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Nu är det  dags att anmäla sig själv, hustru, make, barn, barnbarn, far- och morföräldrar, 
kusiner och sysslingar, ungdomar och åldringar, till 
 

SLÄKTMÖTE på GRIPSHOLMSVIKEN  
i  Mariefred 13-14 juni 2009! 

 
Preliminärt program: 
 
Lördag  11.00 samling, gemensamma aktiviteter, mingel 
  17.00  formella Släktmötesförhandlingar 
   19.00  festmiddag med dans i det gamla kronobränneriet 
Söndag    gemensamma aktiviteter, hemresa 
 
Pris för släktmedlemmar som betalar medlemsavgift är endast 600 kr/person 
 
I priset ingår: 
 
Lördag: Guidad visning på Gripsholms slott 
  Drink före maten, 3-rätters middag med vin samt kaffe 
  Dans till levande DJ 
  Logi 
Söndag: Frukost 
        Forts på nästa sida 
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SLÄKTMÖTE 2009 fortsättning 
 
Barn 0-13 år: gratis, ungdom 14-18 år: 300 kr 
Inkvartering sker i dubbelrum. Familjer bor i flerbäddsrum. 
Lunch kommer att finnas tillgänglig under lördagen men bekostas av var och en. 
Eventuell övernattning fredag-lördag bekostas på plats av var och en. 
Greenfee betalas av deltagarna i golfturneringen på lördagen. 
 
Detaljerat program och ”påminnelseinbjudan” kommer att sändas ut under våren 2009. Av 
planeringsskäl är vi dock tacksamma för anmälningar OMEDELBUMS, dock senast 31 ja-
nuari 2009 på bifogade anmälningstalong. Betalningen vill vi helst ha samtidigt med anmälan 
men allra senast 30 april 2009. 
 
Hjärtligt välkomna till 2009 års stora familjefest! 

Ungefär samtidigt fick jag från helt annat håll förfrågan om Gottfrid ”Godofredo” Huss. 
Arvids krönika beskriver ett fascinerande levnadsöde. Den unge Gottfrid utvandrade till Ar-
gentina. Han blev plantageägare, stred i armén och slutade sitt äventyrliga liv inom Argenti-
nas legation i Köpenhamn. Han fick åtta barn, men där slutar våra spår. (Vi Hussar sid 107). 
 
Ett märkligt sammanträffande är att Axeline och Gottfrid var syskon! Arvids släktkrönika 
visar att Axelines och Gottfrids farfar Lars Axel var en av fem söner till Johan Axel Huss d y 
(1787-1839). I den nya släktkrönikan Vi Hussar II finns dock bara tre av dessa bröder angiv-
na som stamfäder, nämligen linjerna 13, 14 och 15. Vi har helt klart inte haft kontakt med de 
andra brödernas ättlingar i nutid. Många av dem lever troligen utanför Sverige. 
 
Denna lilla ”forskning” väcker verkligen nyfikenheten, och man försjunker så lätt och gärna 
och länge i Arvids´berättelser i Vi Hussar, kombinerat med den mer fackmässiga men inte 
mindre intressanta uppföljaren Vi Hussar II. Vilka skatter vi har i släkten! Båda böckerna 
finns att köpa (200 kr st för medlemmar + porto) – av Vi Hussar 1614-1964 återstår endast 
ett begränsat antal. 
 
Varför inte idka lite släktforskning under mörka höst- och vinterkvällar  - plugga släkthisto-
ria  inför vår stora släktfest i juni 2009!  
 
GOD JUL och  GOTT NYTT ÅR önskar jag er alla!   
          Katarina Huss, ordförande 

AXELINE OCH GOTTFRID HUSS 

 
För en tid sedan blev jag kontaktad av Louise Hedberg, Isle of 
Wight, som undrade om jag visste något om hennes farmor Ax-
eline Huss, f 1859. Man hade berättat att Axeline tillhörde sam-
ma släkt som Vildhussen. I min farfar Arvids krönika Vi Hussar 
1614-1964, bläddrar jag lätt fram Axeline. Hon var ett av nio 
barn till köpmannen och redaren Lars Axel Huss (1818-1868) 
och gifte sig 1884 med Gustaf Hedberg. De fick tio barn tillsam-
mans, och den yngste, Einar, född 1899, var Louises far.  (Vi 
Hussar sid 105) Axeline Huss 
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Carl-Johan Huss avled den 15 oktober 2008 efter en lång och modig kamp mot cancer, 
endast 62 år gammal. Han sörjs närmast av hustru Gunnel, barnen Andreas, Magnus 
och Karolina, tre barnbarn, en stor släktkrets och många vänner.  
 
Carl-Johan var sedan 1995 verksam som datachef på IBS Sverige Nord AB (se Vi Hus-
sar II sid 98) och hade förutom sitt arbete många strängar på sin lyra: fritidshuset på 
Björkholmen, körsång, synth- och blockflöjtspel, matlagning i det glada 
”gourmetgänget” i Enebyberg, och trädgårdsodling - hans ”gröna fingrar” lär ha givit 
goda resultat i växthus och radhusträdgård.  
 
Han var ättling i rakt nedstigande led till Johannisbergssläktens huvudman Johan Huss, 
bror till Vildhussen, som alltså var Carl-Johans farfars farfars farbror. Sitt förnamn fick 
han efter sin farfars bror, den mångårige rektorn på Hussborg.  
 
Carl-Johan var engagerad i Släktföreningens styrelse under åren 1998 – 2006 och deltog 
aktivt i skapandet av vår släktkrönika Vi Hussar II bl a genom forskningen bakom den 
intressanta statistik som finns på sid 16-19. 
 
Den innerliga värme och det förtroliga samförstånd som rådde mellan honom och 
hustru Gunnel vittnade om att han alltid satte familjen i första rummet. Han var en 
hängiven familjefar, älskad broder, kusin, släkting och trofast vän och han lämnar ett 
stort och ofattbart tomrum efter sig. 
 
Styrelsen i Släktföreningen Huss 
/ genom  
  Katarina Huss  

Carl-Johan Huss till minne 

Avlidna 2008 
 
Huss, Anna-Lisa (tabell 163)   
Född 250802 i Umeå   
Död 080802 i Ludvika   
 
Junggren, Anna-Maria (tabell 157) 
Född 280923 i Gnarp 
Död 080805 i Sundsvall 
 
Huss, Carl-Johan (tabell 191) 
Född 451120 i Stockholm 
Död 081015 i Danderyd 
   

Påminnelse! 

Som tidigare meddelats är detta det sista 
Hussblad som skickas ut även till icke-
medlemmar i Hussföreningen. 

Vill du även i fortsättningen få hem Huss-
bladet med möjlighet att t.ex. delta i de kraf-
tigt subventionerade släktmötena måste du 
vara medlem och betala föreningens årsavgift.   

    /Red. 



4 

En perfekt dessert i vintertid! Kanske på julafton efter det dignande julbordet eller på 
midvinterfesten. 
 
