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VI HUSSAR 
Släktblad nr 83  April 2012 

SLÄKTMÖTE PÅ HUSSBORG! 

VÄLKOMNA 
med era anmälningar till årets fest! 

 

Äntligen närmar vi oss den stora begivenheten 2012 års Släktmöte på Hussborg 16-17 juni!  
 
Missa inte tillfället att träffa kära gamla och nya, nära och avlägsna släktingar under glättiga och otvungna 
former – och dessutom till starkt subventionerat pris! Vi ska spela boule, åka på utflykt, tampas i årets 
golfturnering, leka, äta och dricka gott, och framför allt umgås hela helgen. Anländ gärna redan fredag 
kväll så kan vi utnyttja tiden maximalt! 
 
Detta ingår i det oemotståndligt förmånliga priset: 
 
Lördag 16/6:  Eftermiddagskaffe med kaka 
   Tre rätters festmiddag med vin o kaffe 

 Logi med frukostbuffé lördag-söndag 
 
PRIS:    600 kr/per vuxen, 300 kr/ungdom 13-20 år, barn 0-12 år gratis !!!! 
 
Väljer du att anlända fredag kväll får du lägga till 200 kr/vuxen för logi inkl frukost för den extra natten. 
 
Om intresset är tillräckligt stort chartrar vi en buss som avgår från City-terminalen i Stockholm kl 1500 
fredag 15/6. Hemresa från Hussborg söndag 17/6 kl 1100. Pris meddelas senare (ju fler som anmäler – 
desto billigare…. !). 
 
Tveka inte – anmäl IDAG – men senast 30 april.  
 
Fyll i bifogade talong  eller anmäl direkt på nätet.  
Gå in på vår fina nya hemsida www.huss.se 
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KALLELSE TILL ORDINARIE SLÄKTMÖTE 

 
Datum och tid: 16 juni 2012 kl 1700 
Plats:   Hussborgs Herrgård, Ljungaverk 
 
Dagordning enligt stadgarna: 
 
1. Val av ordförande vid årsmötet. 
2. Val av sekreterare vid årsmötet. 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokoll. 
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande. 
5. Upprättande av röstlängd. 
6. Av styrelsen eller av föreningsmedlem till behandling föreslagna ärenden. 
6.1 Stadgeändring enl styrelsens förslag 2009 om en vald fristående val- 
 beredning. 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse jämte resultat- och balansräkningar. 
8. Revisorernas berättelser och fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 
9. Bestämmande av medlemsavgifternas storlek för kommande mandatperiod. 
10. Val av styrelse för tiden intill nästkommande ordinarie släktmöte, varvid först väljes 

ordförande, därefter övriga ledamöter. 
11. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter 
12. Övriga frågor 
 
Styrelsens verksamhetsberättelse/bokslut för åren 2009, 2010 och 2011 kan erhållas genom 
Carin Selin, tel 08-767 70 09, email carin.selin@zeta.telenordia.se. 
 
Släktföreningens styrelse 2009-2012, se förteckning på sidan 7 

Program släktmöte Hussborg 2012 
 
Fredag 15/6  
 em/kväll  Vi som vill anländer redan nu och gör oss hemmastadda 
 (den ev chartrade bussen anländer ca 2000) 
 
Lördag 16/6  
 0900  Golfturneringen startar 
 1000  Alternativ: Bussutflykt till hussiskt mål / lekar för barnen / boule-spel 
 1300  Lunchbuffé i Herrgården (var och en betalar själv) 
 1500  Kaffe o kaka på terrassen.  
 1600  Presentation av släkt-DVD för intresserade, lekar o mingel för andra 
 1700  Släktmötesförhandlingar (se kallelse) 
 1830  Fördrink på terrassen 
 1900  Festmiddag 
 2130  Dans till tvåmansband (låter som sjutton) 
 …0300 i säng….. 
 
Söndag 0800-1000 Frukost 
 ….. och vi troppar av efterhand och återvänder till verkligheten 
 (Stockholmsbussen vänder söderut ca 1100) 
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- Vad har släktföreningen betytt för dig? Frågar Carin sin cousin Mona, stockholmska, parisis-
ka, född i Sundsvall, dotter till Ragnhild Huss och Hadar Hessel. Så svarar Mona: 
 
Släktföreningen  blev verklighet för mig när jag deltog i ett släktmöte för första gången. Under 
min barndom hade jag tittat på de klassiska gruppfotografierna med finklädda ”tanter och far-
bröder”. På kortet från det första släktmötet 1926, där sitter min mamma, nygift och nybliven 
stockholmska. Vid mitt första släktmöte på Stallmästaregården 1947, var jag tonåring och dan-
sade i min första långklänning sydd av moster Naima (gift med Einar, Carins farfar). Helt 
svarslös blev jag när någon äldre frände frågade mig ”vilken gren tillhör ni?”. Släkt var ju alla 
mer eller mindre, det räckte för mig då ! Året efter mitt första släktmöte tog jag studenten, for 
på sommarstudier till Frankrike, till Pau, Bernadottarnas stamort. Pluggade så på det som hette 
Stockholms högskola, sommarstuderande åter i Frankrike. Sista gången som student i Paris, på 
väg att återvända hem, mötte jag Jean. Mitt liv blev franskt. Det började i Aix en Provence 
bland cypresser och ständig sol, därefter några steg norr över Centralmassivet till Clermont-
Ferrand med skidåkning i vulkaner, sedan vidare norrut till Paris. Jean lärde ut nationalekono-
mi till studenter, jag svenska till läraktiga fransmän. Numera är jag ensam. Men många vänner 
finns bland svenskar i Paris, nu t ex bland de unga aktiva svenskorna i Swea. 
 
        Fortsättning på nästa sida 
 
 
 
 

Min kusin i Paris, nåja snarare min pappas ku-
sin. I Frankrike säger man kusin om de flesta 
släktingarna och det känns positivt att ta till sig 
det generösa släktbegreppet.  
 
Jag och mon cousin har tack vare vårt släkt-
skap och släktföreningen fått en ökad kontakt 
med varandra under de senaste två decennier-
na. Mona och jag brukar träffas några gånger 
per år antingen när Mona är i Stockholm eller 
vice versa, jag och min familj är i Paris. När vi 
träffas samtalar vi om händelser från barndom 
och ungdom, vi tittar också på gamla fotogra-
fier. På så sätt åskådliggörs historien och jag 
får en målande beskrivning av personer och 
händelser, men framförallt kunskaper om min 
pappa, farfar och farmor samt många andra 
släktingar.  
 
Senast när vi träffades frågade jag Mona om 
hur det kom sig att hon hamnade i Frankrike. 
Jag undrade också om hon hade deltagit vid 
många släktmöten, eller när hon började delta. 

Mon cousin—Mona Parent 

Mona Parent, f Huss (tab 354). 
Stockholmska, parisiska, född i Sundsvall. 

Av Carin Huss 
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Fortsättning från föregående sida, Mona Parent 
 
Många sommarlov upplevde vi vid Baggensfjärden. Där stod härbret vårt sommarviste, flyttat 
från mamma Ragnhilds hem på Granlo. Granlo gård utanför Sundsvall köptes en gång av min 
morfar Gustav Huss. Där växte mamma upp med sina yngre bröder Einar och Werner. Min 
man Jeans intresse för historia fick honom också att bläddra i böcker om släkten Huss och att 
roa sig med att utreda inbördes släktskap. Han skulle ha varit vid min sida på mitt första släkt-
möte ! Under årens gång deltog jag ibland i släktmöten. Framför allt minns jag med nöje de 
som hölls vid Hussborg. Särskilt naturligtvis det stora jubileumsmötet 1996 där Vildhussens 
förödande framfart spelades upp på scenen ovanför Döda Fallet framför en publik av glada 
Hussar. Och nu väntar oss ett nytt släktmöte på Hussborg. Att vara i det norrländska landska-
pet och höra älven brusa är bara det en upplevelse, avslutar Mona.  
 
Bilden: Släktmöte 1926 

Upptäck vår uppdaterade hemsida ! 
www.huss.se 

 
Släktföreningen har i ett antal år haft en egen hemsida, www.huss.se. Nu har styrelsen beslutat 
att anlita en professionell webbredaktör för att ge sidan ett rejält lyft. En första version är re-
dan sjösatt, och sidan kommer att uppdateras löpande. 
 
På vår nya hemsida hittar du aktuell information om föreningen och våra aktiviteter. Där 
finns även ett bildgalleri, personporträtt, hussiana (historia m m), och ett avsnitt med kuriosa.  
 
På sikt hoppas vi även kunna länka till släktregistret och även till den jubileumsfilm om släk-
ten och dess historia, som gjordes i samband med 200-årsjubileet år 1996. 
 
