hon sjunger jazz. Hon har en härligt mörk, lite hes 
stämma. Under flera år var hon sångerska i jazzbandet Hot Frogs som också spelade in en LP-skiva - 
”Hot Frogs and Friends Featuring Carina Leijd”. I mitten på 80-talet jobbade Carina på ABF som 
körledare. Hon hade vid ett tillfälle hand om 15 körer i veckan! Nu sjunger hon ofta med ett band 
som heter Excentric Jazz Band och de har spelat in en cd-skiva. 
 
Helena och Magnus - dotter och son 
Jan och jag har två barn som båda gått i Adolf Fredriks musikskola. När vi döpte Helena tänkte vi 
inte på att det var ett släktnamn. Helenas farmorsfarmorsmor är alltså Helenagrenens anmoder.   
 
Helena är journalistutbildad och arbetar på frilansbasis. Hennes stora intresse är poesi och hon skriver 
själv dikter som blivit publicerade i olika tidskrifter. För sitt diktande fick hon år 2001 Handelsan-
ställdas Förbunds Kulturstipendium och år 2004 blev hon inbjuden av Serbiska Författarförbundet till 
Belgrad där hon läste sina dikter som då simultantolkades till serbokroatiska. Helena är också 
redaktör för IT-skriften ”Den lyriska fabriken” och Romantiska Förbudets tidskrift ”Aurora”. Helena 
sjunger i kör och spelar piano. 
 
En gång när Magnus gick i vanliga småskolan kom han hem med en lapp med texten: ”Er son har 
befunnits vara musikalisk och vi önskar att han prövar in till Stockholms Gosskör”. Det var 
musikexperter som testat samtliga gossar i klassen. Vi föräldrar blev mycket förvånade eftersom 
Magnus aldrig visat tecken på musikalitet. Magnus har tyvärr inte visat något intresse för musiken 
trots denna uppmuntran och våra tappra försök med musikskola och trumpetlektioner. Men - som 
tidigare sagts - så tror jag det ligger i generna. Magnus blev istället geolog. Hans intresse för 
mineraler började vid mycket tidig ålder just på slagghögarna vid Fröå och Huså gruvor. Han arbetar 
nu hos Lundin Mining med prospektering och har under flera år jobbat vid Storlidens koppargruva. 
Cirkeln blev på så sätt sluten - från anfädernas koppargruva till nutidens koppargruvor. Magnus hade 
kanske valt ett helt annat yrke om vi inte tillbringat somrarna uppe vid Huså. 
 
Jag hoppas nu att andra Lalandersläktingar kan fortsätta den här serien om musikaliteten i släkten. 
Kanske finns det andra talanger eller släktdrag? Meningen med ”några rader” är ju att vi alla ska ge 
våra bidrag. Tidningen blir mer levande om vi berättar om oss själva, kommer med inlägg och 
förslag. Varför inte ha ett stående inslag med en insändarsida där alla får komma med synpunkter på 
tidningens innehåll, diskutera ett speciellt ämne, söka kontakt med nya släktingar o.s.v. 
 
I det allra första numret av ”några rader” ställde Nils Lalander frågan: ”Släktdrag finns de? Vad tror 
du själv? - Det finns 2000 Lalanderättlingar och det kan tyckas  rubbat att kasta ut frågan om 
gemensamma släktdrag. Det genomgående draget hos släktingarna var hygglighet, inte göra mycket 
väsen av sig, duglighet - och mycket humor. ” 
 
Margareta Leijd 
 
Margareta tillhör Helena-grenen och du hittar henne på sidan 436 i Släktboken 
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Ett släktdrag är kanske att vi lever länge … 
 
När ni läser Supplementet så kan ni se att några av våra ”ålderspersoner” har lämnat oss. 
 
Den som blev äldst är Beda Rahm, född Silver, som avled i mars i år. Hon skulle ha fyllt 103 år nu i 
december. Beda föddes i Slandrom på Frösön och strax därefter flyttade familjen till Stackris. Hennes 
mor Brita Olivia dog när Beda var 6 år gammal, och hon bodde då med sin far och 7 syskon (den 
yngsta knappt 3 år) i ett soldattorp. En syster hade dött något år innan. Pappa August gifte om sig ett 
par år senare och de fick en syster till. De gick i skola i en annan by, vilket innebar många kämpiga år 
- bara att ta sig dit till fots i regn och snö. Beda gifte sig 1931 med Ville Rahm och deras gård låg i 
Räcksjön, där de hade många smågrisar, kor och hästar. Senare köpte de ytterligare en gård i Stackris, 
där var det större jordbruket (35 ha), och Beda cyklade emellan för att mjölka, för att nämna något av 
allt slit det innebar att ha gård på den tiden. På gården fanns under ”alla år” många ogifta kvinnor 
som blivit gravida och behövde en ”fristad”, samt barn som behövde ett fosterhem. Kvinnorna behöll 
ofta sin tjänst och stannade kvar på gården efter att de fött sina barn. Familjen har under åren haft 
fortsatt kontakt med barnen och mammorna och har så än idag. Beda bodde hemma på gården i 
Räcksjön så länge det var möjligt, gården i Stackris behöll hon en kort tid efter sin mans död. Under 
de senaste 10-tal åren har Beda bott hos sonen Kjell och hans sambo Gudrun Axelsson i Sveg, men 
när det var sommar så var det bara Räcksjön som gällde. De senaste åren blev det dock bara Sveg. 
Beda var enormt pigg och höll reda på släktingar och vänner in i det sista. Som man kan se i 
släktboken så blev flertalet av hennes syskon också mycket gamla, ingen som Beda, men Albert blev 
dryga 99 år.  
 
