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HÅ BR! NU SÅ LIGGER DEN Under tiden hade vissa Styrelsebrr. Men det största tacket vill jag rikta till
äntligen framför dig, ett

kande färskt nummer av

JT. Vägen hit har inte varit alldeles rak.

för som så ofta är det inte alltid så lätt

som ledsnat på att vänta, presenterat Dig, Bäste Bi-oder, för an dn läser den

CH "SV3.l'l-.lT" av f0l0Sl3ll(0plC-m0dCll betalar det du tycker tidningen är vä|'d_

å Mot vilken var fylld med allehanda Utan läsare/nieeenater, ingen tidning
osakliga och ogrundade påhopp på och det här är ju kanske den, för
Undeccknad. Till råga på alll häv- utomstående, mest påtagliga skillna-

att gå från teori till praktik. Men efter dßdß de anlag låg blwm miSSf°S1f°1- den mellan oss och små kustnära sup-
l-Ugllbetï eller llllß. men gCIl0m Sill föreningar. Utan generösa bidrag
obetänkta handlande hjälpte de mig skulle JT inte vara den tidskrift den är,

ur mitt vallöfte; att ge ut två IT under uran bara vara en fylligare rnedlerns-

min lid S0m Rdaklöf- En JT V81' Så- blad som skickas ut med termins-
lunda utgiven och jag kunde lägga all kallelsen,

kraftpådetta nummer. Bäh 'lt du luum?

att ha förstört en kamera, sabbat en

skanner, krashat en hårddisk, yttat

fram dödlinjen fyra gånger. mött hot,

fått mutor och en del annat lock och

pock. är mitt arbete nu äntligen klart.

När jag inledde mitt arbete var
det så gott som tomt både på

kunskaper, artiklar och pengar

(Jamtamot hade motvilligt gått

med på att täcka underskottet
från förra numret, knorr och hot
om nedläggning hördes), och
arbetet med att få in pengar tog
vid. Tack vare prenumerationsin-
komstema (även om somliga Brr
betalar brukspatronmässigt),
generösa gåvor och en och
annan decenniegask där man
kunde plocka bidrag från
smakade .Iamtar ute i förvärvs-
livet, så fanns helt plötsligt
fönrtsättningar för att ge ut en

tidning. Nu gällde det bara att
hitta ett innehåll.

Problemet var att det enda som fanns

kvar var refuserade artiklar och artiklar
som förvanskats nästan bortom all
räddning vid konverteringen till PC.

Det tog tid men till slut öt det in
artiklar så att denna IT, den tjockaste

någonsin, kunde fyllas.

Under tiden hade jag försökt lära mig

Men Br, vi står vid ett vägskäl,
där Du fäller avgörandet! Ska vi
ge ut ett tjockt nummer per år, i
stället för två tunnare, och
halvera de betydande porto-
kostnaderna? Färgbilder är
också stora kostnader som man

kan spara in på. Skall vi lusa ned

tidningen med all möjlig reklam
eller skall vi ha viss urskiljning?
Hur mycket tycker Du
egentligen att en IT ska kosta?

Krasst uttryckt är det så att alla
inbetalningar med mindre än fem
siffror ( två decimaler inräknade)

är en röst på en enklare JT.

Ett pinsamt faktum är att de

Härja-Jämtskorsom betalarför
JT har högre sníttbetalningar
än vi Jamtar!!!

(Synd bara att ifrågavarande Brr inte Så skriv nu kommentarer (och siffror)
har lagt ned lika mycket möda på att på inbetalningstalongen så lägger min
skriva riktiga artiklar...) efterträdare ribban efter det!

Om man står på andras axlar så blir
man längre, och så även i detta fall. Motet har numera även tagit ett
Jag vill rikta ett stort tack till alla vars principbeslut att alla som vill ha JT.

axlar jag nyttjat och då framför allt Br får JT, bara de betalar för den, så sprid

Red em Markus Heed som korrektur- skriften bland släkt och grannar och

läst, och som även skapat de mallar andra intresserade av Iamsk kultur.

ar; fa jT;n l min hnvnd an hamna på jag gjortfl' efter. Han äräven den som Ju er som läser (och betalar) desto

dataskärmen. Det var inte helt
problemfritt, och det varofta jag kände

mig som en sörlänning på vinter-
väglag. Dessutom hade den enda
tidigare JT-redaktören som gjort en JT

på PC bestämt sig för att y fältet till
okänd ort i asien, så det fanns inte
många att fråga. Men jag väntade ut
honom och vid hemkomsten fanns en

diger lista med frågor som väntade.

4

sett till att IT numera även finns som bättre JT! Idéer om annonsörer tas

taltidning! Tack även till Br Lek Dan naturligtvis också tacksamt emot av

Eriksson som lärde mig hantera redaktionen.
datorprogrammen bättre samt Br Stj
Lars-Göran Larsson som förstått Efter denna uppmaning vill jag bara

nyttan av att hålla ordning på register tillönska Dig en bra sommar och en

och Stasistik. Ett stort tack även till förhoppning om att vi syns på Mot
alla Brr som skrivit artiklar samt samt naturligtvis en förhoppning om

donerat/lånat ut fotografier. .lag hop- att du finner nöje i läsningen!

pas även att mina ändringar av textema

inte upprör författama alltför mycket. /Redaktör'n Br Tomas Persson
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I luvan på bröderna
Br Pål Jenssen excellerar I kommaterlng och kommenterar det
senaste JT-numret I allmänhet och I-laubltsartlkeln I synnerhet:

ARASTE Brut! Arr JAMTAMOT, ocrr .IAMTLANDS

tidning. nns hade jag sånär glömt bon. Det har

ju gått några år sedan senast. Därför var det

jussom tröjsamt te få ett nommer. Så nt det var! Och så

tjockt papper i pärmama! Innehållet insöps med samma

fermitet som en törstande dricker vatten efter en lång och

dammig ökenfard. Somt. och soml' a' enkändes.rg tg

Av Br Stj Pål Jenssen

Invald 1985

Br Stj Nisse PM tycks varken ha blivit snällare eller smalare.

Varför skulle han det förresten? Halvar, denna gång med
bjömslig huvudbonad. är lika evig som dragningen i en

bestämd sorts lotteri. Br Stj Thomas Nischa försöker ge

sig till känna, och lyckas. Br Stj Blåtands ödesmängda
tillvaro relateras. Br Stj Nyman förevisas bildligen, dels
med huvudlöst yxskaft. dels med kalsongresårsförsedd
storjamtluva. Ack ja! Mot slutet av tidningen visas en yngst
som tycks ha fastnat med överkroppen i en självbindare.
Hjälp karln! l övrigt visas en och annan av de Brr vilka
kommer att föra .lamtamot vidare när gammeluvama dragit
torven över skulten.

“... vad Brr nu försöker göra,
det har rediga jamtar redan gj0rt!“

Så var det detta med saluten: Idén är ju kanon! Varför,
därför, eftersträva haubits? Jag förstår så väl. att man här
vill väl. Men, precis som när jag var ung. prövar man på att
uppfinna hjulet en gång till. Trots att det gamla fungerar
alldeles utmärkt. Saken är nämligen den att. vad Brr nu
försöker göra, det har rediga jamtar redan gjort! Närmare
bestämt penningstinna, och handlingskraftiga rödöbönder.

Enligt uppgift (Ericson. L.: Något om Rödöns kyrka,
Uppsala 1984) var det i nådens år 1818 som det hände:
Enligt vedertagen jamtsk sedvänja inropades, på auktion,
inte bara en, utan de facto två, rejäla pjäser, vilka
hemforslades och ställdes, lika väl kamoerade som
synliga, likt grindstolpar vid kyrkan. Tanken kan ha varit
att öppna eld i ryggen på eventuella besättare av
Trbrandshögen. Hur som helst. Detta är rejäla bössor. En
avfyming från en av dessa skulle säkert få Haubits 77 att
verka som en gråhundss på Branamyra. Knrtladdningar
var ju redan ordnade, och jag vet var man kan härnta kulor:
Det ligger stora högar utanför, nu nedlagda, artilleri-
regementet i Sta'n. Skulle kalibem vara något fel, så kan
man alltid trixa lite. Är projektilema för små går det att fylla
ut med något passande. Br Lennart Nilsson, till exempel,
den gamle landsförrädaren.
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Om problemet är det motsatta skulle man ju kunna svarva
av kloten genom användning som matchbollar i korpserien.

Återstår bara att, förslagsvis brevledes. hänvända sig till
kyrkorådet. i Rödöns församling, för erhållande av jakande
svar. Bara för att verka seriös kan man ju också, för
kännedom. meddela Länsstyrelsen i Jämtlands län. Kul( !)-
turmiljöenheten, samt Jämtlands läns museum. Sedan är
det bara att hämta rören och ställa dom i position för saluts

avskjutande. Visserligen nns risk för att rekylverkan kan

åstadkomma rivning av halva kvarter, och mera. men vad
då? Är det jubileumsfest så är det.
Salutem!
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Indelningsverket
och det storsvenska förtrycket av Jamtland

Del 3. Indelningsverkets boställen
H¿ir_'il_jer (len rreclje och umlzrtumle delen i Br Stj Lennart N_\'nu1n.s'

reclngörelse mn_fïirs\'en.s'knin_een ul' Junzrlumlfrán 1600-talet u('l1_frunzåt.

| HAR GÄRNA DEN UPPFATTNINGEN ATT ALLA

ofcerare, underofficerare och civil militärer en-

ligt indelningsverket hade sina gårdar. som de

kunde leva av. Detta var också fallet i Jamtland.

Av Br Stj Lennart Nyman

Invald 1990

Översten bodde på kungsgården, överstelöjtnanten på

Vången, majoren i Söre i Lit, regementspastom och

fáltskäm (läkaren) på Västerhus. en kompanichef på Gal-
hammar, en i Hovenno, en i Höla (for att nu räkna upp dem

på västsidan) och så vidare. Precis som i Uppland eller

Nu frågar återigen vän av ordning om inte allt detta gäller
också för Jamtlands vidkommande. Jo. naturligtvis hade

inga adelsgods funnits hos oss. men likafullt fanns i

.lamtland gårdar för indelningsverkets behov. Förklaringen
är med all sannolikhet den. att den svenska regeringen inte

alls återgav jamtböndema alla gårdar Kristian lV konfiske-
rat, utan sparade en ganska stor del till militären. llamtland
praktiserade Karl Xl vad man närapå kan kalla ett slags

omvänd reduktion - "Bauerland in Iunkerhand", för att

travestera en känd sentens.

"...då skulle Jamtlands län sätta upp
12,9 man per 1000 invånare mot 9,3

vart som helst i södra sverige hade alla befattningshavare för riket som h9"?ef Ûfh Ü” exëlpel 4.5
ned till furir och nistmästare ett boställe.

Detta var dock inte fallet i Dalama och Norrland. Förut-
sättningen för att militärer skulle få boställen var ju nämli-
gen Karl XI:s reduktion av adelsgods, och eftersom några

sådana inte funnits i norra delarna av sverige, fick endast

ett fåtal av officerarna vid Dalregementet, Hälsinge och

Västerbottens regementen egna boställen; övriga ck hålla
tillgodo med lönen i fom1 av jordräntor. (Vid båtsmanhållet
i Västemorrland fanns inga indelta befäl - alla marin-

6

i Västernorrlands län..."

1830-53 lyckades äntligen jamtama få någon lättnad i
roteringsbesvären i samband med att svenska regeringen
önskade era hästjägare och färre fältjägare (som
.lamtlandskavallerister respektive infanterister då blivit).
I stället för åtta kompanier infanteri och ett kavalleri sattes

fyra plus två kompanier upp. Men även efter detta var

jamtama tyngst drabbade.

JAMTLANDS TIDNING l/2000



lGrills verk (Grill. Claes Lorentz. Statistisk sammansräll- Jag skall avsluta med att berätta om beväringen. Den var
ning av det svenska indelningsverket, Reds. anm.) finns ett slags vämplikt som infördes på l800-talet. Meningen
ett mycket klargörande sammandrag av läget l858. då var att män upp till 25 års ålder skulle kunna utgöra en

jamtama och herjeådalingama ändå oavbnitet under 100 reserv till stammen, indelta och värvade soldater. Alla
år blivit era (inte bara i absoluta tal utan också i förhål- tjugoåriga män kallades in till mönstring. därde approbera-
lande till sveriges folkmängd), då skulle Jarntlands län sätta des om de inte hade några lyten eller inte var upptagna

upp 12.9 man per l000 invånare mot 9,3 för riket som helhet som stam. De som inte höll måttet kasserades.

och till exempel 4,5 i Västemorrlands län. Visserligen var
Blêklngß ännu håfdílfê dfâbbal md 13.7 man pel' l(XX)ll1- ”nufapntlands län... .nvisar de bästa re,

sultaten i landet med 80, 7 %
vånare, men man ska då komma ihåg att blekingarna upp-
bar skattefrihet för nästan hela den bördan (l500 av 1527

båtsmän). medan jamtböndema fortfarande endast hade

skattefrihet från 100 rusthåll (och den skattefriheten var
approberade”

naturligtvis redan från början reducerad jämfört med öv- jämför man amajet bevä,-¿ng5Sky|d¿ga 1354 ((161 år G,-i||

riga rikets ' Svenskarna var k0nSekVenta använder) med de som approberats [nan en uppfa".

Sl" dlskflmleflål- Dåäf älldålllte hellef metltegetlbefäk' ning om hur frisk och sund en befolkning rimligen var.

lllllgell ett lläfleådallngama feftfelende lltte Satte UPP Viktigt att komma ihåg är då att åtskilliga beväringsskyldiga
ltnelttaf "te" tlek betala lstället- redan är upptagna som stam. varför det inte är så konstigt

att Blekinge län endast har 42.7 % approberade. medan det

Dessutom Skulle Jämtland Ställa hästar tlll töffegaltde- Nät' närapå är direkt otillständigt att Uppsala universitet en-

mafe bestämt 2 l -3 hästar Pef lÛ0 hemmen- Vllltet Val näs' dast får 76,2 %. 80 av l05 studenter. (Lunds Universitet är

ta" llke mYeket Sem delekånske lällells 25-8 l'e5PektlVe 24-3» dock naturligtvis ännu sämre med 65,1 %.) Det visar sig

Oell Väselltllgt mel än Ofebfe läns (Sem Val 4ïe lället l eftl' när man tar dessa siffror i beaktande att Jamtlands län.

lllllge) 1 l-7 hästar Pef ltlt) ÜCIIIIUGI1- (ÜCSS-*I nämnda trots sin höga andel av stamanställda. visar de bästa resul-
satte upp 8.5. 8.5 respektive 6,4 man per 1000 invånare. att men i |ande¿ med g0_7 07, app,0berade_

jämföra med Jamtlands 12,9.) Vi ska också komma ihåg att

de lamtske llemmalla Val Väeetllgt mllldfe lefdbfuksen' Häri nner vi väl också anledningen till att vi jamtar orkat
lletef- DeS5Ut0m åtlllötlamtame efter l'ef°l'melt '"l"d'e än med tre sekler av förtryck. Svensken har utsatt oss för en
hälften av den skattefrihet som kom sydsvenska rusthål- exempejjösj diskriminerande behand|¿ng_ och vi har umyn-

lafe tlll del- "ål de höll med häst- jats, utskrivits och beskattats långt mer än några andra i

det svenska väldet. Likväl står vi kvar. därför att vi är en

frisk och sund nation.

Gissa Br!

Jaha Brr! Tävlingen i förra numret
var uppenbarligen svår. men
faktiskt är det så att även jag
befunnits värdig yngstluvan.
Rätt svar är sålunda något i stil med:

Br Tomas "Rally " Persson.
Vinnare av det eminenta priset.
att få se sitt namn i tryck är:

Br Peder Arvidsson
Ãllstansera emerita Jessica Henriksson har uppenbarligen sagt något som fått Br B R d h bef .I b

Örjan Festin att tänka till. under en konversation å Samarrsexan I997. Frågoma _, r C cm. _ “mås ry a mo
god publtctstrsk sed genom att

som väcks är många men just du, Bäste Br. katt nog besvara ena. eller båda frågoma: _. ._ . _

vad sa egentligen? och framför am; vad svmr/tänker nr uttas? f_9“_°'“' d°"“g“ ' d°“_',“* ,_S'“ °g°“
tavlrng och bestraffas darfor med att

Ta chansen att få se ditt vinnande namn i tryck och vinna marvelösa priser! få .n f I I. “__

Utslagsfråga: Vad hette sveriges första förbundskapten i fotboll. och vad har han se S1 namn _e S ava l '

för eventuell koppling

JAMTLANDS TIDNING 1/2000

Ü" jamtama? Br Red emeritus Marcus Hed
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Den verkligt store Jamten
Eric Festin

R STI SJOLANDER l.A11aR HÄR

Brr få ta del av somligt ur

hedersdoktom Br Stj Eric

Festins livsgäming. 
Av Br Stj Nils Sjölander

Invald 1976 
Femtiofem år har gått sedan Eric
Festin avled. Vid ett besök på .lamtlis
hemsida (www.jamtli.com) försattes
jag i tankar. Att man koncentrerar sig
på marknadsföringen av Historieland
är givetvis självklart, men nog borde
väl vävmästaren känna lite ansvar for
och stolthet över fombyns historia
också. Det finns just nu inte tillstym-
melse till historik över ett av landets
äldsta friluftsmuséer. och inte ett ord
om Br Stj Festins fundamentala insat-
ser (ungefär som att presentera Skan-
sen utan att nämna Hazeliusl).