Surfa in på sidan och ta del av vår nya, fräscha profil !  
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I en stor och vacker våning i Solna med underbar utsikt bor släktföreningens styrelseledamot 
Birgitta Blomqvist med sin man Lars. Brigitta är född och uppvuxen i Stockholm och tillhör 
släktens linje 15 (Vi Hussar II sid 199). Hon är dotter till Margit Dahlgren f Huss, som är barn-
barn till linjens stamfar lantmätare Gustaf Huss, 1830-1919. 
 
Med en utbildning som lågstadielärare i botten har Birgitta haft en framgångsrik och brokig 
karriär. Hon var bl a konsulent i Stockholms Skolförvaltning, hon utbildade rektorer inom den 
statliga skolledarutbildningen, hon var rektor och studierektor, och de sista fem yrkesverksam-
ma åren barn- och ungdomschef på Södermalm. Hennes stora intresse för pedagogik och att få 
arbeta nära barn/föräldrar/kollegor gör att hon minns åren som rektor och studierektor som 
de allra mest stimulerande och glädjefyllda. En studieresa till Nya Zeeland inspirerade henne till 
att arbeta för att ta tillvara barns naturliga läsintresse redan i förskolan. Barns kapacitet är 
enorm, säger hon, och anser att man mer bör bevaka och utveckla det barnen än BRA på och 
därmed växla in på positiva och mer motiverande spår - istället för att som ofta fastna i det 
problematiska. 
 
Den vackra släktträdstavlan har en central plats i Birgittas hem. Hon känner stark samhörighet 
med sin släkt och minns med värme de traditionella adventsbjudningarna i barndomshemmet 
tillsammans med mostrar, morbröder och kusiner. Hon berättar hur spännande det var att få 
vara med på släktföreningens festligheter - man var finklädd och blev fotograferad - det kändes 
speciellt att tillhöra en släkt. Släktkänslan har hon förmedlat till sina två barn Peter och Helena 
och de fem barnbarnen - de har svårt att hinna med men deltar i släktaktiviteterna när de kan. 
Peter är revisor i släktföreningen. 
 
Birgitta och Lars är pensionerade sedan några år och ett av deras stora intressen är att resa. I 
februari var målet Costa Rica med djungel- och vulkanvandringar! På somrarna bor de - och 
spelar golf - på Öland. Det enda som kan locka dem därifrån i sommar torde vara släktmötet 
på Hussborg 16-17 juni och årets golfturnering. Men det kommer att krävas hårdträning för att 
rycka av syssling Gunnar vandringspokalen från 2011 ! 

Hussar idag:    Birgitta Blomqvist 

Birgitta Blomqvist (tab 475)  
fd rektor. Solnabo och golfentusiast.  

Golf  vid släktmötet 
 
Som brukligt är kommer det att bli tillfälle till golfspel 
i samband med årets släktmöte.  Hussborg har en ut-
märkt 18-hålsbana, och numera även en egen golf-
klubb, Hussborgs GK.  
 
Om du vill vara med på golfen i samband med släkt-
mötet, e-posta till Peter Westrin, peter@westrins.se.  
Du kan även Peter på 08-755 39 17 eller på mobiltele-
fon 070-408 06 55.  
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Macarons 
 
ca 40 plattor, 20 dubbla macarons   (rosa - hallon, gröna - lime, bruna - choklad) 
 
Köp helst redan skalad mandel och mal i mandel-
kvarn eller se om du hittar mandelmjöl som finns i 
vissa specialbutiker. Skållar och skalar du mandeln 
själv är det bra om du låter mandeln ligga och torka 
ordentligt innan den mals. 
Om du väger ingredienserna är det lättare att få 
exakta mängder och därmed lättare att lyckas med 
macarons. 
 
Ingredienser: 
 
3 äggvitor, ca 100 g 
2½ msk strösocker, ca 30 g 
3 dl florsocker, 180 g 
3½ dl mandelmjöl eller 100 g skalad mandel, mald i mandelkvarn 
 
Färgsättning: 
några droppar röd eller grön karamellfärg eller 1 msk kakao för brunt 
 
Redskap: 
spritspåse, gärna engångs i plast 
 
Smörkräm till 20 macarons: 
100 g rumsvarms smör 
1½ dl florsocker 
1 tsk vaniljsocker 
1 äggula 
 
Smaksättning till en sats smörkräm: 
rosa - 2-3 msk hallonsylt (minska då till 1 dl florsocker i smörkrämen) 
gröna - finrivet skal från 1 lime och ½ msk pressad saft 
bruna - 1½ msk kakao 
 
1. Vispa äggvitorna med strösockret på låg hastighet tills det börjar lyfta sig till ett vitt skum. Tillsätt 1 
dl (60 g) siktat florsocker och vispa till en fast maräng på medelhastighet, ca 2 min. 
2. Blanda resten av florsockret med den malda mandeln och sikta. Vänd ner den siktade mandel- och 
florsockerblandningen i marängen med en slickepott. Tillsätt önskad färgsättning (kakaon ska blandas 
med mandeln och florsockret och siktas). 
3. Fyll en spritspåse med mandelmarängen. Påsen fylls lätt om du trä den över ett litermått och sedan 
skrapa ner smeten. Sätt ett klipps uppe på spritspåsen så smiter smeten inte ut. 
4. Sätt ugnen på 150°. 
5. Spritsa ut macarons, stora som 5-kronor, på en bakplåtsklädd plåt. Låt macaronsen vila ca 30 min. 
Grädda på nedersta falsen ca 15 min. De ska lätt släppa från bakplåtspappret när de är klara. Låt svalna 
lite innan de lyfts från plåten. Låt kallna. 
6. Blanda ihop ingredienserna till en slät smörkräm med önskad smaksättning i en skål. Spritsa eller 
bred fyllning på en macaron och lägg ihop med en till. 
7. Macarons kan förvaras fyllda i kyl ca 3 dagar och de går bra att frysa. Ofyllda plattor kan sparas någ-
ra dagar men kan bli lite torra, så de är godast nygjorda. 
 
          Carolina Soudah 
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SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2009-2012 
 
 Ordförande      Katarina Huss 
     
 Vice ordförande och kassör   Carin Selin 
 
 Sekreterare      Carin Huss 
      
 Klubbmästare     Carolina Soudah 
  
 Redaktör och informationsansvarig  Peter Westrin  
  
 Biträdande redaktör    Lena Huss  
 
 Ledamot      Birgitta Blomqvist  
 
 Ledamot      Mikael Huss     

Släktkrönikan Vi Hussar II 
 

Nu har du chansen att köpa vår fina Släktkrönika 

Vi Hussar II till specialpris. Förmånligare än så 

här kan det helt enkelt inte bli ! 

 

Läs allt om nu levande och tidigare Hussar och 

Huss-ättlingar. Här finns all information du kan 

behöva om du vill veta mer om dina fränder, om 

släkten Huss och om vår spännande historia.  

 

Du får hem boken per post för totalt endast 50 

kronor. Erbjudandet gäller betalande medlem-

mar och ett exemplar.  

 

Om du vill köpa ytterligare exemplar av boken är 

priset 150 kronor per bok. Porto 50 kronor till-

kommer. 

 

Beställ boken genom att fylla i  det särskilda for-

mulär som finns på hemsidan,. Du kan även 

kontakta Katarina Huss på 070-321 91 14 eller 

Lena Huss på 0708-86 86 48. 
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FÖDDA: 
 
Lucas Wiljam Bruun och  
Linn Sissela Bruun 
Födda 2010-07-09 
Mor: Karolina Bruun f Piironen 
Far: Patric Bruun (tab 22) 
 
Olle Magnus Huss Wieringa 
Född 2011-09-16 
Mor: Katarina Huss (tab 189) 
Far: Paul Wieringa 
 
 

AVLIDNA: 
 
Gunnel Sandbaek f Huss (tab 334) 
Född 1917-07-20, död 2010-06-07 
 
Ingrid Agrell f Gerdin (tab 324) 
Född 1922-07-21, död 2010-09-18 
 
Astrid Nilsson Granlöf f Huss (tab 186) 
Född 1919-01-18, död 2010-10-03 
 
Stig Huss (tab 578) 
Född 1930-05-15, död 2010-11-24 
 
Gerda Huss (tab 578) 
Född 1932-05-09, död 2010-11-25 
 
Eva Selin Lindgren f Wernholm (tab 490) 
Född 1936-08-10, död 2011-09-03 
 
Lars-Olof Bång (tab 283) 
Född 1943-03-17, död 2011-11-05 
 
Elsa Huss f Löfgren (tab 329) 
Född 1914-01-29, död 2011-12-22 
 
 
 
Rättelse  
 
till annons i blad 82: 
 
Sifw Barbro Öman (tab 79) 
Född 1923, död 2010-06-05 

Mat– och  
vinprovning—igen 

 
Pga ändrade förutsättningar kan den ut-
lovade mat– och vinprovningen inte 
genomföras under kommande höst.  
 
