
  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
 

Januari 2023 
 

Kära Smålänningar och ölänningar! 

                    

 

God fortsättning på 2023. Året har börjat med både snö och regn något som verkar vara mer regel 

än undantag under de senaste åren. Jag tänker med nostalgi tillbaka på barndomens snörika och 

kalla vintrar i Småland med skid- och skridskoåkning och mycket snö i skogen. Sparkstöttingen 

verkar vara helt borta från den uppsaliensiska vintern. 
 

 

 
Jag hoppas att  2023 blir bättre på många sätt än de föregående åren. Covid-19-pandemin, kriget i 

Ukraina och lågkonjunktur med höga el- och matpriser samt ett stort antal dödsskjutningar runt om 

i vårt land innebär osäkerheter för många av oss. Särskilt oroar jag mig för det ukrainska folket som 

lider och har det svårt på alla sätt.    

Verksamheten i Gillet har under pandemin inte blivit som vi tänkt oss. Vi har nödgats ställa in det 

mesta som vi planerat mest beroende på pandemin. Förhoppningsvis kommer ett normalt program 

att kunna genomföras under året som ligger framför oss. Vi börjar våren i slutet av februari med ett 

besök av ambassadör Ingmar Karlsson från Lund som ska berätta om sin barndom i Småland och 

om sin tid som ambassadör i Turkiet. En andra programpunkt är ett kåseri om sångerskan Alice 

Babs av hennes producent Lasse Zackrisson. Det sker under vårt årsmöte i april. Dessutom ska vi 

besöka en teaterföreställning på Uppsala stadsteater. Våra gemensamma teaterbesök med 

förfriskningar i pausen verkar få en allt större uppslutning. Alla tider m.m. för vårens program 

finner du längre fram i Gillebladet. 

Som vanligt är vi i styrelsen intresserade av programuppslag, utflyktsmål eller boktips från er 

medlemmar. Gillet behöver också nya medlemmar. Om ni känner någon som kan vara intresserad 

av medlemskap, hör av er till någon i styrelsen.  

Sist men inte minst vill jag påminna er om årsavgiften. Denna avgift är vår enda inkomstkälla, som 

ska täcka resekostnader m.m. för våra gäster samt fasta utgifter som bank- arkiv- och 

hemsidekostnader.  Årsavgiften är småländskt låg endast 150 kr. Gillets plusgirokonto är 321989-6, 

swish-numret 1232549640.  

 

Hoppas vi ses och allt gott 

Hälsningar från styrelsen 

genom 
 

Lars Rudmark   

Ålderman   tel 070 346 60 63;  rudmarks@hotmail.com 

 

mailto:rudmarks@hotmail.com


  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
Välkomnar Er till 

 

 

Föredrag av Ingmar Karlsson: ”Från ett prästgårdsarrende 

i Småland till Svenska palatset i Istanbul” 
 

Torsdagen den 16 februari kl 19.00 

  
 

Ingmar Karlsson har skrivit många kriti-
kerrosade böcker om Europa och Mella-
nöstern. Bördig från Burseryd i Småland 
har han som diplomat varit bosatt i ett 
flertal länder, däribland Kina, Turkiet och 
Tyskland. Han är numera bosatt i Lund. 

För sitt författarskap har han bland annat 
erhållit Smålands Akademis Dag Ham-
marskjöldpris, Sydsvenska Dagbladets 
Europapris samt ett hedersdoktorat i teo-
logi vid Lunds universitet och ett filosofie 
hedersdoktorat vid Linnéuniversitetet. 
 
Ingmar har med sig sina böcker: Den nya 
världs(o)ordningen och sina memoarer Ett 
utrikes liv. 
 

 
 

 
 
 

Lokal:  Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A 

(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansg., buss 5 stannar på Luthagsleden) 
 

Avgift:  250 kr (betalas via swish till kontot 1232549640 eller kontant på plats). 

I avgiften ingår fördrink, Wallenbergare med tillbehör, vin/öl/vatten   

samt kaffe/té med kaka. 