Under Motet höll han sedan ett kåseri
om vad som hänt i hembygden sedan

han sist var på Mot. Som ett slags

knorr lade han i vissa årgångar av

“Jämten“ från 1930 och 40-talen, in en

gruppbild från Motet sist i skriften
(sista gången 1944). En av Br Stj Eric
Festins söner, konstnären och
ñolspelmannen Br Olle Festin. blev
Jamtamots Hedersplistagare 1986 och
att han hade ärvt Festins humor och
temperament kan vi som var med vid
Prismotet det året intyga.

Cltatavhansefterträdare:
"På livets olika skiften, mörka som

ljusa, på medgångama likasom på

motgånganla såg han med humoms
försonande blick och av ett väl
tumerat svar njöt han alltid. även om
det gick ut över honom själv. Däri som

i så mycket annat var han en äkta
jämte."
".lämten" 1945. Lennart Björkquist

Br St' Festin kom från en gård. Fäste, _ _ .. - - - -

nack3ås_ han också mg sin Han borjade så småmngem beseka det ïltïlållg» Eïâtßlfyhsïs 0::
från. lznfellelyeka sem bemleaaellll “lya J“““å)'“°f '°g';"¿;'“d§'.“;';';';' handnnëskmn och en vina som kunde

an han blev puckelryggig och sjuklig _: umkmj/1 _w et :C ev hg df 1 försätta berg i rullning Hans

och inte kunde “över gården' Ficki åag S u e tro an an' mer' an ag' efterlämnade brevsamlin. står i
stället möjlighet att studera och kom æfck_ kofnakæn medfmnonen vid får St rka och och orórblmšmemde

efter studentexamen i Östersund till natlonsjubllešt 1927' dar blanq g )|'( G V - k
U psala år 1901 annat deltog l den stora slttnlngen l “mys USWV 3535 11110 NYC el

P Gamla salen. efïef-
Presentboken "Jämtland" 1984, Sten

° Började läsa juridik vilket han så R h

småningom övergav for att läsa “SOM ett S lllgS emz og

humaniora, med huvudämnena ° ~ ..E - F - .Ju . å n.

arkeologi och konstllistoria. (l. Ifnoïr lade han I vlssa Signï)ö::::;ffa:Tt;: šägfågtoä
argangar av Jamten rikedom, sin folklighet och sin djupa

° ' ° “V ° f" lm ' lm' d all ann
studenters folkbildningsforening .fran 1930 och 40'talen S2: boïšnls Énånnišansofnrådlg I än

vid Norrlands nation 1905 ill en ffån Att entuasimïra föråttarna attmge

tillsammans med bland annat n människor ur alla miljöer och
Theodor Hellman, skaparen av Mßtetee. samhällsklasser intresse och
gfluítsmäséel Murberget 1 självförtroende att skriva måste ha

amma" ' Åfsskflfffn Jamie" U)'°1<1°S 1 varit en av redaktörens viktigaste
' Medlem i det gamla Jammmot UPP5a1a °°h Br SU Festin egenskaper. [...] För det var som sagt

1907-1919- korrekturläste på plats under inte nmmbys |ä,de som bidrog med

° Adfc 1<Ul'3ï°f På Nofads november månad. Det blev tradition anikjnrnn man länets egna --

namn 1909491 1 OC11 5131111 2111131 att ett Mot förlades till den tiden. Br ~~_;¿,-,,,,e,, 1985- --jämte", egen

den df1V"d° kfafïe b31<0m Stj Festin hämtadesdåvid tåget av en jn-_,-,0,-,-an Sten Rentznog
renovenngen 1910- l9l 1 . dcjegation jammj-_

' "°d°'S1°d*““°' av N°"'““dS (Se till=X=mP=UT I/93) Anläea vidare; tillexempel "Jämn"
nation 1929 och Hedersdoktor
vid Uppsala universitet l942.

1945, 1986 (se även JT2/78)
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Tre valda strofer ur dikten

"Eric Festins minne"

av Olle Arbman (Jämten 1945)

Din dag blev rik av väldiga värv

i Jämtland din vaggas land.

Din syftning var hög, din dröm var djärv

och vida vi märkte din hand.

Du var envis som enen, du nådde ditt mål.

Van hinder bröts ned av ditt viljestål.

Som sångsvanen sträcker i våren kväll.

nu når din ande sitt tjäll.

När du skådade pilgrimsvägar och fjäll,

blev lyrisk din blåa blick.

Ditt hela liv var ett enda hell

till den bygd, som din längtan fick.

Din kärlek till Jämtland blev din passion,

och tusenden gjorde du starka i tron.

Ingen isande köld. ingen lurande hand

din flammande ande band.

Ring, Jämtlands kyrka, hans minne, ring!

Göm, trofasta fjäll, hans namn!

Nu honom, som famnade tusen ting.

slut. Jämtland, i älskande famn.

När bnmkullan blommar. när brudlåten går

och fjället i drömmande blånad står,

då mänges i allt som en blomdoft, ñn,

ditt minne Eric Festin.

Filososka rummet

'ridning

-numera även som

Taltidning!

hörnan
TsßuT||<sN |

FoRuMGAusR|AN

MED övik 100 sonrsk

A11 vÄuA PA

nLu|<A SAMARRHS

cHo|<|AoLEvERANTöR

Hegel i mikrofomtat för Jamtar av Br A. Nonymus
Många beslut vid Moten kan te sig slumpartade och obegripliga. ja rentav ibland ge ett intryck av att Jamtamot är en

totalt anarkistisk sammanslutning utan verkligt djupa, långsiktiga mål. En rätt tolkning av den tyske losofen Hegel
(1770-1831) kan dock ge Br Öl-l tröst, och andra en förklaring till vad som på ytan kan verka kaos och ibland rena

dumhetema.

och målen, som Jamtanden ser dem.

”Andens list".

vill. " (Esaias Tegnér)

JAMTLANDS TIDNING 1/2000

Vad som i Hegels historieloso kallas "Världsanden" tolkas då som ”Jamtanden”, den

djupa bilden av det sant jamtska och den som i själva verket driver utvecklingen framåt.

Jarntarnots verksamhet kan ses som en dialektisk utvecklingsprocess, spelet mellan
motsättningar, enligt det välbekanta dialektiska schemat: tes-antites-syntes, som ger

upphov till ny antites, ny syntes etc. Både tesen och antitesen har sitt berättigande som

moment i den högre enheten, syntesen, ingenting värdefullt går förlorat, även om det för
en yktig och kortlivad iakttagare kan te sig så. Även de mest underliga beslut har då sin

uppgift i utvecklingsprocessen, de enskilda Brr ser bara detaljema, vi förstår inte helheten

De individer som agerar i Jamtamot drivs kanske av sina egna personliga intressen, men

det är Jamtanden som dirigerar det hela, med eller mot deras vilja. Detta kallas av Hegel

"Skalden, tänkaren och hjälten, allt det härliga på jorden, verkar blint som Anden

9



amtamots Hederspristagare 1999

Br Mi/eael Rahm
Motiveringen

lyder som följer:

Mikael Rahm är en teaterutbildad och

framgångsrik teatennänniska som yttat

hem till Jamtland. Han har genom

teatergruppen Sjånudrottn, där sjånu

betyder sena och drott står för drag. dvs

sammantaget scendraget. givit en stor

mängd föreställningar på jamska. Han

uppträdde bland annat med nämnda

teatergrupp på Norrlands nation samma

dag som och timmarna innan .Iulmotet

1996.

Mikael Rahm motarbetas av "nkulturen "

i Landstinget. trots hans storaframgångar

med teater Sjånudrottn runt om ijamtland.

Detta motarbetande av denna jamtska

teater snarare förstärker .Iamtamots syn

på den föreslagna kandidatens lämplighet

som .Iamtamots Hederspristagare.
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Bröder Storjamtar. Jamtar och Gålbeiningar! Ett ödeland där den sista lekströmmen blivit utbyggd av

Vi går mot ett nytt årtusende. Aldrig förr har väl den känslan den energitörstande storsvensken. Nej Brr! Så har vi det
känts så påtaglig som nu, i detta årtusendes sista år. inte och så vill vi definitivt inte ha det. Och det är endast

Domedagsvisionema duggar tätt. Våra datorer kommer att för att Jamten alltid gått Mot vinden. Rakryggad och stolt!
sluta fungera. Våra tvättmaskiner kommer att stanna och Låt storsvensken och sundsvallam hämta sin energi på

jetplan kommer att störta. Jag för min del blir alldeles nöjd annat håll. Spräng de storsvenska kraftverksdammarna i

om bara sundsvall stannar. Eller ännu bättre. Ett jetplan Jamtland och ytta Barsebäck till Alnön. En härdsmälta
störtar i ett sundsvall utan fungerande brandbilar. och vi slipper sundsvall för gott. Då får storsvensken lära

Jag säger bara: Må sundsvall brinna! sig det verkliga priset av "två hål i väggen". Och då får vi
dessutom se en brasa som vi aldrig sett maken till!

Ikväll Brr. har vi elden på vår sida. Den brinner inom oss Jag säger bara: Må sundsvall brinna!
och den brinner utanför oss. Våra stolta Jamtländska själar * *

brinner av iver och förväntan inför framtiden. Skåda våra
facklor. Skåda hur deras eldar dansar i vinden. Se lågoma
röra sig och se dem leva. Om facklan slocknar. ge inte upp.

se istället hur deras glöd tar vid. Glöden är vår vilja. Och en

glöd blir lätt till en eld. Och elden är våra levande själar. Är
elden stor fröjdas våra själar. Är elden större kan vi hämta

kraft ur den. Låta den värma våra sinnen le vid åsynen av

lågornas dans. Men det finns endast en eld som är
tillräckligt stor för att tillfredsställa en Jamt.

Jag säger bara: Må sundsvall brinna!

Brr! Det talas om år 2()()0-problemet. Skräck och fruktan
injagas i vanliga människor via gigantiska reklam och
annonskampanjer. Allt för att skapa en medvetenhet om
problemet. Brr! Folk blir rädda! sundsvallam blir rädd!
storsvensken blir rädd! Hör ni. Brr. storsvensken är rädd

för år 2000. Maktens korridorer i stockholm skakar i sina

gnmdvalar. På gnmd av ett årtal? På gnmd av ett stooonoch årtal? Är man månne rädd för Stooorsjöodjuret Brr! Vi är Jamtar och vi är rakryggade och stolta. Vi låter
också? oss inte påverkas av påbud ifrån stockholm. En Jamt gör
Vi säger: Låt dem vara rädda! Låt dem känna fmktan! Det såsom han alltid gjort. Han gör som han vill!
är ändå bara en försmak av vad som komma skall. Dagen då Visst. vi går in i ett nytt millenium med allt vad det innebär.

Jamten reser sig och tänder sin fackla. Dagen då Jamten -En etta och tre nior byts mot en tvåa och tre nollor. Låt
marscherar mot sundsvall med sin brinnande eld. oss bara hoppas att de tre nolloma inte är storsvensken,
Då skall sundsvallam få lära sig vad fruktan är! stockholmam och sundsvallarn. I så fall, Brr. kan vår framtid
Då skall storsvensken få lära sig vad rädsla är! tyckas dyster. Då får vi garanterat käppari hjulet. Men vad

Jag säger bara: Må sundsvall brinna! betyder en käpp i hjulet för det frustande ånglok som Jamten

är? Ingenting Brr. ingenting!
Brr! Har ni noterat att det blåser ikväll? Om ni sett på

storsvenska TV-utsändningar eller lyssnat på storsvenska Ångloket Jamtamot kommer att fnista vidare på sin väg in
radioutsändningar har ni säkert också noterat att i. och igenom nästa årtusende. Där finns inget som hindrar
storsvensken uppmanats att hålla sig inomhus. Brr! detta målmedvetna ånglok. Om loket spårar ur lyfter vi
storsvensken är vek! storsvensken är en vekling. bara upp det på spåret igen. Om ångpannan springer läck
En Jamt tvekar aldrig att gå ut när det blåser. Det är vi alla tätar vi bara läckan med vån eget levrade blod. Och om
som är här ikväll levande bevis för. Jamten drar bara luvan kolet tar slut gör vi bara en kolmila och använder sundsvalls
hårdare över huvudet. öppnar dörren och går mot vinden. trähus som kolved. Och detta lok kommer att fortsätta på

Rakryggad och stolt. Det, Brr, det gör inte sundsvallam! sin väg framåt. Det kommer aldrig att stanna och det kommer
Han vänder kappan efter vinden och går in till mamma och inte att vila förrän våra yttersta mål är uppfyllda: Ett fritt
dricker mjölkchoklad. Jamtland. Ett fritt Herjeådalen. Ett fritt Ravund och ett
Hur skulle Jamtland sett ut om Jamten vänt kappan efter nerbninnet sundsvall. Därför säger jag er en sista gång:

vinden? -Om vi gett upp utan strid? Jag säger bara: Må sundsvall brinna.
Det, Brr, det skall jag säga eder: I så fall vore Jamtland
ödeland, precis som Erik XIV ville. Ett ödeland fyllt av Leve de fria republikema Jamtland. Herjeådalen och
kalhyggen och utdikade myltmyrar. Ravund. Leve dem...
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Retrospektiva glimtar ur
Lillhallensfotbollshistoria

ANGA Bim FÖRVANADES A FornoLLsi-MTCHERNA Hursomhelst: på Ratsve. väster om köi-vägen till fastigheten

som injedde Sommarmoten 5 p¿|Sb0_ ¿å det Liltlhallen l:48..samlades esomoftast på l9Il0 och 4.0-talen

visade sig att Br Sn Halvar behärskade den Svåra pojkama från Lillhallen - och for den delen aven i viss mån

ynglingama från stationssamhallet - for att dar på lagdan

k°"5te“ famemraddmngar ' V' f°rst°d att denna talang därstädes utöva fotbollsspel. På den tiden delades lag av

någonstans slipats till perfektion under stor möda, men de två pojkar, där "stutten" (kortaste pinnen) fick begynna

närmare detaljerna var och förblev okända. Ända tills nu... “Wälla ma“5kaP- Vidare gällde "We hÖm°f5 Sffafp-
Lillhallspojkama skrapade på den tiden - med enbart pojkar

° från byn - ihop ett fullstort lag och utmanade tid efter annan

Av Br Halvarssøn Rörön, Lillhallen fick städse stryk i dessa drabbningar.

”...resultat i stil med 54 - 42
denna lilla epistel, efter att ha tagit del av ovanstående kundeförekÛmma. ”

hivald 1970

För att något dämpa läsarens eventuella förväntningar på

nibrik, må påpekas att jag till stor del håller mig till det från

min egen tid S-lälvupplevdaï Lmhauen' ja' Någet eget På min tid var annars en av de mest frekventerade
ofciellt lag torde byn aldrig ha presterat. Däremot har fotb0"Sp|anema_ ti" och med med ett nat något så när

uneersmndom en °eh arma" g°d spelare “"derSm"d°m skapliga målställningar. faktiskt belägen i grannbyn
gjort väl ifrån sig i socknens fotbollststolthet, Bergs IK, Bet.gsv¿ken_ men inte många metett-rån L¿“nn"en_ nämligen
vilkets manskap när det begav sig gjorde ett och annat åfastigheten Betgsviken 2:17 tÅStOt.p)_bampånndm Sidan

kortare (läs: en säsong per tillfälle) gästspel i det dåtida ån' det vi" Säga svenstaån som för Övn-et utgör gränsen

mellan byama. Fotbollsplanen låg något sluttande (hur
bland annat min granne Torsten Hallgren och Sven-Enk många gmder kan jag inte bedöma) ned mot ån i öSt_väStlig

Hovers-lö' den Sist nämnde var på framför am l960'lalet e" riktning uppskattningsvis 50 meter från vattendraget. .lag

division III. Av framstående spelare från byn kan nämnas

så ass framstående målvakt att han till och med vid ett
P ' kan dock aldrig minnas att bollen - som då för tiden var en

antal tillfallen vaktade kassen for landskapslaget Jamtland så kallad wnetknla med snöt.n¿ng_ vanskng och något

' -l°' det är Sam' på den tiden spelades faktiskt landskaps' hälsovådlig att nicka om den var blöt och tung - hamnade
tumeringar. Hittills angivna Lillhallsbor är av äldre årgång

än mig själv och tillhör därför inte min barn- och
ynglingatids umgäiigeskrets. Det gör dock Alvar Höglund.
en årgång efter mig, vilken omsider hamnade även han i
klubbens A-lag, varest han spelade icke utan viss
framgång.