Vi beklagar detta men grunnar på alter-
nativ. Vi återkommer så snart vi har ny  
information. 
 
Håll koll på hemsidan, www.huss.se !!! 

Den 3 juni 2011 vigdes  
Therese Huss (tab 315) och Martin 
Wettin i Danderyds kyrka.  
 
I samband med vigseln tog bruden 
namnet Huss Wettin. 
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Nästa släktmöte äger rum på anrika Hussborg under helgen  16-17 juni 2012. 

Lämpligast ankommer man redan fredag eftermiddag. 

 

Hussborg är släktens naturliga samlingspunkt (se www.hussborg.com) och ligger vid 

Ljungan någon mil öster om Ånge. Hussborg uppfördes på 1850-talet av Carl-Fredrik Huss, 

brorson till Vildhussen. Man har bl.a. haft hushållsskola här, men sedan ett antal år tillbaka 

är Hussborg konferensanläggning. Anläggningen har 110 bäddar. Byggnaderna är placera-

de runt Engelska Parken, vars pampiga och ovanliga träd ger gemytlig atmosfär. Herrgårds-

restaurangen har barer i anslutning till varje matsal och sommartid utgör Herrgårdsveran-

dan den givna samlingspunkten. Där serveras mat och dryck i direkt anslutning till den an-

gränsande golfbanans 18:e hål. Två pubar finns därtill att tillgå. 

  

Till mycket  kraftigt  subventionerat  pris  (bestäms senare) får ni tillfälle att träffa fränder 

från olika delar av världen;  äta och dricka gott; dansa till levande musik; spela golf; samt 

delta i utflykter och andra trevliga aktiviteter både dag- och kvällstid för gamla och unga. 

 

Det preliminära programmet ser ut så här: 

Lördag: aktiviteter (golf, lekar för unga och gamla, utflykter) släktmötesförhandlingar följt 

av en 3-rätters herrgårdsmiddag, dans till levande orkester 

Söndag: Avresa efter en god och  närande frukost 

 

Slutgiltig inbjudan kommer någon gång i mars nästa år, men anmäl intresse redan nu så får 

ni förtur till de bästa rummen på Hussborg!!! 

 

Mejla till Carolina Soudah på carolina@soudah.se och berätta hur många ni blir! 

 

 

 

 

 

 

 

VI HUSSAR 
Släktblad nr 82  December 2011 

 

SLÄKTMÖTE PÅ HUSSBORG! 

http://www.hussborg.com
mailto:carolina@soudah.se
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Årets Hussgolf gick i år av stapeln på Ölands GK lör-

dagen den 26:e augusti. Denna gång i härligt höstväder 

med öländsk sol och måttliga vindar. En jämn och 

spännande kamp som avgjordes först på sista hålet mel-

lan de två främsta spelarna Gunnar Huss och Lars 

Blomqvist som fram till 18:e hålet hade samma poäng.  

 

På sista hålet visade återigen Gunnar Huss sin styrka 

genom att besegra sina medspelare. Gunnar lyckades 

därmed för andra gången ta hem segern i denna ärofyll-

da tävling där vandringspriset utgörs av en mycket 

vacker silverskål som skänkts till släktföreningen av 

Gunnar Edgren och som ursprungligen var en 50-

årsgåva till dåvarande Generaldirektören Gunnar Huss. 

Uppskjuten mat– och vinprovning 
 

Tyvärr  nödgas vi skjuta ytterligare på den till våren 2012 planerade Mat– och vinprov-

ningen. Evenemanget är tänkt att gå av stapeln i Vin– och sprithistoriska muséets (nytt 

namn: Spritmuséet) nya lokaler som invigs först i maj 2012, se www.vinosprithistoriska.se.  

Det blir för tätt inpå vårt släktmöte i juni. Vi återkommer med närmare information.  

Årets arrangörer för denna tävling, Birgitta & Lars Blomqvist och Anu-Li & Bengt Dahl-

gren,  är båda sommarölänningar och svarade för såväl välkomstmiddag  som inkvartering 

av gästande spelare samt lunch före den spännande kampen på lördagseftermiddagen. 

 

Dagen avslutades med en gemensam middag på den välkända sommarkrogen på Norra 

Öland, Lammet & Grisen, där välsmakande helstekt lamm och d:o gris  med spännande 

tillbehör avnjöts tillsammans med ett gott vin. 

Hussgolfen 2011 

E Gunnar Huss, golfvinnare 2011  

Ett medelpadskt emigrantöde 
 

Vår släkting Åke RJ Jonsson har under pseudonymen Johan Reinolds skrivit  en roman /

krönika, Görans Tilda från Marktjärn—självhushåll och kungadöme, som berättar om 

Huss-ättlingen Göran och hans familj och deras livsbetingelser och strävanden på nyod-

lingen Marktjärn i Torps socken i Medelpad, och om Görans yngsta dotter Tilda som ut-

vandrade till Kanada. Berättelsen utspelar sig 1912-2012 och skildras målande och enkelt; 

”det är lätt att tro att det var just så här de talade, tänkte och levde: praktiskt, vardagligt, 

folkligt” (recension i Sundsvalls Tidn 16/8 2011). Författaren är barnbarnsbarn till Göran. 

 

Boken är tryckt i mycket begränsad upplaga och kan beställas  genom ordförande Katarina 

Huss (katarina.huss@hotmail.com eller mobiltel 0703-21 91 14). Pris ca 200 kr + porto. 

Skynda på att tinga ett ex av den fascinerande skildringen om Görangrenen, en kvist på 

Hussarnas stamträd! 
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Bowling med HUSS i Sickla! 
 

En höstkväll i början på oktober möttes 23 förväntansfulla fränder upp på Imperial Lanes 

bowlinghall i Sickla. Det var blandade åldrar, den yngste bara 4 år! 

 

Vi fick alla en härlig förfriskning med lite snacks medan vi minglade och letade efter pas-

sande skor och klot. 

 

Huss-föreningen hade ett antal banor till sitt förfogande. Vi hade nu en timme på oss att 

slå banrekord! 

 

Nu kanske vi inte direkt slog något rekord men vi hade en kul timme där vi, indelade fyra 

och fyra, rullade iväg klot med mer eller mindre precision. 

 

De små barnen hade lyckan att få ha 'staket', medan vi äldre fick kloten i rännan då vi inte 

riktigt kom dit vi ville. Det var stor lycka de gånger någon lyckades få strike eller spärr. 

Segerrop och hige five delades då ut bland lagmedlemmarna! 

 

Bästa banan blev 'Team Soudah' med storebror Simon, lillebror Felix, pappa Mikael och 

mormor Ulla. Inte nog med att de blev bästa bana, Simon fick också medalj för högsta en-

skilda poäng! 

 

Efter den trevliga bowlingtimmen var vi några som stannade kvar och åt middag på re-

staurangen på Imperial Lanes. Det var väldigt trevligt att träffa gamla och nya fränder! 

Födda: 
 

Arvid Martin Torsten  Ungerstedt,  

född 2011-06-11 

Mor: Johanna Ungerstedt  

Far: Johan Ungerstedt (tab 297) 

 

Mateo Reismüller 

Född 2011-06-20 

Mor: Marie Reismüller (tab 345) 

Far: Jorge Cabrera 

 

Hjalmar Selin Palm, född 2011-07-08 

Mor: Annika Palm 

Far: Gustaf Selin (tab 293) 

 

Avlidna: 
 

Birger Huss (tab 408) 

Född 1942-09-01, död 2011-05-17 

 

Sifw Barbro Öman (tab 79) 

Född 1923-01-06, död 2011-05-06 

 

AnnaMia Öman (tab 76) 

Född 1925-12-18, död 2011-05-06 

 

 

En trevlig bowlingkväll bland fränder och 

vänner. 

 

Reportage: Carolina Soudah 

Foto: Mikael Soudah 
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16 st 
 
Ett enkelt och gott tilltugg som passar i advents- och juletid! Till glöggen, drinken eller 
som mingelmat. 
 
2 saffranskusar 
2 msk rapsolja 
1 dl crème fraiche 
2 msk färsk riven pepparrot 
salt, peppar och strösocker 
150 g rökt lax 
 
Garnering: 
färsk riven pepparrot 
dill 
 
1. Sätt ugnen på 175°. 
2. Skär saffranskusarna i ca ½ cm tjocka skivor och lägg på plåtar, pensla lätt med olja. 
Rosta i ugn 5-10 min. tills de är torra och krispiga. 
3. Vispa kall crème fraiche med elvisp tills den är tjock. Smaka av med pepparrot, salt, 
peppar och en nypa socker. 
4. Fördela rökt lax på crostinis och klicka på pepparrotskrämen. Toppa med lite riven 
pepparrot och dill. 

