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Kära Gillemedlemmar!

Jag hoppas ni haft en bra vår och önskar er alla en fin och skön sommar med kanske resor
söderut till småländska barndomstrakter. För egen del har jag tillgång till både ett
sommarställe i Mönsterås skärgård vid Kalmarsund och en gammal gård på småländska
höglandet utanför Eksjö.
Smålands gille har under våren haft två välbesökta och intressanta samlingar båda med
anknytning till Glasriket och Vilhelm Mobergland.
I början på februari samlades vi till en filmvisning om småländska glasbruk och Erik
Rosén, den kände företagsledaren vid Boda glasbruk. Rosén hade förmågan att knyta
formgivare till glasbruken som t ex Erik Höglund, Monica Backström, Ulrika Hydman
Vallien och Bertil Vallien. Filmen visade hur dessa kända glaskonstnärer bidrog till
glasbrukens starka utveckling under 1900-talets senare del.
Årsmötet ägde rum på Kalmar Nation den 17 mars. Kvällen inleddes med
årsmötesförhandlingar som leddes av vår eminente Harry Lenhammar. Traditionsenligt
intogs sedan en middag bestående av gravad lax och ostkaka. Gillets styrelsedamer hade
själva både gravat laxen och gjort ostkakan. Jens Liljestrand, Expressens biträdande
kulturchef, kåserade om Vilhelm Mobergs utvandrarserie. Han gav oss nya, intressanta
infallsvinklar på romanerna, vilka visade att dessa inte endast skildrade 1800-talets
Småland utan också den politiska och sociala utvecklingen i 1950-talets Sverige.
Den planerade utflykten till ABBA-muséet i Stockholm fick dock ställas in pga för få
anmälningar. Vi hoppas dock att ännu fler av er gillemedlemmar hittar aktiviteter som
passar er och som ni vill delta i. Vår strävan är att ha ett varierat utbud och som jag
tidigare skrivit, så är vi mycket glada för förslag på intressanta föredragshållare, trevliga
utflyktsmål eller andra aktiviteter.

Under hösten 2015 planerar vi flera intressanta samlingar; vi startar den 6 september med
besök på Linnés Hammarby, där vi får en guidad visning.
Höstens övriga program och mer information om besöket på Linnés Hammarby finns på
annat ställe i Gillebladet. Dessutom finns all information med bl a årsmöteshandlingar och
kommande program på vår Hemsida. Gå in på den!
Glöm inte att betala årsavgiften på 100:-. Som smålänningar försöker vi hålla den så låg
som möjligt. Om du har någon vän, bekant eller granne med anknytning till Småland eller
Öland, ta gärna med honom/henne till våra aktiviteter.
Varmt välkomna till en spännande höst! Vi inleder som sagt söndagen den 6 september.
Ålderman
Lars Rudmark 018-25 49 41; rudmarks@hotmail.com

HÖSTENS PROGRAM
UTFLYKT – Linnés Hammarby
Lördagen den 6 september
Dags för ett besök på blomsterkungens sommarresidens. 1700-talsgården ligger 15 km
sydost om Uppsala. Med bil från E4 förbi Uppsala tag avfart 187 och kör väg 282 mot
Edsbro. Tag sedan höger mot Danmark och Linnés Hammarby.
Buss 102, från Björklinge till Knivsta, stannar vid Linnés Hammarby vägskäl, 2 km från
Linnés Hammarby.
Samling där kl 13. Gruppvisning kl 13:20-14:20 av hus och trädgård.
Därefter Fika: Kaffe/te smörgås 70:- eller kaffe/te bulle 60:- (tala om vid anmälan vad
du önskar).
Avgift: 100 kr. I avgiften ingår visning av hus och trädgård.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via tel 070-357 61 87 eller e-post
ksuppsala@yahoo.se alternativt till Lars Rudmark via tel 070-346 60 63 eller e-post
rudmarks@hotmail.com. Senast fredag 28 augusti. Antalet deltagare är begränsat, och
därför gäller först till kvarnregeln. Meddela intresse för samåkning.

