
ÄPPELKAKA 

 

Räcker till många. Ät den kall eller ljummen, med eller utan 

vaniljsås. 

 

 5 äpplen 

 2 tsk kanel 

 3 ägg 

 4 dl strösocker 

 150 g smör, smält avsvalnat 

 4 dl ströbröd 

 1 dl finhackad sötmandel 

 4 finhackade bittermandlar (alt bittermandelolja) 

 2 msk vetemjöl 

 2 tsk bakpulver 

 0,5 dl matlagningsgrädde (eller vispgrädde) 

  

• Sätt ugnen på 175 ºC. Smöra och bröa en form (ca 2 l). 

Skala äpplena och tärna dem. Blanda äpplen och kanel i 

enskål.  

• Vispa ägg och socker vitt. Rör ner smöret. Blanda de torra 

ingredienserna och rör ned. Sist tillsätts äpplena och 

grädden.  

• Slå smeten i formen. Grädda i nedre delen av ugnen 50-60 

minuter.  

 

Lycka till! 

 

 
SMÅLANDS GILLES I UPPSALA ÅRSSTÄMMA 

 

Måndagen den 11 oktober 2021 

 

Välkomstdrink 
 

MENY 

 

Inkokt lax, kokt potatis med dill 

Vin/öl/vatten 

 

Äppelkaka 

Kaffe/Te 

 
 

Vid kaffet kåserar  

journalisten och författaren Ulrika Knutson  

om den långa kampen för kvinnlig rösträtt. 

 



 

 

Smålandssången 

 

Röd lyser stugan bak hängbjörkens slöja 

Känner du hemmet från barndomens år? 

Näckrosor gunga på skogssjöars bölja 

Taltrasten sjunger i jublande vår. 

Småland är namnet på landet det kära 

Släkten där fostras till vilja och tro 

Tro att de steniga tegar må bära 

Skördar som skänka åt ålderdom ro. 

 

 

Sjöarna glittrar i sommarens dagar 

Glittra och blänka likt stjärnorna i fall 

Furorna susa i ensliga hagar 

Sprida sin vällukt av solsken och tall 

Småland är namnet på landet det kära 

Minnes du hemmet från barndomens år? 

Skogarnas doft av linnéa, den kära 

Taltrastens toner i jublande vår. 
 
 

 Flickorna i Småland 

 

På lingonröda tuvor och på villande mo  

Där furuskogen susar sussilull och sussilo 

Där kan man se dem en och en 

Och stundom två och två 

På lingonröda tuvor komma dansande på tå 

 

Det är flickorna i Småland  

Det är flickorna från mon, 

Det är flickorna som vallmoblom 

Och lilja och pion 

Ja det är flickorna i Småland 

Sussilull och sussilo 

Som går vallande och trallande på villande mo. 

 

Och går du ut på vägarna du gångande sven, 

Ja, går du ur i världen för att söka dig en vän, 

Och frågar du och spörjer sussilull och sussilo 

Var månn i hela världen de bästa flickor bo. 

 

Det är flickorna i Småland….. 

 

Och vänder du dig spörjande att få den gåtan löst 

Och vänder du dig sörjande mot väster och mot öst, 

Då skall du höra vinden susilull och sussilo 

Dig svara var i världen de bästa flickor bo 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 

t 17 oktober till Gunilla Lundkvist Thorell  

  tel 018-52 20 25 eller 070-736 6451 