        Carolina Soudah 

 

Släktföreningens styrelse  

 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
     
Vice ordförande  Carin Selin    08-767 70 09 
och kassör    
 
Sekreterare   Carin Huss    08-654 70 20 
     
Klubbmästare  Carolina Soudah   08-38 38 31 
     
Redaktör och  Peter Westrin   08-755 39 17 
Informationsansvarig 
  
Biträdande redaktör Lena Huss    0708-86 86 48 
 
Ledamot   Birgitta Blomqvist  08-730 08 48 
 
Ledamot   Mikael Huss      08– 32 48 62                                                   

Saffranscrostini med  

lax och pepparrotsklick 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 81   Maj-juni 2011 

 

PUB-AFTON  

MED SLÄKTINGAR OCH FRÄNDER 

HUSSBORGS  
HERRGÅRD  

i Ljungaverk, Medelpad, är bokad till 
Släktmötet 16-17 juni 2012.  

Reservera helgen, anteckna redan nu! 

PUB-kvällen den 17 februari på Man in the Moon blev ett mycket uppskattat 
evenemang med glädjande många deltagare: barn, ungdomar, vuxna , vuxna-
re och lite äldre, inalles 59 personer! Den informella och opretentiösa for-
men tycktes passa oss alla; det dracks öl och läsk och åts en matbit och knöts 
nya – och återknöts gamla - släktkontakter under muntert och ivrigt sam-
språk. Vi hurrade för Katarina von Szalay som fyllde 50 år och uppvaktades 
av ljuvligt skönsjungande familj, och vi gladdes åt att för första gången få 
träffa flera medlemmar som inte tidigare deltagit i våra släktmöten - bland 
andra den nya medlemmen Yvonne Nygren Hällegard med make (se släkt-
blad nr 80) . Från linje 10 kom barnbarn, dvs sysslingar, och barnbarnsbarn 
till syskonen Maja, Ivar, Harald, Anny och Arvid Huss - tänk om de hade 
kunnat se oss! 
 
Några släktingar kom resande från Norrtälje och t o m Gävle, men av natur-
liga skäl gästades pub-kvällen främst av Stockholmare. Vi kastar därför upp 
bollen till släktingar ute i landet att arrangera liknande sammankomster - i 
norr eller söder eller mittemellan! Kom med förslag till oss i styrelsen så 
hjälps vi åt med utskick och subventioner. 

   Katarina Huss 

Bilden: Tänk om de kunde se oss nu; Fem syskon Huss. Från vänster Harald, Maja, 

Arvid, Anny och Ivar. Läs vidare om syskonen under rubriken Hussar idag på sidan 3. 
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Högt uppe på berget ovanför Saltsjöbaden med vidun-
derlig utsikt över Baggensfjärden bor Catharina Huss 
med sin man Per och barnen Rut, 8 och Sixten, 6. Catha-
rina tillhör linje 13, tabell 396 i Vi Hussar II (sid 173) . 
 
Redan som väldigt liten älskade Catharina att skriva och 
ville bli journalist. Hon läste medie- och kommunika-
tionsvetenskap vid Lunds Universitet och har kombine-
rat utbildningen med sitt brinnande rese- och skidintresse 

i en brokig och spännande karriär: Hon har varit seglingsinstruktör, redaktör, journalist, 
ankomstserviceagent i Luftfartsverket, hon har guidat otaliga skidresenärer i alperna och 
stått till svars för snöoväder som platschef i Serre Chevalier, hon har varit webredaktör, 
skid- och konferensreseproducent och försäljningschef för affärsresekonferenser. Och i 
skidbacken – givetvis - träffade hon skidproffset och extremåkaren Per år 2000.  
 
Nu är Catharina VD-assistent och kommunikationssamordnare på Cybercom Group i 
Stockholm. ”Det är skönt att vara stationär” säger hon, och jobbet passar bra in i familjens 
nuvarande vardag – men hon kan ändå peta in en och annan spännande skidkonferens.  
 
Familjen älskar att resa tillsammans och prioriterar varje möjlighet - senaste favoriten förut-
om alperna är att surfa på Bali. Under vinterhalvåret då Per är mycket på resande fot 
(=skida!), är Catharina ”sjömanshustru” och har fullt upp att hålla ställningarna i Saltsjöba-
den. Sommaren 2011 planerar familjen bl a att vandra och cykla downhill i Åre, besöka 
mamma Synnöve i Bohuslän, surfa på Stadt i Norge, segla och umgås med 40-årsfirande 
goda vänner. Läs mer om den spännande familjen på bloggarna http://
hussbloggen.blogspot.com (Catharinas), och http://bigairper.wordpress.com (Pers). 
…..och sommaren 2012 kommer de förstås att inleda med släktfesten i Hussborg …..! 

Höstens planerade mat- och vinprovning måste skjutas till våren 2012 p g a lokalflytt. 
I stället inbjuds till 

 

BOWLINGKVÄLL TORSDAG 6 OKT kl 17.30  
 

på Imperial Lanes i Sickla, Nacka (www.imperiallanes.se). 
Släktföreningen bjuder på banor och en förfriskning. 

Bowla eller titta på – vi garanterar en trevlig och uppsluppen släktkväll! 
 

Anmäl intresse redan NU – via email eller telefon till  
peter@westrins.se.  070-408 06 55 

Påminnelse sänds ut i mitten av september. 

HUSSAR IDAG: 

Catharina Huss 

Kära fränder, skicka in era email-adresser till styrelsen! Det krävs bara en 
liten knapptryckning till någon av oss. Ange bara avsändare ifall vi inte kan utläsa 
det av email-adressen……  så blir det oändligt mycket lättare att kommunicera!  
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STYRELSE SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 2010 

 
Katarina Huss, ordf   Carin Selin, vice ordförande 
Carin Huss, sekreterare   Carolina Soudah, klubbmästare 
Peter Westrin, redaktör   Lena Huss, bitr redaktör 
Birgitta Blomqvist, ledamot  Mikael Huss, ledamot 

 
Carin Selin (sid 131, tab 292 i Vi Hussar II) är Släktföreningens 
vice ordförande och kassör. Hon tillhör linje 10 och är barnbarn 
till Anny Bondeson f Huss, en av länsbokhållare Magnus Huss´ 
fem barn i andra giftet.  
 
Carin är född och uppvuxen i Sibirien, dvs den del av Norrmalm 
som gränsar till Vasastan i Stockholms innerstad. Hon utbildade 
sig till sjukgymnast och har arbetat främst inom företagshälso-
vården. På Sophiahemmets uppdrag anlitades hon även som 
akupunktur-specialist för bröstcanceropererade patienter. ”Jag saknar patientkontakterna”, 
säger Carin efter pensioneringen men njuter av lediga och mycket aktiva dagar efter eget 
schema. Carin är gift med Sigvard Selin sedan 1965, och de har tillsammans dottern Eva 
och tvillingsönerna Gustav och Erik. Carin och Sigge bor sedan många år i Lidingö och 
har - till de fyra barnbarnens förtjusning - utökat familjen med dvärgschnauzern Bianca. På 
somrarna pendlar de i egen båt till landstället i Stockholms skärgård, men under dystra 
höst- och vintermånader har det hänt att de idkat båtliv i annan form – de har både rundat 
Hornet och passerat genom Panamakanalen med kryssningsfartyg! 
 
Carins varma släktkänsla grundlades i barndomen, och hon minns med glädje de obligato-
riska julaftonsvisiterna i farmor Annys syskon Majas, Haralds och Arvids hem, då den tra-
ditionella julsenapen från pappa Wolmars apotek överlämnades. De tre flickorna Bonde-
son neg fint och bjöds på pepparkakor. Carin var förtjust över att få återuppliva kära min-
nen tillsammans med sysslingarna som mötte upp på PUB-kvällen i februari.  

Carin Selin 

Vi Hussar II 
- hämta ditt exemplar vid våra träffar 

 
Ännu finns det kvar några exemplar av vår fina släktkrönika Vi Hussar II. Vi vill upp-
muntra alla fränder att fördjupa sig i släktens spännande historia. Därför kan du nu 
hämta ett gåvo-exemplar om du deltager i våra trivsamma träffar.  
Välkommen att hämta ditt personliga ex av boken, vid golftävlingen, vid höstens bow-
lingkväll  eller på släktmötet 2012 ! 