”Spelet stördes i ochför sig
något av ett tvärsöver planen
löpande krondike...”
Något bör nämnas om de fotbollsplaner som bnikades i
byn. På en i den övre delen i byn liggande fastighet, 1:27.

Anders-Ers, befinner sig - i topograskt hänseende - ett
visst terassliknande, relativt ackt parti, innan nästa
stigning vidtar. Här har numera skogen återtagit
herraväldet. men tidigare fanns här en lägda, som gick
under benämningen “Ratsve". varav kan tänkas framgå
att det ursprungligen varit ett markoniråde som betraktats
som "rat" (mindre värdefullt) och därefter avsvedjats till
att omsider bli lägda. Det är inte otänkban att det nns
även andra förklaringar till namnet.
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På denna fastighet bodde bland annat Hans Ekqvist, några numera lärare i Svenstavik, ävensom Roger Meijer. deltog
år äldre än jag. Han och hans tämligen jämnårige i vån lag. Det var fulla elvor å ömse sidor.
vapendragare från övre byn i Lillhallen. Ame Nordfjäll
utgjorde en gedigen. inspirerande och sporraride spelarduo Kampen gick av stapeln i Rörön. uppe i byn. i närheten av
att spela med eller mot för oss något yngre Lillhallspojkar. dåvarande Svantes bilverkstad, på - hör och häpna - en

som förutom jag själv utgjordes av Sune Persson från Per- riktig grusplan, platt som en pannkaka, och med gedigna
Johans, sagde Alvar Höglund, Tord-Erik Hallgren. Christer målramar. en dylik arena (som rent av höll klassen som
Häggmark och Lars Sund. Spännvidden i ålder var träningsplan för Bergs IK) hade vi tillföme inte beträtt.
visserligen en sju-åtta år, men där hade vi ändå minst ett Spelet kom emellertid igång och blev intensivt. När väl
sjumanna lag. Lillhallens kämpar kommit över den första chocken över

avsaknaden av med- eller motlut gick det riktigt skapligt. i

Detta i vårt tycke formidabla manskap mötte med jämna synnerhet visade sig Lundberg på sin backplats. efter vissa

mellanrum pojkama från andra - östra - sidan ån, det vill instniktioner och tips från mig i målgården. vara en rackare
säga Bergsviken (Hans Ekqvist räknade vi i sammanhanget för motståndama att komma förbi. Blev det för knepigt satte

som Lillhallsbo). Motståndama torde ha bestått av en han sig helt enkelt på bollen och låste anfallaren dymedelst
mixtur av ynglingar från Bergsviken. med en och annan en oforcerbar bensax. Det var synnerligen effektivt!
deltagare även från stationssamhället Svenstavik.
Kampema gick av stapeln på den så kallade Dahlbergs-
lägdan. en bit upp i Bergviksbyn. även den i påtaglig grad
lutande ned i öst-västlig riktning mot Svenstaån. Därför
hörde till spelets regler att halvlekama blev många, man
inte så långa - en kvart i taget eller så - för att lagen skulle
få turas om att spela i medlut. Domare och linjemän
existerade inte. domslut kom båda lagen fortlöpande
överens om. Någon egentlig osämja lagen emellan kan jag
inte erinra mig.

”...satte han sig helt enkelt
på bollen och låste anfallaren
dymedelst en oforcerbar
bensax”

Publiken torde ha varit fåtalig eller obentlig. Det var synd.

ty matchema hade något av maratonkaraktär - tre till fyra
timmars sammanhängande spel med ideliga sidbyten var
ingen ovanlighet - och resulterade i en mängd mål. resultat
i stil med 54 - 42 kunde förekomma. Spelet stördes i och för
sig något av ett tvärsöver planen löpande krondike. men
det gjorde bara drabbningarna lite intressantare och
dribblingama och tjurrusningama lite mer oberäkneliga.
För egen del agerade jag alltid målvakt. Mitt städse
obefintliga bollsinne ck mig att inse min begränsning som
utespelare.

Med ett bra lag var det i slutändan ingen sensation att vi
faktiskt lyckades vinna. Slutresultatet blev 4 - l sedan jag

_. H .d S ark f å på sluttampen genom ett mindre lyckat ingripande
även om vi inte a ti vann. t" ta av ramg ngarna tog ._ . . . ._

sig Liiinniisiaget en gång nu och med för nn. som en följd Évagaiffg; °t“.““å']' b“k°"' hf" °"“ll.'lg' S*l°f_¶'a“::.“" då'
_. ... _ ._ ramti susinaen.somaensava o or in ,

av gamla traditioner. utmana grannbyn i soder. vid vags __ __ . g g J g P

Kampema mot Bergsviken var sålunda mycket givande.

_. . .. _. .. _ .. h ak d d _

ande av Svenstaån. det vill saga Roron.Vimisstankte dock aven anavs na av Oman:
- utifrån berättelser om foma tiders kamper - att Röröns M __ å__ . __ d k f lbousmäs .

. .. _. ._ eran s arin e a saga om enna epo ur o sig
pojkar kunde vara mappa bame som lag betraktat' varfor synpunkt Framgången att kunna besegra och få en länge"ånlt f'hte tt I' å S tabo _. '
VHV ag og oss n e na Smussamn gm vem r efterlan tad revansch motsalvaste Roron mådock kunna_ . _ . g j
' laga' V.' V” "“° så k“““"g“ På. d°“ P““l“°"' b'““d benmign denna nnnsnfaeianmsiiga annniernaiuiinaiiens
annat vet jag att sedennera Hederspnstagaren i Jamtamot. hismña
Br Lars-Erik Lundberg. (Samma person som försökte '

Éonrçzeíq Elinor;/álâvglçöznåga I Tupp-Snlnas hömhus' (Källa: Min granne Birger Hallgren. vilken jag varmt tackar
eu I e I nr e S Mm) för lämnade upplysningar)

JAMTLANDS TIDNING 1/2000 13



yamsfma/ema/rf
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cerao/e ha/sys/em /enl uzare 1'§/a112//a12(/ana/a 112 1'/noder/2 /iaf

ÅR vi RÅKNAR ANVÄNDER vi

det decimala systemet vår

lågstadiefröken lärt oss,

utan att nämiare reektera om det kan-

ske nns något annat, och kanske

bättre sätt att räkna på. Vi har tio fing-

rar att räkna på. men vi glömmer då

våra tår! Varför basera det hela på tio,

när vi skulle kunna använda tjugo?

Av Br Red Tomas Persson

Invald 1994

Vi har i vårt decimala system basen

tio; 352 betyder 3xlOxl0 + 5xl0 + 2

och vi har tio olika siffror. Men det
nns andra system, till exempel det

bínära som används av datorema. Där
är basen två; två siffror; etta och
nolla.' Datoms ettor och nollor kallas
bitar och grupperas vanligen ihop i
gnipper om åtta bitar som då kallas en

byte. För att underlätta hanteringen
av detta har man skapat det oktala
systemet, åtta siffror (0-7), och där
betyder “l0“ samma sak som vår åtta.

Vidare grupperar man vanligen ihop
två byte (16 bitar) och därför finns det

hexadecimala systemet med bas 16.

Dåvibarahartiosiffrorharmanskapat
sex siffror av de första bokstävema.
SåA=l0, F=l5 och “l0“fårdå sanirna

värde som sexton i det decimala
systemet.

Men alla dessa ovan nämnda
talsystem har ingen egentlig
“vetenskaplig“ grund. Det är bara det

mest lämpliga.
Hade vi haft sex fingrar på varje hand
(6 tår fórekommeri vaije fall hos vissa

släktled i Hede-trakten. ett dominant
anlag) hade vi troligen haft basen l2
istället och ingen hade tyckt att det
var konstigt.

Ett försök att hitta ett samband mellan
något i fysiken förekommande tal och

talsystemet gjordes av babyloniema.
De hade basen 60 (men bara två siffror.
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I och 10, som kombinerades) och Från denna gren uppkommer senare

sambaridetlåsgenom6O*6=360vilket eskimåerna och apachelnavaho-
är rätt nära antalet dagar på ett år. indianer. (Långt senare kommer nästa

Detta talsystem lever kvarän i dagi våg genom södra Asien, Berings
indelningen av ett varv i 360 grader sund, och ned till nordvästra
och en timmes indelriing i 36(X)(60x60) Sydamerika. Dessa paleoindianer ger

sekunder. bland annat upphov till övriga
Basen5 haräven den förekommit men nordamerikanska indianer.) Så visst

då oftast i kombination med bas-10 finns det en möjlighet att detta
eller med det för oss intressanta bas- talsystem spridits denna väg. då alla
20 systemet. som använt tjugoräkningen ligger

längs den gren som till slut blev
Nåväl, vad är det då vi vet om 20- yaiiomani-indianema.
systemet? Jo det har använts av
eskimåeri Alaska, i norra Kanada och ”Ett visst område i
på Grönland samt även i vissa
områden i sibifien. men derna; även norra Europa som har
använts i södra Nordamerika, -- -- --

CentralamerikaochnorraSydamerika en forkarlek for
traditioner och en
naturlig skepticism
mot nymodigheter. ”
Men vad många inte vet om är att det

i övriga världen mycket ovanliga 20-
systemet även varit i användning i
Europa. Det har dessutom haft stor

utbredning. Tjugosystemet kan man

se tydliga spår av. till exempel i
franskans åttio: “quatre-vingt“ (4x20)
och danskans sextio: “tresindstyve“
(3x20) för att ta några välkända
exempel. Men det finns tydliga spår

även i portugisiska, holländska.
albanska, sicilianska och keltiska
språk. Till och med gamiiial-irläridskari
som ursprungligen är ett rent decimalt

D°'.'“ ”Vd” på k°"'“k' '“F"““ spriirnafiaensakaiiaaenyiriändskan
eskimåerna och de sydligare . .
_ . plockat in tjugosystemet. Uttryck som
indianerna, men 20-systemet kan __ .

. _ . deich mnaa a secht chit betyder
naturli tvis ha varit en e en

. g. g 10 kvinnor och sju tjugor; alltså ISO
uppfinning av olmekerna eller kvinnor
mayaindianema:
Men om man t del de sena t

._ _ ar av S C Om mandåbetänker att de romanska
d rsoknin arna av så kall t

mi C g a språken som kommer av latinet (som
mitokondrie-DNA får man reda på att

kolonialisationen av Amerika skedde imetiäkn tjugo) äïdíhârlnisïr
i två om ån ar. Den första vå en av Jugo _ ingen sam a .C 'C e
ko gån åemmlasien via Sibišen indoeuropeiska språket baskiska har

över Berings sund och ända ned till renodlade räkneord baserade påljugo'
leder detta till den inte särskilt vågade

Södra sycianienka' de så kallade slutsatsen att Europakolonialiserades
yanomarii-indianema.
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itvå omgångar, först av “icke-indo- Om det är samma, måste det ha Fotnötter:
européer“ som använde tjugo- uppkommitredannärafrikanema stod 'Det binära systemet är ingalunda
räkningen och som sedan trängdes i Mellanöstem och delade upp sig i någon ny uppfinning, det haranvänts
undan/uppblandades med den andra “Första omgången européer till på många ställen tidigare. lill exem-

vågen som använde bas tio. Denna vänster, andra omgången får vänta ett pel så hade man bland vissa indian-
kolonialisationsteori bekräftas även tag och asiater fonsätter rakt fram“ stammari norra Brasilien två siffror,
om man tittar på blodgrupper. basker dvs för kanske 30-50 tusen år sedan. tokale (1) och ahage (2) och för att
har extremt stor andel Rhesus- ,, .. säga tillexempelfem sa man: “ahage

negativa personer i sin befolknings- °°°att detta over' ahage tokale" (2+2+l). För att
grupp, 33%, vilket är överlägset högst levt 1920_talet beskriva tal större än sexpekade man

andelivärlden. Detta kan man jämföra 0 helt enkelt på tåma med fingrarna.
med 10-12 % Rh-negativa för övriga 00h då 8IldllSt l Förjättestora tal tog man tag i håret

indo uro r.” -- ~ - och höll det rakt ut.

lvien )t:'värl:'é:å dog tjugoräkningen ar l sannlng
snabbt ut i Europa och så sakteliga ynarvelöstf” 2Mayaindianema använde sig av 3

även i resten av världen och levde kalendrar samtidigt, men som alla
endast kvar som språkliga anekdoter. Men även om det endast är ett baserades på 20. 20 månader á 13

och användes på sin höjd när man europeiskt räknesätt som uppfunnits dagar, 18 månader á 20 dagar + 1

köpte ett tjog ägg. av de Första europeema är det oerhört månad med 5 dagar (de resterande 5

gammalt! Ochsedanatt detta överlevt dagarna gjorde man till en festdag
Utom på en plats! Ett visst område i ända till l920-talet och då endast i och fyra otursdagar). samt slutligen
norra Europa som har en förkärlek for Jamtland äri sanning marvelöst! Dock 18 månader á 20 dagar som i sin tur
traditioner och en naturlig skepticism är det deprimerande att vi tappat grupperades i hop i 20 vilket gjorde
mot nymodigheter. Jag talar denna kunskap och låtit oss anamma att ett "år" blev nästan 400 av våra

naturligtvis om Jamtland. storsvenskens räknesätt. år:

I (P4 oo-
~.- gif: "'g
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l\]1rl.1\ntn11l\1~.n Ill yxstciiicls ut|wrctln|n¿¿ S\.t|1.ltlt* onirntlcn «l.i|'tlcn

\lrt't l\.nlc«»l11i;nlt'|1tlnruppçlll om l;1l~_\\1c|n sultn

I trakten av Stora Blåsjön fanns en Bm för an St°m'°nsk°n ennasl Fan ”Som Br Skr Fredrik Johansson
bonde vid namn Elof Aronsson som räkna på nngmrnn behöver V' Väl 'nte påpekar och även redogjorts för å

dog så sent som 1925! Hart var väl göra dfn? nn' lå' °SS använda ana Mot (95 ?) finns det faktiskt ännu en

inte vad vi idag skulle kalla “läs och exnnnnæjæf nn nnkn Låmss utveckla möjlig koppling. om än långsökt.
skrivkumtig“menhanräknade sinafår nnnemnnken än högre genom an gå mellan basker och jamtar. Vid
i“tjugor"“.Närhanhadesom mesthade nnbaka U" gmndfnl utgrävningen av gravarna på
han 5 tjugor får lät han berätta. Sättet Känn" Sproteidet fann man att de begravda

att räkna hade han lärt sig av sina 1993 R°dn°'Smffan¿ hade en mycket ovanlig skallsöm
föräldrar som i sin tur fått det från “Name Amecan °°“""'"g“ (sick-sack mönstret mellan
förfäder från Norge. Till Norge hade 7/1990 F°F3 “E"ö"“" eu" fontanellema på kraniet) och denna

räknesättet troligen kommit från i"V“"d'“'e ' vilka spæd spfåkenb söm finns även hos Baskema idag.

Danmark. Är nu det talsystem som 13/1997 Illustrerad Vclcnskaln upnlk' Detta skulle kunna innebära att även

användes av bland annat eskimåer, vandring avslöjas "ædhlälp “V DNA.. urjamtama tillhörde den ursprung-
mayaindianer och jamtar ett och l989:23 F|°gg'Gmnn'n¿ liga kolonialisationsvågen av icke-

samma eller har de uppfunnits “N“"'b"s 'h'°“3h 'he ages" indo-européer
oberoende av varandra? 1967 A5nn°V° Isaac;

“Lägg till en dimension”
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Jz'-Jfrömían 96.-97
Je/ lunya aruel ef/er emerz'/usTar- Ûfof t¶na/ersson

R R|cHARDssoN LATER HÅR BRR FÖUA MED PA EN

exposé över det år då Jamtamot ställde till
medkraftfullare rabalder än på mycket länge.

Av Br Henning Richardsson

Invald 1994

Då verksamhetsåret startade hade Br Msk electus, Niklas
Svanström, rest till Kina och Br GV, Peter Dahlin, vägrade
lämna Stan. Lätt decimerad drog den nya styrelsen igång
med höstens arbete som i vanlig ordning inleddes med
Samarret. Som så ofta klagades det på ordning och
nykterhet bland arrangörema vilket föranledde Br H. Orjan BÅ TM0T
Festin, att likt en torped spåra upp ryktesspridama samt

ställa såväl skyldiga som oskyldiga till svars. En ofciell
ursäkt erhölls och .lamtamot gick stärkta vidare.

ÛCKUPATIONSMOT
Gålbeiningama var många och Motet kom igång cirka en

och en halv timma efter utsatt tid. Det na tidsschema som

jag ägnat mycken möda sprack alltså redan innan Motet
startat och trenden höll i sig, vilket resulterade i att
efterrätten intogs vid halvtvåtiden.

