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VI HUSSAR 
Släktblad nr 70   November 2005 

 

   
2006 års släktmöte och 80-årsjubileum kommer att firas som sig bör på 
Hussborg som planerat.  Boka redan nu in 16-18 juni 2006 i almanackan! 
  

 PRELIMINÄRT PROGRAM 
 

  Fredag kväll den 16 juni Mingel på Hussborg 
 
  Lördagen den 17 juni Gemensamma aktiviteter 
    kl 17.00 Släktmöte 
    kl 19.00 Festmiddag med dans 
 
  Söndagen den 18 juni Hemfärd 
          fortsättning på sid 2 

 SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 80 ÅR 
 

SLÄKTMÖTE 2006 
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SLÄKTMÖTE 2006  
 
Pris per deltagare endast 500 kronor!  
 
I detta subventionerade paketpris ingår:  
 
Fredag:  Kvällsmat (soppa). Övernattning 
Lördag:  Frukost.  
  Trerätters festmiddag. Drink före maten, vin samt kaffe och avec.  
  Dans till levande musik.  
  Vickning /nattamat.  Övernattning. 
Söndag:  Frukost. 
 
Barn under 10 år följer med gratis. 
Ungdomar upp till 18 år betalar halva priset. 
Inkvartering sker i dubbelrum. Familjer bor i flerbäddsrum. 
Lunch på lördagen kommer att finnas tillgänglig, men bekostas av var och en. 
Greenfee betalas av deltagarna i golfspelet på lördag.  
  
Förnyad inbjudan med program kommer att skickas ut februari-mars 2006. 
Absolut sista dag för anmälan / betalning är den 30 april 2006. Men vänta 
inte till dess. Skicka din anmälan redan nu till Gunnar Edgren, e-postadress 
gunnar.edgren@telia.com.  Du kan också anmäla dig på föreningens hemsida 
www.huss.se. Dessutom kan anmälan ske med vanligt brev, genom att fylla i 
och  skicka in bifogad talong. Brevet sänds till Gunnar Edgren, postadress se 
sista sidan. 
 
Ange om ni önskar inkvartering både fredag och lördag samt om ni är intres-
serade av att spela golf! 
 
Snabb anmälan ger störst chans till boende i Herrgården! 

Tag tillfället i akt att spela golf  med kända och okända fränder på Hussborg! 
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Ordföranden har ordet: 

Nu ska vi bara passera jul och 
påsk och pingst och så är vi 
framme vid JUNI 2006 och 
Släktföreningen Huss´ 80-
årsjubileum.  
Vi hoppas att många, många ska 
hörsamma vår inbjudan. I en hek-
tisk tid där A och O är prioritering 
och planering, kan det kännas 
skönt att redan nu sätta ned foten 
och avsätta den helgen till en släkt-
fest på Hussborg; bo kungligt,  

koppla av, träffa kära gamla och 
nya släktvänner, äta gott, umgås 
och kanske leka lite.  
Väck dina syskon, sysslingar och 
bryllingar, ungdomar, barn och 
gamla. Peppa varandra, skicka vi-
dare, och låt oss blåsa fortsatt liv i 
släktkänslan och uppleva en riktig 
familjefest tillsammans!  
Förresten, varför inte ge Huss-
helgen i julklapp till utflyttade ung-
domar med familjer!!!??? 
 
VÄL MÖTT I JUNI 2006! 
 
   Katarina Huss 

Släktföreningen Huss bildades 1926. 
Det låg i tidens anda att slå vakt om 
sitt namn. Föreningen grundlades av 
generaldirektören i Socialstyrelsen 
Gunnar Huss, uppväxt i Lövånger, 
apotekaren Harald Huss, Umeå, och 
bankkamreren Gustaf Huss, Dom-
sjö. Dessa tre kom sedan att sköta 
om föreningen och dess verksamhet 
i många decennier.  
Ett släktmärke utformades på 40-
talet som en enande symbol för släk-
ten och finns att köpa som släktnål 
eller brosch. Märket används även 
som logotyp i brevhuvud, på kuvert, 
på hemsidan samt i släktbladet Vi 
Hussar. 

Vid millennieskiftet 1900/2000 hade 
släktföreningen Huss ca 250 med-
lemmar. Det högsta beslutande orga-
net är släktmötet, som sammankallas 
minst vart tredje år, alltid i anslut-
ning till en släktfest och ofta även till 
en utflykt, ett studiebesök eller lik-
nande.  
Släktmötet väljer en ordförande, en 
styrelse samt revisorer. Styrelsen ut-
ser inom sig de befattningshavare 
som man tycker behövs och fördelar 
arbetet sinsemellan. Vid släktmötet 
2001 valdes föreningens första 
kvinnliga ordförande, Katarina Huss, 
som fortfarande svingar klubban vid 
styrelsemötena. 

80 år med Hussar och Huss-ättlingar 
Släktföreningen Huss jubilerar 2006: 
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Ruostekoski, Vanessa Sofia Helena.  

Född 2002-04-02 i Vasa, Finland.  

Far   Ruostekoski, Jouko Juhani. Född 1963-08-08 i Vasa, Finland. 

Mor   Bruun, Kira Helena. Född 1971-11-23 i Solf, Finland. 

 

Bailey, Samuel Anthony.  

Född 2004-09-15 i Stiby (L).  

Far   Bailey, David.   

Mor   Bailey f Nygren, Linda Kristin. Född 1972-11-10 i Katarina (AB). 

 

Nordberg Wetterholm, Alvin John Hugo Ananda.  

Född 2002-02-21 i Skarpnäck (AB).  

Nordberg Wetterholm, Tuva Maria Vendela.  

Född 2004-03-12 i Skarpnäck (AB).  

Far   Nordberg, Johannes. Född 1970-04-11 i Sollentuna (AB). 

Mor   Wetterholm, Petra Maria. Född 1962-07-06 i Bromma (AB).  

 
 von Szalay, Lovisa Margaretha Maud.  

Född 2002-06-07 i Nyköpings Alla Helgona (D).  

Far   von Szalay, Christian László. Född 1966-04-24 i Whittier, Calif. USA. 

Mor   von Szalay f Ohlson, Anna Katarina. Född 1961-02-17 i Oscar (AB). 

 

Osterman, Thomas Leonard.  

Född 2004-06-24 i Luleå domkyrkoförs (BD).  

Far   Osterman, Sven Örjan. Född 1967-04-04 i Härnösands domkyrkoförs (Y). 

Mor   Osterman f Neovius, Britta Margareta. Född 1964-08-28 i Nederkalix (BD).  

 

Osterman, Hilda Helena Johanna.  

Född 2005-01-07 i Umeå stadsförsamling (AC).  

Far   Gärskog, Ola.  Född 1972-06-24 i Kungälv (O).  

Mor   Osterman, Helena Birgitta. Född 1967-02-26 i Luleå domkyrkoförs (BD). 

Födda  2002-2005 
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Födda  2002-2005 forts 

 

Blomqvist, Berna.  

Född 2003-09-18.  

Blomqvist, Verner.  

Född 2005-04-13. 

Far   Blomqvist, Lars Peter. Född 1962-04-03 i Farsta (AB). 

Mor   Blomqvist, Anna.  

 

Ungerstedt, Tobias 

Född 2005-10-12. 

Far Ungerstedt, Johan Urban Wollmar. Född 1973-07-12 i Lidingö (AB) 

Mor Ungerstedt, Johanna f. Söderström. 

 

Avlidna  2004-2005 

Lundquist f Sjöwall, Brita.  

Född 1924-12-15 i Stockholm. Död 2005 i Stockholm. 

Huss f Lindblad, Annie Olivia.  

Född 1909-04-29 i Oscar (AB). Död 2005-06-16 i Stocksund (AB). 

Uggla f Berggren, Kerstin Maria.  

Född 1914-07-14 i Sollefteå (Y). Död 2005-08-31 i Bromma (AB). 

Huss Erik Göran 

Född 1940-02-25 i Göteborgs Johanneberg (O). Död 2005-10-28 i Uppsala ( C). 

Till minne av E Göran Huss 
 
Släktföreningens förrförre ordförande E Göran Huss, Uppsala, har avlidit.  
Göran Huss var filosofie licentiat och gift med docent Leena Huss, född 
Tikkanen. Tillsammans har de sönerna Mikael,  Mattias och Markus.   
 
Göran Huss var ordförande i släktföreningens styrelse under åren 1986-92. 
Han efterträddes på denna post av Gunnar M Huss.  
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Ca 50 st 
 
200 g smör 
1,25 dl strösocker 
2,5 dl rågsikt 
2,5 dl vetemjöl 
1 tsk bakpulver 
 
Hacka samman alla ingredienser till en deg. Kavla ut degen ca 3 mm tjock. 
Nagga degen väl. Ta ut kakor med ett runt mått t ex ett glas och gör sedan 
ett mindre hål på ena sidan. Lägg på smorda plåtar. Grädda dem vackert 
guldbruna mitt i ugnen, 175° ca 10 minuter. 
 
 
Denna kaka brukade min mammas (Ulla Ungerstedt) faster Gerd Bondeson 
baka. Det är en perfekt småkaka till julen. När jag blev tillräckligt stor för att 
hålla i julbaket bakade jag den själv. 
 
Gerd Bondeson var hushållslärarinna på Sunnerdals hushållsskola för flickor 
i Bro vid Kungsängen. Det var en internatskola där ca 20 flickor lärde sig 
sköta ett hushåll och uppföra sig väl, laga god mat och duka fint. Det var 
helt enkelt en skola för att bli bra husmödrar. En bit bort fanns en lant-
bruksskola för gossar, så ni kan gissa hur roligt de hade! Hushållsskolan var 
Gerds hem. Hon var väldigt sträng och höll på god disciplin, men var ändå 
mycket omtyckt bland flickorna, det visar de många brev som hon fick av 
dem. På loven kunde det hända att mamma med sina systrar fick åka och 
hälsa på faster Gerd. Då fick de bo i internatflickornas sovsal. Det var otro-
ligt spännande minns Ulla! Mitt minne av faster Gerd är en hurtig dam som 
snarare bar omkring på sin rollator än använde den till att stödja sig med! 
 
          Carolina Soudah 

ROSENÖKAKOR ELLER RÅGKAKOR 
Recept efter Gerd Bondeson 

www.huss.se 
släktföreningens egen plats på internet 

Redaktör för hemsidan: Lena Huss 
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 Julklappstips 
 
 
Visa tillhörighet och öka känslan av 
samhörighet genom att bära vår 
vackra Huss-nål eller -brosch med 
släkten Huss´ eget emblem. Det är 
ett diskret med elegant ”smycke”.  
Passar utmärkt som julklapp till 
barn, barnbarn och andra kära släk-
tingar, eller som gåva till årets alla 
jubilarer.  
 
Du kan beställa antingen brosch el-
ler nål och i två  olika utföranden, 
förgylld eller i guldfärgad emalj.  
 
Priset är 100 kronor (förgylld) re-
spektive 40 kronor (emalj) per styck. 
  
Släktföreningen tillhandahåller även 
brevpapper, korrespondenskort 
och kuvert med vårt eleganta em-
blem (se bild nedan). 
 
Levereras i paket om 20 korrespon-
denskort, 20 kuvert C6, 15 brevpap-
per samt 15 kuvert C5. Priset per 
paket är 100 kronor.  
 
Fri leverans.  
Betalning sker i efterskott.  
 
