
Bralsia at orlstyrara 2013 nr 2 

Det är vi som styr och ställer i Gillet: 
Ordförande Eva Hjelm (327291)e-post: eva.m.hjelm@telia.com Vice ordförande Stefan Halvarsson (468065) e-post: stefan.halvarsson@ 
skatteverket.se Sekreterare Stefan Halvarsson Skattmästare Bengt Hjelm (327291) e-post: bengt.hjelm@telia.com Gillevärdar Elisabet Eriksson 
(429616) e-post: 018429616@bredband.net, Gertrud Nordell (429330) e-post: gertrud.nordell@telia.com Bibliotekarie  Stellan Karlsson (525270) e-
post: stellan.karlsson@tele2.se Redaktör Annika Sundelin (328707) e-post asundelin@telia.com       
        JH plusgiro: 393009-6 

önskarönskarönskarönskar    
StyrelsenStyrelsenStyrelsenStyrelsen    

Kära medlemmar! 
Nu har äntligen våren kommit på allvar och man kan 
njuta av solvärme, fågelsång och spirande grönska.  

Årsmötet genomfördes som traditionen bjuder och 
årets stipendiat, Kurt Folkesson från Kougsta, Alsen 
är meddelad om att han får denna fina utmärkelse 
detta år. Konkurrensen var hård och de ytterligare 2 
kandidater, som nominerades till 2013 års stipen-
dium kvarstår till nästa års omröstning. Däremot har 
styrelsen bestämt att man kan vara kandidat vid max 
2 årsmöten i rad. Om den, som nominerat, vill att 
den egna kandidaten ska kvarstå längre, får man göra 
en ny nominering. Detta för att inte få en lång lista 
av tidigare kandidater, som inte fått tillräckligt 
många röster. Påminnelse om detta kommer att ges 
inför nästa årsmöte. 

Till sist: glöm inte att betala årsavgiften 100 kr/
person (enligt beslut på årsmötet) till plusgirokonto 
393009-6 om ni inte redan har gjort det. Kom ihåg 
att ange vem som betalar! 

Hoppas att vi ses i Kaplansgården den 31 maj. 
God mat och trevlig underhållning utlovas! 

 

Eva Hjelm 
 
 

En av världens 100 bästa restauranger 
När brittiska mattidningen Restaurant Magazine i 
slutet av april i år presenterade en lista över världens 
100 bästa restauranger kom Fäviken Magasin i Jär-
pen på plats 34! (ÖP 2013-05-02) 

Stort GRATTIS till Magnus Nilsson och medarbe-
tare! Bra jobbat! 

Medlemmar som går vilse i huvudstaden ombedes ta 
kontakt med Republiken Jamtlands ambassad. 

Från årsmötet kommer den här bilden på vår nya gille-
värdinna Gertrud Nordell, flankerad av Elisabet Eriks-
son (gillevärdinna sedan många år) och Anna Lundin, 
som berättade fängslande om Borgvattnet. 
Välkommen Gertrud! 
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 Till årsmötet hade församlat sig dryga 
femtiotalet deltagare. 

 
§ 1 Hälsade orlstyrara Eva Hjelm de närvarande väl-

komna, och förklarade årsmötet öppnat. 
 
§ 2 Till mötesordförande utsågs Mats O. Karlsson, och 

till mötessekreterare Stefan Halvarsson. 
 
§ 3 Att justera protokollet ävensom utgöra tjänsteför-

rättande rösträknare utsågs Eva Enger och Birgitta 
Fjellström. 

 
§ 4 Den till medlemmarna i god tid dymedelst såväl e-

post som i annan ordning utsända Avisen med däri 
intagna kallelse och dagordning föranledde årsmö-
tet att godkänna kallelseförfarandet. 

 
§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse föranledde inga 

kommentarer, vadan den med godkännande lades 
till handlingarna. 

  
§ 6 Till den ekonomiska berättelsen noterade förening-

ens thesaurius Bengt Hjelm att senast förlupna 
verksamhetsår resulterat i ett överskott om 2.906 
kr, oaktat inte minst satsningen å hemvändardag 
sommaren 2012; med tillgångar om tillhopa om-
kring 67.000 kr vore Gillets likviditet att som god 
anse. – Även den ekonomiska berättelsen lades 
med godkännande ad acta. 

 
§ 7 Revisorernas berättelse upplästes av Sune Ahlinder, 

vilken berättelse ävenså godkändes. 
 
§ 8 På förslag av revisorerna beviljades styrelsen an-

svarsfrihet för den reviderade perioden. 
 