”Den ansvarige var skjuten...”

Förrätten. som intogs något tidigare. väckte Brr vrede då

den endast bestod av salladsblad.

Någon skrek "Skjut de ansvariga" och
den nya styrelsen visade prov på både

handlingskraft, beslutsamhet och
snabbhet då den något uppblåste Br
Gillevärden bestraffades med ett
nackskott. Den ansvarige var skjuten
och märkligt nog kandiderade ingen av

de närvarande Brr till den vakanta
posten. så vi stod utan Gillevärd resten

av tenninen.

Styrelsens antal ökade dock då Br Rolf
Hilleberg kandiderade till Msk-posten
och blev vald efter ett övertygande
valtal. Br Msk hade uppenbarligen tagit
intryck av sin företrädare ty han visade

sin glädje över valresultatet genom att
kliva upp på bordet, välta ett antal glas
samt utbrista "ölhandl".
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En dryg månad senare var det dags för tenninens andra

Mot, Båtmotet. Tanken var att Motet skulle hållas på en

Finlandsfärja men inom föreningen Jamtamot blir saker
aldrig riktigt som man tänkt sig, dessutom visade det sig
att Östersjön var isbelagd. vilket omöjliggjorde båtresan.

Kvällens gäst var Br Arne Rubensson som höll ett
intressant föredrag om Finland. dit de esta faktiskt trodde
att de var på väg. och det nländska språket. Senare under
kvällen framförde gästen en obetalbar version av “Når ma

fer heim ti Kluk" ackompanjerad av en luftbanjospelande
Br Stj PM. En insändare i ÖP med ntbriken "Jamtland är det

värsta helvete Gud skapat" lästes upp och det resulterade
i att den helt obekante författaren. som faktiskt varit dum
nog att sätta ut sitt eget namn. aldrig skall få kallelse till
Mot. Under de sena timmarna dukades groggbänk med
kallsupar fram på Kammar'n.
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JULMÛT Det nya året inleddes med ett grundligt firande av
December månad var kommen och med den det traditionella Storsjöodjurets fridlysande tillsammans med JH och HJ.

Julmotet som innehöll det mesta. Grisfötter, skinka, För att få stöd i kampen för Valborgspuben bjöd Jamtamot
r_n

luguberheitssnaps. kinesisk fana. eldsprutning med mera. * * * * “ *

Nybildade Samfundet Julbordets Vänner hade tillagat
julbordet. Ypsilon sjöng julsånger och överlämnade ett foto
på deras styrelse i baddräkt, ett kort som jag förövrigt
snabbt smusslade ner i min jacka och fortfarande har kvar.
Den stora dramatiken utspelade sig dock vid fackeltåget
till Gunilla-klockan. .Iamtamas skönsång och Br Markstedt
d äzs brandtal trängde igenom slottets tjocka väggar och
väckte både landshövdingen och dennes hustru. Åsynen
av ett femtiotal luvbeklädda frihetskämpar med facklor i
händema ck dem att tillkalla ordningsmakten, vilken ryckte
ut med blixtens hastighet. Två polisbilar anlände till klockan
och en kvinnlig konstapel undrade vad som stod på. Med
list och charm lyckades vi så småningom lugna damen.
(Br Richardsson glömmer att nämna sitt resoluta
handlande då den första polísbilen anlände och en
manlig konstapel med myndig stämma efterfrågade en ÅRTMÛT
ansvarig. Br ÖH svarade raskt och uran nämnvärd Lagom till Ärtmotet dök den efterlängtade GV Peter Dahlin
eenanke: 'Han heter Lennart Nyman. Han stårdär uppel' upp och styrelsen blev äntligen full. Den från Jamtamot till
Reds. anm.) Peking utsände Br Niklas Swanström gästade Motet och

redogjorde för den turbulens han orsakat under höst-
"___frih¿tskämpar med facklor terminen.Underen taltävlingpådetkinesiskauniversitetet

händerna fick dem att tillkalla berättade Br Swanström om att .lamtland var ockuperat
och förtryckt av det övriga sverige. Vi hade egen president

Ordnillgsmdklen... ” och det var hos Jamtamot, som var intelligentian i exil, som

de viktiga besluten fattades. Detta var stora nyheter som
Anmjningen nu den Snabba nn-yckningen visade sig vara inte överensstämde med den allmänna bilden av sverige.

att en yngling sprungit förbi News cafe mgd en fack” i och väckte ston intresse. inte minst hos rektor. Följden
handen Då yngjingen inte hane haft någon röd jnvn på blev att Br Swanström ck uppsöka svenska ambassaden

sig foieioii nu oeii med polisen en händelsen inte nade aah intyga allhan varken var uvpvislara allafföraspråkada
något med oss att göra. och Jamtama kunde till slut ta sig Välmad kamP-

tillbaka till nationen utan förluster. Efterrätt intogs och
Motet avslutades vederbörligen på Lycksalighetens ö. ”mdet var h0s Jamtamot, S0m var
J“"“'"'“?"kYä"°" gm “""ifp°'“ d“g"f'“ dä'På °°h B" intelligentian i exil, som de viktiga
begav sig darefter nornit for att ra jul herm. Innan
hemresan kom dock den stora kallduschen som än idag besluten fattades”
framkallar vrede och ilska. Den snikna och avundsjuka Kalle
Anka-föreningen skvadem tafsade på den för Jamtamot Efter incidenten blev postgången långsammare och diverse
uråldriga och heliga Valborgspuben och nationen lät knäppningar hördes i telefonen. De annars så stabila
meddela att förändringar skulle ske. Det urjamtska blodet relationema med folkrepubliken hade alltså fått sig en töm.
kokade och febril verksamhet utbröt i kampen för men Motet beslutade att Br Swanström skulle återvända
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och fortsätta kampen för vår sak.

Via en magnetofon-upptagning får
Brr höra Br 7-man, Kalle Jonsson.
konversera med en radiopratare. Br
7-man har själv ringt upp och Br ÖH
har påpassligt nog spelat in det hela.
Br 7-man berättar glatt att han ska

testa hur skidoma slinter och inta
lufttrumpetposition. "Är det nåt jävla
Bullen" kommenterar en smakad Br
Stj inslaget. På samma band finns
även en upptagning då
"Bergspränganango" spelas för vår
7-man som enligt radiopratare
Enhöming "i tid och otid utbrister i

denna sång på Norrlands nation".
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PRISMÛT Vårens stora uppgift var att söka rädda .Iamtpuben på

I mars månad hölls Prismotet och Hederspristagaren Br Valborg undan skvadrar och övrigt löst folk. Kuratelet

Harald Eriksson från Hucksjöåsen mottog sax och diplom. förstod snabbt att traditioner skall bevaras och efter mycket

Harald förevisade en hel del intressanta genitalieteckningar hårt arbete och många turer stod det klart att den

samt höll ett föredrag om den jamtska naturen och de fjärilar traditionella Jamtpuben inte skulle äga rum på Orvars utan

som yger omkring i densamma. Han visade bilder både i den nya delen. .lamten är av naturen påhittig och puben

från Hucksjöåsen och Alaska där han arbetat med kompletterades med ett galoppdisko vilket visade sig bli
skogshuggning. Harald, som passerat åttioårsstrecket, en formidabel succé. Foma tiders allmogekravaller
hade på förhand meddelat att han tänkte bryta upp och upprepade sig och både Jamtar och gäster trivdes vilket
uppsöka sin nattlogi vid tiotiden. För att Hederspristagaren resulterade i att Br Fogden skrattade hela vägen till banken.

åtminstone skulle få se varmrätten drogs ett vansinnes-

tempo upp. Långmässningar och svammel avbröts med Den 22/5 firades för första gången stora ÖH-dagen. Brr
bestämda klubbslag och aldrig förr har Jamtamot kommit uppvaktade sin i hemmet med en plastfotboll med hundar

så tidigt till bords. Hederpristagaren tackade för pnset

konstaterade att Prismotet slog ut den kungamiddag*
han varit på. Harald lovade samtliga Brr fritt inträde
till hans fjärilsmuséum samt gratis ka. Hederspriset
hade verkligen gått till rätt kille! Nationens förste
kurator. Mikael Alenius, gästade Prismotet och
intygade att samtliga mansföreningar var avundsjuka
på Jamtamot. Framför allt gällde detta .lamtamas
fönnåga att uppskatta sin egen kultur. Onekligen kloka
ord. En kommitté. Fanskapskommittén. tillsattes. Br
Stj Tomas Nilsson hade genom sin tjänst på
Akademiska sjukhuset fått en 86-årig sömmerska i sitt
våld, förmodligen läkemedelsberoende. och hon lär
sy upp vår nya fana till ett lågt pris. Brr Rubensson
och Nyman valdes till Stj.

Planema om att ta upp den urgamla seden att dricka
påsk försvårades då nationen förlagt en EU-konferens
på samma datum som påskkammarkvällen. Br Stj Tomas

Nilsson upplät dock sin våning och påsken dracks till
diabilder från tidigare Heimmot och musik från
juklådan. Gemytligt i största allmänhet.

VALMÛT
Br Go, Torhald Eriksson, överraskade och skrämde
Brr då han först tog av sig skjortan och sedan kallade
fram Br Lek. Manne Sundin. Ett fakimummer i den
högre skolan framfördes och Brr ck en gång för alla
klart för sig att Br Lek är Br tomma mängden. För första

Sån8°nÜnnnnn1°'5 nisïnna k0fnn1°f Pfßsidißfan besïå Sommarmotet i maj hölls även detta år i Pilsbo och Brr
aV Wå neflßådanngaf- Bf skf T°'na5 P°f$5°n Vid klubban kunde konstatera att stugan numera hade såväl golv som

°°n Bl' Gösta Enkssnn Vid Pennan- BY sin kndidcfndß kök och vatten. Under eftenniddagen spelades det fotboll
sedan jag lyckats få honom att tro att ÖH-sysslan inte den Bn- rusade i-nn; som nyiiisiappia hingstar na Wången

skulle mer tid än vad skrivarsysslan gjort. Förslag väcktes den sparkade na Såvai bd" som med- den nidisne|ai-e_

om att införskaffa en egen kanon att användas för jannaninis man i Kina Bi- gvansnöin har nieddeiai an han

salutskjutning vid kommande jubileum. Förhandlingar ainnai deiia i en Sangiaviing na universitet dai- han vei-kan

inleddes både med polisen och krigsmaterielinspektionen. För ad Öka inöiiigneiei-na [iii framgång Sjunger Bi-, in

BT Skr °°n BT FO- Michael B|°n1- avïäckef “PnPP'Hn|Va1'” Jamtlandssången på ett kassettband som omgående sänds

Snm ska nïedïagns På SlYf°|S°nnddn3nf °°n dlkf dä' en till Br Kinamannen. Den kinesiska censuren sätts på svåra

Sllïs Vnkande Öga kan behövas- Någnn Undfnde °n\ lnle prov då det beslutas att lägga en luva tillsammans med
PnPPn8“f°n Val' men läfnllad 5°n1 fnålmvla fnf den ndignn kassettbandet. I luvan läggs ett brev som författas med
nämnda haubitsen. Senare på kvällen visade det sig att vi över nn niika ingående Språk den dai aiei-finns meningar
faktiskt redan hade en jamtsk missil ibland oss. Radam som "jag ai- en iiien bagneii" den "jag räds för
låstes på ett kjolklätt mål, som i oklara ärenden tagit sig in dann-nsugai-en'°_ Hin Sangiaviingen aviöpie ai fdi-ifai-ande

På Knnnnnfn- 0Cn Cfïßf en del Undnlnanöwef Vnf lnålel höljt i dunkel. I gryningen sover alla utom en Br Stj djupt.
bekämpat. Motet avslutades då KC tittade in på kammam De sovande väcks då av det iiiid som nnnsiai då den vakne

°°n Uïbfaslï "Gnd n1°f8°n knnnalefln- drar korken ur den sista kvarvarande vinaskan.
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HEIMMÛT
Verksamhetsårets sista Mot. Heimmotet
ägde rum i min egen hemtrakt. Bräcke
kommun och Bodsjö församling.
Aktivitetema inleddes med ett besök i
Gällö och en roddtur med den autentiska
vikingabåten Arnljot. Vikingblodet
pumpade i Brr och resultatet blev att
Jamtamot slog nytt hastighetsrekord och
ck na blåsor i händema. Rekordet stod
sig förövrigt hela säsongen. För att hinna
med alla aktiviteter har lunchen ersatts av

ett antal kortare fikapauser och efter
rodden serveras dagens första släta kopp
kaffe.

”...till Brr stora glädje
återfinns Br OH:s
konfirmationskort”
Efter den lyckade inledningen styrde bussen mot Bodsjö
kyrka där kantom Gunnar Malmström berättade om kyrkan
och om bygden. Gunnar var en god berättare och Brr ck
bland annat höra om hur det gick till då kyrktuppen ck en
12.7 mm kula genom skrovet och historien om Karl-Erik
Stortask. Gunnar visar även Boddas bönhus vars virke
avverkades någon gång under mitten på 1000-talet.
Bönhuset är dänned norra Europas äldsta träbyggnad.

”...tidpunkten stämmer dock inte
riktigt överens med den i stockholm

Br Skr undrardå om Br Stj Nyman har tagit simborgarmärket.
Br ÖH:s uppväxtplats Hunge passeras under jubel.

Efter att ha passerat två skyltar med texten “Här slutar
allmän väg" är bussen äntligen framme i Hucksjöåsen och
möts av en pigg Br Harald Eriksson. Den snart 85-årige
Hederspristagaren är även en god berättare och förevisar
museet med alla dess insekter och djur. Han berättar bland
annat när man ska skjuta tjädem för att den ska smaka som
bäst. Den av Br Harald föreslagna tidpunkten stämmer dock
inte riktigt överens med den i stockholm fastlagda

flßtldgdll jllklSäSOIlgeIl... ” jaktsäsongen men ingen i sällskapet tycks oroas särskilt

l sockenstugan serve-
ras kaffe, denna gång
med tillhörande kakor.

och till Brr stora glädje
återfinns Br ÖH:s
konfirmationskon.
Brrlämnar Bodsjöoch
påbörjar den långa
färden mot Hucksjö-
åsen och Br Haralds
fjärilsmuseum. På
vägen passeras väg-
skyltar med de upp-
lyftande namnen
Döviken och Mord-
viken. Br Lekaren
berättar att Mord-
viken ck sitt namn då

byboma istället för att
slå ihjäl sin präst
rodde ut honom på en

ö där han så

småningom skulle
svältas till döds. Det
visade sig att prästen
var simkunnig varför
byborna trots allt
besvär tvingades slå
ihjäl prästen.
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av detta. Vissa Brr uppvisar svimningssymptom och kastar
sig likt glupande ulvar över det kaffe och de tunnbröds-
stutar som Harald serverar. Brr tackar Br Harald och beger
sig till Sidsjö bystuga där förhandlingama hålls. Så snan
bystugan tagits i besittning äts förrätt, huvudrätt och
efterrätt utan onödigt prat däremellan. Söndagen ägnades
åt ett besök i Källbergsgrottan i Hunge och innan bussen
återvände badades det i den varma Hungesjön. Väl framme
vid Wargentinsskolan tackades chauffören Br Roger
Berglund och Motet avslutades.

Min tid var förbi och det var blandade tankar som dök upp
då jag åkte tillbaka till Hunge i min bil. Både lättnad och
saknad. Lättnad över att slippa städdagar med mera och
saknad över allt roligt som alltid sker i Jamtamots närhet.
Minnena från året som ÖH är övervägande positiva och
ett sådant minne är till exempel från Frihetsgasqen då Br
Red, Erik Markstedt. lämnar bordet för att uppsöka muggen.
Under ledning av hans äldre bror fylls ett antal snapsglas
med vatten och ställs på Br Reds plats. Då han återvänder
uppmanas han högljutt att svepa och han nner sig snabbt
i situationen. Då Br Red svept en dryg dusk vattensnapsar
kommer IQ rusande. Obetalbart. Sådant kan lysa upp den
mest kommunalgrå vardag. Strax före Pilgrimstad tändes
bilens oljelampa och jag rycktes tillbaka till verkligheten.
Det är svårt att få lift om man är orakad och har på sig
kläder som man sovit i.

