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Kulturstipendium 2008
Söndagen den 6 juli 2008 firade Föreningen Bevara
Ångaren Östersunds Vänner sitt 25 års jubileum med
stor fest.
Eftersom det var ett lämpligt tillfälle att överlämna
2008 års kulturstipendium bestående av diplom och
2000 kronor begav jag mig dit för att överlämna gåvan.
Festligheterna ägde rum vid Arvemuseet i Arvesund
där Ångaren Östersund ligger förtöjd.
Förutom att besöka ångaren och museet kunde man
bl.a. lyssna till musik från en trio som kompades av en
Volvo Viktor traktor som taktfast på tomgången elegant höll takten till Sweet Georgia Brown m.fl.
I samband med invigningstalet fick jag läsa upp motiveringen och överlämna stipendiet och pengarna till
föreningens ordförande nn. Han tackade för uppvaktningen och nämnde att föreningen tidigare fått en
emaljskylt av gillet och att denna satt på hedervärd
plats i ångaren Östersund. Jag hade tidigare varit ombord på fartyget och konstaterat att så var fallet.
Föreningen önskades god fortsättning i sitt framtida
arbete med fartyget och museet.

Medlemsavgift
Kontrollera i medlemsmatrikeln som
medföljer Avisen om du har glömt att
betala din medlemsavgift. Årsavgiften är
80 kr per hushåll. Det går bra att betala
till pg 39 30 09-6. Kontrollera även namn
och adress.

Jämten
Styrelsen har inköpt en komplett samling
av Jämten, 100 årg., från Martin Berghe
för 500 kr (gopris). Vi har problem med
plats för förvaringen av dessa och önskar
tips från medlemmarna hur vi skall förfara med samlingen.

Hemvändardag
Information om ev hemvändardag 2009
kommer i nästa nummer av Avisen.
Årets surströmmingskalas kommer att
gå av stapeln i Kamratgården, Bergsbrunna, se kartan.

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Ando Sundelin (32 87 07) Vice ordförande Stefan Halvarsson (46 80 65)
Sekreterare Bertil Segerström (46 16 18) Skattmästare Kåre Lind (21 48 10) Gillevärd Elisabet Eriksson (42 96 16)

Vårmötet 2008 – Staffan Sandler om sig själv

T

raditionellt avhöll Gillet även nu i år, det
var den 22 maj, sitt Vårmöte å Kaplansgården i Gamla Upsala. Lokalen var således känd och väl insutten av medlemmarna – i
vanlig ordning en lagom talrik skara -, men däremot med ett något ovanligt innehåll. Efter en
tipsrunda med bilder från hemprovinserna och
till intagande av en lättare skaffning blev det
nämligen dags för aftonens gäst Staffan Sandler
att ta till orda. Ett antal år tidigare har vårmötet
innehållit musikaliska inslag; nu blev det i stället en föreläsning om ett ämne Staffan Sandler
behärskar väl, enkannerligen hans eget liv.
Sålunda framkom bl.a. följande.
Till ett första fotografi från 1945 uppgavs att
han föddes i Upsala å Norrlands nations innergård, och hade sin mormor boende nära Ofvandals konditori. 1948 flyttade familjen till Fåker,
där pappan Olof Sandler beklädde en läkartjänst. Bland förevisade bilder från de trakterna
kan här nämnas konditoriet i Fåker ävensom en
vy över Bodil Malmstens gamla domäner i
Bjärme, för övrigt med utsikt mot endera frameller baksidan av Hoverberget.
1954 började han på läroverket i stan, med
bl.a. Urban Hansson från Åre som klasskamrat.
Familjen flyttade till Brunflo. År 1960 tog åkte
han efter realexamen på en språkkurs till tyska
Göttingen. Militärtjänsten fullgjorden vid I 5 å
Bergs kompani. Omsider, nu framme vid den
12 maj 1964, var Staffan åter i Upsala och lät
inskriva sig vid Norrlands nation, där han
alltjämt, numera med 88 terminer bakom sig, är
medlem.
Till Norrlands nation har Staffan – med hänsyn till inte minst sitt födelselocus – ett speciellt
förhållande, en nära relation, och han kan förtälja åtskilligt, exempelvis om nationsvaktmästaren Göte Nyström, som där begynte sin tjänst
den 14 december 1943 och slutade den 30 juni
1971. Staffan Sandler var förste qurator vid
nationen 1970-1971 och deltog särdeles aktivt i
planeringen inför och sedermera i genomförandet av nationens stora renoverings- och nybyggnadsprojekt som i den vevan drog i gång.
Bland övriga stora engagement från hans sida
inom nationen kan nämnas JH:s (den numera
saligen insomnade Jämtland-Härjedalens Länsförenings) frihetsgasquer; vid ett tillälle smugglades t.o.m. kams från Jamtland via inrikesflyget och transport från Arlanda till ett dylikt kalas. Yngve Gamlin deltog understundom.
Förglömmas ska heller inte Staffans deltagande inom Jamtamot; Staffan uppger sig ha