8 port 
 
6-8 blodapelsiner    Kryddyoghurt: 
6-8 blonda apelsiner   4 dl matyoghurt 
½ dl strösocker    1 tsk malen ingefära 
1 vaniljstång    1 tsk malen kardemumma 
      4 tsk vaniljsocker 
      2 msk florsocker 
 
Skala apelsinerna med hjälp av en kniv så fruktköttet blir synligt. Skär ut skinnfria klyftor 
med hjälp av en liten kniv. Ta vara på all saft som blir vid skalning och delning. Pressa 
också ur saften ur kärnhusen. Dela och skrapa ur fröna ur vaniljstången. 
Koka ihop apelsinsaften som blivit med socker, vaniljstång och vaniljfrön i en kastrull 
tills hälften återstår. Låt lagen svalna lite innan den hälls över apelsinklyftorna. 
Blanda samman alla ingredienser till kryddyoghurten. Låt gärna smakerna mogna i kyl en 
timme innan servering. 
       Carolina Soudah 

APELSINSALLAD MED KRYDDYOGHURT 

Hussgolf  i regnets tecken 
 

Den årliga kampen om den åtråvärda ”Generaldirektör Gunnar Huss silverpokal” gick 
detta år av stapeln på Ulriksdals korta men tekniskt krävande bana. 
 
Startfältet bestod av 11 tappra spelare som med glatt mod trotsade det lätta duggandet, 
som emellertid snart övergick i ihållande ösregn. Fyra hårdföra spelare fullföljde tävling-
en som för tredje gången i rad vanns av Christian von Kock. Grattis Christian! 
 
Sidotävlingarna vanns av Birgitta Blomqvist (längst damdrive), Sigvard Selin (längst herr-
drive), samt Catharina Westrin (närmast flaggan). 
 
Nästa år hoppas vi kunna förlägga tävlingen om ”Silverpokalen” till Gripsholm i sam-
band med släktmötet därstädes (se inbjudan i detta nummer av Hussbladet). 
 
       Tävlingskommittén / Peter Westrin 

Redaktör: Peter Westrin Biträdande redaktör, lay-out: Lena Huss 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 75   Maj-juni 2008 

 

SLÄKTMÖTE 2009 I GUSTAV III:S KRONOBRÄNNERI! 
 

Vid Mälarens Strand, granne med Gripsholms slott, ligger det gamla kronobränneriet som 
Gustav III lät bygga i slutet av 1700-talet. Denna unika och numera moderna hotell-  och 
konferensanläggning, Gripsholmsviken, blir säte för 2009 års Släktmöte !  
 
Lördag-söndag 13-14 juni 2009 har bokats redan nu för en härlig familjefest i dagarna två. 
 
Till Mariefred, som ligger ca 5 mil sydost om Stockholm, tar vi oss på lördagsmorgonen med 
bil, tåg eller ångbåt och ägnar dagen åt eller strövtåg i Mariefred, alternativt guidad visning av 
Gripsholms Slott eller ett besök på Grafikens Hus. Spännande aktiviteter utlovas för de 
minsta och för alla leksugna. Vad sägs om en tågresa med ett 100 år gammalt ånglok? En 
roddtur på Mälaren? Eller helt enkelt avkopplande samvaro med kära släktingar i anlägg-
ningens vackra omgivningar. Golfbanan ligger dessutom en ”järn 7:a” från hotellet,  
 
På kvällen äter vi en läcker 3-rättersmiddag i den vackra festsalen i kronobränneriet, där vi 
efter kaffe avec dansar och umgås tills solen går upp. 
 
Vi bor i nyrenoverade fräscha rum med dusch o toa i anläggningens Hotell Freden & Fri-
heten eller i den lite enklare men gemytliga byggnaden Stallgården. På söndagsmorgonen 
serveras en dignande frukostbuffé och vi fortsätter samvaron så länge vi har lust. Visst låter 
det frestande! 
 
Priset för middag, logi, frukost och aktiviteter kommer att vara kraftigt subventionerat för 
alla som betalar MEDLEMSAVGIFT.  
 
Kryssa för 13-14 juni 2009 i era kalendrar! Mer information och anmälningsinstruktioner 
kommer i nästa släktblad senare i höst. 
 
Vi önskar alla fränder en riktigt glad och solig sommar 2008 och gläds åt att få komma igång 
med arrangemangen för 2009 års fest. 
 
Titta gärna in på www.gripsholmsviken.se  
 
Styrelsen  
gm ordförande Katarina Huss 
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INBJUDAN TILL GOLFTÄVLINGEN 
GUNNAR HUSS SILVERPOKAL 2008 

 
Avsikten är att denna tävling om det eviga vandringspriset "Silverpokalen" skall avgöras 
årligen och denna gång – den tredje i ordningen sedan starten 2006 på Hussborg – spelar vi 
på Ulriksdals Golfklubb lördagen den 6 september kl. 1230. 
 
Ulriksdals GK - ”Alex golf” som det hette förr i tiden - ligger i Solna, vid Järvafältet. Man 
tar sig enklast dit med bil. Karta och vägbeskrivning skickas ut till dem som anmält sig. 
 
Vi börjar med en gemensam lunch kl. 11.30 för de som så önskar. Kostnaden för lunchen 
är ca 80 kr. Första utslagstid är kl.12.30. 
 
Tävlingen är öppen för damer och herrar (inklusive juniorer) med officiellt handicap och 
spelas som en 18-håls poängbogey i enlighet med Regler för golfspel. 
 
Eventuellt särspel avgörs genom ”sudden-death”. 
 
Vinnaren kommer att få sitt namn ingraverat i pokalen, som skall återlämnas inför näst-
kommande tävling. Vandringspriset är evigt och kvarstår i föreningens ägo för all 
framtid. 
 
Greenfeen blir ca 250: - och släktföreningen bjuder på en macka vid 9:e hålet. 
 
Efter tävlingen samlas vi i klubbhuset för samkväm och prisutdelning. 
 
Anmälan till tävlingen görs via e-post till peter.westrin@foi.se allra senast 24 augusti. 
Tacksam dock för tidig anmälan så att klubben hinner utnyttja ej utnyttjade reservationer! 
Ange namn, hcp samt om ni avser deltaga i den gemensamma lunchen före tävlingen. 
 
OBS! Startfältet är begränsat till 24 spelare. 
 
Välkomna! 
     Tävlingsledningen 
     Peter Westrin 

Kära läsare av Hussbladet! 
 
Som du kanske vet har av tradition Hussbladet delats ut inte bara till betalande medlemmar 
utan även till många f.d. medlemmar i släktföreningen och fränder som tidigare visat före-
ningen intresse på olika sätt. 
 
Nu har kostnaderna för detta stora ”gratisutskick” skenat iväg och styrelsen har tagit ett 
principbeslut att Hussbladet i framtiden endast skall distribueras till betalande medlemmar. 
 
Vi vill gärna att så många Huss-ättlingar som möjligt skall få få del av innehållet i Huss-
bladet. Inte minst gäller detta inbjudningarna till våra kraftigt subventionerade släktfester! 
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Prästhussar och konserverade änkor 
 
Nils Magnus Huss är en av föreningens flitigaste släktforskare. 
När han läste om hur svårt församlingarna hade med tillsättning av präster erinrade han sig hur 
man löste detta problem på 1700-talet. (Texten är något redigerad): 
 
Eftersom kvinnorna ofta överlevde sina män fanns många prästänkor. För att församlingsborna 
skulle slippa försörja dessa och deras barn och samtidigt få en ny präst till församlingen villkora-
des anställningen av att den nye prästen gifte sig med änkan. Systemet kallades att ”konservera” 
änkan och praktiserades ända till början av 1800-talet. 
 