Tack för mig. Br ÖH em Henning Richardsson
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Extinktioner i Hucksjöåstrakten
- En rapport från Jamtamots Hederspristagare 1997

R DEN 0|Nv|GDE ÄR Dm LM-T vattentunnorna. så yttade ändå En autentisk ögonvittnesskildring av

_ gårdens tomte och vettran bort från en Puke, har jag från min fannors
an m|Ssml_ka Åbctydelse de flesta av sina tillhåll. äldste bror “Bólen“. född l830. som i

ufspmngel "H sama* 5°m sin barndom såg en livs levande Puke.

lätt Vlnglar b0l't tankarna till åSar Oeh Den outtröttlige Puken som till Den låg och vilade sig i ett ko-bås i

berg Men icke Såg Namnet Åsa,-na exempel drog korn för korn ur sommarlagåm.Itron att monnorhade
.. ._ grannens åker, eller tjuvmjölkade hans tappat nystanet där. böjde han sig ner

fanns långt fore uuppmcklen av ko, var uppenbarligen redan utdöd för att ta upp det. Men då vaknade

wkalcma å' a °°h °' och betyder och ingen visste längre riktigt hur Puken till liv. rullade snabbt som
självfallet Asama. Här bodde vikingar man gjorde en. Synd så här i energi- fanken ned på mock-stocken som den

och tjena är be|ag;_ krisens skugga. Men det fanns sedan följde till dynggluggen där den

företagare, som i bästa Gnosjöanda hoppade ut på kasen och försvann.
ÅV Bl' Harald El'lkSS0ll försökte. även om man var tveksam Dettaärden enda trovärdiga uppgiften

Invald 1997 om resultatet, men det fick man inte om Puken som kommit författaren till
vara! kännedom. Förmodligen var arten

Fynd från vikingatid har gjorts i ((FÛrklnngen alltid sällsynt, då inga uppgifter om

närbelägna Ansjö liksom fynd av ett tätare populationer synes ha traderats.

gammalt mögligt arabiskt mynt på kunde ju ha var
Kvischelholmen i Norrån (Hällesjö - Att kringgå Hinrikfågeln i detta
socken) hemfört från någon enkel) 'nen lnte ens sammanhang vore historieför-
vikingatida charterresa neröver. falskning, så vare mig detta fjärran.

Förekomsten av Humle (Htimulus tefaten var upp Min salig morfar med tio barn, beslöt

lüpulus) på nämnda holme indikerar funna då” vid detta antal att emigrera till
dessutom att de även här bryggde sitt Amerikat, sålde sitt nt upparbetade

berömda mjöd; vikingamas Handöl! Särskilt illa gick det för en man som nybygge och höll auktion, men
Och vid Sleipners åttonde eller medföraktfullttvivel slängde iväg sitt ångrade sig på brotrappan när
möjligen sjunde ben, nog härstammar efter konstens alla regler fórfärdigade häStSkjUtSen Skulle inleda avresan:
vi från dem! Incest hölls enbart inom “trasnystan“ med orden: “Äh, skit dra “Ve vet va ve ha, men ve vet int va ve

familjen vadan främmande spermier du!“. Jag behöver inte framhålla
sällan fick en chans. .lag minns hur följdema av detta obetänkta yttrande.

vackert mitt folkilsket röda Asaskägg Den mannens fortsatta liv förflöt helt Tack vare denna beslutsamhet blev

ammade i min krafts dagar. tyvärr i dyngans tecken och han ådrog sig han senare den förste att se och att

numera sorgligt blekt av tidens även evig pina i ett presumtivt höral-linrikfågeln!
vätesuperoxid. helvete!

Hucksjöåsen har i alla
tider legat tryggt i
Skymundan (nej, det är
inget lokalnamn, tok
heller!) och i görlig mån

befriad från tidens jäkt.
Tron på det så kallade
övernaturliga var
mycket påtaglig i

författarens barndom.
men det oknyttas
mustiga era började
blekna bon redan under
första världskriget l 9 14

- l9l8. Det oknytta
trivdes inte med den
tekniska utvecklingen
och fastän mången sku-
mé ännu länge gled fram
i sina gamla ättjor med
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En stor svart fågel. som flög i
skytteltrafik mellan Galberget på

Måsjöskogen och Silträberget på
sörsia om Sövikasönnre ma Gimåa.

Berörde morfar ropade ut sina bam på
gården så alla fick se denna märkliga
fågel som inte rörde på sina stora
breda vingar, såg ut att vara av trä,
och dånade som en ygmaskin! (Fast
ygmaskinen var ju redan då inte
riktigt uppfunnen.) Sitt namn fick den

efter 'n Hinrik däri Sövika, som gärna
låg i luven på käringa och vars avdöda
ställe självfallet därför var tillhåll för
allsköns oknytt.

Nåväl, min far som i likhet med min
morfar aldrig söp men till råga på allt
var en passionerad småviltjägare.
beslöt sig för att skjuta Hinrikfågeln
för att få klarhet i fallet. (Omitologisk
gnlndforskning.) Det var tidig höst,
bannark. soligt. lugnt och flnt. Tiken M0" lllgemlg SYUWS 0°h lllfïell Val Efteråt b°l'Jad° hall laPPa hår'-3' l en
var me efter nn,-e_ Fn; befann sig inne stilla medan dånet blev gällare allt bred rand från halsen och uppåt
på en |ägda vid Hinnkg ö¿etpfp_ när efter det att det steg uppåt, för att till nacken. Håret kom visserligen tillbaka.

en rejal ltvtstltnaelttesbaltetn bagenl siat vina Sem en aåskllnsa nar den men avfallet Upprepadea en sång till
närheten och något tungt dunsade till Sllllllgell dl'°8 iväg mm Galbefgell ilman han med tiden blev imskalllß
på lägdan framför honom. Ingenting Föfklflllêen kunde I" ha vafll Cllkel» På vanligt f°|kavlS-
gynteg där men dungnndet fpngnne i men inte ens tefaten var uppfunna då.

en cirkel framför honom. Det fórefóll Den Siste levande jag talat med ' han
som om någ0[ ston och [ung[ spfang Eftßl' dnfla Skakand Upp|CVC|SC DICV Safe 1970-lalt - SOm

i vid eifke| för att få upp fa;-[_ En avbröt han jakten. svårt chockad. Han sett Hinrikfågeln var en äldre man på

tilltagande dan blev allt starkare een hade känt sig Sam berstad med Sörbysden- Aven Hlnnkfåselnaynea
pöfjnde stiga uppåt när dungande; elektriska borstar och drogs länge med ha dött ut. Den var endemisk i södra

slutade. Tiken kom från skogen och Svåra fvslllllgaf l nacke" °°h fvggen- delen av Häneslö 5°°k°" l Ûmfådel Nm
Ställde sig vid hans ben med mggen Holmama. och avled utan att ens blivit

på ända och morrade och skällde. födllslad- --

Ad notam
Nyttpåmusikfmntenl Nypåmlßikffßnlenll Nyttpåmusikfrnntenlll

Handexn |-landegeltlwkpnnnitmed En ny musikkonstellaticn såg dagens Ytterligare en konstellation såg

ett nytt alster, "Greitest hits”. med 15 ÜUS Ulldf flfalldl av Br F0rSSIrömS dagens ljus på HJ :s 35 års jubileum.
gamla, 3 nya och en ny version av en fÖd°|S°da8 b°Sïå°"d° av 5ïYf°|S°bff llfldßf llmëï "Tvßkll dÖdl'"~ Md
gn;nmg||åt_|3f5tjRnbenggpnha"e¿an Heed på gitarr. Gamm-Johan på Hlzskoma (Allstans'era) Petterson

börjat antbesbtja rdtsaljnlng a Mat. munspel een Blem på baa- Allehanda nen Hemmlnsaaen Stående för
örhängen fl'amfÖrdeS för gäster Och sången, och dåvarande Styrelsebrr

Old* °"|3“d5“a besökare. Br Blom, 2q tillika, vände Eriksson påelektrierad gitarr, Sjödin
En latt mande Slwalien nppkam då sedan på sedvanligt vis upp een ned på altnstislt date, Rally på bas een
"aÜ°"°“ (S°m tyck" im vi afkivefaf på nationen i sin jakt efter den Festin d.y. på slagverk. framfördes
föl mycket) för 00 Üd Sdall hade försvunna basen. (Den återfanns blandannat nationalsången snabbare,
lyckats Slafva b°" 5lÖ"'° Öde" av det sedan på KC-rummet där tyngre och kraftfullare än på mycket
årets föreningskonventsprotokoll. venej-pp,-ande 155; in den för nn den |änge_

Nationen ck då w att få inte Skulle försvinna.)
ur .Iarntamots arkiv.
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Handöl!
Hur mrnznct pr! en hy i lae'¿is(j(m.m'f*/mi /:im fw

Irppsltullurl\Å'(i1<'err'mm1ihu. _;'z1mIu11w«f.

Ekvrsr/r M/\NuAL|s = MANUELLT BASERAD Varje gång protokollet läses upp genererar föregående Mot
mami,-yck = HAN])Ö1_ggg (_|aaa_ HANDÖL säj!) citerade HANDÖL! (Jaaa. HANDOL, säj!) nya dito i realtid.

Klimmde ömaskor och .ublande B" Påfóljande Motsprotokoll får därför m i n s t dubbelt så

J ' många HANDÖL! (Jaaa, HANDÖL, säjnsom föregående,

Dem hörjag Ü" min sm” glädje am °fu"° på Jammmot' eftersom även de nya utropen registreras. Detta måste

rimligtvis vara den optimala marknadsföringen av humlade

Av Br Hans Peter Bunna maltdrycker! Ju fler Mot. desto er HANDÖL! (Jaaa.

HANDÖL säjl) Även ur krasst ekonomisk synvinkel är

Invald detta givefvis ett lyft för både Jamtamot och Norrlands
nation. (Och ytterst Systembolaget = "Farbror Staten"!)

Finessen med HANDÖL! (Jaaa, HANDÖL, säj) är att varje

gång ordet yttras genererar det automatiskt en ny Efterdenna inledande ohämmade panegyrikärdet hög tid

HANDÖL!(Jaaa.HANDÖL. säj!).vilkenisinturkanciteras. att tala om hur det hela började. Vi, det vill säga

med ytterligare en HANDÖL! (Jaaa, HANDÖL, säj!) som undertecknad, Br Peter Möller, Br Stj Hårstam med era

omedelbar påföljd. I "principip“ kan man hålla pålika länge befinner oss på Orvar. Tiden är "medio 80-nånting". Jag

som Br Munskänken (och i förlängningen även nationens sitter och "fyllosoferar“ med ett ölglas i handen. Plötsligt

barmästare och Systembolagetl) har HANDÖL! (Jaaa, säger jag högt: ”En öl som man håller i handen, det måste

HANDÖL, säj!)ilager. Detta kallaspå"akademiska": "Den väl ändå vara en HAND-ÖL?" Mina bordsgrannar höll
multiplikativt autogenerativa Handölseffekten". (Jaaa. förvisso med om detta. Dessutom finns ju, som alla vet.

hörde jag HANDÖL,säj'?) den för bland annat täljsten och nedgrävda, stundom
spökande, karoliner välbekanta byn med samma namn i

Alltför många HANDÖL! (JAAA, HANDÖL, säj!) under Västjamtland. Varför då inte införa "HANDÖL!" som

alltför kort tidrymd kan dock verka menligt på skålceremoni på Jamtamot? "Skål" är så storsvenskt och

förhandlingamas intellektuella status. (“Som om det skulle vanligt. Vi behöver någonting eget, som dessutom anspelar

finnas någon sådan överhuvudtaget!”, skrattade han elakt.) direkt på Jamtland!
I värsta fall kan det spåra ur fullständigt.

Br Stj Hårstam tyckte att ”Br Handöl d.ä.", det vill säga

Farhågoma härvidlag kommer dock lyckligtvis på skam. Christer Jonsson, bördig från denna by, borde tillfrågas

eftersom det vanligenärBrÖH (samt BrSkrivar'nisamband först. Detta var dock lite geografiskt "kneput", emedan

med protokollsuppläsnin
HANDÖL! (Jaaa,
HANDöL.säj!)
Som nyss nämndes
ökarBrSkrivam'sredan
höga status och popu-
laritet (jag har själv varit
Skrivare, minsannl) i

paritet med att alla
HANDÖL! (Jaaa,
HANDÖL, säj!) som
utbringas noggrant
protokollförs, liksom
övrigt av vikt.
"Till exempel Ivngsten.
haha! Rrrrrroooligr!!!
.lavr'iii|'ssr! Idioter!
Fårskullar! Sumpdjur!
Småhandlure!“
Är du färdig nu, Nisse?

Bra. Då fortsätter vi.
Ursäkta avbrottet!
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Trollhättan. och ingen kunde hans telefonnummer. (Att
ringa Nummerbyrån var för dyrt redan då!) Jag genmälde
att Br Jonsa säkerligen inte hade något att invända mot( !)

att "HANDÖL!" (Jaaa. HANDÖL. säj!) skulle bli Jamtamots

officiella skålceremoni när det gällde pilsner. Tvärtom skulle
han känna sig hedrad, något som jag i efterhand har fått
bekräftat. både av honom själv och hans yngre bror Br
Stefan Jonsson (kenibliknande ansikte på é liimskaft!), som

är här i Uppsala och ofta jobbar som dörrvakt på Norrlands.
Fönitom han kommer inte många studenter från HANDÖL!
(Jaaa. HANDÖL. say)

Br Peter Möller har. ordglad och "olhittu" som han

vidareutvecklat uttrycket. såväl till "manualmalt" som

"handsprit" och till och med "Fotöl on the socks" (l)
(Ursäkta anglosaxiskanl). vilken dricks genom en strumpa!
Han gav även det latinska namnet som inleder rubriken till
denna artikel. (Cervisia. keltiskt lånord för öl på latin. härav
spanskans "cerveza". Finns även i neutrum: Cervisium
manuale. heter HANDÖL! (Jaaa. HANDÖL. säjl) då.

Långt senare togs idén med strumpan upp av Roben
Gustafsson i TV4:s Spendrupsreklam. På sitt hemlands
(Skövde) vilda "väschötska" framhåller han: "Man måste

ju ltreeeeeera fulölen ordäntlitl" Det behöver man dock
inte med HANDÖL! (Jaaa. HANDÖL. säjl)

Exakt på vilket Mot jag (livligt understödd av Br Möller! )

lanserade HANDÖL! (Jaaa. HANDÖL. säj !) minns jag inte.

på grund av akut Senilium och begynnande Alzheimer...
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Ööööh...vad var det jag skulle säga?... Jo. nu kom jag på

det! Kalenderbitande Brr. typ Br Stj Stasi kan säkert hitta
det i protokollsboken. Hur som helst. HANDÖL! (Jaaa.

HANDÖL. säjl) MOT-togs ("RrrroooIigt."' Det är bra.

Nisse. det blir snart din tur!) med jublande entusiasm av

Brr. och på den vägen är det!
"Hurra.'.'."' (Ja. NU får du hurra. Nissel)

Den "autogenerativa multiplikationseffekten" fanns med i

"konceptet" redan från allra första början. En visuell
mot(!)svarighet är till exempel när du står i en hiss med två
speglar mot(!)varandra och du. bäste bror. befinner dig
mitt emellan. Mångfaldigandet (av dig självl) tar till synes
a I d r i g slut! Likadant är det med HANDÖL! (Jaaa.

HANDÖL.säj!)

Brr! Tänk om denna artikel skulle högläsas på Mot när JT
kommit ut! Först alla gånger som HANDÖL! (Jaaa.

HANDÖL. säjl) nämns i det du läser just nu ( = mer än 50
gångerl). PLUS att. för varje sådant tillfälle utbringas
y t t e r l i g a r e en HANDÖL! (Jaaa. HANDÖL. säjl) i

realtid, som dessutom kommer att citeras vid n ä s t a Mots
uppläsning av fö r e g å e n d e Mots protokoll!
(Puh! Hänger ni med'?) Det blir en JÄKLA massa pilsner.
det! Tjohoo! Om jag får säga det själv, så är den här idén
GENIAL, på min ära! Nä. nu tycker jag vi tar och skålar!
Bm HANDÖL!!! (Jaaa. HANDÖL. say)

Förresten. ta och döp om Reservfonden (tråkigt namn!) till
HANDÖLSBANKEN! (Jaa. hörde jag HANDÖL. säj?)
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Stormotet år 2000 samt Jubíleumsbanketten

Efter sedvanlig heitvasskask. studium
av en utställning om Jamtamot i

trapphallen och sedvanligt debaclé
med Gammjamtar som förlagt sina
luvor hemmavid startade förhand-
lingama med ideliga muntrationer.

Hederspristagaren år 2000. Br Per
Stjemström. mottog inte bara årets

Hederspris under Stormotet. utan
passade även på att spela upp valda
delar ur den .lamtska musikskatten. Brr
Leif Festin och Ole Nilsson trakterade
även de olen fram på småtimmarna.

Nyinvalde Br
Mikael Pareto

underhöll Brr
med bejublade
kaukningar
från Jamtland
och avslutade
sedan kvällen
med att spela

upp några kor-
tare stycken
tillsammans
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Storjamtskommitténs ordförande Br Stj

Thomas "ETC" Nilsson ck Brr att

lystra rejalt då det blev dags att utse

nya Storjamtar. lnte mindre än fyra
Jamtar ansags ha gyort så fortjanstfulla
insatser för föreningen och dess syf-
ten så att de kunde utses till Storjamtar.