§ 9 Resultat- och balansräkningen fastställdes. Beslöts 

att balansera årets överskott i ny räkning. Vidare 
beslöt årsmötet att befintlig värdepappersfond i 
Svenska Handelsbanken ska avvecklas och att 
medlen därur ska överföras till Gillets stipendie-
fond, d.v.s. det Gillets i räkenskaperna för Hem-
bygdsstipendiet avsatta kontot. 

 
§ 10 Årsavgiften för 2013 
 

I denna del väcktes inte mindre än fyra förslag: 
 

höjning till 200 kr per hushåll; 
oförändrad avgift; 
100 kr per medlem, och 
150 kr per hushåll. 
 
Årsmötets stannade för alternativ 3; således en 
avgift om 100 kr per medlem.  
 

§ 11 Till Gillets orlstyrar, d.v.s. ordförande, omvaldes 
Eva Hjelm. Omval skedde desslikes av styrelsele-
damöterna Elisabet Eriksson, Stefan Halvarsson, 
Bengt Hjelm, Stellan Karlsson och Annika Sundel-
in. – Till styrelsen nyinvaldes Gertrud Nordell. 

 
§ 12 Till revisorer omvaldes Gertrud Öhagen och nyval-

des Camilla Lundin som ordinarie ledamöter. Till 
revisorssuppleant omvaldes Björn Sundin. 

 
§ 13 Som valberedningens ordinarie ledamöter fortsätter 

Jan Enger och Ando Sundelin, med Judith Lefvert 
som ersättare. Inget uttalades om rollen som sam-
mankallande, varföre in dubio den uppgiften även 
framdeles må presumeras åvila Jan Enger. 

 
§ 14 Styrelsens verksamhetsplan blev föremål för viss 

diskussion, varunder framfördes bl.a. det önskvärda 
i att såväl vårmötet som förjulskaffet, ur lokalkost-
nadssynpunkt, bleve flyttade till Upsalas centralare 
delar. Något beslut härom fattades inte, utan god-
kändes presenterad plan för årets verksamhet. 

 
§ 15 Framkomna till punkten val av hembygdsstipendiat 

visade sig att inte mindre än sju förslag hade in-
kommit. Efter en del förespråkande av namn och 
en andra valomgång befanns Kurt Folkesson i 
Kougsta, Aersn, vara den som fått flest röster och 
därmed utsetts till 2013 års stipendiat; som tidigare 
är beloppet 5.000 kr. 

 
§ 16 Hände sig här att med varsin blomsterkvast avtack-

ning skedde av Camilla Lundin för tiden som sty-
relseledamot och Sune Ahlinder för nu tilländalup-
et uppdrag som revisor. 

 
§ 17 Med tack från årsmötet till Gillets funktionärer 

förklarade mötesordföranden årsmötet avslutat. 
 
 
 
Ut supra: Stefan Halvarsson 
 
 
Mötesordförande: Mats O. Karlsson 
 
 
Justeras:  Eva Enger  Birgitta Fjellström 

P R O T O K O L L 
 

fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille den 12 mars 2013  
å Pensionisternas hus, Storgatan 11 i Upsala 

Påminnelse om kommande möten 
Vårmöte:   fredag 31/5 i Kaplansgården 
Surströmming: lördag 21/9 på Storgatan 11 
Julkaffe:  lördag 7/12 
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E 
n för Jämtlands-Härjedalens Gille numera väl 
beprövad sammanträdeslokal är Pensionister-
nas hus å Salagatan i Upsala. Lokalen ligger 

förträffligt till ur kommunikatorisk synpunkt, med sitt 
centrala läge i staden. Nackdelen – om någon – är det 
begränsade antalet platser, som mest drygt sextio. Men 
vid detta årsmöte visade sig detta vara tillfyllest för det 
dryga femtiotal deltagare som församlats. 

Om själva årsmötet med dess sedvanliga förhandlingar 
ordas här inte vidare, enär uppgifter härom återfinns å an-
nan plats i förevarande Avis. 

I övrigt var aftonens grandiosa och väl emotsedda be-
hållning medlemmen Anna Lundins, bördig från Borg-
vattnet, föredrag om just den trakten. Härom kan nämnas 
följande. 

Ortens ursprungliga namn var Borgsjö. Den bebyggdes 
under 1700-talet. Efterhand ökade folkmängden därhän att 
man 1780 ansökte om att få bygga egen kyrka, vilket även 
beviljades. 1782 stod den klar, uppförd av byggherren Per 
Pålsson i Stugun. Första anställda prästen kom dock inte 
förrän 1851. 

