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Torsdagen den 5 november delades priset till 
årets turistföretag ut på Guldgalan i Öster-
sund. Priset delas ut av Jämtland Härjedalen 
turism och går till ett företag eller en organisat-
ion inom turismnäringen som med stöd av ett 
tydligt hållbarhetsarbete nått betydande mark-
nadsframgångar eller tagit andra avgörande 
steg i sitt utvecklingsarbete. 

 
Årets pristagare är Ramundbergets Alpina. Moti-

veringen lyder "Det bestående intrycket är ett genuint 
helhetskoncept och finslipade detaljer. Golf, spa, ski-
dor på längden och tvären, toppsport, mat, aktiviteter 
för stora och små - utbudet av produkter är rikt både 

sommar och vinter samt passar många och skiftande 
behov och betalningsviljor. Här finns bredd och specia-
lisering som samtidigt ger flexibilitet för både besöka-
ren och destinationen. Ramundberget verkar också ge-
nom sin tydliga vision som också är omsatt i konkret 
handling. Här finns klara värdegrunder där gästen sätts 
i centrum i organisationsstrukturen, man vet vilken typ 
av gäst man attraherar, och man uttrycker att man vill 
fortsätta våga gå sin egen väg och "växa inom ramarna 
för litenheten". 

I sitt tacktal pekade Anders Östring VD för 
Ramundberget, just på detta. Att de är en genuin 
fjällby, och att det därför gäller att växa med varsam-
het. 

Pristagaren utgör även Jämtland Härjedalens nomi-

Bralsia at olstyrara 
 
Surströmmingskalaset i Bergsbrunna 
Stort tack till gillevärdinnorna för en trevlig och välord-
nad surströmmingsfest! 
 
Årsmötet 2010 
Årsmötet blir som vanligt på Jamtlands nationaldag den 
12 mars. 

Ny lokal är pensionärernas hus på Storgatan 11 i hör-
net av St Olofsgatan, övre våningen kl 18.30. 

Förhoppningsvis får vi Carl-Göran Ekerwald som 
gästföreläsare. 
 
Stipendiatkandidater 2010 
Förslag  till nya stipendiekandidater efterlyses. Det går 
även att ånyo föreslå de kandidater som blev över från 
2009. 
 
Donation 
Med anledning av Studentföreningen Jamtamots 95-års-

jubileum har styrelsen för J-H-gille beslutat att donera 
2000 kr till fonden för Jamtamots hederspris. 
 
Jämten 
Av utrymmesskäl har styrelsen beslutat att sälja inneha-
vet av 100 årgångar av tidningen Jämten med utgångs-
priset 1000 kr eller högstbjudande för hela serien. An-
nonsering kommer att ske i LT och ÖP samt på nätet. Är 
Du spekulant så tar Du kontakt med Kåre som sköter 
försäljningen. 

God Jul och Gott NyttGod Jul och Gott NyttGod Jul och Gott NyttGod Jul och Gott Nytt    
År!År!År!År!    

 

önskar Styrelsen 
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E 
fter sommarens stundom intensiva ak-
tiviteter för Gillets del, med den särde-
les välfyllda hemvändardagen i Jamt-

land i juni och stipendieutdelningen i Ovikens 
nya kyrka i juli som minnesvärda höjdpunkter, 
var det så åter dags för det något stillsammare 
och traditionsenliga surströmmingskalaset. 

 

Det ägde för andra året i följd rum å Kamratgården 
uti Bergsbrunna. Ett fyrtiotal förväntansfulla deltagare 
hade samlats för att avnjuta inte bara fisken med sed-
vanliga tillbehör såsom 
tunnbröd av hårdare och 
mjukare slag, god malt-
dricka från Pilgrimstad 
jämte möjligen någon 
kryddig matsup; därtill 

kom som en gastrostofilisk 
höjdpunkt den förträffliga 
getosten, både vit och brun, 
speciellt sparad och lagrad 
lagom till detta tillfälle, 
hitforslad med hjälp av 
hedersledamoten Birgitta 
Fjellström från Gärde get-
mejeri i Oviken. 

Någon särskilt inbjuden 
gäst och föredragshållare 
framträdde inte denna af-
ton. Deltagarna fick således roa sig själva bäst de 
kunde. Och visst, de förmådde en hel del i den vägen:  

En särskild kommitté, Elisabet Eriksson och Bertil 
Segerström, hade utarbetat en delvis ny variant av det i 
sammanhanget gängse lilla sånghäftet ”Sjong & vä 
fejjen på surströmmingsfest”. Ur häftet kan här näm-
nas den intressanta historiken ”Surströmming 1” på 
melodin Kovan kommer, kovan går, begynnande 1802 

och i sig intressant beskrivande något av en mindre 
släktkrönika; vidare på allmän begäran ”Tänk om Stor-

sjön vore brännvin (melodi: O hur saligt att här 
vandra), ävensom ett uruppförande av Perlann Blos, 
båda med proveniensen I 5:s manskapsmäss. – Häftet 
genomkvads med ljudlig ackuratess av deltagarna. 