Beställ från Carin Selin:   
carin.selin@zeta.telenordia.se 

martin@huss.se 
 

Vill du också  ha en  
personlig e-post-adress? 

 
 

Ta chansen att visa att du är 
stolt över dina rötter igenom att 
skaffa en personlig mail-adress 
med Huss-karaktär.  För en 
ringa avgift per år kan ni få 
mail-adressen med dittför-
namn@huss.se !  

Priset kommer att hamna mel-
lan 100-250 kronor per år, bero-
ende på hur många det blir som 
ansluter sig. Ju fler desto billiga-
re. Först till kvarn gäller för att 
boka just din unika adress! 

Mail kan vidarebefordras till den 
adress som man för tillfället an-
vänder sig av. En annan fördel 
är att vänner aldrig behöver lära 
sig nya adresser framöver. Man 
kan alltid ”omkoppla” mailen 
till den mail-box man använder 
för tillfället.  

Kontakta Martin Huss per e-
post martin@huss.se så får du 
veta mera! 
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SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2003-2006 
 
 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
    Södergärdevägen 4 
    132 37  Saltsjö-Boo  katarina.huss@nynas.com 
  
 
Vice ordförande  Carin Selin    08-767 70 09 
och kassör   Slogvägen 2 
    181 31 Lidingö   carin.selin@zeta.telenordia.se 
 
 
Sekreterare   Carin Huss    08-654 70 20 
    Kapellgatan 2 
    171 70 Solna   carin.huss@sll.se 
 
Register– och  Gunnar Edgren   08-716 23 55 
arkivansvarig  Setterwalls väg 21 
    131 36 Nacka   gunnar.edgren@telia.com 
 
Klubbmästare  Carolina Soudah   08-38 38 31 
    Mjölnarstigen 11 A 
    181 46 Lidingö   carolina@soudah.se 
 
Redaktör och  Peter Westrin   08-755 39 17 
informationsansvarig Frodevägen 1 
    182 55 Djursholm  peter.westrin@foi.se 
 
Biträdande redaktör Lena Huss    0708-86 86 48 
Webb-redaktör  Kolmilevägen 14  08-590 832 84 
    194 67 Upplands Väsby lenahuss@spray.se 
 
Ledamot   Birgitta Blomqvist  08-730 08 48 
    Framnäsbacken 14   
    171 66 Solna   birgitta.a.l.blomqvist@telia.com 
 
Ledamot   Carl Johan Huss   08-768 59 65 
    Kantarellgränd 2 
    182 45 Enebyberg  carl-johan@huss.se 
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ANMÄLAN TILL SLÄKTMÖTE HUSSBORG  
17-19 JUNI 2006 SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 80 ÅR 

1. ……………………  2………………………... 
3.………………….…   4………………………... 
5.……………….…… 6………………………… 
 
Antal barn 0-10 år (gratis)………  11-18 år (250 kr)……..  Vuxna (500 kr)…….. 

Deltagarnas namn: 

Önskar logi  Fredag-lördag   Lördag-söndag 

Önskar deltaga i golf  lördag 
 
Antal deltagare……………. 

 
Anmälan insänd av:………………………………………………………… 
 
Adress:……………………………………………………………………… 
 
Telefon:……………Mobiltel…………………E-post:……………………… 

Talongen insändes snarast, dock senast den 30 april 2006.  
Skickas till Gunnar Edgren, Setterwalls väg 21, 131 36 Nacka 
Betalning skall vara släktföreningen tillhanda senast den 30 april 2006. 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 69   November 2004 

 
 
 

 

Ordföranden har ordet: 

SYSSLINGAR 
 
är de barn vars föräldrar är kusiner.  Ku-
siner umgås förvisso ibland – men gör 
sysslingar det? Vet du vilka dina syssling-
ar är?  Jag har räknat mina – på Huss-
sidan. Jag har 36 stycken ! Många av dem 
känner jag inte, några har jag träffat, och 
några har funnits med i familjeumgänget 
sedan barndomsåren. Självklart, eftersom 
föräldrarna - kusinerna - umgicks flitigt. 
Med familjekänsla!  
 
Skulle vi inte inför nästa släktmöte, det år 
2006 stundande 80-årsjubiléet, kunna 
inventera våra sysslingbestånd - köra lite 
”släktforskning i nutid” (det är enkelt med 
hjälp av Vi Hussar II !), återuppliva fa-
miljekänslan och locka varandra att spri-
da ringar på vattnet. Låt oss samlas andra 
veckoslutet i juni 2006 till Släktförening-
ens 80-årsjubileum; kända kusiner, 
glömda sysslingar, bryllingar, barn   och 
barnbarn  i en riktig FAMILJEfest!  
 
Vi planerar en härlig weekend på Huss-
borgs Herrgård (www.hussborg.com), 45 
minuters bilfärd från Sundsvall, helgen 
10-11  juni 2006. Det blir ett smörgås-
bord av aktiviteter för hela  familjen:  

t ex golf, boule, skattjakt,  promenader, 
islandshästridning – krönt av den stora 
JUBILEUMSFESTEN:  en läcker mid-
dag och därefter dans intill småtimmarna 
i försommarnatten. Och alla har vi nära 
till respektive rum på Hussborg…. 
 
Vi återkommer med detaljer och officiell 
inbjudan, men uppmanar alla fränder att 
redan nu reservera helgen 10-11 juni 
2006  för festligheterna. 
 
Men här och nu närmar sig vintern. Och 
julen. Vi kryper in i våra vrår, tänder ljus, 
bakar pepparkakor,  lagar glögg - och 
ringer sysslingar !  
 
Vi i styrelsen önskar er alla, kusiner, syss-
lingar, bryllingar, fem- och sexmänning-
ar, systrar och bröder, mödrar och fäder, 
barn och barnbarn – det vill säga alla 
fränder, en riktigt GOD JUL och ett 
GOTT 2005 ! 
 
     Katarina 
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Hussborg är en vacker vit herrgårdsbygg-
nad belägen ett stenkast från Ljungan. 
Det ursprungliga trähuset, som kallades 
”prostgården”, uppfördes som bostad åt 
kyrkoherde Johan Huss, bror till Vild-
Hussen.  
 
På 1850-talet lät bröderna Carl-Fredrik 
och Magnus Huss bygga det nuvarande 
stenhuset. Trähuset revs 1958, men res-
ter av muren finns fortfarande bevarade. 
 
Under åren 1906-1911 drevs stenhuset 
som pensionat av fröknarna Franzén. 
Det var under denna tid som herrgården 
fick det nuvarande namnet Hussborg.  
 
1914 donerades stenhuset av fru Karin 
Berg, född Huss, till Medelpads lant-
mannaskoleförening, för att brukas som-
lanthushållsskola och senare även som 
lantmannaskola. Båda utbildningarna la-
des dock ned på 1970-talet.. 1979 över-
tog Västernorrlands läns hushållningssäll-
skap stenhuset och startade kursgårds-
verksamhet. 
 
 

 

Hussborg och dess historia 

Välkommen till bords på Hussborg 

1992 bildades Hussborg AB och bolaget 
övertog stenhuset. Samtidigt startade den 
nuvarande verksamheten med hotell och 
restaurang. Idag inrymmer anläggningen 
42 rum med totalt  80 bäddar. Det finns 
restaurang, pub och konferenslokaler. 
Alldeles inpå knutarna ligger också den 
populära golfbanan. 
 
Du kan läsa mer om Hussborg på Huss-
borg AB:s hemsida www.hussborg.com 
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BRUDKRONA ATT LÅNA 
 
Ska du stå brud i vår? Ska du gifta in din käresta i vår släkt?  
Glöm inte att du helt gratis får låna vår fina brudkrona, 
tillverkad i i silver med detaljer i guld. 
 
Kronan är formgiven av silversmeden Anna-Stina Åberg.  
När hon arbetade med kronan lät hon sig inspireras av der norrländska och det 
”Hussiska”. Kronan utstrålar styrka och naturkraft och återspeglar skogen, fjällen 
och forsens framfart. På bilden ser du  Johanna Ungerstedt iförd brudkronan. 
 
Om du vill låna kronan, kontakta vår förre ordförande Gunnar Huss,  
enklast via e-post. Adressen är:  gunnar@huss.se 

För 130 år sedan sjösattes i Sundsvall 
en bark med namnet Magnus Huss. 
Skeppet var uppkallat efter Magnus 
Huss; läkare, livmedikus och nykter-
hetskämpe på 1800-talet. 
 

 

 En riktig skepparhistoria 
Dennes brors sonsons son  Nils Magnus 
Huss upptäckte, under sina efterforsk-
ningar med Medelpads sjöhistoriska före-
ning, att det finns riklig dokumentation 
från barkens irrfärder på de stora oceaner-
na. På landsarkivet och i Merlos arkiv 
fanns dagboksanteckningar förda av skep-
parna (detta är unikt för detta fartyg). 
 
 -Dagböckerna gav mig chans att få veta i 
detalj hur man levde ombord, säger han. 
Nils Magnus har sammanställt anteckning-
arna till en bok med titeln ”Barkskeppet 
Magnus Huss RESOR OCH ÖDE FRÅN 
1874” (Ågren Tryckeri AB, Örnsköldsvik), 
där man kan följa skeppets öden och 
äventyr från sjösättningen den 8 augusti 
1874 fram till 1918, då fartyget försvinner 
in i  historiens dimma. 
 
 Se, detta kan man kalla en kulturgärning! 
 
   Källa: Sundsvalls Tidning 

Nils-Magnus Huss 
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Huss, Erik Song.  
       Född 2003-06-06 i  
       Malexander (E). 
 
Far   Huss, Nils Erik.  
 Född 1965-08-10 i Södra Vi (H). 
Mor   Huss f Zhou, Anna Hua.  
 Född 1966-05-05 i Suzhou, 

Shanghai, Kina. 
 
 
Karjalainen-Herdies, Maria Leona.  
 Född 2003-08-08 i Högalid (AB). 
 
Far   Herdies, David Olivier. Född 

1974-06-23 i Skärholmen (AB). 
Mor   Karjalainen, Helena Annelie. 

Född 1976-06-21 i Tumba (AB). 
 
 Wretblad, Clara Tuva Caroline.  
 Född 2004-08-08 i Nacka (AB). 
 
Far   Wretblad, Lars Linus.  
 Född 1969-03-19 i  
 Engelbrekt (AB). 
Mor   Wretblad f Selin, Eva Sofia.  
 Född 1969-11-17 i  
 Huddinge (AB). 
 
 
Ungerstedt, Carl Malcolm Arnold.  
 Född 2003-11-19 i Dunker (D). 
 
Far   Ungerstedt, Carl Martin.  
 Född 1969-09-15 i Lidingö (AB). 
Mor   Lundberg, Cecilia.  
 Född 1971-11-28 i Gävle (X). 
 
 
Huss,  Maja Fredrika.  
 Född 2003-06-10 i Arvika  ö:a (S). 
 
Far   Huss, Johan Magnus.  
 Född 1965-02-17 i Tanum  (O). 
Mor   Huss f Lundberg, Pia Fredrika. 

Född 1968-07-27 i Arvika ö:a (S). 

Huss, Per Mattias.  
 Född 2002-09-20 i Arvika ö:a (S). 
 
Far   Huss, Per Anders.  
 Född 1969-07-19 i Simrishamn (L). 
Mor   Kvist, Malin.  
 Född 1968-03-20 i Borås Caroli (P). 
 
 
Högberg, Elin Caisa.  
 Född 2002-05-17 i Ny (S). 
 