Beda Rahm tillhör Nils-grenen och du hittar henne på sidan 306 i Släktboken 
 

                             
                                     Foto: Jacob Lalander 

           Beda Rahm                   Steve Maxim, John Shold, Gladys Maxim, Kenneth Shold 
 
John Orville Shold avled i juli i år 96 år gammal. John som är född i Poulsbo WA, är sonson till 
Märet Jacobsdotter och hennes man Johan Gunnarsson Sköld som fick tre barn i Åre innan flytten till 
USA. Soldatnamnet Sköld fick Johan som ung anställd i armén, han hade hand om kungens hästar - 
och var alltså ett bra skydd. På våren 1889 utvandrade Johan till Amerika och där köpte han mark i 
Poulsbo. Namnet Sköld ändrades då till Shold. Skol-Märit med sönerna George och Jacob och dottern 
Amanda kunde resa över 1892 och det blev början till Shold-släkten i USA. John Shold är äldste son 
till George. Som vi kunde läsa efter Släktmötet i Port Hadlock (några rader nr 17) så har Johns hus 
alltid varit ett öppet och gästvänligt hus. Såväl släktingar som vänner och bekanta kom ofta dit för en 
pratstund. John har varit fiskare, han hade en stor båt med vilken han oftast gick upp mot Alaska 
mellan Vancouver Island och fastlandet i Canada. Hans broder Walter var ofta med och de fiskade 
huvudsakligen lax.  
 
John Shold tillhör Jacobs-grenen och du hittar honom på sidan 193 i Släktboken. 
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Anna Hägglöf som växte upp i Berge, Kall, avled i juli i år 88 år gammal. Tack vare Annas trevliga 
berättelser vet vi mycket om livet i Berge under olika generationer. Annas föräldrar, Gustav och 
Agnes Lalander, hade åtta barn - fyra pojkar och fyra flickor. Anna, Berta och Jenny, de tre yngsta 
systrarna, har haft mycket trevligt genom åren. Efter arbete på olika platser i Jämtland reste Anna till 
Stockholm för att hitta sin försörjning och där träffade hon John Hägglöf och blev kvar. Hon arbetade 
inom vården större delen av sitt liv, sång och musik var också en viktig ingrediens. Efter Johns död 
bodde Anna själv i lägenheten i Skärholmen och de sista åren vårdades hon på Vårbergs vårdhem. 
Anna och John hade inga barn, och de valde att testamentera sina ägodelar till Frälsningsarmén och 
Cancerfonden. 
 
Anna Hägglöf tillhör Olof-grenen och du hittar henne på sidan 451 i Släktboken. 
 
 

 
 

Medlemsavgift i Släktföreningen 
 
 
Med det här numret bifogas ett inbetalningskort för medlemsavgiften 2007. De som glömt betala 
medlemsavgiften för 2006 ombedes att även göra detta. Föreningen behöver din medlemsavgift - 
TACK!  
 
Titta på adressetiketten på baksidan av tidningen! Där finns en bokstavskod i kanten. 
Om bokstaven är ”o” har du betalat för 2006.  
Om bokstaven är ”p” är det betalt även för 2007. 
Om bokstaven är ”n” betalade du senast för år 2005. 
 
Det har visat sig att det är svårt att hålla reda på vilket år man betalat medlemsavgift för. Därför 
försöker vi från och med detta nummer att vara konsekventa och skicka inbetalningsavin för 
kommande år med höstnumret. Då kommer påminnelseavierna med vårnumret - förhoppningsvis ett 
fåtal. Det fördyrar utskicket att be tryckeriet blada in avier, varför vi hoppas att alla hjälp föreningen 
och betalar direkt. 
 
Betala med avin eller direkt via din Internetbank. Glöm inte att ange ditt/era namn och summan! 
Gåvor för upprustning av husen i Huså är varmt välkomna! Om bokstavskoden på etiketten inte 
stämmer för din del, kontakta då mig via telefon eller e-mail - tack! Information finns i Adresslistan. 
 
Avgiften är 100 kr för enskild medlem, 150 kr för familj. Avgiften för yngre medlemmar, dvs för dig 
som ännu inte fyllt 25 år, är 30 kr. Vi hoppas naturligtvis att även ni som flyttar hemifrån vill bli 
medlemmar - och att alla medlemmar försöker värva nya! 
 
 

Avgiften betalas in på föreningens postgirokonto 16 63 36 - 8. 
 
