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Bralsia at orlstyrara
Ja då har en ny styrelse börjat att arbeta och det känns
spännande och inspirerande. Vi börjar med den årliga
vårträffen i Kaplansgården i Gamla Uppsala med att
njuta av Peterson Bergers komponerande.
Till Kaplansgården tar man sig enklast med buss eller
cykel. Det finns även en stor fri bilparkering alldeles i
anslutning till gården.
Glöman int’ sångboka!

E-postadresser
Lämna gärna era e-postadresser till Kåre
så kompletterar han medlemslistan så att
vi kan nå er via e-post.

Högvinster
Stefan behöver fylla på sitt förråd av publikationer m.m. Leta i era hyllor och donera gärna lite ”högvinster” som kan lottas ut.

Flagginköp
En Jämtlandsfana 135 x 180 pris 420 kr
plus frakt 44 kr har inköpts. Delad stång
som passar till fanan kommer att inköpas
i flaggbutiken i Östersund under sommaren.

Trevlig sommar önskar
styrelsen!

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Ando Sundelin Vice ordförande Stefan Halvarsson
Sekreterare Bertil Segerström Skattmästare Kåre Lind Gillevärd Camilla Lundin

Storsjöodjursskyltplaceringskommittén

T

idigare i Avisen har gillets kommitté för
utredande av lämplig skyltplacering av
Storsjöodjurets fridlysning redogjort för
kommitténs första sammanträde och de grundtankar som då framkom. Vidare har gillet fattat
principbeslut om utplacering av skyltar vid fyra
lokaler, nämligen Tibrandsholm, Trångsviken,
Hallen och Sunne. Här följer, i kort sammandrag, något av kommitténs ytterligare utredning
och tankegångar.
_____________________________________________________________________
“Minnesanteckningar från kommitténs andra sammanträde den 13 november 2003, hos Ando Sundelin med
deltagande av . . . Stefan Halvarsson och … Sundelin - - § 3 Vidtog . . . avsyning av Sundelins pappersbilder
av observationsställen, ävensom av ledamoten
Halvarssons dylika porträtt. Inalles förelåg porträtterande dokumentation från 8 observationsplatser runt
Storsjön. - - - § 4 Studierna kom livligt samspråk ledamöterna emellan åstad, varunder ettvart observationslocus för- och nackdelar nogsamt penetrerades; befanns
dessa pro et contra vara följande. - - - Hallen: från centrum av byn (bua), brant stupande ned mot sjön, möts
besökaren här av en den överdådigaste vy över Storsjöflaket; i disiga stunder torde sjön snarast te sig som ett
innanhav. Sålunda gives därstädes en något utfylld och
med antydan till pir påbättrad båtbrygga i trä, försedd
med ljugarbänk, och därintill de städse förekommande
trenne upplysningsskyltarna om odjuret på såväl svenska
som en del utrikiska. En strax intill belägen konstruktion
är en ut över vattnet nående plattform, närmast rund,
staketinhägnad, med ett antal sittbänkar, och som kronan
på verket en stramt stiliserad odjursskulptur av närmast
fornnordisk stringens; om någonstans, är här en plats för
spaning. - - - § 8 Som kommittén för aftonen intet vidare befanns ha att avhandla, förklarades sammanträdet
avslutat. Noteras kan, att samtliga ovan angivna beslut
var enhälliga.”
Minnesanteckningar från kommitténs tredje sammanträde den 17 februari 2004. - - - hos Stefan Halvarsson
med deltagande Ando Sundelin och nämnde Halvarsson
- - - § 1 Ytterligare en Ando var närvarande, nämligen
Storjamten Ando Andersson, ‘Blåtand’, vilken av de
kommittérade adjungerades för aftonen. - - - § 3 Det
konstateras, att Gillet har beretts tillfälle att på datormaskinell väg förevisade skioptikonbilder ta del av
porträttdokumentationen av runt Storsjön befintliga
Storsjöodjursobservationslokaler, och att Gillet därvid
har klart förordat att fridlysningsskyltar skall anbringas

i första hand i Sunne och i andra hand i Hallen; detta är
således Gillets och kommitténs klara inriktning. - - -§ 4
Beträffande Sunne, skall skylten därstädes framställas
som ett i A4-format plastinbakat anslag, att uppsättas
stående (upprätt) inomhus å en av ladans timmerväggar.
I Hallen däremot skall skylten vara i samma form och
storlek, men utförd i emalj och uppsatt utomhus.
Emaljeringen må, efter av ledamoten Sundelin inhämtad offert och finansiellt klartecken från Gillet, utföras
av Sprakareds Emaljverk i Kinna uti Västergötland. - - § 5 Skyltarna skall i nedre delen förses med en kortfattad upplysande text om bakgrunden till fridlysningen,
ävensom vem som bekostat skyltens utförande och åvägabringande. - - - § 7 följde härefter en gemytlig samvaro, varunder kommittéledamoten Ando ävensom Storjamten Ando ‘Blåtand’ överträffade varandra i mustiga
historier och episoder - lagom skarvade - från trakterna
av Aersn, Åflodal och Frankrike. Omsider avslutades
mötet i stor endräkt.”

