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Guldgalan – Vinnare Årets turistföretagare
Från presskontakt.se hämtar vi
följande;

Varje år delar Jämtland Härjedalen Turism ut pris till ett turistföretag som utmärkt sig under året. Priset delas ut på
Guldgalan, vinnaren belönas
med en summa pengar och kvalificeras automatiskt till den
nationella tävlingen ”Stora turistpriset”.

2010 års pristagare är Fäviken Magasinet.

"Priset går till ett företag eller en organisation inom turismnäringen som med stöd av ett tydligt hållbarhetsarbete nått betydande marknadsframgångar eller tagit
andra avgörande steg i sitt utvecklingsarbete. Pristagaren
utgör även Jämtland Härjedalens nominering till det nationella Stora turismpriset 2011."

Pristagaren har rönt stor uppmärksamhet internationellt
och med ledord som hållbarhet, kompromisslöshet och
personlighet är siktet ännu högre ställt. Som gäst erbjuds
du en unik upplevelse, baserad på råvaror från det lokala
skafferiet. Huvudpersonen på anläggningen är en av
Sveriges mest intressanta kockar som har utvecklat Fäviken Magasinet till en anläggning av högsta kvalitet.

Surströmmingskalaset Storgatan

Hemvändardagar eller i övrigt har vackra bilder från
Jämtland eller Härjedalen så skicka in dem till vår epostadress.

Stort tack till gillevärdinnorna med makar för en trevlig
och välordnad fest trots det ovanligt stora deltagarantalet.

Årsmöte och 65-årsjubileum

kommer att
äga rum på Jamtlands nationaldag lördagen den 12 mars
kl. 16.00, förmodligen i Odd Fellow-huset på Börjegatan.

Jubileumskommittén

har haft sitt första möte,

Stipendium
Kvar sedan 2010 finns Tångeråsen-Gärde byalag.
Förslag till nya hembygdstipendiater efterlyses.

Lotterivinster till jubileumslotteriet önskas.
Då lotterna kommer att kosta 20 kr/st bör det vara en
viss kvalitet på vinsterna.

så planeringen är i full gång.

God Jul

100 årgångar av Jämten

önskar

Styrelsen

En spekulant har anmält sig. Budet är 50 kr/st eller 5000
kronor för hela samlingen.

Efterlysning

av bilder från Jämtland till bildspel
under jubileumsfesten.
Om du har bilder från våra sammankomster eller

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 Bengt Hjelm (32 72 91) e-post: bengt.hjelm@telia.com
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

Surströmmingen den 25 september 2010

S

inlevelsebravur och ohejdade entusiasm som är
hans eget specifika kännemärke; att närmare sätta
fingret på, och söka recensera, denna naturbegåvning, ja, naturkraft, låter sig svårligen göra!
Givetvis förevor hans största slagnummer, ”e
Jamtlannstaus”, med tonsättning av honom själv
av denna Erik (Äcke) Olssons text. Men för omväxlings skull lät han dessförinnan auditoriet få
del av en i förf:s tycke obeskrivligt dråplig antites
eller parafras på denna vackra text, där Jamtlannstausa tvärtom kom att framstå som särdeles
ovaensam, geiput, agasam, otrivlei och allmänt
vrång, helt enkel som en nidbild av vad man vant
sig vid att höra. Texten härav återges inte här, men
den rönte påtaglig uppskattning i sin fyndiga komposition; även en sådan klenod som Äcke måste
med god ironi gå att skoja med.
H.P. förtalte för övrigt valda delar ur sitt innehållsrika artistliv, inte minst från turnerandet med
Musikkapellet Hardda Ku Hardda Geit; därutöver
bl.a. hur det gick till när tonsättningen av e Jamtlannstaus en gång i tiden kom till: jo, det var på
1970-talet. Han hade deltagit i en av Bo Oscarssons kurser i jamska, fått högsta tentamensbetyg
häri, och satt en afton på huset (”på husan”, enligt
korrekt centraljamska), och bäst han befann sig på
detta ”tryckeri” med Äcke som litteratur, flödade
inspirationen till, med känt resultat. – De stora
genierna och oraklen vinner, som bekant, full klarhet i sina bästa stunder på de mest oväntade ställen. H.P. är ett levande bevis på denna maxim.

om numera någorlunda mångårig medlem av Gillet upphör man aldrig att förvånas över den stadigt tilltagande
strömmen av gäster på av föreningen arrangerade kalas; ett ytterligare bevis härpå gav senast förlidna surströmmingsetablissementet,
rubr. dag å Pensionisternas hus (gamla tingshuset) med adressen Storgatan 11 i hörnet mot
Salagatan, övre våningen, uti Upsala stad, med
början klockan 6.30 e.m.
Här visade sig att Camilla Lundin m.fl. i gillevärdskapet omsider hade nöjet att välkomna inte
mindre än 60 deltagare, vilket torde vara hittills
oöverträffat rekord för just en sammankomst av
denna art. Det är givetvis mycket glädjande, men
medför även vissa komplikationer inför framtiden
– blir tillströmningen av motsvarande och rentav
högre numerär torde i vart fall samlingslokalen
Pensionisternas hus, med sitt absoluta maximum
om 64 sittplatser, inte komma att räcka till. Kan
det rentav bli så att Gillet nödgas på förhand ange
ett så kallat tak för antalet deltagare, innebärande
att - om detta uppnås – föreningen måste säga nej
till därefter gjorda anmälningar? Det återstår att
se.
Nå, det är angenäma problem.
Allt enligt traditionen bestods sedvanlig kost,
surströmming av prima kvalitet, jämte tunnbröd,
ost och upplivande dryck (den sist nämnda visade
sig, inte minst på grund av det väl tilltagna deltagarantalet, bli i knappaste laget) ävensom kaffe
och gott slisk som avrundning på skaffningsintaget.
Som förströelse och sammanhållande faktor för
tankeverksamheten ägde efter vanligheten rum en
lagvis tävling i jamska språket, därtill ett antal
frågor att besvara angående valda delar med geografisk-historisk anknytning till Jamtland och
Härjeådalen. Frågorna besvarades käckt, men kan
ha varit i knepigaste laget, även för i jamska
mångkunniga medlemmar.
Ett annat stående inslag var ett avslutande lotteri, vilket med sina förekommande högvinster
lyckliggjorde ett inte oansenligt antal vinnare.
Men eljest var aftonens stora underhållningsbehållning trubaduren, komponisten, guitarristen
m.m. Hans Petter (H.P.) Burman, vilken för aftonen engagerats som såväl sånganförare – och i den
rollen förnämligt fick deltagarna med på de flesta
av för tillfället utvalda specialarrangemang i Gillets vid surströmmingen förekommande vissamling – som gäst att framföra ett antal egna kompositioner, vilka han exekverade med den emfas,

Stefan Halvarsson
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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

FöreFöre-juljul-kaffe
i Kaplansgården, Gamla Uppsala, lördag den 4 december 2010 kl 15.00!

Historikern Mats Rolén
berättar om

Jämtland 200 år
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 30/11 till Elisabet Eriksson tfn 018-429616 eller e-post
018429616@bredband.net