 

Anmälan: till gillemor Katarina Sjöström via e-post  ksuppsala@yahoo.se 
eller tel 070-357 61 87, alternativt till Lars Rudmark via e-post rudmarks@hotmail.com 

eller tel 070-346 60 63 senast torsdagen den 9 februari. 
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Olofolof på Uppsala Stadsteater 

Lördagen den 1 april klockan 18.00  Stora scenen 
 

Olof Rudbeck. Kanske är han den mest färgsprakande, egensinniga 
personlighet Uppsala någonsin hyst. Nu är det äntligen dags för en 
hyllning till detta universalgeni! En vindlande och anakronistisk 
musikteaterföreställning, en komedi om vetenskapsmannens stormiga 
liv. 

Redan som 23-åring vann Rudbeck världsrykte som 

upptäckaren av lymfsystemet. Sen bara fortsatte det: han 

forskade om blodomloppet, ritade och lät bygga 

anatomiska teatern, grundlade den botaniska trädgården 

och konstruerade maskiner och musikinstrument och – 

listan kan bli lång. Men plötsligt släpper han allt för att i 

stället viga sitt liv åt att bevisa att civilisationens vagga 

låg i… Uppsala! Här blomstrade en gång den mytiska, 

sjukna staden Atlantis, här strandade Noaks Ark och här 

vandrade en gång Jesus. 

Hans Marklund och Anders Lundin, bägge kända från 

scen och TV, har skapat en galen komedi med Olof 

Rudbeck i centrum och Uppsala i fonden. Det blir 

sketcher, massor av sång, musik och dans. Med bl.a. 

skådespelaren Daniel Engman. 

  

 Anmälan: till Gunilla Lundkvist Thorell senast söndagen den 26 mars till  

  mobil 070-284 9702 eller e-post gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com 
Kostnad: 370 kronor (swisha till Gunillas mobilnummer eller betala kontant på teatern). 

  Gunilla sitter en trappa upp i teaterbaren och delar ut biljetter 

mailto:gunilla.lundkvist.thorell@gmail.com


  

 

SMÅLANDS GILLE I UPPSALA 
Välkomnar Er till 

ÅRSSTÄMMA 

Tisdagen den 25 april klockan 18 

Borgerskapets hus, Sysslomansgatan 37A 

(ingång från gården, buss 9 stannar på Sysslomansg, buss 5 stannar på Luthagsleden) 
 

Kl 19 Supé och filmvisning  

 

Alice Babs är en av Sveriges främsta sångerskor under 

1900-talet. Lasse Zackrisson var hennes producent och 
nära vän i många år. År 2008 gjorde Lasse ett uppmärk-
sammat filmporträtt om henne, där Alice Babs öppenhjär-
tigt berättar om sitt liv och sin karriär. Det är också en 
samhällelig tidsresa med utgångspunkt från den svarta 
jazzens glada swing-musik. En musik Alice Babs anam-
made och som gjorde henne till ungdomsidol och sam-
hällsfara. Filmen innehåller en mängd unika ljud- och ar-
kivklipp som inte visats tidigare. 

Filmvisningen introduceras av filmens regissör och Alice 
Babs’ vän, Lasse Zackrisson. Möjlighet finns till frågor och 
samtal efteråt. Filmen är 80 min. 

Lasse Zackrisson har också med filmen på DVD och några 
CD-produktioner med Alice Babs som finns att köpa till 
förmånligt pris. 
 

 
 

 

Meny:    Fördrink 

                        Gravad lax, dillstuvad potatis med senapssmak 

  Vin, öl / vatten.   

  Kaffe / te, hembakad ostkaka, hemgjord sylt och vispad grädde 

  

Pris: 300 kronor per person (betalas via swish till kontot 1232549640 eller 

kontant på plats). 

 

ANMÄLAN: om deltagande i programmet görs till gillemor Katarina Sjöström 

via e-post ksuppsala@yahoo.se  eller tel  070-357 61 87, alternativt till Lars 

Rudmark via e-post rudmarks@hotmail.com eller tel  070-346 60 63. 
SENAST tisdagen den 18 april. Anmälan är bindande. 

 

 
 

Hela styrelsen hälsar er hjärtligt välkomna 
Lars Rudmark, Birgitta Ulmander, Gunilla Lundkvist Thorell, Nils 
Lundeheim, Lillemor Harne, Katarina Sjöström, Kristina Simonsson, Jan 
Madestam, Leif Ekerot 
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