Om prästen inte ville gifta sig med änkan och det fanns en dotter i huset kunde han gifta sig 
med henne i stället, på villkoret att änkan fick bo kvar på prästgården. 
 
Hur kunde en dotter foga sig i detta? På den tiden gällde katekesen och där stod ju att ”du skall 
hedra sin fader och sin moder på det att det må gå dig väl och du må länge leva på jorden”. En 
dotter satte sig knappast upp mot moderns vilja enligt detta bud! 
 
Systemet gav ofta upphov till underliga familjeförhållanden. Erik Johan Huss var präst i Njurun-
da och hade en dotter Märta Britta som gifte sig med komminister Damin. Detta blev Damins 
tredje giftermål. Hans första fru var en änka med 15 barn. Med henne fick han tre egna barn. 
Andra äktenskapet var barnlöst. Med Märta Britta fick han sju barn. Hon avled 1740 och ett år 
senare gifte han sig för fjärde gången och fick ett barn till. 
 
Hur komminister Damin kunde hantera inalles 26 barn (sic!) förtäljer inte historien. 
 
Så här löste man prästfrågan för 250 år sedan. 
En framgångsväg idag? 
Knappast!! 

Snabba svalkande drycker och en snabbglass att njuta av i sommarvärmen! 

Sval apelsin- och mangodrink, 1 glas 

Mixa 2 dl kall apelsinjuice med 1 dl tärnad fryst mango. Häll upp i högt glas och servera med 
sugrör. 

Hallonsmoothie, 1 glas 

Mixa 2 dl vaniljyoghurt med ½ banan och 1 dl frysta hallon. Häll upp i högt glas och servera 
med sugrör. 

Snabb bärglass, 4 port 

Lägg 300 g frysta bär, t ex hallon och blåbär i en mixer tillsammans med 3 msk florsocker 
och 3 dl vaniljyoghurt. Mixa till en krämig glass, servera genast. 
 
        Carolina Soudah 
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Huss, Arvid Lester 
född 2007-06-28 
far: Huss, Magnus Olof (tabell 191) 
mor: Huss, Jessica f. Åström 
 
Zidén, Edith Ingrid 
född 2007-09-26 
far: Norberg, Tobias (tabell 309) 
mor: Zidén, Eva 
 
 

Födda  2007 

Avlidna  2007-08 

Huss, Karin Margareta Anita ”Caje” (tabell 27) 
född 1921-04-15 
död 2007-03-01 
 
Ågebrant, Per Birger Persson (tabell 544) 
född 1924-10-29 
död 2007-04-14 
 
Ståhlhandske, Birgitta Claesdotter f. Sandels (tabell 199) 
född 1915-06-12 
död 2008-04-10 

STYRELSE I SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 2006-2009 
 
 
Ordförande    Katarina Huss    08-747 93 36 
     
Vice ordförande, skattmästare  Carin Selin     08-767 70 09 
 
Sekreterare    Carin Huss     08-654 70 20 
     
Klubbmästare    Carolina Soudah     08-38 38 31 
    
Redaktör och inform.ansvarig Peter Westrin    08-755 39 17 
  
Biträdande redaktör och  Lena Huss      08-590 832 84 
informationsansvarig    
 
Ledamot                   Birgitta Blomqvist    08-730 08 48 
        
Ledamot    Mikael Huss    08-32 48 62 
 

 
Sundberg, Sixten 
född 2007-10-05 
far: Sundberg, Joel 
mor: Sundberg, Johanna f. Ericsson  
(tabell 278) 
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Junior tog andra raka inteckningen 
i Generaldirektör Gunnar Huss Silverpokal 

 
Årets tävling om ”silverpokalen” ägde rum på Ingarö GK vackra Ängsbana . Tolv spelare 
hade hörsammat inbjudan och utkämpade en ädel kamp mot en inte alls lätt bana och mot 
resterna av en tropisk orkan. Vindbyarna var stundom så starka att man inte kunde stå 
upprätt på tee! 
 
En som dock stod upp mot såväl bana som väder var fjolårssegraren Christian von Koch! 
 
Under de första nio hålen var Christians spel kassaskåpssäkert, och endast lite darr under 
de närmast följande hålen förmådde skapa spänning när mamma Helena närmade sig och 
var nära att gå om. 
 
På de sista hålen var dock Christian omutlig och visade ingen som helst respekt för sin 
betydligt mer rutinerade medtävlare. 
 
Före segerceremonin gick våra tankar under en tyst minut till donatorn Gunnar Edgren i 
vars ställe ordförande Katarina trädde in som prisutdelare. 
 
        Fortsättning på nästa sida 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI HUSSAR 
Släktblad nr 74   November 2007 

 

Glada deltagare efter tävlingen. Segraren Christian von Koch i mitten med pokalen. 
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Resultat av huvudtävlingen: 
 
1.  Christian von Koch 
2.  Helena von Koch 
 Sigvard Selin 
 
Vid sidan av huvudtävlingen kunde man 
vinna priser i form av golfbollar. Vinnar-
na i dessa sidotävlingar blev: 
 
Närmast mittlinjen på hål 6 
 Damer: Birgitta Blomqvist 
 Herrar. Lars Blomqvist 
 
Närmast flagga på hål 14 
 Sigvard Selin    
 

 
En god lunch serverades före tävlingen 
där spelarna fick tillfälle att umgås med 
varandra. Stort tack till Bengt Dahlgren 
som stod för arrangemanget vid Ingarö 
GK. 
 
Den vackra silverpokalen som överläm-
nades år 1921 till Gunnars Edgrens mor-
far, Generaldirektör Gunnar  Huss, som 
50-års present kommer att tjäna som ett 
evigt vandringspris under kommande års 
årliga Huss-golftävlingar. 
 
Inbjudan till 2008-års tävling kommer 
med vårens Hussblad. Tänkbar bana är 
Ulriksdals GK (f.d ”Alex golf”) som lig-
ger strax norr om Järva krog. 
      
   Peter Westrin 
   tävlingsansvarig 

Ordföranden Katarina Huss  
trotsade regn och rusk 

Segraren för andra året i rad, Christian von 
Koch, höjer stolt pokalen! 

Fyra förväntansfulla spelare 
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Husskigt varningsord mot snuskigt smörgåsbord 
 
Harald Huss - hälsovårdsinspektör - var en modig man som redan 1929 vågade ifrågasätta det heliga 
svenska smörgåsbordet. Han tyckte smörgåsbordet var ohygieniskt och borde förbjudas. Det var att 
ro uppströms, som denna Svd-teckning från 1929 så tydligt demonstrerar. 
 
En äkta Huss hukar inte när det blåser! 
         Peter Westrin  
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Wretblad  Stina  Hanna  Charlotte 
född  31.5 2007 
far:Wretblad  Linus 
mor:Wretblad Eva f.Selin (tabell 292) 
 
 
Selin-Palm  Ludvig  Ernst  Johan 
född 23.6 2007 
far: Selin Ernst Gustaf  Olof (tabell 293) 
mor: Palm Annika    
 
 
Westermark  Frida Eva  Signe  Thérèse 
född 3.8 2007 
far: Westermark Johan 
mor: Westermark  Therese f.Masreliez (tabell 298) 
 
 
Ungerstedt  Axel Johan Wolmar 
född 28.8 2007 
far: Ungerstedt  Johan (tabell 297) 
mor: Ungerstedt Johanna f Söderström. 