Egen kommun blev Borgvattnet 1873; invånarantalet 
1890 var 741 personer, jämfört med 220 i socknen år 2000. 
Det är symptomatiskt för många socknar i hemprovinserna. 
För närvarande har byn omkring 60 bofasta. 1951 uppgick 
Borgvattnet i Stugun, som sedan har blivit en del av Ra-
gunda kommun.  

I Borgvattnet har funnits bl.a. konsum, en kaggfabrik 
och ett gästgiveri. 2010 lades skolan ned.  

Nöjen har man givetvis också hållit sig med. Sålunda 
byggdes 1950 en dansbana, varest på sin tid t.o.m. en så-
dan storhet som Yngve Stoor med sin hawaiimusik fram-
trädde. 1951 var likaså ett gyllene år; då uppfördes det av 
Erik Lindgren  författade teaterstycket Västvattentjuven, 
under medverkan av bl.a. borgvattenssonen Halvar Björk  
(känd från film och teater). Alltjämt äger varje höst etablis-
sementet Älgtjoa rum på trakten. 

Apropå Erik Lindgren: han var under ett antal år präst i 
Borgvattnet. Han uppgav sig i därstädesvarande prästgård 

ha upplevt allehanda mystifikationer, exempelvis att ha 
blivit kastad ur husets gungstol. 1970 köpte han – som med 
tiden fått benämningen spökpräst – själv prästgården, då 
för att hugade spekulanter själva skulle få tillfälle att vid 
övernattning bekanta sig med de poltergeistaktiga företeel-
serna. – Gungstolen bytte flera gånger ägare; bl.a. inneha-
des den en tid av Povel Ramel, och förevisades även i Hy-
lands hörna på 1960-talet. Slutligen hamnade den tillbaka i 
prästgården, som då övertagits av den verklige Borgvatt-
nets man nummer 1 (enligt Bröderna Lindqvist), nämligen 
Erik Brännholm . 

Om Brännholm (1911-1996) skulle åtskilligt kunna an-
föras. Här må, ur Anna Lundins egen fatabur, räcka med 
följande exempel om denne auktionist, lanthandlare och 
affärsman. Vid tillfälle hade han kommit över ett parti om 
kanske 200 japanska herrkostymer. De var små i storlek, 
och visade sig bli svårsålda. Knepet var då hans slogan 
”köp en slips och få en kostym (japansk) på köpet!” – Han 
lär ha lyckats bli av med hela lagret. I byn står Brännholm 
staty framför bua. 

Anna Lundin avtackades för den särdeles intressanta 
presentationen av Borgvattnet. 

För egen del kan jag tillägga: 1996 besökte Jamtamot 
under ett heimmot Borgvattnet och Brännholm. Han tog 
oss med till kyrkan, vars interör han förevisade under 
kanske en kvarts tid. Därefter äntrade han själv prediksto-
len, i vilken han stod inemot halvannan timme och predi-
kade – inte om något religiöst, nej, det handlade om hans 
auktioner och affärstransaktioner under ett långt strävsamt 
liv. Därefter, det var lördag och närmare klockan sex e.m., 
förmådde han en expedit å Brännholmsbua att öppna han-
deln enkom för att jamtarna skulle få tillfälle att handla, 
fast bua hade stängt för dagen redan för flera timmar se-
dan. Tala om affärssinne! – Det var förresten där jag kom 
över vinylskivan ”Brännholm” med Bröderna Lindqvist. 
 

Stefan Halvarsson   

Årsmötet den 12 mars 2013 

Bilder från årsmötet 
Avtackning av gillevärdinnan Ca-
milla Lundin och revisorn Sune 
Ahlinder. 

Mötesordf. Mats O Karlsson med vice 
ordf. Stefan Halvarsson 



Jämtlands-Härjedalens Gille 
Bengt Hjelm 
Sehlstedtsg. 24 
754 41  UPPSALA 

Jämtar och Härjedalingar i Uppsala med omnejd 
hälsas välkomna till 

Vårmöte 
i Kaplansgården, Gamla Uppsala 

fredag den 31 maj kl 18.30! 
 

Kören Örontröst 
underhåller med stämsång 

 
Sedan undfägnas vi med vårsupé med hembygdsanknytning  

till en kostnad av 180 kr. 
 

Kom gärna i folkdräkt! 
 

Anmälan senast 24/5 till Elisabet Eriksson gärna via e-post 018429616@bredband.net eller  
tfn 018-429616  


