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Bralsia at orlstyrara

God Jul och Gott Nytt År!

önskar Styrelsen

Det är dags för årets julkaffe på Café Nyfiket med kå-
seri av Torbjörn Junhov som gör en snabbvisit till  Upp-
sala för ändamålet

Tack
Stort tack till Evorna Enger och Hjelm samt klubbverket-
för en trevlig surströmmingsskiva samt till Erik Larsson
som har lånat ut lokalerna

Efterlysning
Vi efterlyser två stora böcker som Ulla Fichtelius har
donerat till gillet. Donationen skedde i samband med
jubileumsfesten i Odd fellow lokalerna på Börjegetan.
Den ena boken är ett äldre och större verk som handlar
om Östersund med många bilder. Den andra handlar om
Jämtland.

Vidare efterlyses artiklar, foton eller andra bidrag till Avi-
sen. Vi vill också att ni kommer med förslag och motive-
ringar till kulturstipendiater för år 2008.

Årsmöte
Årsmötet äger rum den 12 mars i Ångströmlaboratoriet.
Till årsmötet kommer en renägande same från Mittådal-
ens sameby Gudrun Thomasson, barnbarn till den kände
fotografen Nils Thomasson i Åre

Nya medlemmar
Nya medlemmar hälsas väkomna. Meddela namn och
adress på intresserade nya medlemmar till Kåre, så
skickar han ut handlingar som den nye medlemmen be-
höver.

Thailändska Paviljongen

I jämtländska Utanede bor
idag 146 personer. Här finns
också den största thailänd-
ska paviljongen i världen
utanför Thailand. Hundratu-
sentals människor har redan
besökt den.

Historien börjar 1897. Vår
svensk-norske kung Oscar
II bjöd in kungen av Siam,
kung Chulalongkorn, till
konst- och industri-
utställningen i Stockholm.
Oscar II rekommenderade sin gäst att även se de ljusa
nätterna, vackra vyerna och moderna sågverksindustrie-
rna i Norrland. Det var en stor dag när kungen av Siam
och hans exotiska följe steg av tåget i Bispgården för
vidare färd med häst och vagn till ångbåtsbryggan i
Utanede, varifrån sällskapet återvände till kusten per
ångbåt längs Indalsälven.

Även om man vet att kung Chulalongkorn avskaffade
månggifte, slaveri och dödsstraff i Siam och intresse-
rade sig för all form av utveckling så är det svårt för
västerlänningar att förstå vad han betyder för det
thailändska folket. Det närmaste man kan komma vore
kanske en blandning av moder Theresa och Jesus.
Statyer, amuletter och porträtt av kungen finns i tusen
och åter tusental. Bygget av paviljongen bekostades
också av det thailändska folket.

Chulalongkorns dödsdag 23 oktober är helgdag och firas
av thailändare runtom i världen. Även i Utanede hedras
förstås minnet av Kung Chulalongkorn årligen denna
dag. När vintern kommer är det förmodligen den enda
kungliga paviljong i världen som pudras med snö. Det
för thailändsk byggnadskonst ovanliga klimatet har ställt
till mycket huvudbry och den praktfulla, kungliga ut-
smyckningen som anlände med båt till Sverige 1999 har
anpassats därefter. Den 19 juli, årsdagen av kungens
besök, firas såklart varje år.

Vintertid är paviljongen öppen för grupper.



Surströmmingskalaset den 22 september 2007

Med jämna mellanrum återkommer stå-
ende, av medlemmarna högt uppskat
tade inslag i Gillets verksamhet. Ett dy-

likt är  surströmmingskalaset, som faktiskt ägde
rum exakt ett år efter 2006 års dito. Nygammalt
för året, likaså av stort värde, var att kalaset gick
av stapeln inom regementet emeritus S 1:s domä-
ner i Upsala, å Rudbeckslaboratoriet, varest vär-
den Erik Larsson och Olstyrarn Ando Sundelin hade
nöjet att se ett fyrtiotal gäster församlade, bland
dem hedersledamoten Birgitta Fjellström samt
veteranerna Lillie Clinell och Ivar Olofsson.