Födda  2007 

TACK 
 
Varmt tack för allt stöd och deltagande i samband med vår älskade Gunnars bortgång.  
 

Monica med familj 

Avliden  2007 

Edgren Erik Gunnar Anders 
född 8.6.1941 i Engelbrekt (AB) 
död 23.8.2007 i Nacka (AB) 
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Gunnar Edgren till minne 

 
Släktföreningens styrelseledamot och registeransvarige Gunnar Edgren avled den 23 
augusti efter en kort tids sjukdom, 66 år ung. Hustru Monica, sönerna Erik, Klas och 
Mats med familjer, pappa Erik, bror Tomas, halvsyskon och bonusbarn med familjer 
samt en stor släkt- och vänkrets har lämnats i chock och bestörtning.  
 
Hans plan att leva till 100 var så självklar; han var helt enkelt en sådan person. Uppnådd 
pensionsålder hindrade honom inte att fortsätta sitt arbete på Svenska Rotor Maskiner 
AB och han minskade inte heller sitt engagemang i de förtroendeuppdrag han hade i sin 
bostadsrättsförening, i Kanotseglingskommittén, i VISIR (VI Som Inte Röker) och i 
Släktföreningen Huss. 
  
Gunnar hyste ett varmt och genuint intresse för sin släkt och Släktföreningen Huss. I 
början av 1980-talet övertog Gunnar som ledamot i styrelsen ansvaret för Släktföre-
ningens register med allt vad det innebar av uppdateringar och utskick, adressändringar 
och detektivarbete att hitta nya – och gamla – medlemmar etc. Han introducerade da-
torn i släktarbetet trots motstånd från de äldre i den dåvarande styrelsen som ansåg att 
datorer var en onödig - och dyr - modenyck – det fungerade ju så bra med sax och klis-
ter! Gunnar stod på sig och fick sin vilja igenom. Han byggde upp det imponerande 
register som gör det möjligt att effektivt följa släktens allt fler generationer, ett ovärder-
ligt verktyg bl a i skapandet av vår släktkrönika Vi Hussar II . Till Gunnar, släktens 
Sherlock Holmes, kunde man alltid komma med frågan ”tillhör han/hon Norrlands-
släkten Huss?” och om han inte kunde svaret genast, återkom han mycket snart med 
fakta. De speciella data-släktträd som han skapade för våra stora släktsammankomster 
var alltid mycket uppskattade; varje deltagare kunde pekfinger-följa sin ruta och hitta 
knutpunkten för släktskapet med alla närvarande. Saknaden och tomheten efter Gunnar 
är ofattbar och mycket påtaglig inte minst i Släktföreningens styrelsearbete. Under alla 
år som verksam i styrelsen missade Gunnar oss veterligen inte ett enda styrelsemöte 
och vi minns åtskilliga glada och väl förplägade styrelsesammankomster i det gästfria 
hemmet i Finntorp. Ingenting var omöjligt för Gunnar – han var ingen motmänniska – 
utan en medmänniska. Han var en entusiast, en do-er, en kreatör och fixare, en opti-
mist, en god kamrat och lojal vän. Han ställde alltid upp – men körde ändå sitt race och 
bromsade där det behövdes – om än sällan - med sin milda envishet.  
 
Gunnar efterlämnar ett stort tomrum. Vi saknar honom men är oändligt tacksamma för 
hans stora, engagerade och varma insatser som styrelseledamot i Släktföreningen Huss 
och som god vän. 
        Katarina 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 släktingar, eller som gåva till årets 
alla jubilarer.  
 
Du kan beställa antingen brosch eller nål och i två  olika utföranden, förgylld eller i guldfär-
gad 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 nedan). 
 
Levereras i paket om 20 korrespondenskort, 20 kuvert C6, 15 brevpapper 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 

Så lätt allting går  
 
när någon annan gör det…….   
 
Gunnar tryckte och sorterade, uppdaterade, kuverterade, adresserade, frimärkerade och 
postade. Så självklart enkelt allting ordnade sig när han tog hand om det! Nu famlar vi oss 
fram i hans datafiler och letar i programmen - det tar sin tid innan vi blir hemmastadda 
och kommer tillrätta med nya arbetssätt och rutiner. Vi hoppas att detta släktblad trots 
darrig administration når alla fränder på korrekt adress och vädjar till alla fränder att 
MEDDELA STYRELSEN adressändringar och övrig information inom familjekretsen 
som kan vara av intresse för Släktföreningens register!  
 
Snart börjar planeringen på allvar inför nästa stora SLÄKTFEST, 
närmare bestämt 13-14 juni 2009. Som tidigare nämnts tänker vi 
slå oss ner i Stockholmstrakten, kanske i skärgården, för en famil-
jefest i klass med 80-årsjubileet i Hussborg 2006. Mer information 
kommer under 2008! 
 
Till dess: GOD JUL alla fränder! Tänd många ljus tillsammans! 
   
 
       Katarina Huss 
       ordförande 
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Den bästa chokladkolan 
      
ca 70 st 
 
Honungen gör att kolasmeten inte sockrar sig så lätt. 
 
100 g smör 
3 1/2 dl strösocker 
1 dl sirap 
2 dl vispgrädde 
3 msk kakao 
2 msk honung 
1 msk vaniljsocker 
1/2 krm salt 
 
 
Smält smöret i en kastrull och rör ner övriga ingredienser. Koka utan lock till ca 125° 
eller kulprov, dvs droppa ner lite kolasmet i kallt vatten, om den lätt kan formas till en 
kula är den klar. Smaka gärna och kontrollera konsistensen! Häll upp kolasmeten i en 
bakplåtsklädd avlång brödform, då blir det höga fina kolor när man sedan skär dem. Låt 
kallna helt och skär i rutor. Lägg in i cellofan eller i annat papper men då behövs kolan 
först läggas i plastfolie. 
 
 

Mer vuxet godis 
 
ca 60 st 
 
250 g mandelmassa 
finrivet skal av 1 väl tvättat apelsin 
2 tsk konjak eller apelsinlikör 
Chokladtryffel:   
1 dl vispgrädde 
20 g smör 
175 g mörk choklad 
 
Riv mandelmassan och blanda med apelsinskal och konjak. Koka upp vispgrädde och 
smör i en kastrull. Bryt chokladen i bitar och låt den smälta i grädden under omrörning. 
Låt tryffeln stelna till en aning i kylen. Rör då och då. 
Platta ut mandelmassan så att den är ca 1 cm tjock. Bred på tryffeln till ett ca 1 cm tjockt 
lager. Låt ligga i frys att stelna så blir den lättare att skära. Skär upp i lagom stora bitar 
och lägg eventuellt i små formar. 
 