Far   Högberg, Tage Lennart Peter.  
 Född 1968-02-14 i Ny (S). 
Mor   Huss, Else Helena.  
 Född 1972-08-26 i Arvika v:a (S). 
 
 
Osterman Odenlid, Daniel Lars Henrik. 
Född 2003-10-18 i Västerled (AB). 
 
Far   Odenlid, Lars Arne.  
 Född 1950-07-10 i Gällivare  (BD). 
Mor   Osterman, Kerstin Gunilla  
 Margareta.  
 Född 1964-04-06 i Härnösand (Y). 
 
 
Rääf,  Edvin.  
 Född 2003-09-27 i Malmö  
 Sankt  Petri (M). 
 
Far   Rääf, Christopher Leopold.  
 Född 1968-05-06 i Överjärna (AB). 
Mor   Kappelin Rääf, Anne.  
 Född 1964-12-07 i Malmö Sankt 

Petri (M). 
 
 
Österlund, Sofia Elisa Karolina.  
 Född 2003-07-31 i Oscar (AB). 
 
Far   Österlund, Nils Erik Gustaf.  
 Född 1966-11-06 i Danderyd (AB). 
Mor   Svartz Österlund, Helena Sofia. 

Född 1968-02-25 i Huddinge (AB). 

Födda  2002-2004 
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Avlidna  2003-2004 

Huss-Anderson f Huss, Fanny Viktoria 
Birgitta. 
 
Född 1918-02-25 i Kungsholmen (AB). 
Död 2004-04-20 i Åhus (L). 
 
Hedin, Sven Fredrik. 
 
Född 1923-11-06 i Sunne (S). 
Död 2004-01-02 i Oscar (AB). 

Huss, Emma Peggy Darling.  
 Född 2003-09-26 i  
 Sollentuna (AB). 
 
Far   Johansson, Magnus Petter  
 Ingvar.  
 Född 1967-04-18 i  
 Danderyd (AB). 
Mor   Huss, Lena Jeanette.  
 Född 1967-05-02 i Spånga (AB). 
 

Lindgren, Signe Agnes.  
 Född 2002-11-18 i Göteborgs 
 Masthugg (O). 
 
Far   Lindgren, Per Anders.  
 Född 1963-05-22 i Uppsala  
 domkyrkoförsamling (C). 
Mor   Johansson, Pia Karin.  
 Född 1966-06-08 i Bitterna (R). 
 
 
Schöneck, Lina Maria Theresia.  
 Född 2003-07-02 i Sävedalen (O). 
 
Far   Schöneck, Peter Detlef.  
 Född 1965-04-05 i Jonsereds (O). 
Mor Schöneck f Schöld, Jessica Maria. 

Född 1971-02-05 i Nacka (A) 

Huss f Hedenius, Anne Johanne Maria 
(Ann-Marie). 
 
Född 1909-06-17 i Hedvig Eleonora (AB). 
Död 2004-01-14 i Kungsholmen (AB). 
 
Fredricsson, Carl Nils Birger. 
 
Född 1920-12-23 i Kvillinge (E). 
Död 2003-12-10 i Uppsala domkyrkoförs  

födda 2002-2004 forts. 

18-åringar som uppvaktats med släktnål eller -brosch 
1986-01-02  Sanna Huss, Järfälla 
1986-01-03  Torgny Huss, Bollstabruk 
1986-01-11  Åsa Ullsåker, Karlskoga 
1986-02-15  Anna Schenell, Hudiksvall 
1986-02-20  Oscar Silfverhielm, Marstrand 
1986-03-28  Jessica Gidlund, Norrtälje 
1986-04-21  Karl Huss, Älvsjö 
1986-04-28  Ellionor Huss Lundell, Enebyberg 
1986-05-04  Jan Huss, Röstånga 
1986-07-22  Patrik Huss, Åkersberga 
1986-08-31  Per Hjortstorp, Lövånger 
1986-09-29  Märta Huss Truedsson, Saltsjö-Boo 
1986-12-01  Viggo Liljefors, Lund 
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100 g russin med kärnor 
50 g sötmandel 
3 à 4 kardemummor 
4 st fikon 
4 st katrinplommon 
1 kkp socker 
1 st pomeransskal 
1 lillfinger kanel (i bit) 
 
Allt detta blandas med en flaska pilsner och kokas tills frukterna bliva svällda. Därefter 
slås 1 liter brännvin i och drycken serveras något varm. 
Tips: Är bäst om den tillverkas dagen före servering. Sockermängden kan med fördel 
minskas något.. 
        Gudrun Huss 

Glögg från Emma Sid  
kokerska från Karleby, Östergötland 

 
 Julklappstips 

 
Visa tillhörighet och öka känslan av samhörighet genom att bära vår vackra Huss-nål 
eller -brosch med släkten Huss´ eget emblem. Det är ett diskret med elegant 
”smycke”.  Passar utmärkt som julklapp till barn, barnbarn och andra kära släktingar, 
eller som gåva till årets alla jubilarer.  
 
Du kan beställa antingen brosch eller nål och i två  olika utföranden, förgylld eller i 
guldfärgad emalj. Priset är 100 kronor (förgylld) respektive 40 kronor (emalj) per styck. 
  
Släktföreningen tillhandahåller även brevpapper, korrespondenskort och  
kuvert med vårt eleganta emblem (se bild).  
 
Levereras i paket om 20 korrespondenskort, 20 kuvert C6, 15 brevpapper samt  
15 kuvert C5. Pris per paket 100 kronor.  
 
Fri leverans. Betalning sker i efterskott. 
 
 Beställ från Carin Selin:  carin.selin@zeta.telenordia.se 
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BOKEN VI HUSSAR II 
 
 
Köp den nya släktkrönikan Vi Hussar II till medlemspris. Den vackert inbundna boken är 
på över 300 sidor och innehåller bland annat: 
 
• Dokumentation av 2500 Hussättlingar och ingifta med föräldrar 
• Över 300 foton 
• Utvikningsbar stamtavla över släktens sju första generationer 
• Sökregister 
• Tio färgillustrerade textavsnitt med hussiana 
 
Släktkrönikan Vi Hussar II är ett måste för alla med minsta släktkänsla. Den är också en 
uppskattad gåva och en prydnad för varje bokhylla.  
 
Beställ ett eller flera exemplar nu. Upplagan är begränsad till endast 1000 exemplar. 
 
Priset är 200 kronor för medlemmar, 300 kronor för icke medlem. Portot är 50 kronor 
oavsett antal till samma adress. 
 
Beställ enklast genom att betala in på föreningens postgirokonto nummer 15 43 81-8 . 
Passa på att betala medlemsavgiften för år  2005 på samma gång!  
  
Boken kan även hämtas portofritt hemma hos den av styrelsens medlemmar som bor när-
mast dig. Adressförteckning till styrelsen finner du på sista sidan. 

Vad heter vi Hussar? 
 
År 2000 fanns det  337 personer som bar 
släktnamnet Huss, och som var av släktfö-
reningen registrerade ättlingar eller ingifta 
inom norrlandssläkten Huss.   
 
De populäraste förnamnen bland nu le-
vande Hussar var år 2000: 
 
Män    Kvinnor 
 
1. Gunnar  1. Karin 
2. Magnus  2. Anna 
3. Johan   3. Ingrid 
4. Erik   4. Kristina 
5. Karl   5. Katarina 

Om man istället studerar samtliga perso-
ner i släktföreningens register, avlidna eller 
nu levande, och oavsett om de bär släkt-
namnet Huss eller ej, blir fem-i-topp-listan 
något annorlunda: 
 
Män    Kvinnor 
 
1. Erik   1. Anna 
2. Johan   2. Brita 
3. Per   3. Kristina 
4. Karl   4. Karin 
5. Olof   5. Eva 
 
Vill du veta mer? 
Köp krönikan Vi Hussar II, som innehål-
ler dessa och andra intressanta fakta om 
fränder av alla generationer och grenar.  
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SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2003-2006 
 
 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
    Södergärdevägen 4 
    132 37  Saltsjö-Boo  katarina.huss@nynas.com 
  
 
Vice ordförande  Carin Selin    08-767 70 09 
och kassör   Slogvägen 2 
    181 31 Lidingö   carin.selin@zeta.telenordia.se 
 
 
Sekreterare   Carin Huss    08-654 70 20 
    Kapellgatan 2 
    171 70 Solna   carin.huss@sll.se 
 
Register– och   Gunnar Edgren   08-716 23 55 
arkivansvarig   Setterwalls väg 21 
    131 36 Nacka   gunnar.edgren@telia.com 
 
 
Webbansvarig  Carl Johan Huss   08-768 59 65 
    Kantarellgränd 2 
    182 45 Enebyberg   carl-johan@huss.se 
   
Klubbmästare   Carolina Soudah   08-38 38 31 
    Mjölnarstigen 11 A 
    181 46 Lidingö   carolina.soudah@glocalnet.net 
 
Redaktör och   Peter Westrin   08-755 39 17 
informationsansvarig  Frodevägen 1 
    182 55 Djursholm   peter.westrin@foi.se 
 
Biträdande redaktör  Lena Huss    0708-86 86 48 
och infoansvarig  Kolmilevägen 14   08-590 832 84 
    194 67 Upplands Väsby  lenahuss@spray.se 
 
Ledamot   Birgitta Blomqvist   08-730 08 48 
    Framnäsbacken 14 
    171 66 Solna   birgitta.a.l.blomqvist@telia.com 

www.huss.se 
släktföreningens egen plats på internet 

Redaktör för hemsidan: Carl Johan Huss 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 68   Oktober 2003 

 

SLÄKTMÖTET 2003 
å Läkaresällskapet , Stockholm 

 
2003 års släktmöte inleddes med ett besök 
på Riksarkivet på Kungsholmen. Efter ett 
glas vin och mumsigt tilltugg guidade 
arkivarie Bodil Ulate-Segura oss 
sakkunnigt runt i de sju våningar djupa 
källarvalven.  
 Bland sevärdheterna kan nämnas 
världens tills nyligen tjockaste bok (enligt 
Guinness Book of Records).  Att det var 
fråga om en skattelängd från sjutton-
hundratalet behöver väl inte påtalas. 
Skattskrivning är ju sedan länge en svensk 
specialitet. Sedan kunde vi läsa ur kung 
Erik XIV´s friarbrev till drottning 
Elisabeth av England.  Maurice Smith, 
som fick delar av brevet översatt till 
engelska, sade sig verkligen känna 
historiens vingslag. 
  På övre plan hade en stor mängd 
mycket intressanta brev och fotografier 
medbringats av några av de närvarande 
fränderna och sällskapet hade stort nöje av 
att försöka hjälpa till att sätta namn på 
oidentifierade personer på gruppfoto-
grafierna. 
 Med hjälp av chartrad buss 
förflyttade sig sedan sällskapet till 
Läkaresällskapet där ytterligare förfrisk-
ningar väntade innan de formella 
årsmötesförhandlingarna tog vid under  

förre ordföranden Gunnar Huss´ effektiva 
klubba.  
 Efter årsmötesförhandlingarna gick 
sällskapet till bords och avåt under 
gemytliga former en strålande god middag, 
komponerad av Carolina Soudah (se 
menyn nästa sida). 
 Ordföranden höll ett mycket 
uppskattat hälsningsanförande där alla 
närvarande presenterades och fick sin 
plats på släktträdet beskriven, inklusive 
kvällens grand old lady, mor Elsa Huss, 
född 1914. 
 Ett annat minnesvärt ögonblick var 
då en för ögonblicket formerad kör hov 
upp sin sonora stämma och sjöng Harry 
Källgrens år 1948 komponerade schottis 
”Vildhussen”! 
  Efter Nils-Magnus Huss välformu-
lerade tacktal bröts taffeln och det bjöds 
på kaffe avec. Festen fortsatte i dansens 
tecken till tonerna av Perssons jazz. 
  Ett mycket minnesvärt släktmöte 
för både äldre och yngre fränder, där de 
senare hade rikliga tillfällen att knyta 
vänskapsband för livet. 
 Ett stort tack till festarrangörerna, 
enkannerligen styrelsen med ordföranden i 
spetsen! 
   Peter Westrin 
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Släktmötet 2003  