HUSSAR IDAG: 

Katarina Huss 
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HUSS-GOLF 2011 
Lördagen den 27/8  
Ölands GK, Källatorp 

 
Årets kamp om  Generaldirektör Gunnar Huss vackra silverskål, ett vandringspris skänkt av 
Gunnar Edgren, äger i år rum på Ölands äldsta golfklubb som ligger 3,5 mil norr om Borg-
holm. Ölands GK är en trevlig 18-hålsbana insprängd i vacker natur bland orkidéer och ene-
buskar – c:a 1 km vardera från familjerna Blomqvist och Dahlgrens sommarhus - där gratis 
inkvartering för totalt 12 gäster  kan ske och där välkomstmiddag kommer att serveras. 

 
Program 

 
Fredag 26/8 

Ankomst c:a kl 15 00 – 18 00 - Inkvartering 
 Välkomstmiddag  kl 19 00 

 
Lördag 27/8 
Frukost 

Årets kamp: Första start omkr. kl 09 30 
Lunch omkr. kl 14 00 på Ölands Gk 
Kl 15 00 – 18 00 Fria aktiviteter 

Kl 19 00 Festmiddag på välkänd öländsk restaurang 
 

Söndag 28/8 
Alt 1: Möjlighet till spel på Ekerums GK på väg hem ( 1:a start 10 00) 

Alt 2: Upplev sevärdheter på fagra Öland 
 

Kostnad för Greenfee lördag , lunch  och festmiddag c:a 1000:-/person 
Anmälan görs till : bengt.dahlgren@comhem.se senast 1/7 

Född: 
 
Blanca Huss Andujar, född 2010-09-06 i Valencia, Spanien  
Far: Andreas Huss (tab 191)  
Mor: Ana Andujar Huss  
 

Avlidna: 
 
Agrell, Hans (tab 324), född 1916-03-30, död 2009-04-25 
Gustafsson, Britta (tab 417), född 1917-09-03, död 2009-07-03 
Franzon, Anna-Lisa (tab 69), född 1918-07-12, död 2010-04-11 
Huss, Barbro (tab 166), född 1932-11-25, död 2010-11-15 
Huss, Carin Anna Alexandra (tab192), född 1915-05-04, död 2011-02-18 
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VI HUSSAR 
Släktblad nr 80   November 2010 

 

”Släktföreningen Huss har till ändamål att verka för sammanhållningen inom släkten” står 
det bl a i våra stadgar. Under decennier har vi hållit samman genom släktblads-
utskick några gånger om året och våra stora släktfester vartannat eller var tredje 
år. Det är uppskattat – och kanske tillräckligt – och framförallt de äldre genera-
tionerna möter troget upp. Men vi vill mer! Var är alla ungdomar? Vi vill väcka 
ett alldeles säkert slumrande släktintresse hos våra yngre generationer och slå ett 
extra slag för vår unika Släktförening, detta fantastiska stora och faktiskt världs-
omspännande nätverk som vi ska vara så stolta över att tillhöra. Man kan ju träf-
fas mer opretentiöst – och oftare! Ett par gånger om året.  
 
Vad sägs om en PUB-kväll i vinter? Mat- och vinprovning? Läs om de lockande 
nya förslagen på (sid 3 och 4) ! 
 
I detta släktblad börjar vi en serie berättelser om ”Hussar idag”. Många av våra 
förfäder är förvisso mycket färgstarka, men vilka är vi Hussar IDAG? Vi vill be-
rätta för varandra om varandra - först ut är Mikael Huss (sid 2).  
Läs också den soliga historien om de ”nya” Hussarna, (sid 4). 
 
En bön till alla datoriserade fränder: skicka in era e-mailadresser till styrelsen -
katarina.huss@hotmail.com eller carin.selin@zeta.telenordia.se – så att vi kan 
komplettera våra register. Och snälla, snälla, glöm inte att 
meddela oss adress- och andra förändringar i familjen! 

Dags igen att önska GOD JUL alla kära släktingar!  
Ha det skönt i helgerna och väl mött på våra sammankomster 
2011! Sprid informationen till barn, syskon och kusiner, pricka 
för i almanackan och gör slag i saken:  
anmäl NU! 

FÖR GEMENSKAP OCH  

SAMMANHÅLLNING 
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GOLFTÄVLINGEN  
GENERALDIREKTÖR GUNNAR HUSS´ SILVERPOKAL 

 
Årets kamp om Generaldirektör Gunnar Huss silverpokal, ett mycket vackert vand-
ringsprid som skänktes av Gunnar Edgren 2006, utspelades på Waxholms GK utan-
för  Stockholm lördagen den 28/8 i fint höstväder. Deltagare i årets tävling var en-
dast 8 personer, och tävlingen spelades därför av praktiska skäl i form av två stycken 
4-bollar, en för damer och en för herrar. Spelform var poängbogey. Årets vinnare 
blev Bengt Dahlgren som vann på 29 poäng, tätt följd av förra årets vinnare Gunnar 
Huss med 27 poäng. Närmast pin på det svåra 11:e hålet vanns av Peter Westrin. 
Tävlingen avslutades med lunch på klubben medan regnet, som fram till sista hålet 
inte stört spelet, strilade ned för att efter lunchen återgå till soligt höstväder. Vädergu-
darna, som var förvarnade om den viktiga kampen, hade uppenbart hörsammat täv-
ligsledningens bön om bra golfväder. Stort tack! 
 
       Bengt Dahlgren 

MIKAEL - EN HUSS IDAG  
 

Mikael med familj har just återvänt från Singapore där han har 
arbetat för ett forskningsinstitut i nästan tre år. Han är civil-
ingenjör i molekylär bioteknik och doktorerade i datalogi 2007. 
Han har dessutom en fil kand i kinesiska, som han läste under 
ett år i Kina, där han träffade Yiqing som då studerade vid Bei-
jing Film Academy. De gifte sig 1997 i Kina och har tillsammans 
barnen Nova och Nikodemus, nu 6 resp 3 år.  
 
Familjen trivdes utmärkt i Singapore men är glada att vara tillbaka i Sverige närmare 
släkt och vänner – och lägenheten i Årsta i Stockholm. De har bunkrat upp ordentligt 
med vinterkläder för att lindra klimatchocken, och barnen har redan acklimatiserat sig 
på respektive förskola. Yiqing är i full gång att söka jobb – innan familjen flyttade till 
Singapore har hon arbetat som guide åt kinesiska Stockholms-turister.  Mikael arbetar 
vid Science for Life – ett samprojekt mellan Karolinska Institutet, KTH och Stock-
holms Universitet där man forskar om DNA-sekvensering (ärftliga sjukdomar, växt-
förädling av exempelvis granar och – strömming!). 
Barnen pratar kinesiska och svenska – och finska; det ser farmor Leena till! 
 
På sid 49, tabell 34 i Vi Hussar II finner vi Mikael Huss, född 1974 – där kan vi läsa 
mer om hur han hänger ihop med oss andra. 
 
Mikael är medlem i Släktföreningens styrelse och har alltid fascinerats av släktens hi-
storia och färgstarka förfäder. Han är en Huss idag – och onekligen själv en mycket 
spännande Huss-ättling!  
 
       Katarina Huss 
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INBJUDAN TILL PUB-KVÄLL  

FÖR HUSS-ÄTTLINGAR MED FAMILJ! 
 
Notera torsdagen den 17 februari 2011 kl. 1730-2130 i almanackan! Då bjuder släkt-
föreningen Huss på mat, öl och mingel i mysig källarmiljö. Vi kommer att hålla till på 
någon av pubarna Monk Café, Duvel, eller Saddle and Sable. Mer detaljerad informa-
tion kommer senare.  Även barn med föräldrar är välkomna! 
 
Vi i släktföreningens styrelse tycker att det går alldeles för lång tid mellan mötena då 
Huss-ättlingar kan träffas och återses eller bekanta sig med varandra för första gång-
en. Vi har en idé att arrangera enkla och opretentiösa träffar var sjätte månad då Huss
-ättlingar kan träffas några timmar utan större åthävor och ha trevligt tillsammans, 
kanske med något kul tema i fokus. 
 
Vi prövar denna idé genom att ordna en PUB-kväll, där föreningen bjuder på mat 
och dryck i mysig miljö med möjlighet att stifta bekantskap med fränder och återse 
gamla vänner. 
 
Det är långt till den 17 februari och vi kommer att skicka ut en påminnelse i slutet av 
januari, men gör redan nu en anteckning i almanackan! 
 
Tycker ni att det här verkar kul, skriv gärna några rader till peter@westrins.se så får vi 
lite kläm på hur många vi blir på pub-kvällen! 
    
