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Kära JH Gille-medlemmar! 

Sommaren kom plötsligt i år. Hoppas att värmen håller
i  sig  även i  början av juni,  då  vi  förhoppningsvis  ses
igen. Då kommer KnivstaSune och sjunger för oss ute i
natursköna Bergsbrunna. Han är  en välkänd trubadur i
Uppsala,  som  brukar  uppträda  bl.a.  på  restaurang
Smultron under sommarkvällarna.

Det  var  en  intressant  och  ovanlig  vinnare  av
hembygdsstipendiet  i  år.  Det  brukar  ju  oftast  tillfalla
olika  kulturpersonligheter/aktiviteter  eller  företagare.
Östersunds  fotbollsklubb uppfyller  dock  med  råge
kriteriet  att  ha  gjort  något  bra  för  Jämtlands  län.
Undertecknad med make hade förmånen att  få  besöka

Tele2 Arena den 2 maj i år och se matchen mellan ÖFK
och Djurgården. För mig var det första gången jag såg en
riktig  fotbollsmatch  i  verkligheten.  Mycket  spännande
och roligt. Tyvärr vann Djurgården med 3-0, men ÖFK
var  bäst  ändå  enligt  maken,  eftersom  de  hade  bollen
mest. ÖFKs supporterklubb hade dock svårt att göra sig
hörda, eftersom Djurgårdens hejarklack var minst 5 ggr
större.  Turligt  nog var  det  ingen av supportrarna,  som
ställde  till  några  dumheter  så  allt  var  positivt  trots
förlusten.

Vi önskar alla en trevlig sommar och att ni återvänder
till  surströmmingsfesten i  september stärkta av sol och
mycket utomhusvistelse! 

Eva

Östersunds Fotbollsklubb årets hembygdsstipendiat

För  att  som historiskt  första  fotbollslag  från  Jämtland,
med mottot ”Vi ger oss aldrig”, kvalificera sig för spel i
Allsvenskan. En bedrift som satt Östersund och Jämtland
på fotbollskartan.

Så lyder  motiveringen till  att  ge  ÖFK JH Gilles  hem-
bygdsstipendium  år 2016.

ÖFK  bildades  genom  ett  samarbete  mellan  de  lokala
föreningarna IFK Östersund, OPE IF,  Östersund/Torvalla
FF och Frösö IF och har gjort  sig hörd som en ovanlig
klubb. Man har även valt att satsa på kultur för att utveckla
laget.  ÖFK  satte  upp  Pjotr  Tjajkovskijs  Svansjön  på
Storsjöteatern  samtidigt  som  man  avancerade  till
allsvenskan!  ”Utvecklas  man  sidan  av  fotbollsplan  blir
man även bättre på fotbollsplan” menar man inom ÖFK.

Vi återkommer med reportage om stipendieutdelningen.
_______________________________

Jämtländska gourmetkrogar

Jämtland är med rätta berömt för sin gastronomi. Osten
från Skärvången och Oviken, renen från Mittådalen, laxen
från Börtnan, sav-vinet från Åre och ölen från Pilgrimstad.

Men i Jämtland finns också matställen av högsta klass,
väl värda ett besök.

Take Mikado i Östersund bjuder dock inte på jämtländsk
mat,  utan  på  traditionella  japanska  rätter.  Tidningen
Newsweek  utsåg  Take  Mikado  till  den  bästa  japanska
restaurangen  utanför  Japan.och  var  den  första  i  Sverige
norr  om Stockholm att  erhålla  en  Michelin-stjärna.  Vill
man  göra  ett  besök  måste  det  ske  torsdag-lördag  och

menyn  måste  bestämmas  ett  par  dagar  i  förväg,
förberedelserna är långa för att erhålla toppresultat.

Desto mer  jämtländsk är  Hävvi i  Glen, som bjuder på
samisk  mat.  Många  renrätter,  förstås,  t.ex.  blodplättar,
märgpipa, suova, tunga och korv, men även fjällfisk och,
tjäder. Och till dessert låter väl ”Cremé med enbär och en
symfoni  av  fjällets  hjortron  och  maräng  och
fjällbjörksirap” underbart.  En avsmakningsmeny får  man
för 1395 kronor, men ett eventuellt vinpaket tillkommer.

Hävvi i Glen erbjuder också äventyrspaket. Följ samernas
arbete med renarna, idka fjällfiske eller följ med på ripjakt.

Den mest  berömda av  alla  jämtländska restauranger  är
dock  Fäviken Magasinet i Järpen som har två stjärnor i
Guide Michelin. Magnus Nilsson, som driver Fäviken, har
fört Fäviken Magasinet till Sveriges bästa restaurang enligt
White Guide, och den har rankats som elfte bästa i Europa.