Meny 24 maj 2003 
å Läkaresällskapet 

 
Husets lantpastej med linssallad & 

tapenade 
Öl/Vatten 

 
Pocherad hälleflundra med vitvinssås, 

sparris & spenat 
Gentil “Hügel” 2001 

 
Vaniljpannacotta med rabarberkompott 

Echeverrìa Sauvignon, Late Harvest 
 

Kaffe  

SLÄKTMÖTE 2006 
 
Nästa ordinarie släktmöte kommer att 
hållas år 2006, i samband med föreningens 
80-årsjubiléum.  
 Eftersom årets möte ägde rum i 
Stockholm och mötet dessförinnan i Skåne, 
kommer platsen att bli någonstans i norra 
Sverige.  
 Notera alltså att det är tre år till nästa 
släktmöte. Under tiden kommer styrelsen 
emellertid att hålla Er medlemmar löpande 
informerade om sitt arbete och annat värt 
att veta för hussar och huss-ättlingar genom 
detta blad.   
   Lena Huss 

Vid kaffebordet. Från vänster Carl Erik Huss, Peter Westrin, Carin Selin, Gudrun Huss, Ulla Ungerstedt 
samt Eva Masreliez. Med ryggen mot kameran sitter en för redaktionen okänd herre. Kanske någon i 
föreningen kan bistå med namnet, som i så fall kommer med i nästa släktblad.   Foto: Gunnar Edgren 

Katarina Huss omvaldes vid årets möte till ordförande för 
släktföreningen för tiden intill nästa ordinarie släktmöte. 
 Katarina Huss (tabell 333) är född 1946 och dotter till 
släktföreningens mångårige sekreterare Göran Huss (tab 329). 
Hon är bosatt i Saltsjö-Boo i Nacka och arbetar som admi-
nistratör vid Nynäs Petroleum.   
 Katarina har dottern Märta född 1986 tillsammans med 
särbon Lars-Olof Truedsson. 
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Huss, Klara Liv   2003-04-11 
Dotter till Jessica Åström &  
Magnus Huss i Stockholm 
Tabell 191 
 
Huss, Angelica Iréna  2002-09-27  
Dotter till Suzanne Huss &  
Lennart Bergström i Solna 
Tabell 246 
 
Huss, Daniel Erik Gunnar 2002-10-15 
Son till Malin Huss f Gustavsson &  
Lars-Gunnar Huss i  Linköping 
Tabell 247 
 
Wretblad, Elsa   2002-07-12 
Dotter till Eva Wretblad f Selin &  
Linus Wretblad i Nacka 
Tabell 292 
 
Edgren, Tilda Linnéa  2003-11-08 
Dotter till Katarina Ärlestad & 
Erik Edgren  
Tabell 497 

Soudah, Felix Mikael Richard   2003-01-27 
Son till Carolina Soudah f Ungerstedt & 
Mikael Soudah i  Vällingby 
Tabell 296 
 
Huss, Wilda Rut   2002-12-12 
Dotter till Catharina Huss &  
Per Huss f Gustafsson i Stockholm 
Tabell 396 
 
Huss, Alma Kickan  2001-02-28 
Dotter till Ulrika Huss f Byström &  
Erik Huss i Täby 
Tabell 397 
 
Huss-Brevnert,    2003-02-26 
Lars Håkan Rasmus   
Son till Christina Huss &  
Håkan Brevnert i Östervåla 
Tabell 482 
 

Födda  2002-2003 

Hjorth f Huss, Ebba Elisabeth 
1913-05-10 – 2001-10-18 
 
Huss f Nyström, Ingeborg Margareta  
(Inga-Greta) 
1923-10-03 – 2002-12-05 
 
Ohlsson f Boström, 
Mariann Ingegerd Katarina 
1961-06-17 – 2003-01-18 
 
Nordberg, Erik Magnus 
1935-02-02 – 2002-01-16 

Parent, Jean Alexandre Antoine 
1926-10-08 – 2003-07-25 
 
Huss f Grönfeldt, Carin Alfhild Constance 
1908-05-10 – 2003-02-26 
 
Lingqvist f Huss, Else Elisabet 
1919-10-31 – 2002-11-28 
 
Huss, Faja Christina 
1944-12-07 – 2003-03-29 

Avlidna  2001-2003 

www.huss.se 
släktföreningens egen plats på internet 

Redaktör för hemsidan: Carl Johan Huss 
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Erik Huss 90 år 
 
Landshövding Erik Huss, Göteborg, (tabell 492) fyllde 90 år den 23 juli 2003. 
Födelsedagen firades med mottagning i hemmet i Örgryte. Ett åttiotal vänner och 
släktingar mötte upp för att fira jubilaren. Släktföreningen uppvaktade med blommor och 
en gåva. Erik Huss var ordförande för släktföreningen under åren 1959-1986.  Han är son 
till fil dr generaldirektören Gunnar Huss, släktföreningens förste ordförande, samt dennes 
maka Alfhild f Nord (tabell 488).  
 Erik Huss har under sitt yrkesverksamma liv haft många olika befattningar. Han var 
finansborgarråd i Stockholm åren 1954-58 och kulturborgarråd 1958-59. Åren 1960-61 
var han VD för Sundsvallsbanken. 1961 rekryterades han till posten som verkställande 
direktör för Dagens Nyheter AB. 1971 flyttade Erik Huss med sin familj till Göteborg för 
att bli landshövding i Göteborgs och Bohus län. Hans yrkesbana kröntes med en 
ministerpost. Under folkpartiregeringen 1978-79 var han chef för industridepartementet.   
  
          Lena Huss 

BOKEN VI HUSSAR II 
 
Köp den nya släktkrönikan Vi Hussar II till medlemspris. Den vackert inbundna boken är på 
över 300 sidor och innehåller bland annat: 
 
• Dokumentation av 2500 Hussättlingar och ingifta med föräldrar 
• Över 300 foton 
• Utvikningsbar stamtavla över släktens sju första generationer 
• Sökregister 
• Tio färgillustrerade textavsnitt med hussiana 
 
Släktkrönikan Vi Hussar II är ett måste för alla med minsta släktkänsla. Den är också en 
uppskattad gåva och en prydnad för varje bokhylla.  
 
Beställ ett eller flera exemplar nu. Upplagan är begränsad till endast 1000 exemplar. 
 
Priset är 200 kronor för medlemmar, 300 kronor för icke medlem. Portot är 50 kronor 
oavsett antal till samma adress. 
 
Beställ enklast genom att betala in på föreningens postgirokonto nummer 15 43 81-8 . 
Passa på att betala medlemsavgiften för år  2004 på samma gång!  
  
Boken kan även hämtas portofritt hemma hos den av styrelsens medlemmar som bor 
närmast dig. Adressförteckning till styrelsen finner du på sista sidan. 
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    Julklappstips 
 
Köp vår vackra släktnål eller -brosch med släkten Huss´ eget emblem i 
julklapp till någon du bryr dig om. Passar också som gåva till alla årets 
jubilarer. Du kan beställa antingen brosch eller nål och i två  olika utföranden, förgylld eller 
i guldfärgad emalj. Priset är 100 kronor (förgylld) respektive 40 kronor (emalj) per styck. 
  
 Beställ nålen eller broschen från Carin Selin:  carin.selin@zeta.telenordia.se 

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2003-2006 
 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
    Södergärdevägen 4 
    132 37  Saltsjö-Boo 
 
Vice ordförande  Carin Selin    08-767 70 09 
och kassör   Slogvägen 2 
    181 31 Lidingö 
 
Sekreterare   Carin Huss    08-654 70 20 
    Kapellgatan 2 
    171 70 Solna 
 
Register– och   Gunnar Edgren   08-716 23 55 
arkivansvarig   Setterwalls väg 21 
    131 36 Nacka 
 
Webbansvarig  Carl Johan Huss   08-768 59 65 
    Kantarellgränd 2 
    182 45 Enebyberg 
   
Klubbmästare   Carolina Soudah   08-38 38 31 
    Torparängsgränd 2 
    162 44 Vällingby 
 
Redaktör och   Peter Westrin   08-755 39 17 
informationsansvarig  Frodevägen 1 
    182 55 Djursholm 
 
Biträdande redaktör  Lena Huss    0708-86 86 48 
och infoansvarig  Mälarhöjdsvägen 55  08-590 832 84 
    129 40 Hägersten   
 
Ledamot   Birgitta Blomqvist   08-730 08 48 
    Framnäsbacken 14 
    171 66 Solna 
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35 kusar 
 
 50 g jäst 
100 g smör 
5 dl mjölk 
250 g Kesella lätt 
2 påsar saffran, 1 g 
1½-2 dl strösocker 
½ tsk salt 
ca 17 dl vetemjöl, ca 1 kg 
russin 
1 ägg till pensling 
 
         

Lussebullar 

Guldmedalj vinterölstävling 2002! 
 
Receptet går bra att dela och göra ca 20 liter. 
 
MALT   VIKT KG 
 
Pilsnermalt    9,134 
Vetemalt    0.391 
Münchnermalt  2,071 
Mörk karamellmalt  0,775 
Crystal malt   0,504 
Dark Crystal malt  0,213 
Aromatic malt  0,31 
  
 
  VIKT GR KOKTID MIN. 
 
Humle 3 olika sorter:   
Magnum  45  60 
Saaz    50  30 
Cascade   25  10 
 
Saffran   0,5  5 
Pomeransskal 8  5 
Kryddnejlika  5  5 
Kardemumma 3  5 
Cascade  25 
 
Förtjockningsrast 67 minuter 
Utmäskning  78 minuter 
 
Volym 42 liter OG (Sockerhalt) 72° Ö 

Smula jästen i en degbunke. Smält smöret i en 
kastrull. Tillsätt mjölken och värm till 
fingervärme, ca 37°. Häll degspadet över 
jästen. Rör om så att den löser sig. Tillsätt 
Kesella, saffran, socker, salt och det mesta av 
mjölet. Arbeta degen så den blir blank och 
smidig. Låt jäsa övertäckt ca 30 minuter.   
Arbeta degen på mjölat bakbord och forma till 
35 kusar. Lägg dem på plåtar med 
bakplåtspapper. Garnera med russin.  
Sätt ugnen på 225°. Lät jäsa ca 20 minuter. 
Pensla med uppvispat ägg. Grädda i mitten av 
ugnen 5-7 minuter. Låt svalna på galler. 
 