Förväntningarna på skaffningen kom inte på skam: fiskjen
utgjordes av märket Röda ulven, och var en utmärkt in-
läggning. Åtat di bestods givetvis peran, laukjen å tunnbrö.
Ostar, såväl vita som bruna, var tillverkade i Jamtland,
närmare bestämt i Skärvången.

Nämnde Sundelin – tillika sånganförare – stämde upp
Jamtlandssången och avverkade till strömmingen de klas-
siskt nytryckta, i sammanhanget högst tjänliga slagdängo-
rna ”Sniff sniff ” och ”Baetabyggarsång”, vilket kom sär-
deles god och hög stämning bland gästerna åstad. Till yt-
termera visso bättrades denna omsider, till efterrättens
goda äppelkaka med vaniljsås och kaffe, på än mer ge-
nom att H.P. Burman intog lokalens piano och med sin
ljuva stämma framförde ett antal sånger; bl.a. stod på
repertoiren ett för auditoriet hittills obekant stycke, betitlat
”Brunposten å fönsterkuvera”, vilket fram-kvads med
synnerlig esperit och laber intensitet. För läsaren kan här,
med upphovsmannens goda minne, icke undanhållas
lydelsen (som ger viss träning i jamska):

Postkontore la dom ner,
ja, men brunposten å fönsterkuvera
dom kom på ICA numer

där man spritflaskan får utkvitter;

telefon menn ha dom stängt ta,
men mobiln fungsjer ju rätt bra,
åtminstone på sösia fjöse;
gammalbiln fekk fogden ta,
för han gjekk ju ittna bra,
han vårrte klein, saen kylarn hadd fröse;
int ein enda kanal går på teven menn – skandal!
Å i måra ske E.ON stäng ta ljöse.

./. Men tro int att jeg gir opp, je tul’på å hael’på, mae själ å
mae kropp,
dom får int lägg ner heile glesbygda, då säj je stopp;
je vill bo kvar der je bo,
je vill int fer te Fjollträsk hell Örebro,
te torspe, gammbörsa å Lynx-skotern sätt je menn tro!

Je får int länger nå jobb,
så fort je sök nå, så vål’e nobb,
dom ha int behov ta nan håggar mae öx å håggkåbb;

kusin menn bor opp i Glen,
han ha ingen stret, bare fotogen,
sae når han ske fli se,
vaerm han vanne på spissa, å elle mae ven;
å reinan hans tog skråddjen,
Yamahaskotern tog fogden,
Mitsubishi-jiipen vårtte utmätt å,
når dae ha snödd å je ske opp te’n,
gjett je nog ta helikoptern,
men dae e så fala dyrt, så je ha int rå.

./.Så komm’e n glisigomias

å sa: ”Sitt int å klaga som n Jeremias,
rökk opp deg, ta öxa å hågg ne dass,
för IT å ’hajtekk’ ske dasse gi plass,
dae e bäst du anmel deg fort,
nu vål’e ’Call center’ å datasupport,
mae bidrag från EU å päning frå AMS”,
je sa: ”va e de danne för trams,
je e van te hågg ven på håggkåbb,
ske de danne va na jobb?;
Te sitt å saerve i telefon, å glåme på n databursk.
I tri år tule dom på, men n dag sae fekk ma all gå,
för firma flött te Istambul, ny chef Ali Baba, n tursk.”./.
(Text och musik: HP Burman ©)

I övrigt förevor sedvanlig tävling med frågor om jam-
ska m.m., lotteri med idel högvinster och avslutningsvis
utauktionering av ostar, tunnbröd ävensom en händelse-
vis och mot alla odds överbliven burk med surströmming.

Stefan Halvarsson
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Mera bilder från surströmmingskalaset
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Jämtlands-Härjedalens Gille
Sekr. Bertil Segerström

Flogstavägen 170
SE-752 72  UPPSALA

Anmälan till Eva Enger tfn 32 32 40 eller Eva Hjelm tfn 32 72 91 senast 29 november

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, Gamla Seminariet (ILU)
lördag den 1 december 2007 kl 13.00!

Torbjörn Junhov
från JENGEL Förlag AB. Östersund 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!

  -ligt VÄLKOMNA!