beklätt det mesta av poster inom nationen, men
har aldrig varit ledamot i Jamtamots styrelse.
Dock är han – som pappan Olof en gång –
Storjamt.
Andra föreningsaktiviteter som han starkt
engagerat sig i är Upsala-Lenna Museijärnväg,
där han är medlem nr 3 alltsedan starten. Staffan inköpte, genom att ”försnilla” familjens
resekassa, det gamla ångloket ”Thor” för
17.000 kr. Vidare kan nämnas Jämtlandsakademin.
Släkten Sandler har ett sommarställe i Salsån
vid Näckten. Staffan själv vistas eljest en stor
del av tiden i Roslagen, på ön Svartlöga, på en
fastighet om 18 hektar med skog och den egna
utöexklaven Vindelskär, förvärvad 1987. Här
har numera, som tradition, Jamtamot förlagt
årligen återkommande sommarmot, varunder
Staffan med bröders i Jamtamot bistånd i gulagliknande form genomför allsköns nyttiga projekt, exempelvis att reparera den ständigt malfungerande vattenledningen. På fastigheten har
han även, på fausets jell, låtit inreda en särdeles
väl tilltagen konferenslokal, tillika målarateljé.
Därmed kommer skildringen osökt in på
Staffans särklassigt största intresse, nämligen
måleriet, senast manifesterat i en exposition av
egna verk i olja i april 2008 – var, om inte på
Norrlands nation? Intresset sträcker sig ett antal
år tillbaka; enligt egen utsago har han sedan
2003 målat omkring 200 tavlor, i huvudsak med
landskapsmotiv. En sådan svit är från trakterna
av dammen Lossen i Härjeådalen. Apropå vatten, är han förmodligen den siste som avmålat
”knät” i Tännforsen, d.v.s. den sten i mitten,
högt upp i fallet, som numera är borta.
Ett stort projekt han varit med om är publikationen Konzta, där en utomordentligt stor del av
konstnärskapet inom hemprovinserna finns
samlat. Projektet tog fem år att genomföra.
Åldersmässigt börjar Staffan Sandler befinna
sig omkring att vara eller bli pensionist; måleriet lär då kunna bli en heltidssyssla, varvat
med att han ska ta itu med att ordna en större
frimärkssamling efter sin morbror Olle Mårtensson från Mattmar, en man som hade inte
mindre än tre doktorsexamina.
Föredraget rönte stor uppskattning. Staffan
hade medbringat ett utvalt antal av sina egenproducerade tavlor, av vilka en donerades till
Gillet och som högvinst utlottades till en glad
vinnare. Kvällen blev synnerligen lyckad.
Stefan Halvarsson
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Bilder från vårkalaset på Kaplansgården i Gamla Uppsala
den 22 maj 2008
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Jämtlands-Härjedalens Gille
Sekr. Bertil Segerström
Flogstavägen 170
SE-752 72 UPPSALA

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd
hälsas välkomna till

Årets Surströmmingskalas
i Kamratgården, Bergsbrunna
lördag den 27 september kl 18.30!
Vi undfägnas med den goda strömmingen, tunnbröd samt ostar, öl, kaffe och
kaka, allt till en kostnad av 120 kr.
Vill du ha starkare öl och/eller snaps finns det att köpa för 25 kr.
Till Kamratgården, Bergsbrunna, hållplats Backmogatan (se kartbild på sid 1), går
buss nr 20 kl. 17.45 och 18.15 från Centralstationen (B2). Buss 20 går varje halvtimme på lördagar.
Anmälan till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 (ej hemma 18-20 sept) eller e-post
018429616@bredband.net senast 24 september.