  Carolina Soudah 

 
 
Blanda den krossade malten enligt receptet 
med 3 liter 83° varmt vatten per kg malt så att 
det när allt är blandat blir 67°. OBS! Mycket 
noggrant med temperaturen. 
Förvara mäsken i ett isolerat kärl, t ex en 
jäshink med filtar runt i 60 minuter. 
Sila bort malten och laka malten med 78° 
varmt vatten tills det som kommer ut ej längre 
är sött eller tills man samlat totalt ca 50 liter 
vätska. 
Koka den maltsöta vätskan, som heter vört, i 
ca 60 minuter. Koka vörten med humlen 
enligt receptet. Magnum ska koka 60 minuter, 
efter 30 minuter – då det återstår 30 minuter – 
slängs Saaz in osv. Kryddorna ska koka med 
de sista 5 minuterna. Lägg ned den sista 
humlen, 25 g Cascade. Kyl vörten till 10-
15°.Sila bort humle och kryddor.  
Tillsätt en aktivt jäsande öljästsort av någon 
slags pilsnerjäst t ex cheque pilsnerjäst eller 
münich lagerjäst. Jäs ölet i 8-11° i 2-3 veckor. 
Tappa upp på väl rengjorda flaskor eller ölfat 
och tillsätt socker eller koldioxid från gastub. 
 
För utförlig information se 
hembryggarföreningens hemsida: 
www.shbf.se  
 
  Johan Ungerstedt 

Vild-Hussens julöl 
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Professor Jean Parent, Paris, har 
avlidit vid 76 års ålder.  Han var gift med min 
syssling Mona, född Hessel (tab 354 i ”Vi 
Hussar II”). Jean var i Stockholm senast i maj 
och deltog i släktmötet men var då redan 
märkt av sin sjukdom.  
 Jag har förstått att Jean var en 
utomordentligt framstående och produktiv 
forskare, något som även dokumenterats i 
några minnesord i ”Le Monde” av den 30 juli. 
Han blev professor i nationalekonomi före 
fyllda 30 år i Aix-en-Provence och sedan 
fortsatte han sin bana vid universiteten i 
Clermont-Ferrand (1961-67), där han också 
var dekanus för juridisk-ekonomiska 
fakulteten och slutligen vid Sorbonne i Paris 
från 1968, där han avslutade sin gärning 1995 
som emeritus (en hederstitel förbehållen få).  
De senaste decennierna ägnade Jean åt 
forskning kring industriell ekonomi och 
historia samt skrev ett verk i detta ämne 
betitlat ”Les firmes industrielles”. 
 Jean var en god lärare och uppriktigt 
uppskattad av sina studenter och möttes 
därför också av deras uppskattning. Han stod 
sina studenter nära enligt minnes-orden i ”Le 
Monde”: ”Un professeur proche de ses étudiants”. 
 Efter omfattande forskning och på 
grundval av intervjuer i Sverige med personer 
i framskjuten ställning utkom Jean 1970 med 
boken ”Le modèle suédois”.  

Här förutsåg han mycket av den utveckling 
vårt land genomgått under de senaste 
decennierna. Boken fick ett gott mottagande 
i svensk press. Vid sitt frånfälle hade han 
påbörjat arbetet med en uppföljande 
nyutgåva. 
 Jag träffade Jean första gången 
sommaren 1955 ute i Gustavsvik på Värmdö 
vid Baggensfjärden, där Monas föräldrar 
liksom mina hade sina fritidsställen. Det  
blev inledningen till en vänskap, som 
fördjupades över åren av gemensamma 
intressen och upplevelser här hemma såväl 
som i Frankrike. 
 I Monas och Jeans Stockholmshem 
hölls traditioner i vår släktgren sedan 1940-
talet levande, bl a genom den årligen 
återkommande julmiddagen, i regel avslutad 
med en franskinspirerad final med frukt- och 
ostdessert. Ett gott franskt vin hörde givetvis 
till. I Paris var han en charmant guide som 
kunde välja ut intressanta ställen att besöka 
liksom trevliga restauranger med erkänt god 
mat.  
 Med ett historieintresse långt över 
genomsnittet och med tyngdpunkten lagd 
vid medeltiden fann han mycket av värde i 
vårt svenska kulturarv från denna period. 
 Vi besökte tillsammans några av våra 
mellansvenska medeltida kyrkor med sina 
valvmålningar och planer fanns att i sommar 
resa till Vadstena och andra orter i 
Östergötland med anknytning till det 
pågående Birgittajubileet. Tyvärr hann denna 
resa inte genomföras då Jeans sjukdom kom 
emellan. 
 Jean hade en anspråkslös och vänlig 
framtoning och var positivt intresserad av 
våra yngre generationer och deras 
förehavanden. Han uppskattades därför i 
hög grad av dem. Det känns – som alltid vid 
ett sådant här tillfälle – tomt när en 
människa som står oss nära inte längre finns 
kvar i vår krets. Vi saknar  Jean men har 
många goda minnen att trösta oss med. 
 
Magnus H:son Huss 

IN MEMORIAM 
 

Professor Jean Parent 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 67 mars 2003 

 

SLÄKTMÖTE 2003 
 

Kallelse till ordinarie släktmöte samt  
Inbjudan till fest å Läkaresällskapet, Stockholm 

Lördagen den 24 maj 2003 
 
Varmt välkomna till 2003 års upplaga av föreningens traditionella släktmöte och fest. 
Detta år samlas vi i Stockholm, där vi har bokat Läkaresällskapet på Klara Östra 
Kyrkogata 10 i hjärtat av Stockholm.   
 
Program: 
 
 13.30 Visning och kåseri i Riksarkivet, Fyrverkarbacken 13-17   
   Förfriskningar serveras. (Vi bör redan nu vara klädda för kvällen.) 
 16.30  Avfärd i gemensam buss till Läkaresällskapet 
 17.00  Mötesförhandlingar (dagordning: se baksidan)  
 18.00 ca  Välkomstdrink 
 19.00  Middag. Därefter DANS till levande musik ”Perssons jazz” 
  
Anmälan sker enklast genom att betala in avgiften på föreningens postgirokonto nummer 
15 43 81-8 senast den 30 april 2003.  
 
Priset, som förutsätter att medlemsavgift till släktföreningen är betald,  är 400 kronor 
per person. Ungdomar upp till 18 år betalar 200 kronor och barn under 10 år medföljer 
gratis. Glöm inte att ange på inbetalningskortet hur många ni är som kommer (även 
barnen!) samt namnet på varje deltagare.  
 
Klädsel:kavaj      Väl mött den 24 maj! 



 
 

KALLELSE TILL ORDINARIE SLÄKTMÖTE 
 

 
Datum och tid:   24 maj 2003 klockan 17.00 
Plats:            Läkaresällskapets mötessal,  
    Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 
 
 
 
Dagordning enligt stadgarna: 
 
1. Val av ordförande vid årsmötet 
2. Val av sekreterare vid årsmötet 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet 
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande 
5. Upprättande av röstlängd 
6.     Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden 
7.     Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar 
8.     Revisorernas berättelser och i samband därmed frågan om ansvarsfrihet 
 för styrelsen 
9.     Bestämmande av medlemsavgifternas storlek 
10. Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid 
 först väljes ordförande, därefter övriga ledamöter 
11.   Val av två revisorer och två revisorssuppleanter 
 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för åren 2001 och 2002 samt 
valberedningens förslag till nya styrelseledamöter och revisorer, kan erhållas 
genom Carl-Erik Huss. Carl-Erik når du på adress Värdhusslingan 9, 112 65 
Stockholm, bostadstel. 08-656 32 15 eller via e-mail: ce.huss@telia.com.  
 
Materialet kommer även att publiceras på släktföreningens hemsida med 
adress www.huss.se 
 
Om ni kommer resande och övernattar — hör av er till ordförande Katarina 
Huss för tips om boende. Katarina nås på hemtelefon 08-747 93 36. 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 66 december 2002 

SLÄKTMÖTE 2003 
 

Kallelse till släktmöte och fest å Läkaresällskapet, Stockholm 
Lördagen den 24 maj 2003 

 
Varmt välkomna till 2003 års upplaga av föreningens traditionella släktmöte och fest. Detta 
år samlas vi i Stockholm, där vi har bokat Läkaresällskapet i hjärtat av Stockholm. 
 Festligheterna inleds (för de som vill) med ett förhoppningsvis mycket intressant och 
givande besök i Riksarkivet på Kungsholmen. Vi samlas vid Riksarkivet klockan 13.30 då 
vi serveras förfriskningar och bjuds på förevisning av Hussiana, det vill säga intressant 
material från släktföreningen.  
 Bodil Ulate-Segura, känd från diverse inslag i TV, kåserar om Riksarkivet, och vi får 
en glimt av vårt kulturarv som förvaras för kommande generationer djupt nere i berget. Vi 
färdas sedan gemensamt i buss till mötes– tillika festlokalerna.  
 Klockan 17.00 inleds mötesförhandlingarna, som beräknas pågå en timme, varefter vi 
bjuds en drink före maten.  
 Klockan 19.00 serveras en utsökt middag komponerad av vår klubbmästarinna 
Carolina Soudah. Efter avslutad måltid blir det dans till levande musik, nämligen Bosse 
Persson och ”Perssons Jazz”. 
 
Missa inte detta tillfälle att träffa kända och mindre kända Hussar. Anmälan sker enklast 
genom att betala in avgiften på föreningens postgirokonto 15 43 81-8 senast den 30 april 
2003. Priset, som förutsätter att medlemsavgift till släktföreningen är betald,  är 400 kronor 
per person. Ungdomar upp till 18 år betalar 200 kronor och barn under 10 år medföljer 
gratis. Glöm inte att ange på inbetalningskortet hur många ni är som kommer (även barnen!) 
samt namnet på varje deltagare. 
  
        Varmt välkomna! 
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BACKSPEGEL 

 
Vi satt några stycken en kväll hemma hos 
mig och tittade igenom en låda 
släktföreningspapper och foton som pappa 
Göran haft på vinden.  
 Meningen var egentligen att vi skulle 
försöka sortera, katalogisera, spalta upp och 
ordna till - hej och hå - men vi blev sittande 
i stilla förundran, småleende igenkännande 
och tänkvadtidengårfort-ande; och vi 
pratade om gamla och svunna tider, kom 
ihåg och fyllde i varandras luckor, 
förfasades och förtjusades.  
   

Det var som att kliva in i ett glömt rum, i en 
annan värld långt från datorer, 
mobiltelefoner och bilköer: att titta i 
backspegeln. En slätkindad ung skönhet 
med getingmidja kunde lätt spåras i den 
åldrade mor/farmoderns barska pondus 
och rondör, våra far- och morföräldrar 
kändes igen som förväntansfulla ungdomar. 
Och så vidare. Så nära vi ändå är varandra 
trots att tiden låter oss “rinna ut” i nya 
generationer!  
 Vi lyckades varken sortera eller 
katalogisera den kvällen men gläds åt att 
kanske kunna förmedla backspegelns 
magiska tjusning till alla som vill - genom 
den visning av Huss-minnen och annat som 
planeras i Riksarkivet före Släktfesten den 
24 maj 2003. Kom och titta i vår 
backspegel, bläddra, begrunda och AHAa! 
(och hjälp oss också identifiera några av 
ansiktena på fotona!) 
 Jag önskar alla frändr en riktigt GOD 
JUL – kanske helgen ger oss tid att öppna 
stängda dörrar och kika in i glömda rum – 
genom våra egna gamla fotoalbum! 
 
