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CDG:s bulleTINEN är officiellt organ samt programbok för Bullerullen 2017. Den är partipolitiskt obunden och tar inte ställning, förutom för CDG och allt de står för. Får ej kopieras etc.



Intervju med eliten!

Jerk kommer till starten och tycks ha siktat högt i årets 
Bullerulle. Men det är knappast bara orientering han har i
tankarna när han står på startgärdet på söndag. Han är som 
bekant även kapellmästare i Centrums Dragspelsgille, och i
en exklusiv intervju i detta nummer av CDG:s bulleTINEN får
vi veta vad det är som spökar i hans inre.

DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN CDG - CENTRUMS DRAGSPELSGILLE

Jerk och Falken sam-
spelar på premiären av 
de nu så berömda
“Dragspelsgympan”
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DENNA SIDA ÄR EN ANNONS FRÅN CDG - CENTRUMS DRAGSPELSGILLE

Jerk, Anna och Sara stämmer upp 
i en vals på bryggan.
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Intervju med bullbagarn

Vi fick tre och en halv minut med en av de allra viktigaste funk-
tionärerna av alla på Bullerullen 2017, nämligen bullbagarn!
Kattis, tack för att du tar dig tid, jag har bara några frågor.
 
Hur går det?
– Det går bra med bullplanerandet. Ska baka 100
bullar på lördag, tillsammans med Klara och Harry.
Hoppas att barnen (och Emil) inte äter upp degen
bara.

Du har ju som sagt en hjälpreda, Emil. Vad kan han bidra med?
– Hans styrkor är övertändhet så med rätt vilja och fokus på 
bullarna kan bullarna bli supergoda med extra touch. Om något 
mer intressant skulle ta hans 150 procentiga fokus finns det risk 
att han glömmer bullarna i ugnen så det gäller att inte boka upp 
något annat under dagen.

Nu till de tekniska detaljerna, vad kör du med för mjöl?
– Jag kör på Änglamarks ekologiska vetemjöl. Räkna med ekologiska 
bullar överlag. Eventuellt veganska bullar till och med!

Bra att du tänker på eventuella veganer. Jag hörde att det kommer 
en glutenintolerant frukterianstenålderskost:are också, hoppas du 
kan baka 5 såna bullar också!

Men estetiskt då, blir det vanliga bullar eller blir det snäckor 
eller vad det nu heter?
– Jag skulle gärna göra fina snäckor men vi vår se. Annars blir 
det nog en lång rulle och skära i bitar, toppade med pärlsocker. 
Fast brukar ofta improvisera under själva bakandet så estetiken 
är fortfarande väldigt öppen.

Nu kommer en jobbig fråga, den moraliska: Har du lockats av tan-
ken att ha en svart marknad där du säljer privat ute längs mini-
knatet?
– Jag lockas definitivt av tanken nu när du ställer frågan! Kan-
ske att Klara får sköta svarta marknaden, Harry går inte att lita 
på.

Nej det låter riskabelt. Tack för pratstunden! Du ska få gå till-
baka till planeringen och mjölinköp. Om det blir tungt och motigt 
att knåda kan du alltid ringa Falken (070-02779315) och be
Centrums Dragspelsgille komma och spela, de brukar alltid kunna 
lätta upp med sin fröjdiga musik!
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Historiefrågan

IF Goterna var sveriges första renodlade orienteringsklubb, och 
dess klubbstuga “Mosstugan” framavlade ett orienteringslag så 
starkt att de vann tiomilabudkavlen 1946. Faktum är att deras 
hemmaterräng är exakt samma som vi ska springa i på söndag. 
Plus bebyggelse då.

Fråga: På vilken nuvarande adress låg Mosstugan?

1. Gotvägen 1
X. Sekreterarbacken 62
2. Emågatan 41

Goternas skärm, på den 
tiden tyrrunan bara be-
tydde T.

Mosstugan för länge sedan, i en tid då 
stiftklämman inte ens var påtänkt. År 
1978, långt efter det att stugan jämnats 
med marken, gick också klubben ur tiden.

En av stjärnorna som fostrades i 
Goterna.
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Facit: Bildgåtan i förra numret
RÄTT SVAR ÄR:

1. Lusserullen 2011

Hösten 2011 arrangerades “Lusserullen”, vid lucia, 
med lussebullar istället för kanelbullar. Det var 
både Gustavsbergare och Centrumare med och sprang 
på och omkring en golfbana i träda.

Facit: Historiegåtan
RÄTT SVAR: 2. Emågatan 41. Det är den nuvarande 
adressen. Det är lätt att föreställa sig att
Emågatan förr stavades Emogatan och att Goterna 
på något sätt valde denna plats just därför. Men 
Emågatan fanns inte ens då och gatan har sitt namn
efter en svensk å, precis som andra många andra
gator i Bagarmossen, och har inte med en musikgenre 
eller subkultur att göra. Och huruvida Gotkulturen 
och Emo på den tiden ville förknippas med varandra 
förtäljer inte historien.

Mosstugan låg på nuvarande Emågatan 
41, se röda markeringen i bilden. 
[Spoilervarning!] Bara ett stenkast 
nordväst om f.d. stugan kommer kon-
troll nr 41 att sitta på söndag.

Vår sponsor CDG har ordet
Tycker du att detta nummer av
bulleTINEN var extra bra? Då ska du 
tacka oss i Centrums Dragspelsgille. 
Det var vi som bekostade detta
extratjocka nummer. Men vi är bra på 
annat också, som dragspelsmusik. Vill 
du ha en polka eller en taktfast tan-
go till dit bröllop, födelsedagska-
las eller varför inte begravningen? 
Tveka inte, ring CDG:s manager Martin 
“Falken” Karlsson redan idag. Numret 
är 070-02779315. Bokar du oss före 
söndag så får du 50% rabatt!

Så ring Falken direkt, dag eller natt 
spelar ingen roll!
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