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SLÄKTMÖTE PÅ HUSSBORG 2012

Bild ovan: Hela sällskapet samlat för den obligatoriska gruppbilden framför Hussborg.

Vi var 62 glada släktingar som möttes upp på Hussborg i juni. Denna ljusaste
sommartid är det underbart att få tillbringa en helg i Norrland och verkligen
njuta av goda fränder, härlig mat och dryck, vackra vyer och det norrländska
sommarljuset.
Många kom redan fredag kväll då vi samlades runt en soppa och sorlet stod
högt i herrgårdsbyggnaden. Fotbolls-EM tog faktiskt en del av uppmärksamheten och många samlades i de olika byggnaderna för att se detta tillsammans.
Forts på nästa sida
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Forts från sidan 1
Lördag morgon gick golfarna tidigt ut och gjorde upp om det vackra vandringspriset, Generaldirektör Gunnar Huss´ silverpokal, på Hussborgs egen golfklubb. Årets tävling vanns av
Per-Ove Carlsson. Läs mer om golfen på sidan 3.
Vi andra njöt av en lugn frukost innan några åkte på egna utflykter, lekte lekar med barnen
eller följde med på den spännande utflykten till Marktjärn som organiserats av styrelsen.
Åter på Hussborg samlades vi alla först till en härlig lunchbuffé, därefter till kaffe och goda
kakor.
Ingen ro och vila, för alla fick snabbt byta om till helgens stora sammankomst, släktmötets
förhandlingar. Då skulle bland annat ny ordförande väljas.
Katarina Huss, då sittande ordförande, höll i klubban och Carin Huss var sekreterare. Mycket formalia följde och så valet av den nya styrelsen. En enig samling valde Lena Huss till ny
styrelseordförande. Tre nya ledamöter valdes också in i styrelsen. Denna förnyade styrelse
ska föra släktförening framåt i ett antal år.
Drinken intogs i Herrgården då ett lätt sommarregn föll ute. Men det var inte värre än att
alla finklädda festdeltagare kunde vandra genom parken bort till festlokalen. Vi fick en fantastiskt god trerättersmiddag med goda viner samt inspirerande tal. Kvällen avslutades på
Herrgården med kaffe, avec, dans, musik och trivsamt umgänge.
När vi skildes åt efter söndagsfrukosten var alla ense om att vi haft en riktigt härlig helg i den
finaste svenska sommaren på Hussborg, där ägaren Gunnar Dahl och hans personal tagit väl
hand om oss.
Det fanns inte ens mygg!

Carolina Soudah

Utflykt till Marktjärn
Lördagsförmiddagens utflykt bar iväg med ett tjugotal Hussar i en bekväm buss rätt in i storskogen, två slingriga mil på smal och gropig grusväg, till den övergivna byn Marktjärn. Vår
utmärkte ciceron Lars Hedin underhöll oss med fascinerande berättelser kring det vi fick se:
lämningarna efter skattetorpet Marktjärn där som mest ca 65 personer på 1880-talet levde och
brukade skog och jord under för oss ofattbara förhållanden; ett helt självförsörjande litet samhälle skapat av hårt arbete, umbäranden och uppfinningsrikedom.
Hussarnas anknytning till byn är genom Marktjärnsbonden Göran Olofsson Huss f 1839
(ättling till klockarhussen Göran Larsson Huss 1698-1755, linje 17). Görans barnbarnsbarn
Åke J R Jonsson har skrivit den levande skildringen ”Görans Tilda från Marktjärn” som berättar om livet på gården och familjens vidare öden i Kanada, dit Tilda emigrerade 1912.

Katarina Huss
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SLÄKTMÖTE HUSSBORG 2012

Många vältaliga talare höll middagsgästerna vid gott humör under middagen.

GENERALDIREKTÖR GUNNAR HUSS´ SILVERPOKAL 2012
Golftävlingen Generaldirektör Gunnar Huss´
silverpokal hölls traditions-enligt i samband
med årets släktmöte. Årets segrare var PerOve Karlsson (linje 5).
Hussborg har en utmärkt 18-hålsbana, med
utslagsplats alldeles intill själva herrgården.
Det finns även en lokal golfklubb, Hussborgs
GK.