______________________________________________________________________
Sedermera har gillet slagit emaljskyltens placering i
Hallen ur hågen; inriktningen är i stället att skylten
ska få sin varaktiga placering å Jamtli, i anslutning
till dess Storsjöodjur. Förhandlingar härom kommer
att påbörjas före instundande sommar. Skyltarna på
övriga beslutade observationsplatser kommer att få
ett enklare utförande i inplastat skick.

Stefan Halvarsson

Jamtar och
Härjedalingar!
Gillet har fått en egen bibliotekarie – Eva Hjelm!
Passa på att göra ett boklån hos henne över sommaren
från gillets boklåda. Vi har utökat med tre nya bokpaket:
Carl-Göran Ekerwalds JEMTARNAS HISTORIA intill 1319,
KONZTA kring konsten i en stor provins,
och sist men inte minst, ett tjejpaket:
Ing-Marie Erikssons När kastanjerna blommar i Paris
och Bodil Malmstens Mitt första liv.
Bodil och Ing-Marie berättar sina egna historier – hur
det var att växa upp i en liten by i Jämtland på 30- resp.
40-talet, och vägen ut i livet och världen.
Karin Alsén

Jämtlands läns författningssamling
Länsstyrelsen
Kungörelse om fridlysning av Storsjöodjuret
inom Storsjön (i centrala Jämtland).
utfärdad den 22 januari 1986

23 FS 1986:3
Utkom från trycket
den 31 januari 1986

Länsstyrelsen meddelar med stöd av 14 § naturvårdslagen (SFS 1964:822 omtryckt
SFS 1974:1025) förbud mot att inom Storsjön (i centrala Jämtland) döda, skada,
fånga levande djur av arten Storsjöodjuret. Förbudet gäller även att borttaga eller
skada Storsjöodjurets ägg, rom eller bo.
LARS CALLEBERG
Olof Ternström

Samfundet Storsjöodjurets Vänner (SSV) instiftades 1960 vid Norrlands Nation i Uppsala. SSV:s strävan var från första början att freda Storsjöodjuret. Det
lyckades slutligen genom den fridlysning Länsstyrelsen utfärdat ovan.
Till åminnelse härav, och som en påminnelse om betydelsen av odjurets fredande,
har Jämtlands-Härjedalens Gille i Uppsala låtit bekosta och uppsätta denna
skylt år 2005.

Vår barndoms himlaspel och fyrverkeri – Norrskenet
Det finns mycket att säga om Norrskenet – det
vackra fenomenet på jämtarnas och härjedalingarnas himlavalv.
Den som bevistade årsmötet på Ångström senast
och lyssnade till Annika Olssons föredrag och kåseri om detsamma, kan inte annat än häpna över att
det finns både gamla och nya sanningar att berätta
om det spektakulära fenomenet.
Är det tecken från högre makter? Ja, det gäller
nog att rätt kunna kunna tyda och tolka det sprakande skådespelet, och för det är det bra att bli
upplyst av en initierad och kunnig forskare med rötter i Hammarstrand.
Att solen är inblandad och att fenomenet uppstår
på grund av att jorden omges av ett magnetfält fick
vi lära oss, liksom att det är snabba laddade partiklar som kolliderar med jordens atmosfär. Och vi fick

lära oss att vi inte är den enda planeten i solsystemet som har norrsken.
Till sin hjälp att förklara de märkliga fenomenen
hade Annika passligt nog tagit med sig mycket
vackra bilder och förklarande skisser.
Fick vi reda på allt? Jo, det gjorde vi nog, även
om vi kan förstå att ytterligare avancerad forskning
krävs för att få svar på frågor om de speciella ljusoch ljudfenomen som uppträder på de jämtländska
och härjedalska vidderna. Vi tvivlar inte på Annikas
ärliga uppsåt för kommande forskarrön, och visst
var det övertygande och generöst att släppa in oss i
allra senaste forskarhemligheterna om energitransporter i övre atmosfären och koppling till solvindar.
Bertil Segerström

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

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Vårmöte
i Kaplansgården, Gamla Uppsala
tisdag den 24 maj kl 18.30!
Vi får höra vacker sång och musik av
Wilhelm Peterson-Berger
med

Karl-Eric Ericson
Ericson, sång
Folke Bohlin
Bohlin, flygel
efter att vi har undfägnats med röding från Börtnan,
vitt vin och kaffe
till en kostnad av 120 kr.
Anmälan till vår gillevärd Camilla Lundin, tfn 31 55 27 senast 22 maj