Jan Leijd - Kassör 
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Jan Lundberg - föreningens revisor 
 
 
Jan Lundberg är född och uppvuxen i Stockholm och har blivit den delen av Sverige trogen genom 
alla år. Han bor sedan 1974 på Lidingö och sedan 1986 också på Fågelbro, Värmdö. Han trivs med 
livet och kallar sig numera för semipensionär. Inte heller när det gällde skolgången behövde Jan 
lämna kända marker. De tre skolorna Gärdets folkskola, Östra Real och KTH låg alla inom någon 
kilometer från hemmet. Efter studierna till civilingenjör inom mekanik och industriell ekonomi och 
administration började Jan på Salén & Wicander inom Salénkoncernen, där han var verksam under 
åren 1972-1985. Där arbetade han huvudsakligen med affärsutveckling, var involverad i nya projekt. 
De senaste dryga tjugo åren har Jan haft egen verksamhet med huvudinriktning på rekonstruktioner 
av olika företag. Han arbetar ibland tillsammans med andra investerare och efter att ha utvecklat 
företagen kan det innebära såväl försäljning av företaget som att man behåller det och driver det 
vidare. Det har inneburit insyn och kraftsamling inom många olika och intressanta företag. Ibland har 
utgången varit mer lyckad, ibland mindre. Numera har han duktiga anställda som sköter de 
verksamheter som är kvar och Jan arbetar mest från en styrelsenivå 
 
Jan är gift med Iana, som varit lågstadielärare på Rudbodaskolan på Lidingö till för några år sedan. 
De har två barn Jonas 33 år och Jessica 31 år. Jonas är gift med Åsa, född Troberg, och de har 
sönerna Felix 3 år och Fred 1 år. Åsa har sedan tidigare döttrarna Vera 9 år och Kajsa 8 år. Jessica 
heter numera Hesselman i efternamn. Hon är gift med David och de har sönerna Ludvig (Ludde) 4 år 
och Victor 1 år. 
 
På fritiden ägnar han sig åt golf och skidåkning, det senare mest utför. Skidintresset har medfört 
många resor till Alperna och nu har familjen en våning i Verbier där de tillbringar många veckor, 
framför allt på vintern. Jan minns att han var i Östersund och på Frösön när han var ung; så han har 
också åkt i Frösöbacken som många av oss andra. Den var något bättre än de backar han först fick 
pröva på i Stockholm. Golfen började Jan med i början av 1980-talet, först på Wärmdö Golf & 
Country Club och nu också på Fågelbro Golf & Country Club där Jan för närvarande är ordförande.  
 

 
 

David, Iana med Victor i famn, Jan, Åsa med Felix i famn, framför Åsa står Vera och Kajsa,  
Jonas med Fred i famn samt Jessica med Ludde i famn. 

 
 
När ni läser detta har Jan och hans familj nyligen kommit hem ifrån Thailand där de firat Jans 60-
årsdag. Som ni ser av bilden så hade de en härlig resa. Stort GRATTIS från oss alla så här i efterskott. 
 
 
Jan tillhör Nils-grenen och du hittar honom på sidan 320 i Släktboken 
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Släkt i förskingringen 
 
 
Nu har jag hittat släkten i Kanada! För några månader sedan blev jag kontaktad av en kanadensisk 
släktforskare som ville ha hjälp med sin jämtlandssläkt. Det fick hon. Samtidigt frågade jag om hon 
kunde hjälpa mig med något. I flera år har jag försökt spåra min morfars systrar som emigrerade för 
över 100 år sedan. Min mor berättade att de fick brev från kusiner med adressen ”Foam Lake, Sask, 
Kanada” (svenskt uttal med jämtländsk brytning”). De som skrev var barn till Helena Nilsdotter, 
tabell H 35. 
 
Jag frågade min släktforskarkollega hur man hittar folk i Kanada och gav henne mina ingångsvärden. 
Efter ett par veckor fick jag svar: ”Jag har en bekant som har en bekant som bor i Foam Lake, och 
han känner Emil Wallen. Här har du adress, telefonnummer och e-postadress till Emils son”. Bingo! 
Jag ringde upp min nyfunna syssling, farmaren Emil i Foam Lake. Så skickade jag ett ”mejl till Emils 
son Darcy och till Emils halvbror Bill och bad om kompletteringar till deras släkttabeller. Det visade 
sig att jag tog kontakt mitt i vårsådden och mängder av kalvande kor, så det tog tid innan det blev 
resultat. Men nu är det klart! 
 
Tabell H 35 och H 36 ska ersättas av de tabeller som följer här: 
 
 

Tabell 35 
Nilsdotter, Helena. Född 1861-07-23 i Åre. Död 1943-12-30 i Foam Lake, Sask, Kanada . Hon hade 
gikt på äldre dagar och dålig syn, och fick tre slaganfall innan hon dog.  
Far: Nilsson, Nils. Torpare och snickare i "Drolet", Åre. Född 1837-12-22 i Totten nr 1, Åre. Död i 
astma 1891-12-23 i Åre.  
Mor: Nilsdotter, Ingeborg. Född 1837-03-29 i Björnänge nr 3, Åre. Död 1923-09-14 i Åre.  
 
Gift 1888-07-01 med Wallén, Petter Petrusson. Född 1860-01-09 i Wallan, Åre. Emigrerade till 
Amerika 1904. Bodde först i Minneapolis, Minnesota ca 2 år. Flyttade sedan till nybyggarsamhället 
Foam Lake, Sask, Kanada. Farmare där. Död 1940-11-10. 
 