  Katarina Huss 
  ordförande 

fot 

VÄRT ATT VETA OM RIKSARKIVET 
 
Riksarkivet (RA) är en av Sveriges äldsta myndigheter, med rötter i medeltiden och 1500-
talet. Axel Oxenstierna ingrep i arkivförhållandena genom att den 18 oktober 1618 utfärda 
en kansliordning. Därmed inrättades Riksarkivet formellt som ett självständigt 
ämbetsorgan inom det kungliga kansliet. Arbetsområdet begränsades från början till det 
kungliga kansliet, men från 1800-talets slut fick Riksarkivet även befattning med 
arkivbildningen hos andra centrala och lokala myndigheter. Ett självständigt ämbetsverk 
blev det först 1878.  

Vid Riksarkivet förvaras handlingar från bland annat myndigheter, rättsväsendet, 
universitet och högskolor. Förutom att arkivera och förvara handlingar och dokument, 
svarar RA även för tillsyn av övriga allmänna arkiv samt rådgivning till myndigheter och 
enskilda i arkivfrågor. Riksarkivet skall särskilt främja rätten att ta del av handlingar 
(offentlighetsprincipen), samt tillhandahålla material för förvaltningens, rättsskipningens 
och forskningens behov.  
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ICA Menyföretagen utfärdar årligen ett 
stipendium till sommelierutbildningen 
på Restaurangakademien i Stockholm. 
Till min stora lycka fick jag inte bara 
bäst resultat på examen, utan jag fick 
också ta del av detta fantastiska bidrag 
som fick användas till en vinresa. 
 Målet för vinresan blev Alsace. Jag 
och min man tillbringade en vecka i juni 
bland vinrankor och små pittoreska städer. 
 Under hela resan blev vi mycket väl 
omhändertagna, alla var så trevliga och tog 
sig tid till oss, gav oss information, små 
presenter och letade fram speciella flaskor 
ur sina gömmor och till och med bjöd oss 
på lunch. Kortaste mötet var 2½ timmar, 
längsta var 6 timmar!!   
 Till de mest minnesvärda hör besöket 
hos Monsieur Marcel Deiss. 
 
”Ett litet vin är som en liten orkester där spelarna 
inte är samspelta. Ett stort vin är som en 
symfoniorkester. Man kan inte urskilja ett enskilt 
instrument utan alla är i full harmoni. Dirigenten 
styr orkestern och dirigenten i ett vin är jorden – le 
terroire!” (Marcel Deiss) 
  
Vi står i Marcel Deiss´ stora, kyliga lokaler i 
Bergheim i Alsace i nordöstra Frankrike 
med de stora träkaren, där man fottrampar 
de röda druvorna. Strax bredvid står ett 
antal tävlingsmotorcyklar som tillhör 
vinmakaren och sonen.  

Med oss är också en flicka som har hållit i 
en lång och informativ vinprovning innan 
vår rundvandring. Då och då lägger 
Monsieur Deiss in lite filosofiska tankar 
bakom vinerna. Han berättar att han skulle 
ta det som en förolämpning om man sa att 
han gör en god Gewurtztraminer! Nej, han 
vill höra att han har varit en god betjänt till 
sin Terroir (Jorden man odlar på)! Efter det 
inlägget blev jag ganska tyst. Men min man 
frågade vidare, till Monsieur Deiss´ 
belåtenhet!  
 -Vilken tur att min man följde med 
mig till Alsace! tänker jag. Jag kan visst tala 
franska men inte som han. Han kan mun-
huggas och skämta med vinproducenterna 
så att det blir roligt och han förstår sam-
tidigt de filosofiska utläggen kring vin och 
vinodling. 
 Vi fortsätter ner under marken där 
vinerna ligger till sig på stora fat och mindre 
bariquer. Här i mörkret och den härliga 
svalkan får vi en riktig lektion i vinfilosofi. 
 
”Man kan inte läsa sig till i en bok hur man odlar 
vin, utan vinstocken berättar för dig hur den vill bli 
vårdad. Du måste lyssna på den.” (Marcel Deiss) 
 
Vi fick träffa flera av de främsta 
producenterna i Alsace; Hugel, Trimbach, 
Deiss med flera. 
 Den mest minnesvärda lunchen var 
när Monsieur Hubert Trimbach. Plötsligt 
under vår provning frågade om vi inte vill ta 
en liten ”quick bite” med honom och han 
försökte boka bord på stadens finaste 
restaurang. Som tur var, var den stängd, för 
i denna värme skulle vi inte klara av så 
mycket mat. Men han bokade den näst 
finaste i stället! Det var en upplevelse att få 
så mycket uppmärksamhet på en restaurang 
och bli behandlad som de allra finaste 
gästerna. Han har pondus Monsieur 
Trimbach! Vi hade en mycket trevlig lunch,  

ALSACE ÅT HUSS 
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då vi förutom vin pratade om andra 
intressen, familjer,  gemensamma bekanta 
och mat. Krögaren själv och hans fru 
pratade också länge med oss. Monsieur 
Trimbach har inte samma definiton på 
”quick bite” som jag! 
 Väl tillbaka i huset Trimbach fick jag 
köpa en Clos St Hymne som de håller i 
ganska hårt, vilket fynd! 
 Tidvis under vår resa noterade vi att 
Alsace var ganska folkfattigt, och på vissa 
tider var det lite svårt att få boka besök,  

men Frankrike åkte ganska snabbt ut ur 
fotbolls-VM och därefter blev det 
betydligt lättare!  
 Vinresan var både en arbetsresa och 
en semesterresa. Vi lärde oss mycket om 
vin och kultur och vi fick njuta av den 
härliga försommaren i Alsace med goda 
luncher ute i solen. Jag kan varmt 
rekommendera er att ta bilen ner och fylla 
den med dessa friska, fruktiga viner! 
 
   Carolina Soudah  

 

Stipendiaten tillika artikelförfattaren själv, Carolina Soudah,  provar vin under sin resa till Alsace..  

Ett besök i vingården med vinansvarige på Dopff & Irion 
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GUDRUNS JULSENAP 
 
Det här är ett gammal släktrecept från 1956 på julsenap. Receptet kommer från 
apotekare Wolmar Bondeson, son till Anny Huss (se släktkrönikan sidan 131). 
Senapsfrö finns att köpa på apoteket. Det är dock inte alla apotek som har det i lager. 
Ring gärna och kontrollera att just ditt apotek har senapsfrö hemma. 
 
Svartsenap (senapsfrö, skånsk senap)   400 gram 
Vit senap (båda; pulv.gross eller sikt 0,7 mm)  100 gram 
 
Blandas med 100 gram vattenledningsvatten och får stå övertäckt till följande dag. 
 
Därefter tillblandas en lösning av 
 
Socker   250 gr 
Koksalt   8 gr 
Citronsyra   10 gr 
Ättiksprit   250 gr 
 
i 150 gram vatten.  
Vanligen behöver mera vatten tillsättas intill ca 300 gr. 
 
Ingefära pulv. 4 gram och svartpeppar 1 gram kan blandas med den svarta och vita 
senapen. Avgörande är dock proportionerna av senapssorterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BRUDKRONA ATT LÅNA 
 
Ska du stå brud i vår? Ska du gifta in 
din käresta i vår släkt? Glöm inte att du 
helt gratis får låna vår fina brudkrona i 
silver.  
 Kontakta vår förre ordförande 
Gunnar Huss, enklast via e-post. 
Adressen är:  
 gunnar.huss@home.se 

 
JULKLAPPSTIPS 
 
Köp vår vackra släktnål eller -brosch med 
släkten Huss´ eget emblem i julklapp till 
någon du bryr dig om. Passar också som 
gåva till alla årets jubilarer. 
 Du kan alltså beställa antingen 
brosch eller nål och i två  olika utföranden, 
förgylld eller i guldfärgad emalj.  
 Priset är 100 kronor (förgylld) 
respektive 40 kronor (emalj) per styck.  
  
Beställ nålen eller broschen från Carl-
Erik Huss, e-post: 
 
   ce.huss@telia.com.  

Johanna Ungerstedt  iförd släktens brudkrona 
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Födda  2001-2002    
 
Alström,  Petter Magnus    Son till Louise & Per Alström i Karlstad 
Tabell 99 
2001-09-04 
 
Huss,  Astrid Matilda & Arvid Wilhelm Barn till Ingrid & Magnus Huss i Löddeköpinge  
Tabell 239 
2001-11-15 
 
Huss,  Alf Fredrik Satoshi   Son till Emiko & Christer Huss i Tungelsta 
Tabell 349 
2001-10-07 
 
Åslund,  Martina Mari    Dotter till Mari Lundin & Fredrik Åslund i Timrå 
Tabell 371 
2001-07-13 
 
Ahang Lindgren,  Sara Jasmin       Dotter till Anna Lindgren & Houshang Ahang i 
Tabell 491      Skeppslanda 
2001-03-07 
 
 

Avlidna 2001-2002 
 
Farm,  Karl Birger  
1925-10-26 – 2001-12-12 
 
Rönmark f Carlson,  Anna-Greta  
Tabell 419 
1921-08-03 - 2001-07-23 

Maria Forsberg   840111 
Annika Uggla  840202 
Emil Edsman   840208 
Kristoffer Hådding 840311 
Fredrik Ericsson  840322 
Johan Hussfelt   840417 
Mattias Ohlsson   840510 
Johanna Le Hent  840516 
 

Maria Nyström  840523 
Oscar Sahlin  840606 
Marion Sordot  840617 
Susanna Bång   840618 
Sanna Rocksberg   840717 
Ann Silfverhielm   840725 
Jörgen Huss  840819 
Nanna Sandberg   841018 

18-åringar som uppvaktats med släktnål eller -brosch 

FAMILJESIDAN 
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Vill du ha vår matrikel? 
 
Vill du veta namn och adress till andra medlemmar i vår släktförening? Vår register– och 
arkivansvarige Gunnar Edgren uppdaterar löpande vårt register över medlemmar.  
Om du vill ha ett adressregister, vi kallar det vår matrikel, kontakta Gunnar Edgren.  
 
 
Gunnar Edgren  08-716 23 55 
Setterwalls väg 21 
131 36 Nacka 
 
E-post: gunnar.edgren@telia.com 

BOKEN VI HUSSAR II 
 
 
 
 
 
Köp den nya släktkrönikan Vi Hussar II till medlemspris. Den vackert inbundna boken är 
på över 300 sidor och innehåller bland annat: 
 
• Dokumentation av 2500 Hussättlingar och ingifta med föräldrar 
• Över 300 foton 
• Utvikningsbar stamtavla över släktens sju första generationer 
• Sökregister 
• Tio färgillustrerade textavsnitt med hussiana 
 
Släktkrönikan Vi Hussar II är ett måste för alla med minsta släktkänsla. Den är också en 
uppskattad gåva och en prydnad för varje bokhylla.  
 
Beställ ett eller flera exemplar nu. Upplagan är begränsad till endast 1000 exemplar. 
 
Priset är 200 kronor för medlemmar, 300 kronor för icke medlem. Portot är 50 kronor 
oavsett antal till samma adress. 
 
Beställ enklast genom att betala in med bifogat inbetalningskort. Passa på att betala årets 
medlemsavgift på samma gång!  
  