      Styrelsen för släktföreningen Huss 

CHOKLADFUDGE 
ca 35 bitar 
 
200 g mörk choklad 
25 marshmallows, 180 g 
1 burk kondenserad mjölk, 397 g 
2 msk smör 
2 dl strösocker 
1 krm salt 
1 tsk vaniljsocker 
 
Klä en form, 20x20 cm med bakplåtspapper. Hacka chokladen och klipp marsh-
mallows i två bitar. 
Lägg kondenserad mjölk, smör, socker och salt i en kastrull. Värm försiktigt under 
vispning. Det bränner lätt! När det börjar småfräsa och bubbla i botten sätter ni 
tiden på 5 minuter och fortsätter, på medelvärme, röra i smeten. Ta kastrullen från 
värmen och lägg ner choklad, marshmallows och vaniljsocker, rör tills allt smält. 
Häll upp i formen och låt kallna. Skär i bitar. 
        Carolina Soudah 
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STYRELSE SLÄKTFÖRENINGEN HUSS 2010 

 
Katarina Huss, ordf   Carin Selin, vice ordförande 
Carin Huss, sekreterare   Carolina Soudah, klubbmästare 
Peter Westrin, redaktör   Lena Huss, bitr redaktör 
Birgitta Blomqvist, ledamot  Mikael Huss, ledamot 

HUSSAR I VÄRLDEN 
 
Yvonne Nygren Hällegard hade ett brev, ett tummat aerogram från 1960 i sina gömmor 
från sin mamma Lailas kusin Alma Adamson i Sydafrika. Hon beslöt söka kontakt igen 
efter 50 år och lyckades med ett förstoringsglas tyda den suddiga avsändartexten och 
sökte sedan vidare via Google. Det blev så småningom träff på en Malcolm Adamson på 
ett företag med hans hamn i Sydafrika. Yvonne lyfte telefonluren och ringde. Bingo! 
Detta var hennes syssling Malcolm! Han å sin sida hade förgäves försökt hitta sina sina 
släktingar i Sverige inför den resa till Europa som han och hans hustru just skulle göra. 
Det lyckliga sammanträffandet gjorde att Yvonne fick besök av Malcolm och hans fru i 
Stockholm förra sommaren. Det var ett kärt möte och de hade ”hur trevligt som helst” i 
ett par dagar, berättar Yvonne. Nu reser hon med sin man och firar jul hos Malcolm och 
familjen i Sydafrika! 
 
Vad har detta med Hussarna att göra? Jo, det här rör sig om ättlingar till Olof Huss 
(1821-1912), stamfar för linje 11 i våra register!  Yvonnes mormor och Malcolms morfar 
var syskonen Alma Therese f Huss (1876-1933) och Otto Arvid Huss (1879-1923), barn 
till Per Huss (1848-1908), som var son till stamfar Olof Huss. Per var född utom äkten-
skapet och hamnade därför i en spalt för sig (!) i Vi Hussar (gamla upplagan alltså). Läs 
där på sid 88  och vidare sid 181-183 så klarnar det (i Vi Hussar II sid 149 o 150).   
 
Otto Arvid emigrerade till Sydafrika strax efter förra sekelskiftet. Dottern Alma (f 1909) 
gifte sig med skotten William Adamson och fick sonen Malcolm 1943. Yvonne berättar 
att Malcolm är en stor och kraftig man med mycket humor och skratt – och med precis 
likadan näsa som sin morfars farfar Olof Huss - kolla Olofs porträtt i Vi Hussar! 
 
Vi har hittills saknat uppgifter om syskonen Otto Arvids och Alma Thereses ättlingar 
och har med glädje knappat in de nya medlemsfamiljerna i Släktföreningens register.  

MAT- OCH VINPROVNING! 

 
2011 blir det ett tillfälle att förkovra sig inom vin och mat! 

Carolina Soudah, matskribent och sommelier, kommer att hålla en vinprovning  
för oss Hussar.  

Mat och vin hör ihop. Men vad ska man tänka på när man väljer vin till maten? Vad händer 
när man äter något surt eller sött till ett vin, hur påverkas vinet? 

Carolina leder en provning med fyra viner och smakillustrationer. Provningen är tänkt att gå 

av stapeln i augusti/september 2011. Definitiv inbjudan kommer under våren. 
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Nu laddar vi om och ställer in siktet på nästa stora 
släktfest!  
 
Vi planerar för en härlig familjehelg på Hussborg 2012 i 
början/mitten av juni när försommaren är som vack-
rast. Vi återses och umgås, spelar golf  och boule, jagar 
skatter, leker lekar, promenerar och kopplar av. Vi äter 
middag på logen (för vi blir många!) när kvällssolen stri-

lar in mellan tiljorna och svalorna kvittrar under taknockarna. Se´n dansar vi i 
Hussalen och somnar när det ljusnar i pösiga herrgårdssängar eller i bekväma 
hus och annex på gården. Frukost på verandan…… 
Lägg en påminnelse i era almanackor redan nu för släktmötet 2012!  
 
En glad och solig - och förhoppnings ask-fri sommar 2010 önskar vi alla kära 
släktingar och fränder! 
      Styrelsen 

      gm Katarina 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI HUSSAR 
Släktblad nr 79  Maj 2010 

 

HUSSBORG 2012! 
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Erik Huss, Släktföreningens ordförande 1959-1986, avled på Stockholms Sjukhem den 2 mars 
2010. Erik blev 96 år och sörjs närmast av sonen Gunnar och dottern Lena med familjer samt 
livskamraten Kerstin. 
 
Erik var son till vår släktförenings förste ordförande Gunnar Huss (tabell 488 i Vi Hussar II) 
och växte upp på Kungsholmen i Stockholm. Hans mycket framgångsrika yrkesbana och karriär 
med början i finansdepartementet kom att omfatta en imponerande rad positioner och uppdrag, 
bland dessa finansborgarråd i Stockholm, vd för Sundsvallsbanken, vd för Dagens Nyheter-
Expressen, landshövding i Göteborgs och Bohus Län. Hans yrkesbana kröntes med posten som 
industriminister 1978-1979. Erik hade dessutom en mängd förtroendeuppdrag i bolagsstyrelser, 
nämnder och organisationer och var politiskt verksam inom folkpartiet. Överallt rönte han stor 
respekt och uppskattning och omnämndes alltid som rätt man på rätt plats.  
 
På sid 249 i Vi Hussar II finns mer att läsa om Erik.  
 
Mot bakgrund av hans intensiva och krävande yrkesliv var vi alltid imponerade över att han 
ändå fann tid och engagemang för sin släkt och Släktföreningen Huss, vars ordförandepost han 
ju axlade under 27 år. Han hade förmågan att med självklar pondus leda och delegera, alltid med 
kloka synpunkter och stor integritet. När han lämnat ifrån sig ordförandeklubban utnämndes 
han till hedersledamot - i ordets rätta bemärkelse - men fortsatte sitt varma intresse för släktfö-
reningen. Han prioriterade alltid när så var möjligt våra släktmöten där han var en centralfigur 
som vi samlades omkring, såväl gammal som ung.  
 
Eriks livsglädje och vitalitet avtog inte med åren. Därom vittnar hans fortsatta förtroendeupp-
drag och inte minst hans mod att efter en tid som änkling och runt de 80 sätta nytt bo tillsam-
mans med sin nya livskamrat. ”Det sa klick” sa han. Sina allra sista år tillbringade han – belåtet - 
på Stockholms Sjukhem.  
 
Han var vår släktförenings galjonsfigur och nutidskändis, alltid alert, alltid vältalig och alltid en 
gentleman. Han var elegant på alla sätt. 
 
        Släktföreningens styrelse 

        genom // Katarina Huss 

ERIK HUSS  

TILL MINNE 
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INBJUDAN TILL ÅRETS GOLFTÄVLING 
”GENERALDIREKTÖR GUNNAR HUSS SILVERPOKAL” 

2010 
 

Avsikten är att denna tävling om det eviga vandringspriset "Silverpokalen" skall avgöras årligen 
och denna gång – den femte i ordningen sedan starten 2006 på Hussborg – spelar vi på 
 
Waxholms GK lördagen den 28/8 2010. 
 
Vägbeskrivning till Waxholms GK finner du i Golfguiden.  Räkna med c:a 1 timmes bilresa från 
Stockholms innerstad. 
 
Första start är bokad till c:a 09 30. Kom gärna till kl 09 00 så får vi tid att samla oss inför täv-
lingen ,dela ut scorekort, gå igenom regler för tävlingen mm. Tävlingen avslutas med gemen-
sam lunch och prisutdelning omkring kl 14 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. 
 