Barn: 
Wallen, Kristina. Född 1889-07-06 i Åre. Död 1889-07-15 i Åre.  
Wallen, Anna Kristina. Född 1890-10-04 i Åre. Död 1890-12-11 i Åre. 
Wallén, Nils Pettersson. Född 1892-03-24 i Åre. Död 1979-08-26 i Foam Lake, Sask, Kanada. Se 
tabell 36a 
Wallen, Signe Kristina. Född 1895-12-27. Död 1983-02-26 i USA  
Bodde i Winnipeg Manitoba 1948. Flyttade till USA (Minnesota) och arbetade inom vården.  
Wallen, Helen Ingeborg. Född 1905-03-02 i Minneapolis, MN, USA. Död 2001-07-05 i Minneapolis, 
MN, USA Se tabell 35b.  
 

Tabell 35b (generation 1) (Från Tabell 35) 
Wallen, Helen Ingeborg. Född 1905-03-02 i Minneapolis, MN, USA. Död 2001-07-05 i Minneapolis, 
MN, USA Bodde i Dunlop, Sasc, Kanada 1944. 1959 bosatt i Marine on St Croix, Minnesota. Odlade 
chinchillas i en pälsfarm.  
 
Gift 1948-06-05 med. Peterson, Martin A. Optiker. Född 1887-04-25 i Indiana, USA Död 1969-08-
18. 
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Tabell 36a (generation 1) (Från Tabell 35) 

Wallén, Nils Pettersson. Farmare i Saskatchevan, Kanada. Född 1892-03-24 i Åre Död 1979-08-26 i 
Foam Lake, Sask, Kanada. Frånskild omkring 1940. Omgift.  
 
Gift 1:o 1929-01-07 med. Stephanson, Sigrun. Född 1908-10-15.  Död 1991-09-23 i Flin Flon, 
Manitoba, Kanada  
Barn: 
Wallén, Emil Oliver Conrad. Född 1932-02-09 . Se tabell 36 aa 
Wallén, Marion Hilda Helena. Född 1933-12-14. Död 1959-04-18 i Flin Flon, Manitoba, Kanada Se 
tabell 36ab 
 
Gift 2:o 1946-02-08 med. Knapp, Bertha Ester. Född 1902-05-18 i Webster, S D, USA Död 1981-10-
18 i Foam Lake, Sask, Kanada.  
Barn: 
Wallen, William (Bill) Nelson Peter. Bilmekaniker, teletekniker. Född 1946-06-17 Bosatt i Weyburn, 
Sask. Gift en kort period på 1970-talat. Inga barn.  
 

Tabell 36aa (generation 2) (Från Tabell 36a) 
Wallén, Emil Oliver Conrad. Född 1932-02-09.  
Gift 1939-09-16 med. Johnson, Carole. Född 1939-09-16  
Barn: 
Wallen, Darcy Everett. Född 1965-04-11  Se tabell 36aaa 
Wallen, Kevin Dale. Född 1968-03-20. Gift med en japanska 1995 och frånskild 2001. Flyttade till 
Tokyo 1989 och bor kvar där.  
Wallen, Trudy Dawn. Född 1969-11-30. Se tabell 36aab 
 

Tabell 36aaa (generation 3) (Från Tabell 36aa) 
Wallen, Darcy Everett. Född 1965-04-11 Har en farm i Foam Lake i närheten av sin far, i Margo, 
Sask.  
Gift 1986-12-16 med. Bottcher, Brendalyn. Född 1964-05-22  
Barn: 
Wallen, Brandon Everett. Född 1991-06-13.  Sköt sin första vitsvanshjort 14 år gammal.  
Wallen, Kaylyn Dawn. Född 1993-03-24.  
 

Tabell 36aab (generation 3) (Från Tabell 36aa) 
Wallen, Trudy Dawn. Född 1969-11-30. Frånskild 1999. Bor i Regina, Sask och arbetar i ett 
försäkringsfbolag.  
Gift 1:o 1992-06-27 med. Chobot, Kelvin. Född 1967-12-15  
Gift 2:o 2000-08-18 med Whipplier, Brett. Född 1974-03-02  
Inga barn. 
 

Tabell 36ab (generation 2) (Från Tabell36a) 
Wallén, Marion Hilda Helena. Född 1933-12-14. Död 1959-04-18 i Flin Flon, Manitoba, Kanada.  
Gift 1954-07-18 med Harris, Arthur.  
Inga barn 
 
 
Jan Leijd 
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Hemsidan - www.lalander.org 
 
 
På hemsidan finns information om:  
 
1.   Nyheter - där läggs all aktuell information ut. Aktuellt för den närmaste tiden blir information  
      om Släktmötet 2007. Håll utkik! 
2.   Styrelsen - där finns information om styrelsen (som inkluderar de olika förtroendekvinnorna och  
      -männen) och Valberedning. 
3.   Styrelsens verksamhet - här finns information om styrelsens arbete och vilka beslut som fattats. 
4.   Våra stugor - där finns en beskrivning över våra stugor, vem som ansvarar för uthyrningen, vilka  
      veckor som stugorna är uthyrda och vad som gäller vid uthyrning.  
5.   några rader - äldre nummer läggs ut på hemsidan, där kan man se tidningen med bilderna i färg -  
      och skriva ut om man så önskar. 
6.   Släktföreningsmöten - information om några av de möten som hållits genom åren och det nästa. 
7.   Släktboken samt Ändringar och uppdateringar av Släktboken - Gå gärna in där och se om du  
      hittar fler korrigeringar som behöver göras - TACK. 
8.   Släkter i västra Jämtland - en sammanställning som innehåller ca 10 000 personer med rötter i  
      västra Jämtland  
9.   Förteckning över Släktföreningens publikationer 
10. Engelsk version - den delen skulle vi vilja utveckla. Bidra gärna med översättningar. 
  