Boken kan också hämtas portofritt hemma hos den av styrelsens medlemmar som bor 
närmast dig. Adressförteckning till styrelsen finner du på sista sidan. 
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SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2001-2003 
 
 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
    Södergärdevägen 4 
    132 37  Saltsjö-Boo 
 
Vice ordförande  Carin Selin   08-767 70 09 
    Slogvägen 2 
    181 31 Lidingö 
 
Sekreterare   Carin Huss   08-654 70 20 
    Kapellgatan 2 
    171 70 Solna 
 
Skattmästare  Carl-Erik Huss   08-656 32 15 
    Värdshusslingan 9 
    112 65 Stockholm 
 
Register– och  Gunnar Edgren  08-716 23 55 
arkivansvarig  Setterwalls väg 21 
    131 36 Nacka 
 
Webbansvarig  Carl Johan Huss  08-768 59 65 
    Kantarellgränd 2 
    182 45 Enebyberg 
 
Klubbmästare  Carolina Soudah  08-38 38 31 
    Torparängsgränd 2 
    162 44 Vällingby 
 
Redaktör och  Peter Westrin   08-755 39 17 
informationsansvarig Frodevägen 1 
    182 55 Djursholm 
 
Biträdande redaktör Lena Huss   08-86 86 05 
och infoansvarig  Mälarhöjdsvägen 55  08-590 832 84 
    129 40 Hägersten 



VI HUSSAR
Släktblad  nr 65 December 2001

Redaktion: Peter Westrin (redaktör) och Lena Huss (biträdande redaktör samt layout)

Släktmötet 2001

Tillträdande och avgående ordföranden, denna gång 
Katarina Huss och Gunnar M Huss, tömmer tradi-
tionsenligt silverstånkan på släktmötet.

Släktmötet hölls denna gång i södra 
delen av landet, nämligen på Svane-
holms slott i Skåne. En sammanfatt-
ning av beslut med mera återfinns på 
sidan 3.

En ny ordförande, den första 
kvinnliga ordföranden i föreningens 
historia, valdes också. Hennes namn 
är Katarina Huss och hon presenterar 
sig på sidan 2.

Storslaget släktmöte på 
Svaneholms slott 

Släktföreningen firade sitt 75-
årsjubileum på bästa sätt genom mag-
nifikt och välarrangerat släktmöte på 
Svaneholms slott  som bjöd på vack-
ra lokaler, tjusig omgivning och ut-
sökt mat.

De 50-tal nedresta delegaterna 
inkvarterades på två olika ställen: Nö-
tesjö Värdshus och STF vandrarhem 
i Blentarp. Efter en promenad i det 
bördiga och böljande skånelandska-
pet följde byte till festkläder och om-
bordstigning i den chartrade buss
som först skulle plocka upp våra
fränder på vandrarhemmet och sedan 
föra oss till Svaneholms slott. 

forts på sidan 4

Dags att beställa 
släktkrönikan!

Efter ett herkulesarbete av redaktionsgruppen 
(=den förra styrelsen) under åren 1997-2001 är 
nu den nya, efterlängtade släktkrönikan Vi Hus-
sar II äntligen klar för tryckning.

Nu kan du beställa ditt eget exemplar!  Läs 
mera på sidan 5.



DET SPELAR JU
INGEN ROLL...

...om det är en manlig eller 
kvinnlig ordförande i vår
förening – men jag måste
erkänna att jag är oerhört
stolt över att ha blivit vald 
till den första kvinnan på
posten! Det är inne med
kvinnor…..!

Skämt åsido – jag är
djupt hedrad över förtroen-
det och ser med stor glädje 
fram emot att tillsammans
med övriga i styrelsen admi-
nistrera, engagera och för-
hoppningsvis entusiasmera
arbetet med och i Släktföre-
ningen.

Min bakgrund

Jag är barnbarn till Ar-
vid (Vi Hussar  I) och dotter 
till Göran (Släktföreningens 
f d “ständige sekreterare”),
yngst av tre systrar (Gunilla 
och Helena). Vi hade liksom 
Släktföreningen i vaggan!
Jag är 55 år, född på den nu-
mera oförglömliga dagen 11 
september. Som 16-åring
blev jag självförsörjande
som korrespondent (hette

det då), sedermera sekreterare
och därefter upphöjd till tjänste-
man i ett rederi. 1973 gick jag till 
sjöss i handelsflottan efter ett års 
skolning till radiotelegrafist på
Sjöbefälsskolan i Stockholm.  12 
år och ett oändligt antal sjömil 
senare gick jag iland med kapten 
Lars-Olof, köpte hus i Kummel-
näs öster om Stockholm och
fick dotter Märta 1986. Jag arbe-
tar nu som assistent och admi-
nistratör i ett oljebolag och har 
successivt utökat familjen med
katterna Smulan och Kakan, gol-
den    retrievern Robin och D-
ponnyn Surprise. Fritidsproble-
men är därmed lösta. Kapten
Lars-Olof  är för närvarande sär-
bo med oss.

Sedan 1987 har jag, med
undantag för de tre senaste åren, 
varit medlem i Släktföreningens 
styrelse, först som “stugfogde”
för vår numera avyttrade fjällstu-
ga och därefter som sekreterare. 
Det är med skräckblandad för-
tjusning som jag nu axlar ordfö-
randemanteln.

Föreningsarbetet

Släktföreningsarbetet har
under de senaste åren under
Gunnar M´s entusiastiska led-
ning till stor del präglats av först 
det fantastiska Jubileet 1996 och 
sedan,  fram till nu, av det gigan-
tiska åtagandet att sammanställa 
och trycka en uppföljning av far-
far Arvids släktkrönika: Vi Hus-
sar II.  Den förra styrelsen, nu-
mera projektgruppen, har till-
sammans med många andra
”frivilliga”, lagt ner ett enormt
arbete, många många timmar
och ett enastående engagemang 
och tålamod för att ro iland det-
ta jätteprojekt. Inom kort kom-
mer vi  att ha Vi Hussar II i vår 

hand, ett helt unikt verk
som  kommer att locka till 
bläddring, begrundan, för-
tjusning, förfrågning, inspi-
ration och många AHA´n. 

Jag vill att den nya
krönikan blir ett verktyg
och en bas för styrelsens
fortsatta arbete; en guide
och inspirationskälla till
nya och förnyade kontakter 
inom släkten; en uppslags-
bank. Att vidare utveckla
vår internet-hemsida står
på arbetslistan, och en
djupdykning i exempelvis
pappa Görans efterlämna-
de släktpappers- och foto-
lådor känns som en viktig 
arkivuppgift – snart nog
har vi glömt vem som är
vem på fotografierna! 

Jag tror att styrelse-
arbetet under den närmaste 
mandatperioden bör inrik-
tas på konsolidering; att i
ett lugnare tempo “lyssna 
inåt”, plocka upp tappade
trådar, knyta nya band, hit-
ta nya vägar och kanske
tillbaka till gamla. Vi vill
uppmuntra alla fränder att 
komma med förslag och
idéer till nya tag, nya upp-
tåg, som kan stärka vän-
skapsbanden i vår släktfö-
rening!

Men FÖRST kom-
mer alla glada eldsjälar i
styrelsen att vara intensivt 
upptagna med att paketera, 
etikettera och frankera alla 
anstormande beställningar
på VI HUSSAR II.

Och så ska vi planera 
för nästa stora släktmöte i 
maj (?) 2003 !!

Katarina Huss

Katarina Huss



Av mötet beslutade stadgeändringar

§3 Medlemsavgifter

Att avgiften skall vara inbetald viss månad 
till visst postgirokonto har tagits bort, lik-
som att man förlorar medlemsförmåner och 
rösträtt först om man underlåtit att betala 
avgiften i minst tre år.

§4 Hedersledamöter

Vem som helst av medlemmarna och inte 
bara en enhällig styrelse skall kunna lägga 
förslag om  att utse hedersledamot. Den
som utses till hedersledamot är i fortsätt-
ningen befriad från medlemsavgifter.

 §5 Styrelse

Antal styrelseledamöter får variera mellan 7 
och 9. Inga suppleanter väljs. 

§6 Styrelsens åligganden 

Styrelsens åligganden har preciserats och
förts till en egen paragraf , nr 6., och de tidi-
gare befattningsbeskrivningarna för sekrete-
rare och skattmästare är nu integrerade i
styrelsens åtaganden. 

§7 Ordförandens åligganden

I § Styrelsens åligganden framgår nu att sty-
relsen skall fastlägga vem/vilka som utöver 
styrelsen har rätt att teckna föreningens fir-
ma.

§ 8 Revisorer

Precisering och konkretisering av uppgifter-
na så som de utförs nu.

§9 Släktmöten

Extra släktmöte kallas till inte bara av revi-

sorerna eller minst 20 medlemmar utan även 
av styrelsen, vilket ersätter uttrycket ”eller då 
annan anledning föreligger”.

För att kunna behandlas på släktmöte skall 
förslag från medlem vara styrelsen tillhanda 
senast två månader före släktmötet. Tidigare 
gällde ”senast samtidigt med ett vid kallelsen 
fogat svarskort”.

§10 Fonder 

Det bundna egna kapitalet som benämns
släktfonden, får inte röras utan släktmötets 
godkännande. För att återspegla det föränd-
rade penningvärdet upptas värdet till 100 kkr 
(tidigare 40 kkr). 

För det resterande och merparten av det
egna kapitalet, betecknat ”den rörliga fon-
den”, läggs en spärr in på så sätt att högst 
halva beloppet får disponeras av styrelsen
(tidigare fanns ingen sådan gräns) utan släkt-
mötets godkännande. 

Rapport över Vild-Huss-stipendiet för
Entreprenörskap

Stipendiet instiftades inför jubileumssläktmö-
tet 1996 i samband med firandet av 200-
årsminnet av Döda fallet och hade till syfte 
dels att hedra  Magnus Vild-Hussen genom 
att lyfta fram hans entreprenörskap som ett 
föredöme.
Föreningen har nu delat ut de utlovade fem 
stipendierna

Medlemsavgifter

Ny medlemsavgift för familj är 150 kr.
För enskilda medlemmar fyllda 18 år är med-
lemsavgiften oförändrad 100 kr.
För studerande ungdomar är avgiften 50 kr.

Viktiga punkter på årsmötet den 2 juni



Emellertid synes orientering vara ett
sorgligt försummat ämne i de skånska skolor-
na, ty vår annars vänlige och skicklige chauf-
för hade vissa problem med att hitta vägen. 
Efter radiokontakt med hemmabasen och
med lite assistans från passagerarna hittade vi
dock fram både till koja och slott.

Svaneholms slott har anor från medel-
tiden och mötte oss med sina höga och
praktfulla fasader. En mycket informativ och 
trevlig föreläsning om Svaneholms historia 
med sin intressanta ägarlängd åhörde vi stå-
ende på slottsgården. Sedan vidtog rund-
vandring i slottet som inrymmer både festvå-
ning och museum.

Årsmötesförhandlingarna – som redo-
görs för på annan plats i detta släktblad -
ägde rum i en mycket vackert valvklädd käl-
larsal. Dessa avslutades med att skattmästare 
Carl-Erik i sin egenskap av styrelsens ålder-
man å föreningens vägnar avtackade den av-
gående ordföranden Gunnar M Huss för
hans stora engagemang i föreningen och för 
det jättearbete han utfört, inte minst vad gäll-
er jubileumsfirandet 1996, Vildhuss-
stipendiet och den nya släktkrönikan.

Under stående ovationer utsåg årsmö-
tet Gunnar M Huss till hedersledamot i före-
ningen. Ulla U och E Gunnar avtackades 
därefter för deras mångåriga engagemang
och förtjänstfulla arbete i föreningens styrel-
se.