Vinnaren får njuta av att härbergera detta vackra vandringspris under tiden fram till nästa års 
tävling och  kommer att få gravera in sitt namn i pokalen. Vandringspriset är evigt och kvar-
står i föreningens ägo för all framtid. 
 
Kostnad för greenfee och lunch blir 600:- per person och släktföreningen bjuder på en macka 
efter 9:e hålet. 
 
Anmälan till tävlingen görs via e-post till bengt.dahlgren@comhem.se  med namn och hcp se-
nast före midsommar så finns förhoppningsvis möjlighet att boka ytterligare starttider utöver 
de 4 st 4-bollar som hittills bokats. Först till kvarn …….. 
 
 Välkomna!      Tävlingsledningen 

         Bengt Dahlgren 

AVLIDNA 
 

Huss-Hedin, Britt-marie (tabell 462) 

Född 1922-09-22, 

död 2009-12-28 

 

Huss, Ingrid (tabell 654) 

Född 1919-06-16, 

död 2010-01-03 

 

Huss, Erik (tabell 492) 

Född 1913-07-23, 

död 2010-03-02 

 

Segelberg, Inga  (tabell  639) 

Född 1917-12-17 

Död  2010-04-21 

      FÖDDA 
 

Gellerstedt, Alva Alexandra Håkansdotter 
Född 2009-09-09 
Mor: Katarina Gellerstedt 
Far: Håkan Westrin (tabell 194) 
 
 
Huss, Elvira 
Född 2010-03-14 
Mor: Nina Huss (tabell 493) 
Far: Matthias Sparreskog 
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Pajbotten: 

3 dl vetemjöl 
½ dl strösocker 
2 tsk vaniljsocker 
1 tsk bakpulver 
100 g smör 
 

 

Marinerade jordgubbar: 

2 liter jordgubbar, 2 dl vatten, 2 dl strösocker. Finrivet skal och saft av 1 lime.  

1. Sätt ugnen på 200°. Hacka samman ingredienserna till pajbotten, för hand eller i en matbere-
dare, till en smulig deg. Tryck ut degen i form med löstagbar botten, ca 23 cm i diameter 
Tryck upp degen någon cm på kanten. Låt pajbotten vila i kylen medan du gör fyllningen. 

2. Vispa ägg och socker ljust och fluffigt. Smält smöret och rör ner i äggsmeten. Blanda ner 
skal och saft i smeten och häll i det ogräddade pajskalet. 

3. Grädda pajen ca 30 minuter i nedre delen av ugnen, täck den med aluminiumfolie efter ca 15 
minuter så inte fyllningen blir för mörk. Låt svalna. 

4. Ansa jordgubbarna. Koka upp vatten och socker till marinaden, låt svalna. Blanda ner lime-
skal och saft i sockerlagen. Marinera jordgubbarna hela eller i skivor någon timme i lagen. 

5. Servera limepajen med de marinerade jordgubbarna och ev. en klick vispad grädde.  
 
        Carolina Soudah 

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE  
 
Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
      
Vice ordförande  Carin Selin    08-767 70 09 
och kassör    
 
Sekreterare   Carin Huss    08-654 70 20 
     
Klubbmästare  Carolina Soudah   08-38 38 31 
     
Redaktör och  Peter Westrin   08-755 39 17 
Informationsansvarig 
  
Biträdande redaktör Lena Huss    0708-86 86 48 
 
Ledamot   Birgitta Blomqvist  08-730 08 48 
 
Ledamot   Mikael Huss                          

LIMEPAJ MED MARINERADE JORDGUBBAR 6-8 port 

1 äggula 
1 msk kallt vatten 
Fyllning: 
1 ägg 
1 ¼ dl strösocker 
50 g smör 
finrivet skal och saft av 2 lime 



1 

Helt plötsligt är det dags att önska GOD JUL. Igen. Jag tycker att jag nyss har stu-
vat undan julsakerna och hittar fortfarande granbarr i hörnen. Men häremellan har 
det kommit både fasta och påska och sommar och SLÄKTFEST i Mariefred 13-14 
juni. Alldeles nyss! 
 
Lördag 13 juni: I takt med det tilltagande regnet droppade festdeltagarna in, en efter 
en, två efter två, familj efter familj, inalles dryga 50-talet personer; en brokig bland-
ning av gamla och nya, unga och gamla släktingar.  
 
         Forts på nästa sida 

 
 
 
 
 
 
 
 

VI HUSSAR 
Släktblad nr 78  November 2009 

 

SLÄKTMÖTE 2009 
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Vi gjorde oss hemmastadda i de fräscha rummen i Gripsholmsvikens hotellbyggnad och 
samlades så småningom till gemensamt eftermiddagskaffe med hembakad morotskaka. 
(Golfarna hade vid det här laget kämpat ute på banan i flera timmar och nästan avslutat 
turneringen, som refereras separat här i bladet.) Under uppfällda paraplyer vandrade vi 
sedan till Gripsholms Slott där vi bjöds en fascinerande rundvisning av kunniga guider. 
Familjegruppen, där barnen var med, fick enligt uppgift en alldeles extra lyckad och lite 
busig visning – särskild förtjusning väckte den sidenklädda toasitsen! 
 
Släktmötesförhandlingarna vidtog kl 1700 och inleddes traditionsenligt med en tyst minut 
för att hedra bortgångna släktingar. Släktmötet återvalde enhälligt sittande styrelse för yt-
terligare en mandatperiod. Vi tackar för detta förtroende och skall göra vad vi kan för att 
ytterligare stärka släktbanden i och mellan släktgrenarna. De två trogna, släktkära och  -
kunniga medlemmarna Gunnar M Huss och Carl-Erik Huss lovade assistera styrelsen i 
ansträngningarna att vidga kontaktnätet mellan medlemmarna med målet och förhopp-
ningen att intressera fler släktingar för föreningen och styrelsearbetet. 
 
Efter mötet promenerade vi festklädda – under paraplyer – till den pampiga festsalen, där 
vi  välkomnades med ett glas mousserat vin. Under småprat och skålande åter- och ny-
knöts släktband och hittades egna och varandras grenar och kvistar och knutpunkter i 
vårt släktträd, och så småningom fann alla sin bordsplacering. 
 
Vi bjöds på sparris med löjromshollandaise, rosmarinkryddade lammracks med balsamico-
sky och färskrostad potatis och till sist grönpepparmarinerade jordgubbar med glass och 
drack därtill ljuvliga drycker –  allt under muntert sorl och samspråk. Vi skålade med var-
andra och för oss själva och för alla som inte kunde vara med – vi saknade dom - och för 
alla grenar på vårt stora och växande släktträd. Våra förfäders andar tycktes susa mellan 
borden. Före efterrätten avslöjade Peter Westrin äntligen vem som vunnit golfturneringen 
och får äran att härbärgera Generaldirektörens silverpokal till nästa turnering, nämligen E 
Gunnar Huss (se separat referat). Applåder och hurrarop. Ett uppskattat tack-för-maten-
tal hölls av Anders Krantz som tillsammans med hustru Birgitta deltog för första gången i 
en Hussfest. Anders pratade med värme om gemenskap, släktkänsla och rötter. 
 
Efter kaffet - och avecen för den som ville - tråddes dansen till den unge DJns musikmix - 
särskilt de allra yngsta fick ny energi och virvlade runt till sent på natten, då det var dags 
att vandra genom regnet till väntande sköna sängar. 
 
Söndag 14 juni – frukost-buffé  och eftersnack och bläddrande bland gamla Huss-blad och 
fotografier. Nostalgi. Vi tar avsked efterhand och återvänder var och en till sitt med fina 
minnen i bagaget – återseenden, nya släktband, feststämning, glädje: Mersmak! 
 
Tillbaka i verkligheten: nu är det alltså snart jul. Igen. En lång och lat julvila med mycket 
mat och många ljus – och många släktingar – önskar jag er alla! 
 
      Katarina Huss, ordförande 



3 



4 

Fränder av alla generationer träffades, åt 
gott, dansade och roade sig tillsammans. 

Middagen komponerades av 
Carolina Soudah. På menyn 
färsk sparris med löjrom, 
lammracks samt glass med 
kryddiga jordgubbar. 

E Gunnar Huss, golfvinnare samt tidigare styrelseleda-
mot och Gunnar M Huss, f d ordförande i släktföre-
ningen, i samspråk med E Gunnars hustru Birgitta.   

Nya Hussar och Huss-
ättlingar i trivsam gemenskap 



5 

Fyrtal i damer ur styrelsen:  
Carin Huss, sekreterare; Carin 
Selin, kassör; Katarina Huss, 
ordförande samt Lena Huss, 
biträdande redaktör. 
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Vinnaren av årets golftävling Generaldirektör 

Gunnar Huss´ silverpokal heter  — Gunnar Huss. 