Br Staffan Hasselborg höll ett längre

föredrag om alla individers särart och

exemplifrerade det med att han själv
simmat över engelska kanalen (vilket
Br Stj Ando snabb! passade på arr
inika att det hade han minsann
också gjort) samt suttiti inte mindre
än sex fängelser varav två i Jamtland.
(Inga tillägg från Br Stj Ando.)

med förra årets 83-årige hydrologiprofessor em Br Stj Erik Eriksson utsågs till Gamlest och

hweßpñstagaæ behängdes med Gamlestens sköld (den enda kvarvarande regalien från det

BrM¿kæ|Rahm ursprungliga Jamtamot 1907-l9l0) av kvällens Heders-OH Anders Lundström
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Driftiga Brr hade införskaffat en salutkanon som efter en

dubbel provskjutning från balkongen sedan donerades till
föreningen. Dagen efter påpekade 2Q att hon hört ett rykte
om att kanonen provskjutits inne i gamla salen med en så

rejäl laddning att det fladdrat i byxbenen hos dem som satt

i den bakersta raden och att desserten därefter måste plockas
ren från det som singlade ned från taket. Jamtamot fömekade
allt och hävdade motsatsen. Ett sanning är dock att det

fortfarande är gott gry i 85-åringen. Brr snittade ca 0.5 liter
sprit per man under kvällen...

På den efterföljande jubileumsbanketten med dryga
hundratalet gäster. gratulerades Jamtamot av nationen och
dess föreningar. Av någon outgnindlig anledning visade

sig de flesta föreningar ha valt alkohol som tema för
presenten. Undantaget då HJ :s spex om kung Chulalonkom
med tillhörande Thailändska flagga samt .IH som hade

adopterat en val åt Jamtamot. På bilden nedan ses lQ och
2Q överlämna en akrylmålning till ÖH föreställande skålande

Jamtar som avfyrar en kanon. (Ryktet säger att .lamtarna på

tavlan föreställer vissa ur Brr

Många andra saker

skedde under kväl-
len. som Br Stj Per-

Åke oidemofts
jubileumstal. Br Stj
Hans Fladvads
långmässning om
surströmming. samt

mycket annat som

inte får plats här.
Men JT har spelat in
stora delar av både

Stonnotet och Jubi-
leumsbanketten på

video som kommer
att visas upp vid
lämpligt tillfälle.
Text och bild:
Br Tomas Persson
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Nya styrelseband!
Då .lamtamots styrelseband började få
några år på nacken (!) och det itiga
användandet hade börjat sätta sina

spår. fick Härja-.lämt i uppdrag att i
samband med 85-års jubiléet sy nya

band. Arbetet leddes av textillärarin-
norna Tina Petterson (tillika All-
stans'era emerita) och Ida Nilsson.
Övriga Systrar som ställde upp och
arbetade med banden var: Nadja
Gustavsson. Ulrika Berg och Emma
Unander.
Varje band tar cirka tio timmar att sy.

så Härja-Jämtskoma fick lägga ner

mycket tid på att Jamtama skulle bli
na.
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Yrzazrzzoas avøcesoøaesaraeas
Uaofy/oroêÅan Åär e en//iyen? J/an var/'u 85 åx Û7?Z7¶9f7Ü¶(¶°T/
ßfano/affasö/a sma7Ã'ÅorocÅso/arieneuro/1sÄayny/inyar. På'en /vzvefsu/anmycfelun 0/ams/1/ßäncf

Ä/uoziny. Orfaofe Åan verÄf1' en meo/ oß//a.? (Så, snar/ eer u/o/efninyen av ]feÄ"spr1se/ mer/
rzfspressens Äevafmny ocÅa/I/7
Jfanmezfs1//yråasfäy Äoro/e/'u vara u/epåvaßsa/aÄ rÄo åt/ocÅpu/sapåprofessor Ze//ers/nöms
yravs/en; snar/var väg/en /:fa mossiy som Åan sy'a"ß. åfäcíf1'foÅ(aÖ'àf/ens rör/a /.uva varÅan ocfsaf
precis som nyavf/ivenfråz jfo/ayenáussen. øel /zssfaofes ocÃfn:ssaJes 1'Åà'rnen, ocÅfram Ä/ev /re
fzvößen Överiye-moJe/Åer.

-J/e/Yya Ãe/er yßa, sa 1/en à'/J:/a. jr (felsan/ a///-aránror sÄriv1/na/ionens sa°nyÅoÄocÅyrunc/a/
förs/a orßís/ern?
-ya, /'e vel//e/ïir 0/ä in/.
-vera, sfync/aofe siy 0/en anca a//presen/era siy. U:/f1):/efarfror sz//a meo/miy. gay Åar Åör/ a//
faráror är s/äÄ/meJen äÅ/a rensfö/anJe scÅaman. _

- Q/no(erförÅanr/envaranoé oms/änoÖ'yÅe/er är oéz/miynåyolsvåla//u//a/a miy

øelsa//ir yymäryen a//väx/aå yferysmåfel/1/fÄans/1IsvensÄanär :felÄ/ev Äesväram/e. øessu/om

upp/oys Äns in/resse av Jenynys/a, Ä/yyas/e ocÄsö/as/e/]1'cÄan.

- øel är/'ay som är Jfanna. øe/Q verÄ/iyenfaršror som Äöfjaz/e Äeiefsearšelel Åemmavic/ocÅ
u/szfy Jeïrs/apres1'Jen/erna? ¶r in/e/-arÄror'r uny/çir a/e/.7

øelÄ/ev, som a/f/[Janna/'s närÅan sal/ /1/fÄorofs, en mycfel /rev/fy m1'J«/ay. qffa sysßonen .ßän/fars

varpå sina so/iyas/e Äumör, u/om ynyve som fn/e var o/är. gnyen wss/e var Äan Äw/ av ocÅ affa
mä/ya ryf/enfßreraoß, somfiya sa a//Åan var oföof anoáa a//ÅanÄaofe emz' rera/. Jfan/Û'cÄ/näs/a o/e

anra meo/a// Äerå'//a a// ynyve Ärufaofe resa Éor/ ofå ocÅ o/å: men a// Åšn ÄruÄaJe a///io/Äomma
/1//Äafa. Jfen Äerä//az/e fu n/om saßerÅan van/meofom unofer s1// /åzya /iv ocÄsysÄonen /no'//nav/e

afoÖ~1'ypå'a//Åöra sinyuafšr Äerä//a om o/erasföofefse.

-yaa, yanne, sÅrocÄao/e Äan /1'//Jen ä/off/e. Wan Äan vä/säya a// 061 avfafespa”Övre (SÅ)//sya/an.

øel enJa smoffel 1'y/äofeáä aren var 0/e /re unya Äerrar som Ä1'//er/ Äe/raf/aJe Äonom ocÄ c/e

in/resseraoz 6/1'cÄarÅan//icßorna. 9(är varmrä//en Äom in Ä/ev ¶rne, c/en nys/e,

Jfan /1'//aoß /änye. ynyßnyen såy sympa/1sÄu/, säßerl inlresseraofavÄu//urocÅÅem¿yo(

-gayÅan Äfåsa izr, jay. ,yayÅan Ä/Åsa så)/änye ocÅså's/arÅ/a//a//amås/eÄäf/air ämnen innan/'ay
s1/ar.
-Ûyslme 1/ey, /u//me/Is. geÅan särvpå°sä,äà'ny om såm]///'es¿'aÅ///afy/'ä//Äawír öra innan/'e 5-öözj

qrne z/röp av, men /1//oasser/en Åom ßer/J Jfan varfaÄ/:IsÄ/yansfayamma/, ocÅeyen//iyen
var Je/Äons/1'y/a//Åanfor/faranc/e Ärö/på/ç'nsÄa ef/er a//a å' is/ao/en.

-gay u/manarfarárorpânövfroß, sa? å°fJrin¶ar e/ne//an. 0

Tu-Äer/:Ä /änÄ/eÅan senare, o/Éan meJvärÃano/e nacÄe res/e siy ocßsefy ¶sa ocÅ _¶eo/a .Ûän/fors

Äära Äor/Äusinen sin. Ûe/ var in/e sful o/ärmeJ, /för /1//Äad Äom (Sören/fram, El/ sva/'fy ocÄmeJ
Äon/'aÄsÄupan/9//J 7J7ay¶Äö/arens vär/ofsvana, /änÄ{eÄan, r/a°Äan Åäno/e suárz//uÄ/en/Ö-aïz o/en oßra
Äos/ymen.

- Nu sßafarror ocÅ/'ay oÖ'icÅa zfapp.
TeofJninyscorpsen sa//som Ääs/ ocÅvafaoé över (Sörens/ralns/upa s1'Jo/äye närff1'cÄorna Åom.

- f7arÄror, farárorf Nu Äan </u vä/föa mea/oss upppåv1'nJen, sa°fa°r vise om ofelärsan/som :fels/a°r

ivlsan.
øen Äfev mycÅe/rzfy/ en /Ényna//, men 7/
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ßr ßennar/ Ûçymans Äröffap
RR Gv EM HÄGGLUND ocH Efter vigselakten sköt Jamtamotsalut
ÖH em Markstedt berättar för brudparet med den nyinköpta
här bröllopet kanonen. Vapenhusetni kyrkan ck

sålunda åter gora skal for namnet
dubbeldusk B" närvaradc på och emedan kanonen förvarades där
resulterade i att fem ÖH från 90-talet under själva akten.Under middagen på

befann Sigikyrkan samtidigt Ekebyhof slott deltog tre Brr, Stj
Markstedt och Andersson samt Br

AV B' S'-Ü Dame' Måfkstedt Häggiuna. sn faim sig väl mifäna då

Och Bl' Ålldfeas Hägglund det serverades buffé. som tillåter
Invalda 1990 och 1994 omrundor, samt inte mindre än sexton

Det hela tog sin början under febniari

månad' Br Stj Markstedt tæpostade en Br Stj Nyman ikläddes en helt unik
kryptiskt meddelande och undrade .

vad på gång den loze Storjamtsvelorluva samt Fru Nyman,

Jamtamots hemsida sade inte heller
någonting av vikt. Saken tillskrevs Br
Stj Markstedts tilltagande senilitet
och fick därför helt enkelt bero. Några
dagar senare dök det dock upp en

inbjudan till ett bröllop på samma dag.

Att det var Br Stj Nymans bröllop
gjorde dock det hela något otroligt,
datumet var ju dessutom densammes
födelsedag. En luguberheit kunde
anas i vassen. Ett snabbt samtal till Br
Öl-l em Andersson, bekräftade också
till en början detta. Br Stj skulle helt
enkelt ha en hejdundrande födelse-
dagsfest. Br Stj Andersson, har dock
aldrig kunnat hålla masken någon
längre tid. och en bit in i samtalet så

framgick det faktiskt att det var ett
riktigt bröllop som skulle äga rum!
Omedelbara åtgärder fick vidtagas. B

Eftersom vigseln skulle äga rum på en I fun ”väl i Smaka: B';'§n St
. __ e o _

fredagseenmddagbeslamdes datan åipirerade även han på Storjamšs-
att införskaffandet av bröllopspresent velourluva och tmbn ade kvällen å

k a be rii <1 . ._ g .P
Eu" åe ro lm'ln;rg:n__ï:1SamlT.1a ag dansgolvet.. dar han"(bokstavligt)

ns Saman rr a en lgwpp nedlade kvinnor Storst fram ån
med riskkapital att ett knivset kunde hade dock Br \'/elourslofašne
inköpas. Det antogs att brudparet helt _. J _.

k d k__k . D Nyman, som sågs lamna festen forst

Sa na C _ 0 su rus mngI C a av alla, med en kvinna vid sin sida.

grundade sig på att då Br SU Nyman Detta har veterligen aldrig tidigare
aldrig satt sin fot i ett kök, så torde h.. h f.. I. bl å
. . . ant. oc orsam ingen ev s

t h bl f h ll rtd t. ._

m C ans wande ru e er glo e forstummad att festen snabbt dog ut.

gen.St°m kdagç hade alltså anlänt' Br Yngst bestämde sig genast för att
I arfan I

Stgšïšrlåínaåàw rsšgagšå åka hem till sin komdor och sova. Det
pe visade si senare att detta uttalande

te oss i kyåkzäi var prästen sïlnš' något endast vš en dimridå. I själva verket
spänt. un ra e om vi sett ti ru en. hade nämnde BH .

. . _ yckats stjala med sig

En nyrakad och något S."mg Br su en aska vin, samt två kvinnor. som
Lennart Nyman undanröjde dock alla han mg med sig hem De mindre

šíïïåvglådhfeånsgdnïguïšsiå hycklande Brr var även de redo för
' al d tt' d "J _, mera. Gamlesten föreslog snabbt att

stämma una a C C nmgan e a ' den nästan fyllda whiskyaskan på
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groggbänken skulle medtagas ifall Brr
blev törstiga under turen till stock-
holm. Den något mer erfame Br i
sällskapet insåg dock faran i detta och
tyckte att en aska vin skulle räcka
gott. En generös Ålderman em, tillika
korridorare em, stod för skjutsen in.
De två Brr släpptes av utanför Cafe

Opera med den besynnerliga kommen-

taren: "här behöver du inte ha en

tvättbräda för att Iyckas...".

Väl inne blev de två nyanlända
gästema snabbt kvällens höjdpunkt.
Den första som vågade sig fram var
Magnus "slangen" Wislander, som

bad att få låna en penna. Antagligen
ville han ha en av Brrzs autografer men

efter någa tafiga stammande försök
lämnades pennan tillbaka. Knappt
hinner vi göra oss kvitt handbollsspel-

aren förrän en kvinna belägrar Br
Hägglund. Denne har dock förbarm-
ande med Br Gamlest som under tiden
står övergiven i baren, och medelst
gutturala läten försöker kommunicera
med omvärlden. Kvinnan avspisas så

nkänsligt som möjligt och två öl
beställs snabbt in. och två stolar letas

upp. Ölen låter sig väl smakas, och i
ett sista försök att förtränga den
tragiska sanningen om att en
underskön kvinna just nobbats, på

grund av ett förhastat löfte till Br
Gamlest om ett tillfälligt nattlogi. så

vv
raglandet börjat. inses det futila i detta

och en taxi frammanas ur mörkret.

Ma raukes. Br Stj Markstedt och Br
Hägglund. (Foto: Tomas Persson)
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Bilförbud mellan .zäslÃelafanfe

Järpen och Åre! í71'rb'<fer-
AXAT un SPALTEN På det svarar länsmannen följande:

“ordet fritt“ i Östersunds

ENEROSA laloluc s'rltoMMAR IN

Brr. Tack vare dessa kan

“Med anledning af förestående vi fonsäna an publicera vår
k fv I få nd rt knadhärmed

P°st°nårl9l3' ïàcdfaíí, ru ,,fe¿;5¿¿a_ an tidning. Förhoppningsvis flnner ni

A B St, B I automobilföraren Oskar Forslund i även att detta nummer är värt en slant

V r 'I 0 n S“""3“"de- hvdke" "áßm 3å"3" och därigenom säkerställer ni även
II'lV31d 1975 med sin automobil ofverfarit

._ .. ut ' dt n" n mme. va stmckana en ?Unden_åke'_ 8lV3 C RV 39% U T

“Tilda ab". 3 ..l."'. .' - --Fi så näve zu? , L L k den 18 slstlldne :Juni med anledning Har af "sm" Övefde B" $°m vardera'
:ra "E" 'se fqàtr I däraf delgifvits stämning till foregåendenummeravIThögstavalla:

P ansa an _ av vag yre sf" I Undersåkers instundande höstting.

 
Undersåkers tmgslags vdghållnings-

. . .. ._ . Likaledes har föraren för den s.k.
distrikt, forbud for automobiltrak ,Bh.nb¿le". M_ N' 164' Emil Thorvau
efter allmanna landsvagen från Guuanderfmn Karlshanm hvilken
Hjärpen genom Undersåkers och Åre . . . . '

socknar och, så vitt insändaren vet, gíçsíïíïgIçizíffgåkzfldsyéfptïbfå
är detta förbud icke upphävt. Det Dufved, den 25__æ i månad
oaktatfår man ofta, hälst under lör- . . _ .

dags- och söndagsnätter. se en auto- delglfwts stdmfmg'
Undersåker å lansmanskontoret den

mobilpassera en del av nämnda väg- I .uu 1913

sträcka. Huru kan sådantfåfortfara ? JLif ,,

Äro ej k.m:ts föreskrifter till för att g
åtlydas av alla svenska medborgare ? om Forslund och turisten Gunander
Önskvärt vore, att den det vederbör _. .

bl v d d fr år lnt v
ville se upp och ingripa mot ofoget. ..e . om a anig e a

Forslund i Stamgärde var en
Det ter sig idag ganska fantastiskt att banb fö d fram .da b.l.
det en gång har varit förbud mot härivlästjämruaïzi sm: vanïiïtnrg Liksom till folranumretärdetßrl-larald
biltrafik mellan Järpen och Åre. är fm sin üà så får me som öveägse, mppa, |is,,,,,_ “dm
Beslutet som var sanktionerat av

. h .d d då h förståelse av sin omgivning, och i det imponeras man av den listighet Br ÖH
staten, vlsar urtl san an varoc ._ _. . ..