Under  sommar  och  höst,  skördas  det  som  växer  på
marker och förädlas sedan med metoder från återupptäckta
matlagningstraditioner eller som upptäckts i sökandet efter
att bevara råvarans unika egenskaper. Förråden byggs upp
inför den mörka årstiden, det torkas, saltas, syltas, saftas
och syras. Efter skörden tar jaktsäsongen vid, och allt det
exceptionella som fjällvärlden ger tas om hand.

Men smakar  det,  så kostar  det.  Avsmakningsmenyn får
man för 3000 kronor. Vill man dessutom ha restaurangens
vinpaket, får man lägga till 1750 kronor. Det blir ca 10 000
kronor för ett par som vill göra ett besök.

Boka  bord  måste  man  göra  i  förväg.  Vill  du  göra  ett
besök, så skynda på. Fäviken har ett begränsat antal platser
och de flesta av säsongens dagar är redan inbokade.

Jan Enger

Det är vi som styr och ställer i Gillet:
Ordförande Eva Hjelm (327291), evahjelm@bahnhof.se Vice ordförande och Sekreterare Stefan Halvarsson (468065),

stefan.halvarsson1@comhem.se Skattmästare Bengt Hjelm (327291), bengthjelm@bahnhof.se Gillevärdar Elisabet Eriksson
(429616), elisabet_er@outlook.com, Gertrud Nordell (429330), gertrud.nordell@telia.com Bibliotekarie Stellan Karlsson (525270),

stellan.karlsson@tele2.se Redaktör och hemsideansvarig Jan Enger (323240), jan@enger.se
Hemsida: www.jhgille.se    e-post:  info@jhgille.se     Plusgiro: 39 30 09-6
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PROTOKOLL fört vid årsmöte med Jämtlands-Härjedalens Gille den
12 mars 2016 å Odinsborg i Gamla Upsala

§ 1 Hälsade  orlstyrara  Eva  Hjelm  de  närvarande
välkomna, och förklarade årsmötet öppnat.

§ 2 Till  mötesordförande utsågs Ivar Olovsson,  och
att föra protokollet Stefan Halvarsson.

§ 3 Att  justera  protokollet  ävensom  utgöra
tjänsteförrättande  rösträknare  utsågs  Hans  Peter
Burman och Per-Gunnar Norman.

§ 4 Den till medlemmarna i god tid genom såväl e-
post  som i  annan ordning  utsända  Avisen  med  däri
intagna  kallelse  och  dagordning  erhöll  årsmötets
gillande, vadan kallelseförfarandet godkändes.

§ 5 Styrelsens  verksamhetsberättelse  befanns  ”vara
bra”, och lades med enhälligt godkännande ad acta.

§ 6 Den  ekonomiska  berättelsen  godkändes  och
adactalades.

§ 7 Revisorernas  berättelse  upplästes  av  mötes-
ordföranden, vilken berättelse ävenså godkändes.

§ 8 På  förslag  av  revisorerna  beviljades  styrelsen
ansvarsfrihet för den reviderade perioden.

§ 9 Resultat-  och  balansräkningen  fastställdes.
Beslöts  att  årets  överskott  om 3.867 kr  skulle över-
föras i ny räkning. 

§ 10 Årsavgiften för 2016. Årsmötet beslöt att behålla
nuvarande årsavgift på status quo, således oförändrat
en avgift om 100 kr per medlem. 

§ 11 Till Gillets orlstyrar, d.v.s. ordförande, omvaldes
Eva  Hjelm.  Omval  skedde  desslikes  av
styrelseledamöterna  Jan  Enger,  Elisabet  Eriksson,
Stefan Halvarsson, Bengt Hjelm, Stellan Karlsson och
Gertrud Nordell.

§ 12 Till ordinarie revisorer omvaldes Gertrud Öhagen
och  nyvaldes  Håkan  Hardenborg.  Till  revisors-
suppleant omvaldes Björn Sundin.

§ 13 Årsmötet omvalde till valberedare Ando Sundelin
och Bertil Segerström.  

§  14  2016 års  av  styrelsen upprättade verksamhets-
plan, med 70-årsjubileumskalas innevarande dag och i
övrig  del  av  året  vårfest,  surströmming  och
förjulskaffe, godkändes. 