ÅRETS UPPLAGA AV GOLFTÄVLINGEN 

MAGNUS HUSS´SILVERPOKAL 

2009 års tävling – den fjärde - om ”silverpokalen” ägde rum på Gripsholms utmärkt 
välskötta bana. Tio spelare kämpade på längs ibland mycket långa fairways. 
 
Efter att tre år i följd ha vunnits av en junior (Christian v Koch) var det nu dags för 
en mer senior golfare att träda fram, nämligen E Gunnar Huss som på bilden stolt 
syns ta emot den vackra jugend-inspirerade silverpokalen ur ordförandens händer. 
 
Låt oss se om Gunnar förmår försvara segern vid nästa års Hussgolftävling som 
kommer att organiseras av Bengt Dahlgren. Vi ser redan fram emot 2010 års golf-
höjdpunkt! 
       Peter Westrin 
       Tävlingskommitté 

Små och stora i dansens virvlar, släktmötet 2009 
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AVLIDNA: 
 
Klingert f Lundgren, Margareta 
Född 1928-07-19, död 2008-08-06 (tabell 445) 
 
Ernkell f Lundquist, Alice 
Född 1921-04-01, död 2009-02-21 (tabell 15) 

Huss, Aprilia Linnéa 
Född 2007-12-27 
Far: Kenneth Östman 
Mor: Carina Huss (tabell 158) 
 
Vardy, Hanna Elisabet Kaye 
Född 2008-09-16 
Far: Simon Vardy 
Mor: Ingela Vardy f Huss (tabell 318) 
 
Mörck Huss, Elmer Oscar Micael 
Förr 2008-10-02 
Far: Micael Huss (tabell 162) 
Mor: Malin Mörck 
 
Knape, Agnes Fanny Lovisa 
Född 2008-12-04 
Far: Jonas Knape (tabell 303) 
Mor: Jessica Bergh 
 
Huss, Love Nobiantoro  
Född 2008- 03-22    
Far: Martin Huss (tabell 493)  
Mor: Elin Söderholm  
 
Huss, Wiggo Mats Patrik 
Född 2009-03-28 
Far: Patrik Huss (tabell 346) 
Mor:  Emily Oskarsson 
 
Sundberg, Valter 
Född 2009-08-27 
Far: Joel Sundberg 
Mor: Johanna Sundberg f Ericsson (tabell 
278) 
 
Huss, Fredrik Samai 
Född 2009-07-28 
Far: Johnny Huss (tabell 332) 
Mor: Ann Huss  

FÖDDA: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Till vänster uppifrån och ned Tuva Jila och Alma 

Esther Huss. Till höger uppifrån och ned Love  

Magnus Huss och Jesper Carl Johan Huss Wieringa. 

 

Utökningar av hussiska släktens  
Johannisbergare 

 
Fyra barnbarn till släktföreningens förre ord-
förande (åren 1992-2001) Gunnar M Huss: 
 
Huss, Love Magnus 
Född 2009-10-13  
Mor: Gabriella Huss (tabell 189) 
 
Huss, Tuva Jila 
Huss, Alma Esther 
Födda: 2009-05-21 
Far: Martin Huss (tabell 189) 
Mor: Parasto Backman 
 
Huss Wieringa, Jesper Carl Johan   
Född: 2009-04-06 
Far: Paul Wieringa 
Mor: Katarina Huss (tabell 189) 
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8 port 
 
Ett enkelt och mycket uppskattat drinktilltugg är dessa rostade nötter som lätt kan bli en 
non-stopeffekt. 
 
200 g sötmandel 
200 g cashewnötter 
100 g valnötter eller pecannötter 
1/2 dl strösocker 
1 tsk salt 
1 tsk malen kanel 
1/2 tsk malen ingefära 
1/2 tsk chilipulver 
1/2 krm malen nejlika 
 
Sätt ugnen på 200°. 
Skålla och skala mandeln. Bred ut alla nötter på en plåt och rosta i ugnen 5-10 minuter. 
Blanda socker, salt och kryddor i en liten skål. Värm en stekpanna med hälften av krydd-
blandningen tills sockret börjat smälta. Häll i hälften av nötterna och rör runt tills alla fått 
krydda på sig. Låt svalna på plåt och bryt sedan isär de nötter som sitter ihop. 
Tillred resten av nötterna på samma sätt. 
 
       Carolina Soudah 

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE  
 

Ordförande   Katarina Huss   08-747 93 36 
     
Vice ordförande  Carin Selin   08-767 70 09 
och kassör    
 
Sekreterare   Carin Huss   08-654 70 20 
     
Klubbmästare  Carolina Soudah  08-38 38 31 
     
Redaktör och  Peter Westrin   08-755 39 17 
Informationsansvarig 

  
Biträdande redaktör Lena Huss    0708-86 86 48 
 

Ledamot   Birgitta Blomqvist  08-730 08 48 
 
Ledamot   Mikael Huss                                                                  
                                       

SOCKERSALTADE KRYDDNÖTTER 



  

 
 

VI HUSSAR 
Släktblad nr 77  April 2009 

 

 

Kallelse till 

SLÄKTMÖTE 2009 
på Gripsholmsviken i Mariefred 

13-14 juni  
 

 

 
 

Program 
 
  Lördag 13 juni 1330 Samling 

    Guidad visning på Gripsholms Slott 

    Lekar för barnen 

    Golfturnering (tid o bana meddelas senare) 

  1730  Släktmöte 

                     1930  Festmiddag med dans 

 

     Söndag 14 juni         Efter frukost finns tillfälle till en rad  

    aktiviteter i omgivningarna, t ex:  

    - Åka ångtåg mellan Mariefred/Läggesta 

    - Utflykt i hjorthagen 

    - Strövtåg i Mariefred 

   Detaljerad information kommer att finnas på plats. 

                                  

Kostnad per vuxen kr 600, ungdom 14-18 år 300 kr, barn gratis. 

I priset ingår guidad visning på Gripsholms Slott, 3 rätters festmiddag med vin,  

logi i enkel-, dubbel- eller familjerum och frukostbuffé. 

 

 

Om du inte redan gjort det, ANMÄL dig och familjen snarast på bifogade 

blankett, via hemsidan www.huss.se eller direkt till någon i styrelsen senast 30 

april ! Betalning sker i samband med anmälan till föreningens pluskonto 

15 43 81-8 
 

http://www.huss.se/


 

TILL MARIEFRED  åker man  

med bil från Stockholm: Kör E4/E20 till Södertälje, fortsätt E20 mot Göteborg, efter ca 3 mil skylt/avfart mot 

Mariefred. Gripsholmsviken är väl skyltat före infarten till slottet.   
 
Med bil söderifrån: Kör E20 till skylt/avfart Mariefred. 
 
Med ÅNGBÅT från Stockholm, Klara Mälarstrand: lörd kl 1000, ankomst Mariefred 1330.  

Avg fr Mariefred sönd 1630, ankomst Stockholm 2000. 
 
Tåg från Stockholm C går varannan timma och tar ca 45 min till Läggesta, varifrån det går anslutningsbuss. 

 

 

KALLELSE TILL ORDINARIE SLÄKTMÖTE 

 

Datum och tid: 13 juni 2009 1730 

Plats:  Gripsholmsviken, Mariefred 

 

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/bokslut för åren 2006, 2007 och 2008 kan erhållas genom 

Carlin Selin, tel 08-767 70 09, email carin.selin@zeta.telenordia.se. 

 

Under mandatperioden har styrelsen decimerats med en person p g a dödsfall. Vakansen har 

inte tillsatts. Kvarvarande styrelse, ordförande och 7 ledamöter (se nedan), kommer att 

föreslås släktmötet till omval för nästkommande mandatperiod. 

 
Släktföreningens styrelse 2006-2009: 
 
Katarina Huss, Saltsjö-Boo  ordförande o registerhållare 

Carin Selin, Lidingö  vice ordförande o kassör 

Carin Huss, Solna  sekreterare 

Carolina Soudah, Lidingö  klubbmästare 

Peter Westrin, Djursholm  redaktör och informationsansvarig 

Lena Huss, Upplands Väsby  biträdande redaktör 

Birgitta Blomqvist, Solna  ledamot 

Mikael Huss   ledamot 

 

 

STYRELSEN BEHÖVER FÖRSTÄRKNING! 

Vi behöver flera händer och nya krafter i styrelsen! Gillar du släktforskning, är du 

datakunnig, är du en idéspruta - eller är du helt enkelt bara nyfiken och sugen på en 

stimulerande fritidssyssla – välkommen i gänget! Kontakta någon av oss i styrelsen 

 – det finns en plats för dig!  

mailto:carin.selin@zeta.telenordia.se