På hemsidan finns vackra bilder från Huså med omnejd, men också en mer beskrivande artikel  
om Huså. Vi måste alla hjälpas åt att locka folk till Huså - och Åre!  
 
 
Välkommen att besöka hemsidan - och att ge ditt bidrag, liksom att hålla hemsidan uppdaterad!  
 
 

 
 
Lappkapell i Jämtland 
 
Här kommer ett bidrag till utflyktsmål i Huså med omnejd. Kapellen är mycket sevärda och eftersom 
de ligger i fjällvärlden är ett besök där naturligtvis sammankopplat med underbara naturupplevelser.  
 
Bakgrund 
I en artikel av Börje Rosén ”Lappkapellen i Jämtland” från Jämten 1969 kan man bland annat läsa att 
religionsvården bland samerna i Jämtland och Härjedalen började organiseras under 1700-talet och att 
ett ämbetsverk inrättades 1739. Det var Kongl. Direktionen över Ecklesiastikverket i lappmarken, 
vilket skulle ombesörja lapparnas själavård och undervisning - och man grundade skolor för den 
samiska ungdomen. Lärarna var prästvigda och de förrättade även gudstjänst i församlingskyrkan. 
Från 1740-talet fanns även kateketer, kringvandrande lärare, som undervisade barnen i läsning och 
kristendom. 
 
År 1746 bildades ett särskilt pastorat för Jämtlands lappmark med pastor lapponum som skolmästare. 
Detta stora pastorat delades efter en tid och komministern i Undersåker fick hand om vården av 
lapparna i Åre, Kall, Offerdal och tidvis Undersåker. Under vintern kunde samerna bevista högmäs-
san i församlingskyrkan, men detta var i allmänhet omöjligt sommartid, då de vistades i fjällen.  
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  Handöls kapell (Bild från Ånnsjöbygdens hemsida) 
 
 
Handöls kapell  
Lapprästen magister Lars Erik Festin lyckades år 1794 utverka domkapitlets tillstånd till ”den sökte 
Inrättningen af Bönehus och Begrafningsplats wid Handöl”. När Handöls kapell kunde tas i bruk 
1804 var det Jämtlands första lappkapell. Den formella invigningen av kapellet tycks ha skett ett par 
år senare, den 31 juli 1806. 
  
Handöls by bestod av tre gårdar på den här tiden, men kapellet byggdes främst för samerna i Åre och 
Undersåkers fjällsocknar, de hade sin renskötsel i Sylarnaområdet. Byggkostnaderna fördelades så, 
att Handöls och Bunnerswikens byamän svarade för väggar, golv och tak, medan lapparna bekostade 
dörr, fönster och övrig inredning. Det lilla kapellet som rymmer lite drygt 50 personer är inrett med 
inventarier från Frösö gamla medeltidskyrka. Därifrån kommer predikstol, altarskåp och altarring 
samt några mindre föremål. I kapellet bevaras också en gravsten av täljsten med inskriptionen: "Anno 
1719 den 20 jan begrofs här 600 menniskor". Graven återupptäcktes 1889 av bonden Henrik 
Olausson som då fann tavlan i sin åker. Där finns nu ett monument rest 1911 till minne av karolinerna 
och där Släktmötet 1997 gjorde ett pampigt besök med musik och blomprydande, kombinerat med 
minnesgudstjänst i kapellet.  
 
Kapellet restaurerades nödtorftigt 1891 med hjälp av frivilliga bidrag av turister, men främst genom 
stora uppoffringar från byns sida. Det har sedan restaurerats såväl 1914 som 1946. Vid den senare 
restaureringen tillkom ett nytt vapenhus och klockstolen byggdes. När lappförsamlingen upplöstes 
togs kapellet över av Åre församling. 
 

 
 

Lars Lalander vid Släktmötets besök i Handöl 1997        Foto: Maria Wiell 
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Vallbo kapell  
 

      
     

               Foto: Birgitta Nordenman 
 
På kyrkväggens utsida kan man läsa: ”Kom här in, du herrans wälsignade: Hvi står du här ute.”  
 
När renbetesmarkerna i mitten av 1800-talet förlades till Undersåkers fjällområden blev det för långt 
för samerna att ta sig till Handöls lappkapell. Då lovade Kerstin Ersdotter i Vallbo att skänka mark 
till en ny kyrka och kyrkogård. Den nya byggnaden skulle stå klar till augustimässan år 1863. Kerstin 
Ersdotter var även entreprenören för kyrkobygget och iordningställandet av kyrkogården. Predik-
stolen, gjord 1756 av Jonas Granberg, kommer från Mörsils gamla kyrka och delar av altaret från 
Undersåkers kyrka.  
 