_ har fallet aven en pollsanmalan.
hur stor tllltro man hade mot
utvecklingen och bilen i framtiden.
Man fåri sammanhanget komma ihåg ,, o

anjälnvägenfamfunnlaluenloål Detvaktatfarman

visar genom att lägga till en och en halv

krona och därigenom placerar sig i

slutet av listan före alla de Brf som

bidra it med 'ämna 200 kr! Brr. tag
när beslutet togs, så helt främmande ~~ g 'I

för den tekniska utvecklingen var ju

*“*° °Yß°°“- lördags- och sön-
lnsändaren ledde till all daggnättgr, ge gn
Kronofo dekontoret i Väst'ämtland

Ûfta, ha Ist under lärdom av denna underfundighet och

bidra kreativt!

lllttstorttacktillallalšrhiirovanl

slqevllllgränsmannenlundißlllen automobilpassera” mebütnan
“1anledning afbifogade i Östersunds Man un¿m också hur den stackars TEBUTIKEN |

Posten för den 13 innevarande Juni turisten från Kashamn uppkwde an

i'"“g"“ “"'"äI“" får 1713 “'""°d“ få en stämning på halsen för sin resa FÛRUMGÅLLEÜÅN
Eder att verkställa undersökning fu D d_-1~- --tt n k ne fåd K

sam' "id'“3“ de Pâ Ed" 30"' “”"'ä" sllitsallillieidagltliïrrzilaïl slculile straffa MED ÖVER 100 SORTER
åklagare i distriktet ankommande alla som resmml Åm

ATI' VÄUA PÅ.
åtgärder och införväntas rapport i Man umimr bara hur|änge|agen mot

ä""d“~ ' biltrafik mellan Järpen och Åre T"-UKÅ5ÅMÅRRET5
den 15 juni 1913 kvamom
Otto 7ingwall“
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.yftzny Ûßufafonyforns resa /1ffyam{fanJ
ef/er orsafen liffall afel s/år en payoJ1' Q//aneo/e

Del l(av 3): Förheredelserna inför ankomsten till Jamtland
YSTNADEN FRÅN HÄRJA-JAMT Mongkut lät sin son få en, till stora
har vari, jångvarig trots vån delar. västerländsk uppfostran. Denne

_. ._ förmedlades av den engelskegamla lofte. att vår kara
guvernanten Anna Leonowens.

systerforenmg skulle få deltaga | minst Denna dam |är ha haft en romans mw
ett nummer per år. Denna drygt kung Mongkut och hon skrev själv

~ - -- da böckerom sinaup levelseriSiam.tjugoånga tystnad ar nu bruten, och 3 P
Detta gjorde henne till en omtalad
kvinna och Anna porträtteras i en lm

betala for amkel" (S°m V' var Wllgna med Jodie Foster i huvudrollen.

dessutom utan att .lamtamot behöver

Det var även han som den 28:e
september l9l7 övergav Siams gamla
agga. en röd med en stor vit elefant
på. till tönnån för den "I'ri-Rong" man

har i dag. (Som för övrigt, tack vare
Härja Jämt. numeranns att beskåda
å Kammar 'n. Reds. anm. )

Chulalongkom, som var en ytterst
populär kung. spelar än i dag en stor
roll i Thailand och era sjukhus och

att göra förra gången). (Filmen kom på svenska biografer skolor är uppkallade efter honom.
våren 2000. Chulalongkom, som i

ÅV Härja-JämtS viCC-vCl'Sa lmen äri tjugoårsåldem. ärdå hennes
viktigaste elev.)Sara Nordström

År 1897 firade kung Oscar Il sitt 25:e
regeringsår och i samband med detta
hölls i stockholm en stor konst- och
industriutställning. En av de mer
långväga gästema var kung Chula-
longkorn från Siam. nuvarande
Thailand. Detta stockholmsbesök har
kommit att spela stor roll för Jamtland
och framförallt då för Ragunda
kommun. Den siamesiske konungen
rekommenderades nämligen av Oscar
ll att se de riktigt vackra delama av
vån land. Alltså stannade han inte
länge i stockholm. utan begav sig mot
Jamtland och den vackra Indalsälven.
Denna resa gjorde att det hundra år
senare var några entusiastiska Thai- j

ländare i Sverige 50n1 bildade Kung M0ngkUt Själv Val' bUddl'IiSt-

"Föreningen Chulalongkoms Minne". mllnk i 27 år innan han besteg tronen.
Dess främsta uppgift var att verka fór någ0t SOm hadß gett h0nOm tillfället
att en thailändsk paviljong skulle att Stl.ldCl'a bland annat fil0S0fi,
uppföras till kungens minne. Detta hiSl0fi- VäSl0Ul'0P°iSk VClCl1SkP0Ch
gjgrdes Qeh i dag är paviljgngen i Språk. Vikten aV Utbildning 0Ch

Utanede ett populärt turistmål, intresset för Europa var något han
förde vidare till alla sina bam och

Kung Chulalgnglçgrn var kung över Säl'Skilt till ChUlal0ngk0I'n. SOm äVCn

Siam. Enligt Västernorrlands tidigt blev insatt i och förberedd för
Allehanda 13 juli I897 var hans hur landet borde styras. Mongkut
fullständiganamnPrabatSamdetehPra lyckades under sin regeringstid
Par-amindro Maha Chulalongkgrn vidmakthålla Sial'nS Suvefänitêt. t|'0tS
Parindro Tapa Mana Mongkut Pra stora påtryckningar från de stora
Chula Chgrn Chlat) Chasya Hua_ k0l0niall'naktCI'naEngland0Cl1Frank-

Chulalongkorn var Monkuts (den rike. 1869 bestegChulalongkom själv
föregående kungens) äldsta son. Han tronen. men de första åren hade han
var den femte i raden kungar. av en CH förmyndare. f8l'bf0dCfI1 Sri
släkt som än i dag besitter tronen i Suriawangse. Han kom att bli en

Kungens stora intresse för Europa och
den västerländska kulturen gjorde att
han genomförde ertalet resor till
Europa. (Ja. i alla fall två...) l-lan var
den förste Thailändske monarken som

besökte Europa och syftet med resor-
na var inte bara nöje, utan även att
knyta vänskapliga kontakter och göra
Siam bättre känt för omvärlden.

”Den siamesiske
konungen rekommen-
derades nämligen av
OscarIIatt se de riktigt
vackra delarna av vårt
land. ”
1897 var det alltså sveriges tur att få
äran av ett besök. Den l3 juli anlände
monarken till stockholm. Han togs
emot med pompa och ståt och bland
annat paradcrade 1400 man ur Svea
och Göta livgarden nedanför slottet.
enkom för att ra kungen av Siam.
(Detta kan dock säkerligen inte mäta
sig med saluterandet som Jamtama
själva ägnar sig åt på Mot.)
Kungen stannade i stockholm i tre
dagar och under tiden hann man med
diverse luncher. middagar och banket-
ter. Nu hade kungens egen lustjakt
"Maha Chakri" mött upp i stockholm
för att sedan fara vidare mot Norrland.
Att färdas i ångbåt längs lndals- och
Ångennanälven var ett i högsta grad
populärt nöje och lockade era promi-
nenta personer. och de svenska värd-
ama ville nu visa något som ytterst få

Thailand, Därför kallas han även mycket populär kung bland annat för österlänningar någonsin sett:

Rama V. att han avskaffade slaveriet år l905.
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Jamtland!
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urusom jay
/1\}2a//eåme/Muppyaupznßèrzhyen a//ÄÖ'/1nßuao/e//eruppnaoäß/a .slåzof

MIN UUVA UNGDOM VAR JAG RELIGIÖST PILSNERFRI. OCH lampa för att ännu intensivare studera och bekanta mig
bovistade som onda nöje anskons pielisüska fÖrSam_ med Snärke nations utbud av ytande varor. samt. inte

_ _ _ minst, okulärbesiktiga den kvinnliga kundkretsen lite
mgar' Dana lendenslosa leverne fumollde Jag närmare. Till saken hör. att jag vari sällskap med en dåtida

begynnersevls äVe" "äflag k°m Ü" UPSÜ3 ' att däfsrädes god sällskapsbroder, teologie studeranden och numera

vistas bland övriga fossila intelligensfoster - så till vida att prästen Åke Andersson. en stadig bit, som en gång i tiden

jag kunde i tid. och måhända i ond. på Fita det Fia (en “am b°*="° °°h SPa"*“ë'“_°'S'?“daf° ål r-°“"““ Rlsbg
. .. .l' f.llh dl"hk

gediget spanjorskt fruenttmberl) ävensom Missionsför- S egen uppgn u Oc me ar a nokka'

bundet och inmundigade nattvarden.

Av Br Stj Ando Andersson
Invald 1971

lnte ens sedennera Br Stj Thomas Johnsson lyckades slita
mig från dessa mina i all hemlighet företagna exkurssioner
till det sanktikala! Jag ägnade sålunda intet intresse åt

lärdomsstadens kvinnliga företräden.

Emellertid tog min homionella utveckling fart vid 31 års

ålder. efter en visit å en härstädesvarande nations (det
vete fan om det inte var Norrlandsl) ölstuga. lfrågavarande
etablissement tedde sig vid min famösa angtré som ett det
högsta förtappelsens syndanäste. där studiosus hinkade
pilsner, skålade. skrålade och åbjäkade sig. Efter att med
inledningsvis viss hesitation och motvilja ha smakat ett
stop pilsner, väcktes dock min kuriositet, och insåg jag,
efter fjärde eller femte halvlitem. att jag nog dittills hade

missat ett och annat här i livet. exemplevis att beundra
fatala studentskors småfeta bakdelar.

Följden härav blev att jag kväll efter kväll esomoftast
frekventerade och nogsamt inventerade allehanda Upsalas

glädjehus. varest uvius tillhandahölles; spottade jag
därvid ingalunda längre i glaset. utan synade nogsamt dess

botten. Därvid noterade jag alltmer det täcka könets närvaro
och fördelaktiga attribut. såväl fram som bak och
bakochfram. samt hur mycket mera lättspråkade dessa Nåjag ok ögon for en Särdejos oammfmmimmon lagom

garama damer V°r°~ Jamrörr med de frikyrkliga småfetoch tn'nd.Jag konverserade henneimitt tycke artigt.
församlingamas långkjolade tanter. som endast emotsåg länge och väj' men måhända “no svamgl och oåtränganoo

den k°mma"d° mmmerska Sarrgherens rröjdcr- Na-l racka och när jag efter en stunds dividerande framkastade
vet jag frunttmmert högklackad stuttkjol med gltpsltts och propositionen an VL hon och jag Skuno avtåga hem on

generösr “mager d°k°rraS°m mitt lokus. studerandekammaren å Norrbyhus. beläget på

den närliggande Sankt Johannesgatan, för att därstädes

Än" grck' mm rrekvemerarme av dyrrka rokarer brev r°g'°~ bedriva lönskaläge och därmed förbundna muntrationer.
°°h ram' jag dena vara rajbarr OmSm°r begyme avrmsa blandade sig en karlslok i det hela. Han hävdade sig vara
tanken inställa sig att bland all denna förtjusande femala domens Üango¿_ och anförde nu Synnomgon upooragl och

ragrmg mma °" m°ar-lé arr krra Sradrgr med' i högt falsettläge att han skulle minsann ge mig ett regält
kok stryk bara vi väl komme utanför dörren.

El! llllfälltä härlill bjöds en gång på 1980-lalßl, då jag Denna uppenbara uppmaning till duell kunde jag, när
händelsevis en afton övergivit mina bokstudier vid itens handsken sålunda ka5tat5_ icke undandfa mig,
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Emellertid hade boxanen. sagde Andersson. åhört debatten.
och åtsade mig att gå ut först, före det såta paret. så skulle
han ansluta bakom dem. Sagt och gjort; jag uttågade i

lagom masande takt. med den uppbrakte fjåsen och hans
mö någon meter i kölvattnet, medan Andersson lagom
diskret slöt upp bakom de tu. Jag vände mig inte ens om
för att se vad sedan skedde; det hördes ett par tre smällar.
en duns. och så var den saken ur världen; den gode
Andersson hade fullgjort en match som varade inte ens en
tiondels rond. Med honom i släptåg var det ingen konst
att vara morsk!

“...jag närmade mig
raskt mogenhetsåldern femtio,
och alltjamt var min svendom
intakt... ”
Men något kvinntimmer blev det ingen närmare kontakt
med för min del genom dessa mina antastande abbrevinker;
ytterligare ett antal år förntnno. jag nännade mig raskt
mogenhetsåldem femtio. och alltjämt var min svendom
intakt (ehuru glorian hamnat något på sned). Min
desperation begynte tillta. Ett nytt tillfälle. föreföll det mig.
yppades dock i början av 1990-talet, efter en våt afton på
V-Dala nations ölstuga - eller om det möjligen var efter en
av mina famösa visiter å Jamtamot, jag minns inte helt redigt
- alltnog. utkommen på gatans småtimmar stod framför mig
helt plötsligt en blondljuv uppenbarelse av vad jag
bedömde ug,-isjd ursprung, iförd bjdmmdg kjdnej_ juvjds Hon var måhända inte alltför talför. men hon tilldrog mig
med jångt Smpigt hår och näbbkängdn Hon varjust i färd med magnetisk kraft. och ju fåordigare hon var. desto mer
med an låsa upp en röd treniotalsveiociped av märket Fram bfßddß jag På- Slutligen dslßdß Jag mig att även i detta
(ejjef mdjjigen Bakj styrkt som jag var av e|dvanen dej, fall föreslå en intimare tetatet. med mig som lägersman.

tidigare stöd av boxaresset Andersson - som denna gång
emellertid inte var tillstädes - stegade jag fram till den
formidabla kvinnan. och begynte jag, för att inleda
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“Jag insåg, att det
att ducka... ”
Svaret lät inte vänta på sig: denna tjinofsa.
som var av den stabilare typen - jag är vid
närmare eftertanke helt övertygad om att hon
måste ha varit ugriska - gjorde en svepande.
rask rörelse med högerarmen. vilket
förfogande jag i förstone uppfattade som en

inledning till en omfamning. men togs jag
tämligen raskt ur denna villfarelse. i synnerhet
som armens rörelse accelererade till att i stället
bli en sving, snarast en rallarsving. av
betydande fan och kraft. .lag insåg. att det
gällde att ducka. men innan jag ens hann tänka
tanken färdig. träffade hon mig i planeten.
enkannerligen min långa nästipp. Det
svartnade för min såväl yttre som inre syn.
och handlöst hamnade jag å mitt aktra kastell.
medrivande ett större antal velocipeder av
diverse fabrikat i fallet; det var snudd på att
hela cykelstället följde med över ända.
Utslagen och uträknad som jag var. försökte
jag komma på tätt köl. men åkte jag omedelban
på en ny dusör av ugriskans saftiga
högemäve. och så en ny propp och en om
och om igen: fanskapet ville aldrig ge sig.
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Jf-.7Û~à'nzfan 96-97
Än i.A11zn BR Paren "Si.ÖH" Dmuu oss Pöu/i man

en resa genom de terminer då Jamtamot, av ÛCKUPATIONSMOT
klubbverkama' valdes till årets förening °°h den Efter knappa två veckors vila var det så dags för terminens

därav följande livliga debatten å Mot om .Iamtamots första Mot, det så kallade Ockupationsmotet. Den gamla
"Hi faktor” eeh (jess vara e||et ieke vara styrelsen klängde sig krampaktigt kvar så länge den bara

, kunde, men fann sig till slut tvingad att formellt installera
Av Br H Peter Dahlln den i realiteten verksamma styrelsen. Br Rally förpassade

In ai 1 4 sålunda sig själv till emeritus genom att överräcka ÖH-
V klubba och insignier till undertecknad. Trots att den nya