§ 15 Det timade val av hembygdsstipendiat. För dagen
förelåg fyra förslag. – I en första omröstning uppnådde
inget  av  förslagen  erforderlig  majoritet.  En  andra
röstomgång  vidtog,  varvid  idrottsföreningen
Östersunds Fotbollsklubb (ÖFK) erhöll flertalet röster,
och  sålunda  utsågs  till  2016  års  stipendiat;  som
tidigare är beloppet 5.000 kr.

§  16  Med  tack  till  Gillets  funktionärer  förklarade
mötesordföranden årsmötet  avslutat.  Han passade på
att till Gillet överlämna en av honom författad bok om
Snö,  is  och  andra  förunderligheter  hos  vatten  (på
anglosaxiska),  vilken donations  berikande av Gillets
bibliotek rönte stor uppskattning. 

Ut supra:

Stefan Halvarsson Ivar Olovsson

Justeras:  Hans Peter Burman Per-Gunnar Norman

Orlstyrar  Eva Hjelm har mottagit
Ivar Olovssons bok "Snow, Ice and
Other Wonders of Water”. Finns att
köpa hos nätbokhandlare.

Gunnel Olausson 
signerar sin bok om 
Republiken Jämtland

Kommande aktiviteter
Vårfest fredagen den 3 juni.
Surströmmingsfest fredagen den 23 september
Båda i i Bergsbrunna Bygdegård.
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amtland stod högeligen i fokus när det blev dags
för Gillet att avhålla årsmöte, tillika celebrera sju
decenniers tillvaro som förening,  i  den särdeles
historiska  miljön  lokalen  Odinsborg  i  Gamla

Upsala, detta inför omtrennt femtiotalet deltagare. Efter
sedvanliga årsmötesförhandlingar höll nämligen Gunnel
Olausson, bördig från Strand i västjamtland, ett initierat
föredrag till  elektriska ljusbilder  om republiken Jamt-
land.

J
Tillfället var förstås väl valt, eftersom det samtidigt var

republikens nationaldag (och som bekant håller Gillet se-
dan ett antal år sitt årsmöte just den 12 mars, oberoende
av veckodag). Men frågan är: vad är egentligen republi-
ken, vad står den för, vad är den historiska bakgrunden
m.m.?  Om detta  visste  Gunnel  Olausson  – som 2012
gav ut boken Historien om republiken Jämtland – allvar
eller yra? – berätta bl.a. följande.

   Första upphovet till den Jämtländska Frihetsrörelsen
kan  spåras  till  1960,  då  Björn  Norström och  Gösta
Ohlsson slog fast behovet av en rörelse för att ”avkasta
det svenska oket, utrota byråkratin, förbanna tråkigheten
och införa ett gladare liv.” Det var första embryot till vad
som numera, sedan 1983, i stället kort och gott är Befriel-
serörelsen. En direkt tändande gnista var Droppenrörel-
sen 1961 mot  bl.a.  planerna på en sammanslagning av
Jämtlands  län  med  Västernorrland,  omsider  (1967)  ut-
mynnande  i  tusentals  protestbrev  från  allmänheten  till
Sveriges regering. Under 1960-talet trycktes också affi-
scher  med  deviser  som  ”Jämtland  blöder”  och  ”Den
Jämtländska frihetselden renar Sverige från smittan – tag
dig en åkarbrasa varje dag!” 

I den vevan, det var 1964, lät Yngve Gamlin utropa re-
publiken Jemtland och sig själv till president. Som sådan,
och med sitt goda sinne för marknadsföring, kom han att
vida omkring göra republiken till ett känt begrepp; mest
berömt för eftervärlden är att han 1967 som statschef för
republiken  togs  emot  på  Harpsund  av  Tage  Erlander.
Under detta statsbesöks traditionella roddtur med ekan,
och Erlander vid årorna, hotade Gamlin med att borra hål
i ekans botten om inte vissa krav tillgodosågs (det hela
kan beskådas på nätets dutub).

   Annat som uppstod 1961 och alltjämt består är JRA,
den Jämtländska Republikanska Armén, med uppgift att
försvara republikinnevånarna mot  storsvensken och be-
kämpa förmynderi. Genom åren har JRA genomfört visi-
teringar vid inresa i republiken, kapat bussar m.m. JRA
ingår i sin tur som en del i Befrielserörelsen. Den rörel-
sen är en ideell förening, som bl.a. ser till att måla över-
gångsställen  i  republikens  färger,  d.v.s.  grönt,  vitt  och
blått, samt med fördel ordnar kolbullestekning.