På 1860-talet, då Vallbo kapell var nybyggt, arrangerades två mässor varje år. Den ena hölls alltid 
den andra söndagen i augusti. Då var det präst på plats och det var någonting extra. ”Dessa helger 
kallades för prästhelger och man talade då allmänt om tiden före eller efter prästhelgen”, skriver 
Patrik Wallmark tidigare kyrkoherde i Undersåker i ett informationsblad om Vallbo kapell. Präst-
helgerna blev senare lappmässor och hit kom samer och ortsbor. Än i dag håller Undersåkers försam-
ling gudstjänst andra söndagen i augusti. ”Det är tradition sedan långt tillbaka och den håller vi på” 
säger Ann-Charlott Hansson-Borgström. I kapellet hålls bland annat samiska gudstjänster och 
konfirmation. Kapellet restaurerades 1942.  
 
 
Lappkungen 
 

     
 
                              Foto: Nils Thomasson Minnestavla i Vallbo över Lappkungen  Foto: Birgitta Nordenman 
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Jon Jonsson Holm (1839-1909), Lill-Jo kallad, är mest känd som Lappkungen från Vallbo. Namnet 
Lappkungen lär han ha fått av de rallare som 1880 byggde järnvägen mellan Östersund och Storlien. 
Han hade nämligen skaffat sig en stor renhjord, och utan att vara same var han en av Jämtlands 
största renägare. Han var son till Kerstin Ersdotter, hon som skänkte marken till kapellet. Hon var 
mera känd som ”Movalls-Kirsti” och var en viljestark och handfast kvinna som gjorde Vallbo till 
handelsplats och knutpunkt för samer, fast boende och resenärer i västra Jämtland och Härjedalen. 
Hon fostrade sin son till en kunnig hantverkare och handelsman. Drängen Stor Jo bidrog också till att 
Lill-Jos utveckling till byggmästare, instrumentmakare, spelman, affärsman, smed, fotograf och 
jägare. I ungdomen spelade han för, och många gånger också tillsammans med, den skicklige Lapp-
Nils. Lapp-Nils skrev också Lappkungens polska och Lappkungens vals, säkert var det en hyllning 
till Lill-Jo. Än i dag finns möbler och instrument i många gårdar i Södra Årefjällen skapade av Lill-
Jo. (Min mormor fick 1888 en liten gungstol som Lappkungen tillverkat, då var hon tre år. Den är jag 
numera lycklig ägare till.) 
 
Lappkungen var arbetsledare när kapellet uppfördes och han byggde även kapellets orgel. Efter 
invigningen 1863 blev han också kyrkvärd, organist och klockare. Lappkungen levde på den gård 
som i senare tid benämnts som Långströmsgården. Där öppnades år 1870 en butik där samerna kunde 
köpa de varor de behövde. Omfattande renskiljning och renslakt förekom i Vallbo och samlade 
mycket folk, även marknader i samband med kyrkhelgerna var mycket välbesökta. Man köpte renar 
av samerna och betalade med sprit. En renkalv betalades med en sup och för en riktig fylla var 
betalningen ett par vuxna renar”. Det var affärer med samerna som gjorde Lappkungen förmögen. 
 
Det går många historier om den legendariske Lappkungen, i Patrik Wallmarks skrift kan man läsa att 
han nästan alltid hade en röd toppluva på sig, utom när han närmade sig Östersund, då skulle det vara 
hatt. ”Lappkungen var en spelevink och speleman. Han hade tusen renar och tre olika renmärken, 
utan att vara same”, berättar Lennart Jämting i Vallbo. Tyvärr dog han ändå mer eller mindre utfattig 
som födorådstagare åt Kronan. Det sätt på vilket betalningarna gjordes hade en stor del i detta. 
Lappkungen var gift med Katarina Olofsdotter från Ottsjö. Båda ligger begravda i Vallbo. De fick en 
dotter Kerstin som gifte sig, men dog barnlös.  
 
Kolåsen 
 

      
 

Foto: Birgitta Nordenman 
 
Vägen upp till Kolåsens lappkapell är gräsbevuxen och kapellet ligger under sommarhalvåret 
inbäddat i grönska. Till höger om kapellet ligger den lilla kyrkogården mycket vackert och fridfullt. 
Ovanför entrén i tornet finns en tavla där man kan läsa: BYGD 1849 UNDER CUNG OSCAR D 1 
REG.  
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           Foto: Birgitta Nordenman 
 
Väggarna är klädda med stående brädpanel i naturfärg och taket är vitt. Inredningen kommer till stor 
del från Alsen. Av ett protokoll från extra Sockenstämma med Alsens Socknemän 1849 framgår att 
”Sockenmännen har vid stämman att avgöra, om man skall till Kålåsens kapell försälja den gamla 
altarprydnaden som står i Sakristian i gamla Kyrkan, samt der befintlige predikstol, altarskrank och 
18 bänkar med dörrar och framsidan av läktaren. Tillfrågade härom sade si Sockemännen gerna vilja 
öfverlämna allt der ofvan uppräknade till nämnda Kapell utan att derför fordra någon betalning för 
annat än bänkarna och dörrarna, hvarför Sockenmännen begärde 26 Riksdaler 32 Skilling Bco.” 
 
Andra lappkapell finns i Ankarede och Jänsmässholmen.  
 