 
       Carolina Soudah 

GOTT INFÖR HELGERNA: 
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SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2006-2009 
 
 
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 
 
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   Mikael Huss                                                                  
                                      Sandfjärdsgatan 10,  
    120 56 Årsta             mikael.huss@gmail.com   
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 73   April 2007 

 

 INBJUDAN TILL GOLFTÄVLINGEN  

”GENERALDIREKTÖR GUNNNAR HUSS SILVERPOKAL”  

2007 

Den allra första tävlingen om Generaldirektör Gunnar Huss Silverpokal (se bild) genom-
fördes förra året på Hussborg golfklubb  i samband med släktmötet 16-18 juni 2006.  
Tretton entusiastiska golfare kämpade tappert mot den svåra och allt annat än förlåtande 
banan och överlägsen vinnare blev Christian von Koch på 34 poäng. 
 
Avsikten är att denna tävling om det eviga vandringspriset "Silverpokalen" skall avgöras 
årligen och denna gång förläggs spelet till Ingarö GK (ängsbanan; se www.igk.se) lördagen 
den 15 september. Från slussen räknat kommer man med bil dit på ca 20 min. 
 
Vi börjar med en gemensam lunch kl. 1200 för de som vill (Wallenbergare + dryck+ kaffe/
kaka kostar ca.130 kr, dagens rätt ca. 80 kr) och första utslagstid är 1300. 
 
Tävlingen är öppen för damer och herrar (inklusive juniorer) med officiellt handicap och 
spelas som en 18-håls poängbogey i enlighet med Regler för golfspel.  Eventuellt särspel avgörs 
genom ”sudden-death”. 
 
Vinnaren kommer att få sitt namn ingraverat i pokalen, som skall återlämnas inför näst-
kommande tävling. Vandringspriset är evigt och kvarstår i föreningens ägo för all 
framtid. 
 
Greenfeen blir ca 340: - och släktföreningen bjuder på en macka vid 9:e hålet. 
Efter tävlingen samlas vi i klubbhuset för samkväm och prisutdelning. 
 
Anmälan till tävlingen görs via e-post till  
peter.westrin@foi.se senast 15 maj. 
Ange namn, hcp samt om ni avser deltaga i den  
gemensamma lunchen före tävlingen. 
 
OBS! Startfältet är begränsat till 24 spelare. 
 

Välkomna! 

    Tävlingsledningen 

    Peter Westrin 
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Förutom genom frekventa alster i Dagens 
Nyheter av kulturskribenten Pia Huss 
(ingift i en grannsläkt), syns vårt släktnamn 
i pressen numera främst när vår förre ord-
förande Gunnar Huss ger upphov till ange-
lägna och engagerande artiklar i Svenska 
Dagbladet, den senaste i mars 2007. 
 
På 90-talet kunde vi läsa om den fram-
gångsrika  ishockeyspelaren Anders Huss 
(sid 185 i Vi Hussar II), som spelade för 
Brynäs och medverkade till både SM- och 
VMguld. Och 2005 gjorde tennisspelaren 
Stephen Huss (sid 142 i Vi Hussar II) rubri-
ker när han tillsammans med en australisk 
medspelare vann herrdubbeln i Wimble-
don-mästerskapen! 
 
Vem vet, kanske någon av släktens duktiga 
unga golfare kommer att skapa rubriker 
från golfscenen i framtiden? 
 
Fränder juniorer, seniorer, proffs och ama-
törer! Ställ upp i turneringen Generaldirek-
törens Silverpokal den 15 september; fresta 
svingen, testa putten! Vi  skramlar ihop en 
stor hejarklack och gör dagen till en bonus-
släktträff ! 
 
   Katarina Huss 
   ordförande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Huss i pressen 
 
Vem är Irene Huss?  
 
Namnet syns ibland i pressens kultur- 
och nöjessidor. Hon tillhör inte Norr-
landssläkten Huss. Ingen annan Huss-
släkt heller. Hon är nämligen hjältinnan 
i Helene Turstens deckarromaner som 
man nu är i full gång med att filmatisera: 
Kriminalinspektör Irene Huss. Författa-
ren berättar att hon först döpte huvud-
personen till Hult, men ändrade sig ef-
tersom det lät för likt en annan romanfi-
gur.  Namnet Huss “hittade” hon när 
hon bodde i Göteborg: “där fanns en 
landshövding som hette Huss”. Hon 
tyckte helt enkelt det lät bra. En fantasi-
släkting! 
 

I höstas hamnade namnet Huss min-
sann nästan på löpsedlarna! En för-
hoppningsfull kändisjournalist från en 
tidning i London ringde mig och fråga-
de lystet ”So, Katarina Huss, what´s 
your story?”   - Story, story, story, vilken 
story??? tänkte jag, tills  
jag förstod att det var fotbolls-Svennis 
nya flamma Katarina Huss man hoppa-
des ha på tråden. Det blev ingen story.  
 

Mina två eller tre namne i Släktförening-
en har säkert också blivit uppringda 
med samma resultat. Nåväl, Svennis lär 
ha återgått    till hustrun och ordningen, 
så varken han eller story-sugna journa-
lister smyger kring mitt hus. 
 

 

Vinnaren i golftävlingen ”Generaldirektör  

Gunnar Huss Silverpokal år 2006,  

Christian von Koch.  
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Bästa picknickmackan för g lfrundan 
2 port 

 

En sådan här macka åt jag första gången på stranden i Nice för snart 20 år sedan. Sedan 
dess har min familj och vänner fått mumsa i sig dessa baguetter både i skogen och till 
sjöss, på sommarn och vintern. Varför inte ta med en macka under golfrundan?! 
 
1 baguette 
fransk senap 
grönsallad 
4-6 skivor rökt skinka 
majonnäs 
2 hårdkokta ägg 
2 mogna tomater 
grovmalen svartpeppar 
 
Dela baguetten i två delar och skär varje del längsmed så de hänger ihop på ena sidan. 
Bred på fransk senap, så mycket som ni klarar av! Lägg på salladsblad och skinka. Ringla 
eller bred på lite majonnäs. Lägg ut skivat hårdkokt ägg och tunna tomatskivor. Vrid över 
rikligt med svartpeppar och lägg ev. på några fler salladsblad. 
 
       Carolina Soudah 
 

Födda 2006-2007   
 
Ungerstedt, Hedda. 
Född 2006-01-09 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, Alma Rebecca Elvira. 
Född 2006-06-26 i Bromma (AB) 
Far Huss, Martin Erik Nobiantoro. 
Född 1980-11-13 i Jakarta, Indonesien. 
Mor Söderholm, Elin Rebecca Therese. 
Född 19810905 I Spånga, (AB)  

Avlidna 2006-2007 
 
Öman, Olof Fredrik. 
1919-12-02 -- 2006-10-29 
 
Lundin f Kull, Inga Siri. 
1916-12-03 -- 2005-02-23 
 
Schenell f Backlund, Karin Linnea. 
1917-07-02 -- 2005-07-16 

Present-tips 
 

Ge bort en hussisk gåva till vårens alla jubilarer och födelsedagsbarn. Släktföreningen säljer nålar och 

broscher med släktens logotype. Vi har även brevpapper, brevkort och kuvert med vår egen släktlogo. 

