På släktmötet i Huså i somras talade vi om ”några rader” och det är verkligen trist att
ingen känner för att ta över efter Nils, Birgitta och Maria. De gjorde ett fantastiskt
arbete med tidningen som var en sammanhållande länk för föreningen. Vi kom också
överens om att istället försöka komma med inlägg på hemsidan och kanske skapa lite
debatt. Den enda som hittills skrivit något där är Inger Mellberg som mycket
informativt och medryckande berättade om sitt besök i Jämtland i samband med
släktmötet i Huså. Tack för det Inger.
Nu har jag en idé. I ”några rader” nr 1997 fanns ett intressant reportage. Det var Nils
som gjort intervjuer: ”Så ser 11- och 12-åringar i släkten på tillvaron och framtiden –
rundfråga till blivande tonåringar i Sverige och USA”. Visst vore det väl spännande
att höra vad det blivit av dessa ungdomar och deras tankar. Några tillhörde USAsläkten och dem är det kanske svårt att nå men de svenska har säkert någon släkting
som läser det här och kan peppa dem att skriva lite om vad de tänker om livet och
framtiden nu. Blev det som de trott? Det behöver ju inte vara några utförliga
levnadsbeskrivningar men några tankar om det som de tänkte då 1997 och vad de
jobbar med nu.
Här är namnen på de intervjuade:
André Eriksson Örnsköldsvik,
Bryn Jansson Monmouth OR, USA,
Dale Curtis Maxim Bremerton Wash USA
David Löding Huså
Isabelle Öhlén Hallquist Åsarna
Linda Lalander Norrtälje
Louise Gummesson Sandreda, Braås
Lydia Benson Göteborg
Malin Strandberg Östersund
Sophia Bäckström Stockholm
Kate Justine Baze Washington USA
Victor Forsberg Lidingö
Willie Eric Pearson Arlington Virg. USA
Den som skriver något kan väl få en släktbok som present att ge till sina barn. Det
finns ju många böcker i lager. Jag har några kartonger kvar i mitt garage.
Sedan vill jag uppmana andra släktingar att komma med inlägg och berättelser som
kan vara av intresse. Anita Lalander kan ju t.ex. berätta om sin mammas krigsdagbok
som lotta. Boken ska tydligen ges ut av ett förlag. Jacob har kanske nyheter från
släktingar i USA.
Jag är ju ingift i Helenagrenen och under december månad var två medlemmar från
den grenen omtalade i Dagens Nyheter. Mia Tottmar var tydligen en av journalisterna
som avslöjade Caremaskandalen och min son Magnus Leijd var omtalad i ett stort
reportage med bild den 18 december. Reportaget gällde borrningar efter sällsynta
jordartsmetaller i Grännatrakten. Förhoppningsvis kan det bli en gruva där om några
år. Magnus är geolog och det intressanta är att han fick sitt mineralintresse som barn
när vi vandrade på Åreskutan och besökte gruvorna i Huså och Fröå. Cirkeln är
sluten.
Margareta Leijd