 
Birgitta Nordenman 
 

 
Några ord om några rader 
 
Jag skrev i förra numret om att det var dags att hitta en ny lösning för arbetet med några rader, det 
var dags för föreningen att ta nästa steg i tidningens historia. På vårt styrelsemöte i januari beslutades 
att jag fortsätter ”tills vidare”, enklast så för de övriga…. Men det blev också en enighet när det 
gällde att ”alla” skall bidra på olika sätt, med idéer, med foton, med artiklar. Så jag upprepar nu: Vi 
behöver din hjälp att producera tidningen, men också förslag på innehåll, med artiklar, med 
notiser, med bilder, med dina tips på hur vi gör vår släktförening trivsam och hur vi fortsätter 
det arbete som våra anhöriga startade för mer än 60 år sedan! Jag hoppas på att du vill vara med 
- slå mig en signal - TACK! Styrelsen vill även framföra sitt tack till alla som bidragit! 
 
Detta förutsatt förstås att ni tycker att tidningen är en viktig del i föreningens verksamhet. 
 
Birgitta Nordenman, ordförande 
 
 
 

Komplettera Släktboken 
 
 
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 
 

Nu kan du även gå in på hemsidan - www.lalander.org - och där använda den  
direktlänk som skickar uppdateringen via e-mail till Jan Leijd. 
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Supplement nr 16 - Tillägg till Släktboken 
 
 
Tabell H 56  
Sara Tottmar gift med Per Anders Johansson f 29 nov 1969 i Helsingborg. 
- son Jacob Nils Ivar Tottmar, f 19 aug 2005 i Höllviken, Vellinge 
 
Tabell J 150  
Jeanette Olofsson och Gudmund Viklander 
- dotter Elin Karolina Viklander, f 16 jan 2002 
 
Tabell J 151  
Thorgny och Maria Olovsson - son Grim Otto Olovsson, f 25 jun 2006 
 
Tabell J 166 
Per Nyberg sambo med Charlott Olovsson (Tabell J 149) 
- dotter Tilda Linnea Nyberg, f 29 aug 2004  
- son Per Johan Felix Nyberg, f 1 sep 2006    
 
Tabell J 179  John Shold avled 26 juli 2006 
 
Tabell J 239  
Sarah Lalander Jonsson och Sven Westerberg 
- dotter Tyra Margareta Louise Westerberg, f 27 apr 2006 i Norrtälje 
 
Tabell J 245  
Helena Blomé och Magnus Gustavsson - son Magnus Samuel Blomé, f 2 okt 2006 
 
Tabell N 322 
Jennie Nessemo sambo med Erik Daniel Lund f 12 okt 1973 i Yttergran. 
- dotter Sigrid Wilja Matilda Nessemo, f 8 nov 2005 
 
Tabell N 324  Nils-Erik Berggren avled 17 maj 2006  
 
Tabell N 415  Beda Rahm, född Silver avled 7 mar 2006 i Sveg, 102 år gammal 
 
Tabell N 427  
Hans Lööf och Angelica Blom - son Victor Mauritz Lööf, f 9 okt 2006 i Östersund 
 
Tabell N 461  
Jonas Lundberg gift med Åsa Troberg f 6 maj 1969 
- son Felix Lundberg, f 8 sep 2003 
- son Fred Lundberg, f 28 jul 2005 
 
Jessica Lundberg gift med David Hesselman f 6 apr 1970 
- son Ludvig Hesselman, f 15 aug 2002 
- son Victor Hesselman, f 14 jan 2005 
 
Tabell N 490  Britta Lalander avled 31 jul 2006 
 
Tabell O 19  Anna Hägglöf avled 28 jul 2006 
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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 väl-
diga skogar - obegränsade möjligheter till underbara naturupplevelser. Där finns trädgårdsmöbler 
samt även en plastbåt (plats för ”medhavd”, liten ca 2 hk utombordsmotor) i ett båthus. Vi har också 
del i fiskevattnet i Kallsjön och en egen ”skogstomt”.  På föreningens hemsida: www.lalander.org 
finns mer information om stugorna samt aktuell beläggning. 
 
När du tar tillfället att njuta av livet i och kring stugorna så förbättrar du inte bara ditt eget väl-
befinnande utan du stärker även släktföreningens kassa så att vi kontinuerligt kan underhålla 
våra stugor! Du hjälper även till att stärka turistnäringen i Huså, att hålla byn levande. Åre slår 
åter ett slag för ”Luftturister”, de som var den forna tidens turister. I Huså finns ännu bättre luft! 
 
Stugorna 
Fogdegården har storstuga med skön soffgrupp och matbord, två sovrum (4-5 bäddar), kök med 
kylskåp och frysfack samt bastu och dusch, wc och TV. Hyran för Fogdegården är 1500 kr/vecka 
under veckorna 7-17 och 1800 kr/vecka för de veckor som innefattar jul och nyår. Under veckorna 2-
6 är hyran 1200 kr/vecka och veckorna 18-51 är hyran 800 kr/vecka. Hyran per dygn är 300 kr under 
den period då hyran per vecka är 1800 kr, och 250 kr respektive 150 kr under de övriga perioderna.  
 
Det charmiga Smedstorpet har två rum (4 bäddar). Där finns el indraget - men inte vatten - ved- och 
bänkspis samt öppen spis och torpet har separat hemlighus med torrdass. Det vill säga - torpet lämpar 
sig bäst för sommarboende. Hyra för Smedstorpet är 500 kr/vecka och 100 kr/dygn. 
 

Varför inte hyra båda husen - en vuxenavdelning och en ungdomsavdelning, 
 eller annan typ av flergenerationsboende. 