 

Kontakta Carin Selin på 08-767 70 09 eller e-post carin.selin@zeta.telenordia.se  
om du vill  beställa eller veta mer om utföranden, priser och leveransvillkor.   
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STYRELSE I SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 2006-2009 
 

 

 

Ordförande   Katarina Huss 
    Södergärdevägen 4, 132 37 Saltsjö-Boo  08-747 93 36 
 
Vice ordförande och  Carin Selin    
skattmästare   Slogvägen 2, 181 31 Lidingö    08-767 70 09 
 
Sekreterare   Carin Huss 
    Kapellgatan 2, 171 70 Solna    08-654 70 20 
 
Register- och   Gunnar Edgren 
arkivansvarig   Setterwallsväg 21, 131 36 Nacka   08-716 23 55 
 
Klubbmästare   Carolina Soudah 
    Mjölnarstigen 11 A, 181 46 Lidingö   08-38 38 31 
 
Redaktör och   Peter Westrin    
informationsansvarig  Frodevägen 1, 182 55 Djursholm   08-755 39 17 
 
Biträdande redaktör och Lena Huss 
informationsansvarig  Kolmilevägen 14, 194 67 Upplands Väsby 08-590 832 84 
samt webbansvarig 
 
Allmän ledamot                Birgitta Blomqvist    
    Framnäsbacken 14, 171 66 Solna   08-730 08 48 
 
                                      Mikael Huss      08-32 48 62 
                                      Sandfjärdsgatan 10, 120 56 Årsta 
 
 
 
Revisor   Peter Blomqvist  
    Tjärnåsen 141, 891 92 Örnsköldsvik   0660-37 27 60 
 
Revisor   E Gunnar Huss 
    Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm  08-660 89 00 
 
Revisorsuppleant  Håkan Hultkrantz 
    Vidarvägen 1 A, 182 67 Djursholm   08-755 25 21 
 
Revisorsuppleant   Jan Söderström      0533-10 98 2 
    Västra Storgatan 21 B 
    661 30 Säffle 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 72   November 2006 

 

V i kom från Eksjö och Stockholm, från Sundsvall och London, från USA och Paris, 
från Uppsala och Säffle, för att sammantråla denna ljusa sommar-fredagskväll på Hussborg 
den 16 juni. Sakta fylldes anläggningen av minglande Hussättlingar som efter uppletande av 
respektive nattläger samlades i Herrgården för att inta den ljuvligt mustiga kvällssoppan. 
Därefter kunde man med fördel svalka sig med vad baren på herrgårdsverandan hade att 
erbjuda. Vid 22.30-tiden kröntes fredagskvällen av BUSSENS ankomst som innebar många 
glada återseenden, mera soppa och mer mingel-dricka. Vi satt på verandan och njöt av 
sommarkvällen och samvaron tills myggen gjorde det fullständigt klart att man skulle avslu-
ta kvällen och knyta sig inför morgondagens digra program. 
 En härlig frukostbuffé stod dukad i herrgårdsmatsalen den tidiga lördagsmorgonen, 
och vädret tillät oss att avnjuta den i solskenet på verandan. Först ut var givetvis golfarna, 
vars första utslag skulle ske redan kl 0900. Peters golfkrönika finner ni på sid 3. 

  

SLÄKTMÖTE  
HUSSBORG 16-18 JUNI 2006   
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U tflyktsbussen avgick vid 10-tiden med ett trettiotal passagerare 
under ledning och guidning av Nils-Magnus, som med sitt varma en-
gagemang och alldeles speciella och medryckande sätt berättade om 
sevärdheterna. Färden gick bl a till Vildhussens födelsegård och till 
Torps kyrka där Ingemar Lundgren höll en uppskattad betraktelse. 
 När bussen avgått samlade Carolina alla barn till en spännande 
skattjakt. Åldriga kartor ledde dem så småningom fram till en glitt-
rande skatt – och det bästa av allt – varsin påse ätbara skatter! De 
som inte golfade, var på utflykt eller jagade skatter spelade boule eller 
bara njöt av omgivningarna, sällskapet och det ljuvliga vädret. Efter 

lunchbuffén förflöt eftermiddagen i avspänd samvaro; man promenerade, småpratade på 
verandan eller botaniserade i Huss-utställningen en trappa upp i herrgården, där Gunnar E´s 
fantastiska data-släktträd, modell vi-som-är-här, fanns uppsatt på väggen. De lite större bar-
nen gladdes åt två lurviga islandshästar och fick en ridtur runt ägorna. Och så fick vi kaffe 
och kaka på eftermiddagen innan vila och omklädning till fest. Kl 1700 vidtog de formella 
årsmötesförhandlingarna. Efter presentation av verksamhetsberättelse och redovisning val-
des styrelse för kommande mandatperiod (se förteckning på sista sidan). Jag tackar för mö-
tets förtroende och enhälliga  bifall till föreslagna om- och nyval och skall med glädje fortsät-
ta uppdraget som ordförande!  
 Årsmötes-allvaret följdes snart av bubblande förfriskningar på herrgårdsverandan och 
därefter tågade vi, alla 111 festdeltagare, till middagen i den med björkris och sommarbloms-
ter smyckade ladan. Från barnens bord i mitten strålade nio långbord för vuxna (och nästan 
vuxna).  
 Under glam och sorl avåts den delikata måltiden som Carolina komponerat (se menyn 
på nästa sida) och klunkades de tillika delikata vinerna. Solen strilade in genom tiljorna och 
sorlet ackompanjerades av svalornas kvitter – det var en magisk kväll! Vi skålade för absent 
friends, för Släktföreningen och varandra, för de 47 representanterna ur linje 15, de 16 ur 
linje 10, de 13 ur linje 13, de 11 ur linje 1 och för alla ur övriga linjer, inte minst de 4 
”nollorna” som de själva kallade sig: våra allra nyaste medlemmar. Och så hurrade vi för 
Mattias Karl Elvis Huss, som fyllde 7 år just denna dag. Mellan varm- och efterrätt lät Peter 
oss äntligen få veta att Christian von Koch vunnit golfturneringen, och jublet och applåder-
na ville aldrig ta slut(läs alla detaljer i Peters tävlingsreferat på sid 3). Magnus Huss gav oss 
några trevliga återblickar från Släktföreningen förr-i-tiden, och överlämnade sedan ordet till 
Håkan Hultkrantz som spirituellt och fyndigt höll kvällens tack-för-maten-tal. Taffeln bröts 
och vi strosade genom sommarkvällen till väntande kaffe, kaka och avec i Herrgården.  
 Orkestern Succé (två man stark och med bandet på burk) från Sundsvall spelade upp 
till dans, och kvällen avslutades senare med korvgrillning, mycket uppskattat inte minst av de 
små som ännu inte slocknat. Tänk att det kan vara så gott med grillkorv mitt i natten! När 
myggorna även denna kväll blev alltför närgångna klingade festen så småningom av och en 
fridfull tystnad spred sig i natten.. 
 Söndagens något sena frukostbuffé (på verandan i solskenet) fick bilda slutvinjett till 
80-årsjubileet. Vi tog farväl, kramades och bytte telefonnummer och var alla överens om att 
SNART göra om det. Ja, Peter har ju lovat golfturnering nästa år…. 
 Såhär efteråt, när hösten sent omsider kopplat greppet, minns jag med värme och 
glädje vårt 80-årsjubileum som faktiskt blev precis det vi hade drömt om och skissat på – en 
riktig familjefest! 
 Faktum är att vi redan nu börjar spåna på nästa släktmöte – kanske 2009 – och helst 
över en helg så vi verkligen hinner träffas! 
       Katarina Huss, ordförande 
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GOLFTÄVLINGEN  
GENERALDIREKTÖR GUNNAR HUSS SILVERPOKAL 