Efter mötesförhandlingarna vidtog fes-

tandet med middag i Riddarsalen. Vilken
mat! Vilken dryck! Vilka tal!
En av middagens höjdpunkter var när den 
nytillträdda ordföranden symboliskt fick
tömma den sägnomsusade silverstånkan som 
tecken på sin nya värdighet (bild på sidan 1).

Efter middagen tråddes dansen till to-
nerna av Olle Larssons orkester och festen 
fortsatte till långt in på småtimmarna. Trötta 
och glada festdeltagare skjutsades så tillbaka
till nattkvarteren för några timmars välför-
tjänt sömn innan det var dags att stiga upp 
för nästa punkt på programmet, nämligen
busstur över Öresundsbron och besök i Kö-
penhamn och Tivoli! Under bussturen höll E 
Gunnar Huss en glänsande föreläsning om 
Öresundsbron, som  sannerligen är ett både 
vackert och byggnadstekniskt intressant verk.

Efter ankomst till Tivoli avåts en god 
och närande lunch inklusive den lilla obliga-
toriska danska nubben, och fria aktiviteter 
följde där somliga beskådade nöjesparken,
andra njöt av samlingarna i det vittbesjungna
Glyptoteket.

Sedan bar det av tillbaka till fosterlan-
det och det var ett mycket glatt och nöjt säll-
skap som tog avsked av varandra och som 
skingrades med hopp om återseende nästa 
gång det beger sig. Förmodligen år 2003.

Peter Westrin

Storslaget släktmöte på Svaneholms slott i Skåne
fortsättning från sidan 1

Köp Hussnålen eller Hussbroschen!
Våra dekorativa nålar och broscher med föreningens vackra logo möter alltid uppskattning och 
beundrande blickar närhelst man bär dem på sig!

De finns i två versioner: emaljerad respektive förgylld emalj. Den emaljerade nålen re-
spektive broschen kostar 40 kr/st.. Nål respektive brosch i förgylld emalj kostar 100 kr/st. 
De levereras fritt per post.

Beställningar mottages gärna via e-post till Carl-Erik Huss (ce.huss@telia.com) . 
Betalning sker efter leverans.



Nu går det att beställa 
Släktkrönikan

Vi  Hussar  I I  !

Vid släktmötet på Hussborg 1996 lade styrel-
sen sina förslag till inriktning av verksamhe-
ten fram till år 2000. Med hänvisning till 
stadgarnas ändamålsparagraf, enligt vilken 
det bl.a. är föreningens uppgift att genom 
publikationer öka medlemmarnas kännedom 
om släkten, menade styrelsen att det var dags 
att ta fram en ny släktkrönika.
    Släktmötet ställde sig bakom förslaget, 
som sedan konkretiserades och avrapportera-
des på de två följande släktmötena, i Stock-
holm 1998 och i Skåne 2001, då även ut-
formningen och finansieringen av projektet 
fastställdes.

Efter ett herkulesarbete av redaktionsgrup-
pen (=den förra styrelsen) under åren 1997-
2001 är nu den nya, efterlängtade släktkröni-
kan Vi Hussar II äntligen klar för tryckning!
    Många av styrelseledamöterna har lagt ned 
hundratals timmar på enskilt, ideellt arbete 
för att ta fram denna nya släktkrönika som 
beskriver hela släkten så som den utvecklats 
efter Arvids ”Vi Hussar” från 1964.
    Faktamaterialet har insamlats från tillgäng-
liga tryckta källor och direkt från släktens 
medlemmar genom utskickade frågeformu-
lär. I detta arbete har ca 40 fränder engagerat 
sig, representerande alla våra olika släktför-
greningar.
    För layout och produktion har en i släkten 
ingift specialist anlitats.

Fakta kring Vi Hussar II:

- Släktkrönikan utges i form av en inbun-
den bok på ca 300 sidor och trycks i 1000 
exemplar.

- I krönikan som täcker perioden 1590-
2000 dokumenteras fler än 2.500 perso-
ner varav över 300 med foto.

- Av de 2500 dokumenterade personerna 

utgör ca 1.600 hussättlingar och ca 900 
ingifta med föräldrar.

- Utvikningsbar stamtavla över  släktens 
första 7 generationer, med koppling till 
alla personer i boken (gör det lätt att hitta 
sina släktband med alla andra hussar).

- Sökregister omfattande mer än 2.500 per-
soner sorterade på efternamn/
tilltalsnamn/födelseår.

- 10 färgillustrerade textavsnitt innehållan-
de hussiana.

Priser:

Släktkrönikan kan beställas i valfritt antal ex. 
av både medlemmar och icke-medlemmar.
För medlemmar är ordinarie pris 200 kr/st. 
+  50 kr porto (hämtpris 200 kr).
För icke medlemmar är priset 300 kr + 50 kr 
porto.

Introduktionse rbjudande:

För medlemmar som beställer släktkrönikan 
före den 28 februari 2002 gäller ett introduk-
tionspris om 150 kr + 50 kr porto (hämtpris 
150 kr).

Beställning, betalning  och leverans:

Beställning och betalning sker enklast via bi-
fogat inbetalningskort, där antal ex och öns-
kat leveranssätt anges.

Om alternativet hämtning har valts (obs. 
prisreduktionen!), kan denna ske hos valfri 
styrelseledamot efter överenskommelse med 
vederbörande. En adresslista över styrelsele-
damöterna ingår i detta släktblad.

Senare beställning kan antingen göras hos 
Carl-Erik Huss (för hemskickning tillsam-
mans med ett inbetalningskort), alternativt 
portfritt hos valfri styrelseledamot efter över-
enskommelse, i vilket fall betalning sker kon-
tant i samband med hämtningen.

Leverans av släktkrönikan Vi Hussar II be-
räknas kunna påbörjas under januari.



AvlidnaAvlidna
Bering f Berggren Karin Margareta
1916-09-09 - 2000-06-10

Erikson f Stålhandske Carin Laura Alexandra
1915-04-04 - 1999

Erikson Erik Gösta
1909-05-24 - 1999-10-09

FöddaFödda
Alström Ebba Lilly Dotter till Louise & Per Alström i Karlstad
1999-09-29

Huss Ella Lovisa Sigrid Dotter till Annika Blomström & Hans Huss i Stockholm
1999-11-07

Huss Ester Fang Dotter till Anna & Nils Huss i Boxholm
2001-01-29

Huss Emma Linnea Dotter till Malin Kvist & Anders Huss i Arvika
1999-05-07

Högberg Helena Annie Dotter till Helena Huss & Peter Högberg  i Arvika
1999-06-06

Huss David Gunnar Mikael Son till Malin Gustavsson & Lars-Gunnar Huss i Linköping
1999-10-27

Rønsberg Stefan Jon Bergsvein Son till Jennifer Smith & Erik Bergsvein Rønsberg i USA
2001-08-04

Huss Iris Martina Miwako Dotter till Emiko & Christer Huss i Tungelsta
1999-08-11

von Szalay Maria Kristin Dotter till Katarina & Christer von Szaslay i Älta
1999-03-28

Westerberg Linus Son till Elisabeth Huss & Krister Westerberg i Gävle
1999-10-31

von Koch Martin Gunnar Peter Son till Helena & Gunnar von Koch i Djursholm
1999-05-19

Dahlgren Siri Anna Louise Dotter till Eva & Thomas Dahlgren i Stockholm
1999-08-08

Butler Sean Erik Aidan Son till Karolina & Kieran Butler i Märsta
2001-03-03

Uggla Sigrid Johanna Dotter till Sofia & Martin Uggla i Uppsala
1999-12-15

Edgren Erik Vilhelm Son till Katarina Ärlestad & Erik Edgren i Bromma
2001-06-16

Lindgren Per Ulf Thorild
1926-04-12 - 2001-05-??

Sahlin Gösta
1912-07-04 - 1999-11-11

Segelberg Torsten Eric Wilhelm
1920-12-20 - 2001-10-17

Söderström Tor Lennart
1917-04-15 - 1999-04-24

Lindén Hans  Sven-Olof
1932-07-07 - 2000-12-??



IInför Julbaketnför Julbaket

Här är ett gammalt familjerecept på världens godaste pepparkakor, om man frågar vår familj!

Skärpepparkakor

500 g smör
500 g sirap, ca 3½ dl
500 g strösocker ca 5½ dl
2 tsk mald kryddnejlika
2 tsk mald kryddpeppar
2 msk kanel
1½ msk bikarbonat utrört i 1½ msk grädde
1 kr vetemjöl, ca 1,7 l

Smält smöret långsamt i en kastrull. Rör ner sirap och socker. Ställ kastrullen att svalna i kallt 
vatten. Blanda smeten med övriga ingredienser till en jämn och smidig deg, gärna i assisten-
ten. Rulla degen till ca 5-20 cm tjocka rullar. Rulla in varje rulle i plastfolie och förvara i kyl 
om ni kommer att baka kakorna närmsta veckan, annars i frysen där degen håller ca 4 måna-
der.
Skär den kylda degrullen i tunna, tunna skivor. Lägg skivorna på smord ugnsplåt och grädda i 
ugnen på 200ºC 3-4 minuter.

Carolina Soudah

Den 4 augusti 
gifte sig Johan 
Ungerstedt med 
Johanna Söder-
ström i Munsö 
kyrka, Ekerö.
Middag gavs på 
Rastaholms
Värdshus.

På Midsommar-
afton den 22 juni 
vigdes Therese 
Masreliez och 
Johan Wester-
mark i Ulriks-
dals Slottskapell.
Middag gavs på 
Ulriksdals värds-
hus.

Vigda 2001

Vill du också låna släktens vackra brudkrona?

1996, i samband med 200-årsjubiléet, invigdes den vackra brudkrona i silver, som 
ägs av Eva Huss´ fond. Fonden förvaltas för närvarande av Carl Johan Huss, Martin 
Huss samt Gunnar M Huss. Du som är medlem i släktföreningen får låna kronan 
utan kostnad till ditt bröllop. En  särskild ”kronbok” med de par som burit kronan 
har också upprättats. Kontakta vår ordförande Katarina Huss om du vill veta mer.



Den nya styrelsen som valdes på släktmötet

Ordförande Katarina Huss
Södergärdevägen 4, 132 37 Saltsjö-Boo 08-747 93 36

Vice ordförande Carin Selin
Slogvägen 2, 181 31 Lidingö 08-767 70 09

Sekreterare Carin Huss
Kapellgatan 2, 171 70 Solna 08-654 70 20

Skattmästare Carl-Erik Huss
Värdshusslingan 9, 112 65 Stockholm 08-656 32 15

Register– och
Arkivansvarig Gunnar Edgren

Setterwalls väg 21, 131 36 Nacka 08-716 23 55

Webbansvarig Carl Johan Huss
Kantarellgränd 2, 182 45 Enebyberg 08-768 59 65

Klubbmästare Carolina Soudah
Torparängsgränd 2, 162 44 Vällingby 08-38 38 31

Redaktör och in-
formationsansvarig Peter Westrin

Frodevägen 1, 182 55 Djursholm

Bitr redaktör och in-
formationsansvarig Lena Huss

Mälarhöjdsvägen 16, 129 40 Hägersten 08-86 86 05

Revisor Peter Blomqvist
Virebergsvägen 9, 169 30 Solna 08-27 59 39

Revisor E Gunnar Huss
Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm 08-660 89 00

Revisorssuppleant E Göran Huss
Källarbäcksvägen 13, 757 52 Uppsala 018-42 57 84

Revisorssuppleant Håkan Hultkrantz
Vidarvägen 1 A, 182 67 Djursholm 08-755 25 21

www.huss.net