Ovan: Per-Ove Karlsson, den stolte vinnaren av årets golf-turnering!
Vänster: 18-hålsbanan ligger naturskönt
och granne med herrgården.
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Med sikte på framtiden
Vid årets släktmöte fick jag det stora förtroendet att
vara släktföreningens ordförande för den kommande
perioden. Det är ett spännande uppdrag som jag
verkligen ser fram emot. Men det innebär också ett
stort ansvar att förvalta vår förenings viktiga arv.
Vår släktförening grundades 1926 av generaldirektör
Gunnar Huss tillsammans med Harald Huss och
Gustaf Huss. Gunnar Huss var min farfar, så det är
en dubbel ära att få ta över ordförandeskapet.
Det var härlig stämning vid årets släktmöte. Själva mötet ägde rum i samma lokal där vi lite senare intog lördagskvällens festmåltid. Vi var för många för att få
plats i herrgårdens matsalar, så en alternativ festlokal fick användas. Hussborg
fungerade under många år som skola, bland annat för hushållsutbildning. Under
den perioden byggdes den f d gymnastiksal som nu inretts som ”bankettsal”.
Det blev en härlig kontrast med alla festklädda middagsätare, gourmetmat, levande ljus och festlig dukning.
Forts på nästa sida

Stonkan överlämnas i sedvanlig ordning till den nya ordföranden, Lena Huss, av den avgående,
Katarina Huss.
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En av traditionerna i samband med ordförandebyten, är att den avgående och
den nyvalda ordföranden tillsammans skall dricka en skål ur släktföreningens
silverstonka, en form av dryckeskärl som påminner om en sejdel. Stonkan var en
gåva till kyrkoherden Johan Ax: Huss från församlingsborna i Föllinges och Hotares församlingar år 1811. Den kom i föreningens ägo på 1980-talet. Traditionen är därför ganska ny, men inte mindre viktig för det. Klenoden förvaras sedan hos den tillträdda ordföranden under hans eller hennes ordförandeperiod.
Denna gång var det Katarina Huss som lämnade över ordförandeklubban och
silverstonkan. Katarina har varit föreningens ordförande sedan 2001, och vi
tackar henne för många värdefulla insatser. Varmt tack även till avgående ledamöterna Carin Selin, Peter Westrin och Birgitta Blomqvist !
På söndagen, innan buss respektive bilar förde deltagarna åter mot deras hemorter, hölls ett kort styrelsemöte, där vi fördelade vissa interna uppgifter inom styrelsen. Det är mycket glädjande att vi nu har fått tre helt nya ledamöter till vår
styrelse. Jag vill varmt välkomna Anders Krantz, Yvonne Nygren och Magnus
Huss. Samtidigt vill jag även hälsa Carin Huss, Carolina Soudah och Mikael Huss
välkomna åter och in i en ny spännande period.
Den nya styrelsen har många viktiga uppgifter framför sig. Vi skall förvalta vårt
gemensamma arv; historia, traditioner och dokumentation. Samtidigt lever vi i
en ny tid - med nya sätt att umgås, kommunicera och utbyta information.
En av mina ambitioner som ordförande är att väva samman historien med samtid och framtid. Det innebär bland annat att använda sig av nya media för att nå
ut till människor och skapa nya kontakter och kontaktvägar. Det gäller att förnya
föreningens arbetsformer, utan att för den sakens skull kompromissa med vår
historia och våra traditioner.
Jag vill även försöka föra våra fränder närmare varandra genom tätare träffar.
Det behöver inte betyda stora högtidssammankomster. Istället kan vi träffas under nyare och mer lättsamma former, och gärna på flera olika håll i landet. Av
tradition har de allra flesta släktmöten ägt rum på Hussborg eller i Stockholm.
Visserligen bor en majoritet av våra medlemmar och fränder i Mellansverige,
men det finns åtskilliga Hussar och hussättlingar även på andra håll i landet.
Dessa vill vi nå ut till och lära känna närmare, under mer eller mindre festliga
former.
Varmt välkommen att följa med oss !