av Peter Westrin 
 
Den allra första tävlingen om Generaldirektör Gunnar Huss Silverpokal har genomförts På 
Hussborg golfklubb i samband med släktmötet 16-18 juni 2006.  
 Överlägsen vinnare blev Christian von Koch på 34 poäng. På bilden nedan ser vi ho-
nom stolt lyfta det av Gunnar Edgren så generöst donerade vandringspriset. Den vackra po-
kalen överlämnades år 1921 till Gunnars morfar, Generaldirektör  Gunnar Huss, som 50-års 
present. Nu kommer den att tjäna som evigt vandringspris i golftävlingen "Silverpokalen".  
 Sin ringa ålder till trots - ännu inte fyllda elva - genomförde Christian tävlingen över 
18 hål på ett oerhört  imponerande sätt och vann i stor stil över sina 12 medtävlare.  
 Banans utformning och kondition var sådan att chanstagningar inte lönade sig. Det 
gällde att hålla hjärnan kall och spela strategisk golf! Det gjorde Christian, som bara spelade 
bort en (1) boll, medan de flesta av oss andra behövde plocka fram ett antal reservbollar ef-
ter misslyckade slag i vatten och ogenomtränglig ruff.  
 Det var varmt och soligt ute på banan och de som hade glömt att förse sig med till-
räckligt med vatten fick det nog ganska tungt på slutet.  
 Medelresultatet under tävlingen hamnade på 24 poäng, vilket är en stark indikation på 
banans svårighetsgrad. Det gällde till varje pris att hålla sig på fairway och att hitta flaggan 
vid inspelen, eftersom greenerna var svårputtade efter att ännu inte ha hämtat sig helt efter 
att ha länge ha legat under snö.  
 Den första tävlingen om "silverpokalen" blev mycket lyckad och många  nya vän-
skapsband kunde knytas mellan medlemmar i släktföreningen. Golf är ett socialt spel! 
 Avsikten är att denna tävling om det eviga vandringspriset "Silverpokalen" skall avgö-
ras årligen. Undertecknad tar på sig att organisera nästa tävling som planeras äga rum i bör-
jan av september år 2007 någonstans i närheten av Stockholm. Inbjudan kommer under vå-
ren 2007. 
 
Övriga toppresultat::    2:a plats:    Anu-Li Dahlgren   28 poäng 
    3:e plats:    Teo Enlund          27 poäng 
                   Sigvard Selin      27 poäng 
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CAROLINAS RECEPT 
 
 

Peppar- och honungssill 
 
4-6 port 
 
1 förpackning 5-minuterssill, 420 g 
1/2 tsk hel svartpeppar 
1/2 tsk hel grönpeppar 
1/2 tsk hel rosépeppar 
2 dl lätt crème fraiche 
1 msk flytande honung 
1/2 krm salt 
   
Låt sillen rinna av ordentligt i en sil. Skär sillen i bitar. 
Koka upp svartpepparn i lite vatten i en kastrull. Låt koka 3 minuter. 
Häll av vattnet och torka av pepparn. Stöt alla tre pepparsorterna 
grovt i en mortel. Blanda peppar, crème fraiche, honung och salt. 
Vänd ner sillen och låt stå i kyl och ta smak, gärna till nästa dag. 
 
   
 

Sill med thailändska smaker 
 
4-6 port 
 
1 förpackning 5-minuterssill, 420 g 
1 salladslök 
1 röd chili          
1 kruka koriander 
finrivet skal av 1 lime 
1 tsk riven färsk ingefära 
1/2 krm salt 
1/2 msk flytande honung 
3 dl gräddfil 
 
Låt sillen rinna av. Skär sillen i ca 2 cm breda bitar och lägg dem 
en skål. Strimla salladslöken fint. Dela, kärna ur och hacka chilin 
fint. Plocka korianderbladen. Lägg lök, chili, nästan alla  
korianderblad, limeskal, ingefära och salt i skålen med sillen. Ringla över honungen och 
blanda. Vänd ner gräddfilen. Garnera med resten av korianderbladen. Låt gärna sillen stå 
i kyl någon timme innan servering.  
 
 
       Av Carolina Soudah 
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Avlidna  2005-2006 

Huss, Maya Nova. 
Född 2004-04-26 i Enskede (AB) 
Dotter till Huss, Erik Mikael.  
och Guo, Yiqing (Lili).  
 
Huss-Walin, Tage.  
Född 2005-10-31 i Göteborgs Masthugg(O) 
Son till Larsson, Martin 
och Huss-Walin, Ilona. Född 1967-10-07 
 
Schlyter, Kalle. Född 2005-08-03 
Son till Schlyter, Fredrik 
och Schlyter f Masreliez, Carin Charlotte.  
 
Siebert, Cornelia Magdalena.  
Född 2005-07-25 i Tullinge (AB). 
Dotter till Siebert, Ulrika Sophie  
och Kidane, Henok.  
 
Huss, Hanna Maria.  
Född 2005-08-11 i Arvika östra (S) 
Dotter till Huss, Johan Magnus  
och Huss f Lundberg, Pia Fredrika.  
 
Huss, Sixten Wille.  
Född 2005-02-06 i Saltsjöbaden (AB) 
Son till Huss f Gustafsson, Per Georg.  
och Huss, Catharina Eva Birgitta.  
 
Dahlgren, Elsa Karin Li.  
Född 2004-10-21 i Nacka (AB) 
Dotter till Dahlgren, Bengt Thomas. och 
Åbinger Dahlgren, Eva Lotta 
’ 
Österlund, Gustaf Carl Axel.  
Född 2005-03-22 i Oscar (AB) 
Son till Österlund, Nils Erik Gustaf. och 
Svartz Österlund, Helena Sofia.  
  
Warberg/Siebert Nelly Hillman  
 
under utredning. (Vem är pappa? Hillman?) 
Dotter till Carina Warberg Siebert 

Gutke Lars Erik 
          1923-04-18 - 2005-10-00 
 
Huss Carl-Göran 
          1927-02-04 - 2006 
 
Huss-Walin Leo 
          1980-06-01 - 2006-02-17 
 
Huss Brita Ingegerd 
          1903-03-05 - 2005       
 
Næsström f Ohlson  
  Kerstin Elisabet 
          1916-06-02 - 2005-04-03 
 
Osterman f Huss  
  Karin Margareta 
          1908-03-29 - 2006-06-19 
 
Widmark  Rune Hjalmar 
          1928-01-10 - 2006-06-09 

Födda 2004-2006 

Huss, Benjamin.  
Född 2004-12-01 i Sundsvalls G Adolf (Y) 
Son till Huss f Lundgren, Ingmar Mattias  
och Huss f Marklund, Signe Emilia.  
 
Jonsson, Joline Ester Karolina. och 
Jonsson, Mirjam Britt Pratricia.  
Födda 2004-11-19 i Säbrå (Y) 
Döttrar till Jonsson, Tony Nils Erik.  
och Andersson, Vera Yvonne.  
 