   Gamlin avgick som president 1978. Han efterträddes
av Jan ”Moltas” Eriksson 1983, som innehade ämbetet
till  sin död 1988. Nuvarande president är  Ewert Ljus-
berg, sedan 1989. De tre presidenterna representerar var-
sin del av republiken: Gamlin huvuddelen av Jamtland,
Moltas Ravund och Ljusberg Härjeådalen. Det är dessa

trenne delrepubliker  som sammantaget  (inklusive Hog-
dalsdelen i Hälsingland och nordvästra delen av Ånger-
manland)  utgör  republiken  Jamtland,  d.v.s.  nuvarande
Jämtlands län. 

    Därmed ska givetvis inte förbigås vad som utåt blivit
den  påtagligaste  symbolen,  nämligen  republikflaggan.
Den nuvarande apparitionen med de tre horisontella fäl-
ten i grönt, vitt och blått, med sitt Sigillum Communitatis
de Iemthalandia (allmänhetens i Jämtland sigill) i mitten,
från senare delen av 1200-talet (och som finns i Ragunda
gamla kyrka) symboliserar också de tre delrepublikerna.
Flaggan premiärhissades  1983 och  har  nått  stor  sprid-
ning.

   Presidenterna har också tillsatt  regeringar, med all-
sköns ministrar, varav somliga inte ens synes vara med-
vetna om att de ingår i någon ministär, än mindre vad ar-
betsuppgiften innebär; exempel är Ann-Margret som ut-
vikningsminister och Torgny Mogren som glidmedelsmi-
nister. HP Burman är nationsfusse.

   Nationaldagen den 12 mars emanerar ur Gregoriusda-
gen på Gregoriusmarknaden.

   Republiken som begrepp aktualiseras inte minst vid
den årliga  Storsjöyran  i  stan,  som med start  1963 och
med längre eller kortare avbrott i vart fall sedan 1992 har
varit  ett  årligen  återkommande  evenemang,  med presi-
dentens tal som grand final.  Vid ett tillfälle, 1997, höll
vicepresidenten Kim Anderzon talet.

   Republiken har gett ut egna sedlar (jamtska mark) och
har ett antal konsulat i olika världsdelar och städer, ex-
empelvis Hong Kong.

   Avslutningsvis kan påpekas, att  republiken har haft
starka rötter i Norrlands nation i Upsala, inte minst ge-
nom personella relationer med Jamtamot och den seder-
mera  insomnade  Jämtlands-Härjedalens  Länsförening;
den sist nämnda ordnade årliga frihetsgasquer på natio-
nen.

   Nog av:  Gunnel  Olaussons framförande rönte  stor
uppskattning,  med  åtskilliga  följdfrågor  och  initierade
kommentarer.

   Vad förevor eljest? Till inledningsvis mengjing under-
höll  Johan  Teodorsson  stämningsfullt  på  piano.   Ivar
Olovsson  ledde  med  bravur  årsmötesförhandlingarna
(härom på  annan  plats  i  Avisen).  Lyckönskningar  och
gratulationer till jubilaren hade inkommit från Jämtlands
Gille i stan, d.v.s. Östersund. Lotteridragning med extra
fina  högvinster  resulterade  bl.a.  i  att  orlstyrara  Eva
Hjelm vann  en  stuttarmströja  med  texten  Baggröven.
Gillet gratulerar!

Stefan Halvarsson

Bilder från jubileumsfesten finns på www.jhgille.se

Årsmötet och 70-årsjubileet den 12 mars 2016

http://www.jhgille.se/


Var är dessa JH-bilder tagna? Ledtråd och facit på sista sidan

Vårmöte i Bergsbrunna bygdegård 
fredagen den 3 juni 2016 kl 18.30

Bergsbrunna villaväg 24. Buss 20, hållplats Backmovägen 
Ett antal parkeringsplatser finns på bygdegården

Trubaduren Sune Bohlin, KnivstaSune, underhåller oss
Visor av bl.a. Allan Edwall

         Sedan undfägnas vi med vårsupé till en kostnad av 200 kr
Betala gärna in kostnaden på vårt plusgiro 39 30 09-6 

Anmälan till Elisabet Eriksson,  gillevard  @  jhgille.se 
           eller tel. 018-42 96 16 senast 27 maj
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Ledtråd: Platserna ifråga finns bland de nedanstående, men vilka?
Bräcke
Bydalsfjällen
Duved
Frösön
Hackås
Hallen
Helags
Kall
Klövsjö
Krokom
Snasahögarna
Sonfjället
Storlien
Strömsund
Sveg
Sylarna
Vemdalen
Östersund

Facit.
Från vänster till höger med början översta raden: 
Krokom
Bydalsfjällen
Storliens station
Östersund, Törnstensgränd
Snasahögarna
Hackås
Sveg
Kall
Sonfjället
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