Om du ännu inte har betalt årsavgiften för 2015 på 100 kronor per medlem vill vi
påminna om denna betalning.
Ange namnen som medlemskapet ska gälla för. Plusgironumret är 32 19 89-6.
Observera för er som betalar via internet, glöm ej ange era namn i kommentarsfältet!

Erik Stensiö – en småländsk Darwin
Tisdagen den 29 september 2015
Per Ahlberg, paleontolog, professor vid Evolutionsbiologiskt Centrum, Uppsala universitet,
talar om ”fossiljägaren” från idyllen Stensjö by nära Oskarshamn, som med början på 1920talet genom djärva expeditioner och häpnadsväckande tekniska landvinningar
revolutionerade forskningen om de äldsta kända ryggradsdjuren. Stensiös och två kollegors
fynd hamnade i centrum för hela världens uppmärksamhet och skulle komma att forma den
moderna människans bild av viktiga skeden i vår evolution, såsom steget från vatten till
land. Per Ahlberg arbetar själv inom samma forskningsområde och kommer bland annat att
berätta om hur toppmodern teknik som datortomografi och gensekvensering ger nya
infallsvinklar på Stensiös frågeställningar.
Lokal: Träffpunkt Storgatan 11 (hörnet
Storgatan/S:t Olovsgatan, f d
tingshuset), stora salen.
Avgift: 100 kr. I avgiften ingår paj,
vin/öl/vatten, kaffe/te och kaka.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström
via e-post ksuppsala@yahoo.se
eller tel 070-357 61 87 alternativt
till ålderman Lars Rudmark via
rudmarks@hotmail.com eller
070-346 60 63
senast tisdag 22 september.

Kvastfeningen från museet
East London, Sydafrika
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Partiledaren som klev in i kylan på Uppsala Stadsteater
Lördagen den 17 oktober klockan 18.00
»Det är något Shakespearianskt med upplägget i Stina Oscarsons pjäs – förräderi,
illojalitet och till viss del kärlek .. i denna dramatiska skildring av en ledare, som
tokhyllas för att sedan obarmhärtigt störtas.« SVT Kulturnyheterna
Anmälan:

till Gunilla Lundkvist Thorell senast 9 oktober via
mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com

Kostnad:

180 kronor (betalning på teatern).

ÖLANDSAFTON MED KROPPKAKOR
och en smakforskares berättelser
Tisdagen den 17 november kl. 19.00
Kalmar Nation,
Svartmangatan 3 (mellan Katedralskolan och Universitetet)

Richard Tellström, docent i måltidskunskap vid Restaurang- och hotellhögskolan
och Örebro universitet berättar om småländsk/öländsk matkultur.
Richard Tellström undervisar i ämnen relaterade till mat- och måltidskultur,
måltidens kulturarv, matkulturhistoria och utensiliekunskap samt om religiösa
matregler. Hans forskning anknyter till dessa ämnen.
Han har gjort matkulturhistoria känt för allmänheten genom TV med bl a serier
som "Landet Brunsås" och "Historieätarna".

Avgift: 200 kr. För detta belopp får Du
kroppkakor med traditionella tillbehör,
dessert och vin/lättöl/vatten, kaffe/te.
Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via
e-post ksuppsala@yahoo.se eller
tel 070-357 61 87 alternativt till
ålderman Lars Rudmark via
rudmarks@hotmail.com eller
070-346 60 63
senast tisdag 10 november

HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL SMÅLÄNDSK
GEMENSKAP UNDER HÖSTEN
Hälsar hela styrelsen och er ålderman Lars Rudmark
Håkan Lindgren, Eva Christina Nilsson, Bengt Sibbmark, Katarina Sjöström,
Gunilla Lundkvist Thorell, Inge Lindström, Lillemor Harne, Leif Ekerot