Lena Huss
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Det var då det—släktmöte 1941
Vår släktförening bildades 1926. Gruppbilden från det mötet publicerades i förra numret , nr
83, av Vi Hussar (april 2012).
Bilden ovan föreställer deltagarna vid släktmötet år 1941, som hölls i Rosenbad. Om du vill
veta mer om bilden och deltagarnas namn, kan du gå in på vår hemsida www.huss.se. Klicka
på ”Fotoalbum” och därefter ”Bilder från släktmöten”.
På hemsidan finner du också mycket annan intressant information. Du kan läsa mer om föreningen, ta del av intressanta personporträtt och mycket annat. Du finner även en länk till den
jubileumsfilm som gjordes i samband med 200-årsjubiléet av Döda Fallet. Missa inte ett besök
på vår nya, fina hemsida !

Har du en e-postadress ?
Släktföreningen vill gärna kunna komma i kontakt via e-post med våra medlemmar och andra
intresserade. Om du har en e-postadress är vi väldigt tacksamma om du kan skicka ett mail till
styrelsen, via ordföranden lenahuss@spray.se eller registeransvarig mikael.huss@gmail.com

RÄTTELSE
I förra numret av vårt släktblad publicerades en artikel om Mona Parent. Genom ett förbiseende råkade hon bli kallad ”Mon cousin”. Det skall givetvis vara ”Ma cousine” (franska,
femininum) och ingenting annat.
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HETA DRYCKER
Varm och kryddig äppelmust med rom
4 glas
1 liter äppelmust
2 kanelstänger
ev. 4 msk mörk rom

5 cm färsk ingefära
8 kryddnejlikor
4 kvistar mynta

1. Häll musten i en kastrull. Skala ingefäran och skär i skivor. Lägg i ingefära, kanel och nejlikor i musten och låt sjuda upp.
2. Ta från värmen, lägg på ett lock och låt stå och dra 10 min.
3. Sila av kryddorna och häll upp i 4 glas eller koppar. Blanda ev. ner rom och servera genast med en kvist mynta i!

Hett kryddat vin
4 glas
1 flaska rött fruktigt vin utan strävhet, 75 cl (ex Claude Val Rouge)
1 dl strösocker
2 kanelstänger
2 stjärnanis
1 apelsin, skal och saft
1. Häll vinet i en kastrull. Tillsätt socker, kanelstänger och stjärnanis.
2. Tvätta apelsinen noga i varmt vatten. Skala halva apelsinen med en potatisskalade så bara
det orangea kommer med. Lägg skalet i vinet och värm så det precis börjar sjuda, ta från
värmen. Låt stå och dra 10 min med lock.
3. Pressa apelsinen och häll saften i vinet. Sila av kryddorna och servera det kryddade vinet
rykande hett en kall vinterdag!

Carolina Soudah

FAMILJENYTT
Född
2012-05-14:
William Magnus Martin Huss Wettin.
Mor: Thérèse Huss Wettin (tab 315)
Far: Martin Wettin.

Vigda
Nina Huss och Martin Sparreskog vigdes den 8 september
2012 i Trosa landskyrka.
I samband med giftermålet antog brudgummen släktnamnet Huss.
Efter vigseln serverades bröllopsmiddag på Fina Fisken.
7

SLÄKTFÖRENINGENS STYRELSE 2012
Ordförande

Lena Huss

Vice ordförande och klubbmästare

Carolina Soudah

Sekreterare

Yvonne Nygren

Kassaförvaltare

Anders Krantz

Redaktör och informationsansvarig

Magnus Huss

Registeransvarig

Mikael Huss

Ledamot, bitr sekr

Carin 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 medlemmar och ett exemplar.
Om du vill köpa ytterligare exemplar av boken är
priset 150 kronor per bok. Porto 50 kronor tillkommer.
Beställ boken genom att fylla i det särskilda formulär som finns på hemsidan,. Du kan även
kontakta Lena Huss på 0708-86 86 48.

8

