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Bralsia at orlstyrara

Dags för julbaket?
Jag avslutar med ett recept på de
sprödaste och godaste kakor jag vet:

Rullrån på mors vis
1 kkp smält smör (ca 100 g)
1 kkp vetemjöl
1 kkp socker
1 kkp potatismjöl
1 kkp kallt vatten
1 st ägg
1 tsk hjorthornssalt

Blanda samman mjöl, socker och hjort-
hornssalt. Häll i vattnet och rör ned smält
smör och ägg. Grädda i gammaldags rån-
järn eller nytt elektriskt, ca 1 msk smet/
rullrån.

God Jul och Gott
Nytt År!

önskar Styrelsen

w w w w

Konstnär: Odd Larsson

Jubileumsåret går mot sitt slut och det är dags att samlas för julkaffe
på Café Nyfiket med kåseri av Lillie Clinell.

Vi tackar klubbverket med Camilla i spetsen för en trevlig och väl
genomförd surströmmingsskiva. Medlemmarna i Solskensorkestern
tyckte att det var mycket trevligt att spela för oss, eftersom vi verkli-
gen lyssnade och uppskattade deras musik (kanske något som vi får
göra om).

Kom gärna med artiklar, foton eller andra bidrag till Avisen. Vi vill
också att ni kommer med förslag och motiveringar till kulturstipendiater
för år 2007 före årsmötet, som enligt tradition äger rum den 12 mars
i Ångströmlaboratoriet.

Nu i gråa och regniga november kan vi drömma om en jul som på
omslaget till Jul i Jämtland 2002. Vi kan också glädja oss åt fram-
gångar för jämtländska kommuner. I Svenska Dagbladet såg Karin
Alsén en stor artikel om Trångsviken i september. Nedan visas fakta
om orten.



Jubileumsfirandet fortskrider planenligt inom Gillet. Det
näst sista kapitlet härav skrevs rubricerade datum, i
och med den traditionella bespisningen av surströmming,

vilken skedde å Odd Fellows lokaliteter, det före detta elverket,
på Börjegatan i Upsala.  Vidpass halv sju e.m. hade här
ansamlats dryga sextiotalet närvarande, lagom hungriga del-
tagare, vilka efter något gemytligt mängtande såg fram emot
matbordets håvor.

Inledningsvis bjöds emellertid i stället andlig spis. Kvällen
till ära, och i jubilerandets tecken, hade infunnit sig den fem-
ton man starka – varav en kvinna, Tekla Gustavsson, tillika
vokalissa – Solskensorkestern. Bland deltagarna i detta mu-
sikkapell noteras bl.a. Patrik Solberger från stan och Åke
Strömberg från Skucku (båda medlemmar  i Jamtamot) även-
som gillesmedlemmen Sven Lindgren; den sist nämnde för
övrigt, som den minnesgode erinrar sig, gäst vid Gillets mot-
svarande kalas år 2005.

Enligt orkesterns hemsida (http://solskensorkestern.se) är
den ”ett litet storband med stråkar och sångare.” Repertoiren
är ”svenska schlagers från 1930- och 40-talen”, där ”De flesta
. . . arrangemang är gulnade original inhandlade på musik-

antikvariat”.
Beskrivningen är

träffande: under en
förnöjsamt god stund
framförde ensemblen
idel örhängen och lätt-
gnolade klassiker som
”Anna du kan väl
stanna”, ”det är jag
som går vägen uppför
stegen”, ”Min soldat”,
”En månskens-
promenad” och ”Har
någon sett min peking-

eser”, jämte ett antal övriga refrängvänliga stycken av kom-
positörer som Sune Waldimir och Jules Sylvain (Stig Hans-
son), allt framfört i omväxlande räv-, slöräv-, vals- och marsch-
takt. Orkestersättningen med inslag av bl.a. blåsinstrument,
fiol och piano gav en utmärkt illustration till dessa forna de-
cenniers melodiska framställningskonst – innebärande påfal-
lande ofta långa musikaliska förspel, en snutt vokalsång med
brödtext och refräng, och därefter en avslutande instrumental
final -, och till detta hörde inte minst vokalissan Teklas suve-
räna härmande av det tidstypiskt hurtfriska sättet att fram-
föra sång à la Sickan Karlsson. Sist men inte minst förstärk-
tes intrycket av 40-tal genom den smakfullt tidskonsistenta
klänning, i vilken Tekla skrudat sig.

Det bejublade framträdandet följdes av skaffningsintag.
Fisken låg i burkar av märket Röda ulven, osten – den vita
som den bruna – kom i sedvanligt glänsande stil från Gärde
getmejeri i Oviken, och tunnbrödet härrörde likaså från
Jamtland. Gästerna lät sig väl smaka, alltunder det allsång
från för tillfället specialkomponerade häften med visor läm-
pade för även en och annan matsup med god schwung fram-

fördes ur välljudande strupar under ledning av sånganföraren
Ando Sundelin, tillika Gillets orlstyrar.

Omsider nådde kvällen kaffet och den utsökta äppelpajen.
Då blev det dags för den traditionella lagtävlingen, där det
som vanligt gällde att översätta ett antal ord från jamska till
svenska, och där ett antal ytterligare frågor med geografisk
och historisk anknytning (som exempelvis frågan om vilket år
Aersnsjafförn begynte mae buss trafikér milla Aersn å stan)
vore avsedda att fälla utslaget. En dubbeldusk lag deltog. Stri-
den stod hård, men i slutändan utkristalliserades trenne lag,
nämligen Lag HP Burman, Lag Sven Lindgren och Lag Maj
Reinhammar; segrare blev först nämnda lag. Andra- och
tredjeplatserna belades likaså av lagen i här nämnd ordning.
Priserna bestod av strutar innehållande utsökt årechoklad.

Vidare förevor  i sedvanlig ordning lotterivinstdragning, gi-
vetvis med idel högvinster som föll ut från varierande nummer-
serier, för ”L” exempelvis L som i Hunnaschelbuan.

Avslutningsvis utauktionerades, under muntra rop och bud,
diverse överblivna getostar och tunnbrödsförpackningar.

Stefan Halvarsson

Surströmmingskalaset den 22 september 2006

En trevlig hälsning från två av våra gäster!





Jämtlands-Härjedalens Gille
Sekr. Bertil Segerström

Flogstavägen 170
SE-752 72  UPPSALA

Jämtar och Härjedalingar
i Uppsala med omnejd

hälsas välkomna till

FFFFFöre-jul-kaffeöre-jul-kaffeöre-jul-kaffeöre-jul-kaffeöre-jul-kaffe
på Caf é Nyfiket på Gamla Seminariet
lördag den 2 december 2006 kl 13.00!

Lillie Clinell
bjuder på ett kåseri

Kaffe, lussekatt, pepparkaka och glögg bjuds vi på till en kostnad av 70 kr.

Stefan ordnar med frågesport och jullotteri. Glöman int’ sångboka!

Adressen är Seminariegatan 1. Buss nr 14 till Librobäck
med hållplats Fyrisvallsgatan går till Seminariet. Det
finns gott om parkeringsplatser på gården.

  -ligt VÄLKOMNA!
Anmälan till Camilla och Jarl Lundin, tfn 31 55 27 senast 29 november