 
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. Villkor för 
bokning, betalning och avbokning finns upprättade och kan fås av Inger Mellberg. 
 
ICA-butiken i Huså är nedlagd 
Närmaste affär finns nu i Björnänge, Järpen eller Kall. 
 
 
Ansvarig för uthyrningen är:  Nyckeln hämtas hos: 
Inger Mellberg   Sonja Forss 
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje  Bygatan 39 Huså, 830 05 Järpen 
Tel: 0176 - 23 90 22; Fax: 0176 - 20 78 10 Tel: 0647 - 422 05 
E-mail: inger_mellberg@spray.se E-mail: carinaforss@bredband.net 
 

             Välkommen till Huså önskar Husågumman och -gubben             
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Adresslista - Föreningen Lalandersläktens funktionärer 
 
Ordförande    Vice ordförande, kassör 
Birgitta Nordenman - Redaktör  Jan Leijd 
Kremlevägen 6, 756 46 Uppsala  Vårgårdavägen 6, 125 51 Älvsjö 
Tel/fax: 018 - 30 09 42  Mobil: 070-315 21 00 Tel: 08 - 99 44 12 
E-mail: bin@magnolia.se   E-mail: fam.leijd@telia.com 
 
Sekreterare    Webadministratör 
Inger Mellberg   Daniel Lalander 
Björnösund 496, 761 92 Norrtälje  Lingvägen 165, 123 59 Farsta  
Tel: 0176 - 23 90 22 Fax: 0176 - 20 78 10 Tel: 08 - 647 73 13  
E-mail: inger_mellberg@spray.se   E-mail: daniel@lalander.com 
 
Förtroendekvinnor/-män för släktgrenarna 
Anders-grenen   Jacob-grenen  
Per-Åke Kristiansson   Birgit Nyström   
Björnänge 1393, 830 13 Åre   Samuel Permansgatan 33 A, 831 42 Östersund  
Tel: 0647 - 321 20   Tel: 063 - 51 91 14       Mobil: 070 - 548 06 42 
E-mail: perake_kristiansson@hotmail.com    E-mail: lisa.nystrom@jll.se 
 
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@ebc.uu.se  E-mail: staffan4@algonet.se 
 
Mårten-grenen   Nils-grenen 
Karl-Axel Arvidsson   Carin Löf Larsson 
Giggatan 7, 212 42 Malmö   Medvindsgatan 33, 603 85 Norrköping  
Tel: 040 - 49 64 11   Tel: 011 - 31 84 24     
E-mail: karl-axel.arvidsson@malmo.se  E-mail: clof@tele2.se 
 
Olof-grenen 
Carina Forss Huså 1600, 830 05 Järpen. Tel/fax: 0647 - 422 54. E-mail: carinaforss@bredband.net 
 
Suppleanter 
Daniel Lalander Lingvägen 165, 123 59 Farsta. Tel: 08 - 647 73 13. E-mail: daniel@lalander.com 
Kerstin Leijd Tidbeck, Bläcksvampsv. 45, 141 60 Huddinge.  Tel: 08-746 63 25. E-mail: tidbeck@telia.com  
Ulla Rapp, Rappvägen 5, 790 21 Bjursås. Tel: 023-503 62. E-mail: ulla.rapp@telia.com 
Lars Renström Karl XI gata 17 A, 7 tr, 220 20 Lund. Tel: 070-5756238. E-mail: lars.renstrom@alfalaval.com 
 
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) 
 
Stugfogde 
Sonja Forss Bygatan 39 Huså, 830 05 Järpen. Tel: 0647 - 422 05. E-mail: carinaforss@bredband.net 
 
Valberedning 
Jan-Erik Lalander Matrosvägen 8, 133 33 Saltsjöbaden. Tel: 08 - 717 16 60. E-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 
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God Jul, Sköna Helgdagar och ett Gott Nytt År  
 

tillönskas er alla! 
 
 
 
 
Till jul skall det finnas nöttoppar och syltkakor, tycker Isak, Elias och mormor Birgitta 
 
Nöttoppar 
150 g nötkärnor 3 dl florsocker 3 äggvitor  nötter till garnering 
 
Mal nötterna och blanda dem med florsockret. Vispa vitorna till hårt skum och vänd dem i 
nötblandningen. Lägg klickar av smeten på plåt med bakplåtspapper. Garnera med en nöt. Grädda 
kakorna i 175o ugnsvärme ca 20 minuter, 
 
Syltkakor 
100 g smör,  3 msk socker,  3 dl vetemjöl, 1 stor äggula,  ca 2 dl aprikos- eller hallonmarmelad  
(-sylt), florsocker att pudra över. 
 
Mjöl och socker blandas med skivat fett. Nyp ihop så snabbt som möjligt med fingertopparna. Tillsätt 
äggulan och arbeta ihop till en deg. Alternativt gör degen i food processor. Låt degen vila i kylskåpet. 
 
Kavla ut degen och stansa ut runda kakor (eller någon annan form), lägg på en klick fyllning och vik 
över degen. Grädda i mitten av ugnen i 175o ugnsvärme ca 12 minuter. Pudra rikligt med florsocker 
över de varma kakorna. 
 
 

Har du några släktrecept - på kakor eller annat - som du vill dela med dig av? 
 