Edgren, Jacob Erik.  
Född 2006-05-05 i Kungsholmen (AB) 
Son till Edgren, Klas Vilhelm  
och Edgren f Nilsson, Jorun Helena.  
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Alla släktgrenar och generatio-
ner träffades och trivdes på anri-
ka Hussborgs Herrgård! 
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STYRELSE I SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 2006-2009 
 

 

 

Ordförande   Katarina Huss 
    Södergärdevägen 4, 132 37 Saltsjö-Boo  08-747 93 36 
 
Vice ordförande och  Carin Selin    
skattmästare   Slogvägen 2, 181 31 Lidingö    08-767 70 09 
 
Sekreterare   Carin Huss 
    Kapellgatan 2, 171 70 Solna    08-654 70 20 
 
Register- och   Gunnar Edgren 
arkivansvarig   Setterwallsväg 21, 131 36 Nacka   08-716 23 55 
 
Klubbmästare   Carolina Soudah 
    Mjölnarstigen 11 A, 181 46 Lidingö   08-38 38 31 
 
Redaktör och   Peter Westrin    
informationsansvarig  Frodevägen 1, 182 55 Djursholm   08-755 39 17 
 
Biträdande redaktör och Lena Huss 
informationsansvarig  Kolmilevägen 14, 194 67 Upplands Väsby 08-590 832 84 
samt webbansvarig 
 
Allmän ledamot                Birgitta Blomqvist    
    Framnäsbacken 14, 171 66 Solna   08-730 08 48 
 
                                      Mikael Huss      08-32 48 62 
                                      Sandfjärdsgatan 10, 120 56 Årsta 
 
 
 
Revisor   Peter Blomqvist  
    Tjärnåsen 141, 891 92 Örnsköldsvik   0660-37 27 60 
 
Revisor   E Gunnar Huss 
    Östermalmsgatan 89, 114 59 Stockholm  08-660 89 00 
 
Revisorsuppleant  Håkan Hultkrantz 
    Vidarvägen 1 A, 182 67 Djursholm   08-755 25 21 
 
Revisorsuppleant   Jan Söderström      0533-10 98 2 
    Västra Storgatan 21 B 
    661 30 Säffle 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 71   April 2006 

 

   

   PROGRAM 
 

  Fredag kväll den 16 juni Mingel på Hussborg 
 
  Lördagen den 17 juni Gemensamma aktiviteter: 
      Rundtur, lekar, barnaktiviteter 
      Golf  för den som så önskar 
    kl 17.00 Släktmöte 
    kl 19.00 Festmiddag med dans 
 
  Söndagen den 18 juni Hemfärd    

 SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 80 ÅR 
 

SLÄKTMÖTE  
 

HUSSBORG 16-18 JUNI 2006 

Generaldirektör Gunnar Huss´ pokal (1921) 
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KALLELSE TILL ORDINARIE SLÄKTMÖTE 
 
Datum och tid: 17 juni 2006 kl 17.00 
Plats: Hussborgs Herrgård 
 
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 
12. Övriga frågor 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse och bokslut för åren 2003, 2004 och 2005 kan erhållas ge-
nom Carin Selin, tel 08-767 70 09, email carin.selin@zeta.telenordia.se. Materialet kommer 
även att publiceras på släktföreningens hemsida. 
Under innevarande mandatperiod har en styrelseledamot avgått p g a hälsoskäl. Kvarvarande 
styrelse, ordförande och 7 ledamöter (se nedan), kommer att föreslås släktmötet till omval 
för nästkommande mandatperiod. 

Välkommen att engagera dig i släktföreningen! 
 
Enligt föreningens stadgar skall styrelsen bestå av ordförande 
och minst 7, högst 9 ledamöter. 
Vi önskar fylla de två vakanta ledamotsplatserna – gärna med 
UNGA Huss-ättlingar! Kan du tänka dig att ingå i styrelsen, 
eller vet någon som du tror skulle vilja vara med? Ring någon 
av oss!  
  Katarina Huss, ordförande 

Släktföreningens styrelse 2003-2006 
 
Katarina Huss, Saltsjö-Boo ordförande 
Carin Selin, Lidingö  vice ordförande tillika kassör 
Carin Huss, Solna   sekreterare 
Gunnar Edgren, Nacka  register– och arkivansvarig 
Carolina Soudah, Lidingö klubbmästare 
Peter Westrin, Djursholm redaktör och informationsansvarig 
Lena Huss, Upplands Väsby biträdande redaktör tillika webb-redaktör 
Birgitta Blomqvist, Solna ledamot 
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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.  
  
Avgiften för släktmöte/fest betalas till släktföreningen, pg 15 43 81-8. 
Sista dag för anmälan och betalning är den 30 april. Skicka din anmälan 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 ta-
long. Brevet sänds till Gunnar Edgren, Setterwalls väg 21, 131 36 Nacka. 
 
Ange om ni önskar inkvartering både fredag och lördag samt om ni är intres-
serade av att spela golf! 
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Förslag till resvägar, tider samt priser 
 
Flyg fr Stockholm 16/6 1730, ankomst Sundsvall 1820.  
Återresa fr Sundsvall 17/6 1720, ank Sthlm 1810. Pris 821 kr  t o r.  
 
Flyg Göteborg-Sundsvall 1580 kr (via Arlanda).   
Biljetterna bör bokas snarast för att få de billiga platserna.  
 
Meddela styrelsen om ni kommer med flyg, så vi kan ordna med transport till Hussborg! 
 
Tåg Stockholm - Ånge t o r, pris från  430 kronor. (Ånge ligger ca 2 mil från Hussborg) 
Avgång Sthlm 1400, ankomst Ånge 1905  
Avgång Ånge 0903, ankomst Sthlm 1330 eller  
                             1600, ankomst Sthlm 2100 
 
Om intresset är tillräckligt stort, kan vi hyra en buss från Stockholm. Meddela i så fall 
Gunnar Edgren (adress/e-post se sidan 3) . Kostnad från ca 400-700 kr per person t o r.  
Ju fler som följer med i bussen, desto lägre blir priset per person! 

ANMÄL DIG TILL GOLFTÄVLINGEN  
GENERALDIREKTÖR GUNNAR HUSS´ SILVERPOKAL 

 
Hittills har tretton festdeltagare anmält sig till den allra första tävlingen om vandringspri-
set ”Generaldirektör Gunnar Huss Silverpokal” anno 1921 (se bild på första sidan), som 
kommer att delas ut till vinnaren av golftävlingen den 17 juni år 2006 å Hussborg GK, f.d. 
Ånge GK. 
 
Vi har bokat 21 starttider, så det finns ännu möjlighet för intresserade golfare att anmäla 
sig till denna prestigefyllda tävling! Sista anmälningsdag är 18 maj. 
 
Tävlingen är öppen för damer och herrar (inklusive juniorer) med officiellt handicap och 
spelas som en 18-håls poängbogey i enlighet med Regler för golfspel. 
 
Banan är slopad och har par 71. Vi kommer att spela i trebollar med start kl. 0900 och 
med sju minuter mellan bollarna. 
 
Hussborg omgärdas av banan och det är gångavstånd till utslagsplatsen. Golfvagnar finns 
att hyra. Golfbilar kan bokas, dock endast efter tillstånd från tävlingsledningen. Enkla 
klubbor i begränsat urval kan hyras. Spel med egna klubbor rekommenderas! 
 
Den rabatterade greenfeen uppgår  
till180 kr per person och betalas  
i klubbreceptionen. 
 
Välkomna! 
 
Tävlingsledningen 
/ Peter Westrin 
 