I traditionsenlig stil förevor även lag- och gruppvis 
frågesport med inslag av jamska, hembygdshistoria 
m.m. Kunskaperna i jamska var överlag mycket goda, 
varför utslagsfrågorna blev desto mer avgörande. De 
frågorna var inte alldeles enkla, eller vad sägs om frå-

gan angående vem 
som skänkte råmateri-
alet till Lapp-
Nilsstenen; var den n 

Anners Perssa, n Pe 
Annersa, n Ol An-
nersa hell n Anners 
Orssa? Ja, säg det, 
den som vet. En 
grupp tävlande – Lag 
Nyby – svarade rätt 
på frågan, och avgick 
i och med det med 
segern, belönad med 
en strut Årechoklad. 
Till efterrätten med 
välsmakande äppel-
kaka förevor auktion 
med idel högvinster – 

varav en tillföll gamlesten för aftonen, nestorn Erik 
Eriksson – och avslutades kalaset med auktion av en 
del överbliven getost. Inroparna härav gjorde goda 
affärer, och torde ha en tid efter kalaset kunnat åtnjuta 
nöjet av dessa läckerheter, gommens smaknerver till 
välbehag. 

 
Stefan Halvarsson 

Surströmmingen i Bergsbrunna den 26 september 
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Gillet förfogar nu över så mycket som 45 
olika böcker inklusive ett par VHS-videor.  
Alla böckerna har anknytning till Jämtland 
på ett eller annat sätt. 

 

Det finns mycket om Jämtlands 
historia som t.ex. Armfeldts 
karoliner av 
Anders Hans-
son, Jämtarnas 
historia intill 
1319 av Carl-
Göran Eker-

wald, Krutrök 
över Jämtland av 
Erik Bergström 
och Historia kring kölen av Lars 
Rumar.  
 
 
 

Vill man läsa om Vildhussen, så finns både 
Döda fallet och Ragundasjön—en naturka-
tastrof i nytt ljus av Harald Ivarsson och Vild-
hussen, en norrländsk skröna av Lennart Lid-
ström att tillgå. 

 
Det finns flera böcker som 

handlar om jämtska som språk: 
Orlboka  av Bo Oscarsson, På 
jamska, en bildordbok A-Ö av 
Jan-Erik Håkansson m.fl. samt en 
en bok om Hammerdalsmålet av 
Vidar Reinhammar.  

 
Bo Oscarsson har också skrivit 
Nagur bibelteksta på jamska, 
som dessutom innehåller en DVD 
där man kan höra vissa av dessa 
texter läsas på jämtska. 
 

 
Är man konstintresserad 

kan man läsa Konzta av 
Staffan Sandler m.fl. eller 
Norrljus—Porträtt av  
Jämtländska konstnärer av 

Fredrik Herrlander och Helen Öst-
lund.eller kanske Aksel Lindström 
och hans tid av Torsten Jonsson.  
Mästare och möbler. Boken om 
Jämtländska målare, bildhug-
gare, hantverkare och deras pro-
dukter av Maj Norderman kan också rekom-
menderas. 

 
Böcker om jämtländsk mat 
skrivna av bl a. Tage Levin, 
Carl-Göran Ekerwald och 
Gudrun Tomasson-Ek finns 
också till utlåning. Kanske 
något inför alla helger som 
stundar? 
 

 
En del böcker behandlar 

livet i Jämtland i mer eller 
mindre dramatiserad form som 
t.ex. Änglamakerskan av 
Bengt Eriksson och Morden i 
Arvesund av Sven Lindqvist.. 

 
 
Wilhelm Peterson-Berger och Per-Nilsson-

Tannér har skrivit om sina intryck av detta sä-
regna landskap. 

 
Bodil Malmsten har beskrivit 
sin uppväxt i Jämtland i boken 
Mitt första liv . En mycket 
intressant bok! 
 
Detta var bara ett litet axplock 
ur boksamlingen så det bör 
finnas något för alla smaker. 
 

Just nu är 15 böcker utlånade, så det finns 
många kvar i bibliotekariens kassar. 

 
Välkomna att låna eller lämna tillbaks och 

kanske byta böcker vid nästa sammankomst. 
 

Eva Hjelm 

Några ord från bibliotekarien  



Det är vi som styr och ställer i Gillet: 
Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) e-post: asundelin@telia.com, Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65) e-post: stefan.halvarsson@ 
skatteverket.se , Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) e-post: bs@irfu.se, Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) e-post: byggkare@stormen.se  
Gillevärdar Elisabet Eriksson (42 96 16) e-post: 018429616@bredband.net, Camilla Lundin (31 55 27) e-post: camilla.jarl_lundin@telia.com 
        JH postgiro: 39 30 09-6 

Jämtlands-Härjedalens Gille 
Sekr. Bertil Segerström 
Flogstavägen 170 
SE-752 72  UPPSALA 

 

Jämtar och Härjedalingar  
i Uppsala med omnejd hälsas välkomna till 

 

FöreFöreFöreFöre----juljuljuljul----kaffekaffekaffekaffe    
 

i Kaplansgården, Gamla Uppsala, lördag den 5 decemb er 2009 kl 15.00!  
 

Elisabet Eriksson 
 

berättar om  
 

En kvartett profiler från Rödön bl.a. Agnes Eriksso n som grundade Jämtslöjd 
 
 

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

Glöman int’ sångboka!  
 

Buss nr 2 och 110, 115 tar oss till Kaplansgården. 
 
 

Anmälan senast 2/12  till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post 
018429616@bredband.net 