Hat sitteiiag som emeritus een fnntietai na vad iag egent_ styrelsen tillsätts i rasande Jamtamottempo finner Brrza att

iigen ginnie tintiet nösttenninen 98 een vårterminen 99-; tiden inte riktigt räcker till och även den nya styrelsen
En nei dei om man sitniie iaggainen aiia sma vaniagssaitei tycks få finna sig i den av kommunen fastslagna
tanke, iag_ men em atet sitniie sammanfattas med ett om klockslagshysterin. Således gör Motet åter ett besök på

blir det Jamtamot. Att Jarntarnot är något man lever som, I-'Ycksallghelens Ö där “den Stål' Stilla-
när man är Br ÖH, var kanske lite av en överraskning för
mig nam-ag eftetttatitie Bi. Tomas --Raiiyn pei.son_ efter ett Under foreningskvallen hade Jarntamot åter sett till att sitta
ars titiandsvisteise_ men iag ångrat inte idag att iag gav för sig själva för att slippa anpassa temat till några andra
mig in i nagot som tog sa myeitet titi_ Att under ett föreningars viljor. Att .larntamot skulle ha ett tema över

händelserikt år vara erdrdrande i den anrika snrdenr- een huvud tasat- förutom tipwttra- var knappast att vänta aan
nemi,ygdsföte_ningen jamtamet itiavei sin ttintit i svett att det skulle råda enighet om ett eventuellt_nytt tema var

och omtentor men skänker också tillfredsställelse och en förstås för mycket att begära av °" “Y Bl OH- Tlpsexm
nei dei giada minnen_ Att sammanfatta aiet titan att kanna förkastades dock och ett nytt tema lanserades till allas
att tiet sem gaiiiats bett eeitsa ai vatt att bei.atta_ ai fet mig förvåning. Detta gjorde dessutom så ston intryck på Brrza
en nmöiiignet men även en Öi_i_iti-öniita i _|-i- maste naiia sig att skaparlusten accelererade med sin kulmen i att Br ÖH.
inom vissa iaman som fortfarande tror att det gamla temat gäller, får ett

telefonsamtal på fönniddagen före föreningskvällen som
Vet-itsamiietsatet inietities sem sig bör meti teeeemettag_ förklarar att det är kulturrevolution och att kvällens tema är
ningat- nen eftet-fóijande Reeeemiddag tiiisantmans med var "Folkreptlblilten Jämtland". Kaoset är ett faktum!

absoluta favoritdamförening Härja-Jämt. En inledning som
rdn såväl reeear earn Jarniar den Harja-Jannakeri arnaken. ”Jamtamot styrs inte av allmänt
Det stora evenemanget var naturligtvis anangerandet av ° --

höstens första 04-gask, Sarnarret. Samarret, som i år bytt ut accepterad eslanenng och overens
de omdiskuterade älgama som marknadsföring till fömiån kømmelser-
för ett betydligt mer stilrent par, är ett samarrangemang
med damföreningen Häija-Jämt. Planeringen av Samarret Men med fem timmar till godo fanns det tid till anpassning
hade som vanligt startat redan före sommaren och den här av rekvisitan. Samtidigt insåg jag att .lamtamot styrs inte
gången var det bandgnippen som utmärkte sig mest och av allmänt accepterad planering och överenskommelser
förvandlade gasken till en mindre musikfestival med inte utan av den sammanlagda summan av var .lamts vilja och
mindre än fyra band fördelade på tre scener. rätt att göra som han vill. oavsett titel. En nyttig insikt för

en nyvald Br ÖH. Folkrepublikentemat genomfördes i stor
99 " 27 skala och övriga föreningar bjöds på triumfmarsch och
Kaoset ar ettfaktum 'I nyskrivna sånger som bland annat Röda luvan. Det bör

dock påpekas att de revolterande brödema fick snart smaka
Det stora dragplåstret var naturligtvis The Soundtrack of pa sin egen meaieia Br Ö]-1 haae metjejsr en amaj val,-ijaade

Ûllf l-lV°S allfdfda *W den alllld llldl lysande Ebbdl- UC nackskott och avrättningar i den för oönskad substans

llllllädade Slyfelsema l -lamlam°l°°ll l“läf.l3'-läml fdflsallß avsedda metallrännan gjort sig av med de största
På den åfel llmall lllslaglla lllllell- °°ll höll Slå yldf Udel' orosmolnen och kunde åter styra kvällens händelseförlopp.
sittningen för att sedan arbeta så att svetten lackade
llllSammaS mßd Clt alllal myCkCI l'6CCaI'. NallOl'lCl'l Undgf tgnningns fófsta landskap [0gS en par duskar av

f)'lld°$ Sllablll med Paflysuâlla Sllldßlllef Ocll SP°ll8°ll det totala antalet stolar upp av Brr som kommit för att stödja
S°"l "l-llldSPål'Cll" bjöd besökama På lämnade llle all Önska Br Michael "Margarin" Blom i dennes kandidatur till
- E" l)'°l<ad Esk Val ell faklllm °°ll lldlål På mdfgdllell nationens andre kurator. Till Brrzs stora glädje valde
kunde trötta man glada Jamtar och Härja-Jämtsknr ses landskapet Br ßinnr nu 2Q nen en Jarnr nade årerragir plate
vandra hem med vetskapen om att det dröjer ett helt år till på Q_expen_ Viss; imon-ande kunde dock höras från Bi- Fe

nästa sång Samarret sår av stapeln- Då ska vi göra ett på den efterföljande sexan då Jannanrei narnrngwie bjöd
minst lika bra jobb. men först behövs lite sömn. a||a på snapS_
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HELGAMÄssMOT
l oktober ägde det sedvanliga besöket på professor
Zetterströms grav mm och efter ljuständning och tyst minut
återvände den lilla .lamtamotdelegationen till nationen och
Helgamässmot i teatem. Teatem som sannolikt varit tillhåll
för spökenas årliga demoleringsparty och fick det foma
Östberlin att i jämförelse glänsa som gräddhyllan på
Frösön.

Dagen efter höstfesten bjöd Jamtamot på tillfälle att vila
sina trötta balfötter och samtidigt prata igenom gårdagens
händelser över en kall pilsner och en bit god mat på
.Iamtorvar. Kvällen till ära hade menyn utvidgats med den
exotiska rätten Jamtnachos, det vill säga pölsa på renlé
och tunnbröd. en given succé bland besökare och
personal!

Även det andra landskapet för terminen bjöd på en
kandidat från Jamtarnot. Den här gången var det Br Pedro
Forsström som kandiderade till KC. Efter förrättat val hördes
Br Fo åter knorra medan Brrza glatt konstaterade att det

.IULMÛT
Tenninens höjdpunkt. Julmotet blev även det här året
välbesökt. Samfundet Julbordets Vänner hade åter lagt ned
hela sin själ i arbetet med att iordningställa ett komplett

terminen efter Br Tjärnbaek skulle sitta ytterligare en .lamt -lulbmd °°h Brf var aut anna' än _Svånmgad° au låta sig
på KC-rummet med nationens största nyckelknippa.

lnnan Brr styrde färden hemåt för att ra jul gästade
Jamtamot Härja-.Iämts julpyssel och bjöd på ett marvelöst
luciatåg med lucia bärandes en strålande krona. model
järnsmide. Även en liten glöggkammarkväll hans med där
Br Forsström skulle bevisa att han minsann hade län sig
av Br Stj ETC hur man blandar en riktig Jamtamotglögg.
Att glöggen var blandad tvivlar nog ingen Br på eftersom
det stod saftglögg på etiketten. men ingen lär riktigt veta
hur den var blandad? lnte ens Br Forsström. En sak är
dock klar och det är att Br Stj ETC hade knappast klagat på
den desincerande egenskapen hos glöggen.
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smaka. Under inmundigandet av julbordet beslutades att
Jamtamot ska bli aktieägare och då inte i vilket
småhandlarföretag som helst utan i Svensk Tobak. Detta
för att lättare kunna hindra beslut om att sluta tillverka för
Motverksamheten viktiga snussorter samt att öppna för
ett Mot på företagets årsstämma. Senare var det dags att
utrustade med facklor och glögg besöka Gunillaklockan
för att höra Jamtamotkörens absolut bästa framträdande
med sånger som ".IamraIand" och “Dåne liksom åskan.
Bröder" i välstämd Jamtkanon. Medan Brr smakar på
glöggen förklarar årets brandtalare att storsvensken har
givit upp. Efter ytterligare glögg känner sig Brr redo att
göra åtenåg till nationen bara för att nna att tomten inte
ännu har givit några julklappar till kommunen och att
klockslagshysterin fortfarande gäller. Brr ser därför ingen
annan utväg än att åter besöka sin kära ö för att nna... ---I I I I I - o-

Vårtenninens begivenheter började med Storsjöodjurets
fridlysande i slutet av januari. Festen hålls varje år med
JH-länsförening och HJ för att ra fridlysandet av vårt
omtyckta odjur. Festlighetema gästades denna gång av
representanter från Jämtlands nation i Umeå samt av
studenter från Luleå. Det ryktas dessutom att vissa av
deltagama sett Storsjöodjuret under kvällen.
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ÄRTVÄLLINGAMOT
Vånenninens första Mot utgjordes av Ärtvällingamot och

bjöd förståeligt nog på ärtvälling. pannkakor och punsch.

Efter en lyckad pannkaksambering, som fick branden i Br Q 'chfæl Blom' Denna h's_m"_e"s smrsm
Sundsvall att likna lågan från ett värmeljus. tog Motet en fadasasl_"rf"'0"' 'arvadf "a""I'g""s_ ""a_""
lite oväntad riktning. i alla fall för Br Festin. Motet beslutade

nämligen att styrelsen borde utvidgas med en post och
efter löfte om Kebabmot fann Br Festin sig vald till Gillevärd
secundus.

Temat på årets Frihetsgask var Vilda Västem något som

naturligtvis krävde viss modiering för att fredsälskande

.lamtamot skulle känna sig riktigt bekväma. Utrustade med

skägg, svan hatt och bibeln i högsta hugg gav sig Brrza in
bland indianer. salonger och kopojkar för att sprida lugn
och uppmana till sedligt leverne. Särskilt riktades
ansträngningama mot kaffeunderhållningen som var av

PRISMOT
som var förlagt till

-delen gick av stapeln i

av mars och
av hederspris-
Mikael Rahm.

Rahm som utnämnts

hederspristagare på
av sitt engagemang i

jamtländska teatern
bland annat teater-
Sjånådrotten samt

sitt enträgna arbete i

från den så kallade
Hederspriset i

en förminskad kopia
Storsjöodjurssaxen.

av K-G Lindblad i
togs med stor glädje

av Rahm.

Efter ett framförande bestående bland annat av Firiln valdes

Rahm också in som Br. (Br Dahlin "glömmer" att nämna
att han även försökte dela ut Jamtamots "kulturpris ” till

l

extraordinaire och en kommitté bestående av inte mindre
än tre Go em tillsattesföratt assistera Br Go. Reds. anm. )

Då kvällen bjöd på Upsalas första 5-tillstånd någonsin
inrättades en tf. kammare i K-tvåan där Brr kunde fortsätta
sitt nachspiel. något som var mycket välkommet. Långt in
på natten kunde man hitta Brr svansa omkring på nationen
för att med järnna intervall återkomma till tf. kammam för att

fortfarande hitta Br Stj Halvar och Br H utkämpa en kamp
om vem som kan mässa längst. En kamp som gav Br Rahm
oändliga uppslag till monologer i framtida pjäser.
Monologer som borde förbrylla den mest inbitne
dialektsforskaren då han här bör kunna nna spår av den

klassisk sm konsonantlösa hövdingvarianten av svegsmålet. 
--.~..._-..-
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Lördagen den l7 april
firade vårt kära Härja-.lämt

35-års jubileum i gamla
salen och .lamtamot var
förstås med i allra högsta
grad. Med marvelösa
gåvor (inkluderande det
trasiga(.') kylskåp som HJ
önskat(!) sig. Reds anm)
och ett bejublat sång-
framförande firade vi vårt
Härja-Jämt som bara
riktiga .Iamtar kan göra.
Ingenstans i lokalen
kunde man se en nöjdare
sittningsgäst än en Jamt
och det är inte alls svårt
att förstå eftersom alla
.lamtar hade var sin ljuvlig
Härja-Jäintska till bordet.
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VALMÛT
Även den här styrelsen måste få sina efterträdare och i
gammal god framforhållningsanda inom Jamtamot skulle
detta ske redan i april. Efter Valmotet kunde jag dra en
lättnadens suck över att en nyvald kompetent styrelse stod
redo att åtaga sig uppgiften att leda Jamtamot mot sitt
åttiofemte år och en bra bit till och själv skulle jag mest
delta lite lagom i arbetet från min nya post som hövding.

HEIMMOT
För att stilla Motabstinensen hos Brrza under sommaren,
och samtidigt passa på att få en liten glimt av all den
skönhet och kultur som finns i hembygden hölls även i år
ett Heimmot. Heimmotet ägde nrm i mitten av juli och målet
var Offerdal.(Inte att förglömma är att det, dagen innan
Heimmotet, utgick en större delegationfrån Brr Styrelsen
till Svenstavikstrakten naturligtvis enkom för att
beskåda den nya vägskylten. Otroligt nog visade det sig
att HJ råkade ha Sommaroppsittje i grannbyn varför Brr

Så blev detalValborg( fär tredje år: i rad aå10|fd"ad° fick bland annat lektioner i tunnbrödsbakning,
amtamotg oppdls 0,0” ampagfeg oppens c tagam' krocketspel samt sill och nubbe. Reds. anm.) Efter den

Brr Styrelsen ck åter igen arbeta for att den stora massan
ska kunna roa sig på bästa sätt. Det var det dock värt när
man ñck en gul T-shirt med tryck och glada tillrop från en
ofantlig dusk muntra studenter som dansade och trivdes.

SOMMARMOT
En solig dag i mitten av maj var det dags för Sommannot på

Norreda torp. Brr utrustade sig med alla tänkbara
fömödenheter och gav sig iväg medelst automobil för att

sedvanliga samlingen på Wargentinskolans parkering i Stan
ck Brr ilasta veteranbussen och påbörja resan mot Offer-
dal. Första anhalten var Hissmofors och den pågående

Allan Edvall-veckan. Br Hederspris-
tagaren Rahm framförde här
Edvallsånger inför de i solen sittande
Brr och den från Br Tjärnbacks nakna
fötter avståndstagande övrig publik.
Resan gick vidare medan det strålande
vädret alltjämt höll i sig. Efter ett kortare
stopp vid Offerdals kyrka och ett besök
vid Lapp-Nils grav förtärdes frasvåfor
med myhlta till stor belåtenhet för
närvarande Brr. Offerdalsbygden
visade sina allra bästa sidor för Brrca
när veteranbussen sakta men säkert
tog dem fram genom det gamla
jordbrukslandskapet ständigt guidade
av Br Stj Graff. Att vår reseledare skulle
ha någon som helst förankring i denna
harmoniska sköna miljö var för en på
sjuttiotalet uppväxt ÖH som mig själv
helt oförståligt. Wångens trav och

galoppskola var dagens sista anhalt innan det bar av till
Ede föreningshus där förhandlingar och logi kunde
erbjudas Brr.

”...và'cktes av en historia om hur man
påbörja det efterlängtade två dagarsmotet, alla utom stenar gfisar i Sverige-”
presidiet som skulle invänta en med bil utrustad Br Stj. En
lång väntan följdes av en kort biltur som i sin tur följdes av
mera väntan under tiden som en hyrbil rekvirerades för att
påbörja bogsering.

”En lång väntanföljdes av en kort biltur... ”
Efter många om och men var presidiet på väg för att
undsätta de Mottörstande Brr och på vägen till Norreda
stannade de till för att hedra Vajan och A-laget med ett
besök på deras gemensamma tillställning. Ett besök som
gjorde så ston intryck att delar av A-laget övervägde att
istället gå med i Jamtamot och därför senare bestämde sig
för att nattvandra genom skogen för att kunna göra slag i
saken och få vara med på Mot. Gästema togs vänligt om
hand men lotsades snabbt tillbaka av rådiga Brr. När Br ÖH
och Br Skr äntligen nådde Mot platsen klubbades Motet
snabbt igång och den efterlängtade granskningen
genomfördes. Ytterligare aktiviteter som bland annat
maratonbastu och bad kunde genomföras nu när Br ÖH
och Br Skr var på plats för att leda skaran.

JAMTLANDS TIDNING 1/2000

När en viss tid förutit och reseledaren transformerats till
tf. gillevärd genom att självmant utfodrat Brrza med i hans
ögon passande grismat kunde viss tvivlan om Br Stj
härkomst skönjas även i andra Brrzs ögon. Inte minst i Br
Tibrands som i den tidiga morgonen väcktes av en historia
om hur man stenar grisar i Sverige. När Brr på söndagsefter-
middagen åter befann sig i Sta'n efter avslutat Heimmot
hade även hällristningarna och älgklansbyn i Glösa
beskådats. Till begivenhetema skall också läggas ett otal
av Brr utpekade platser och personligheter. med tillhörande
historier, som delgavs Brr under resan allt eftersom de
passerades. Med andra ord ett Heimmot med alla dess
nödvändigheter hade genomförts och Brr kunde lugna njuta
av de resterande sommarveckoma.
Visst känns det lite vemodigt att lämna ifrån sig ÖH-klubban
och ÖH-bandet men samtidigt är jag övertygad om att
Jamtamot är i goda händer och kommer kvarstå som
nationens äldsta och kraftfullaste förening. Om inte annat
får väl Br H styra upp det hela från Kammar'n!
Vishet kommer med åldem. Br ÖH em Peter Dahlin
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Tema ßfas
Det var ett intressant och omfattande kommittéarbete som låg bakom utgåvan

V/fr (S//' /70 Üscarsson y/'ät/er råilpl 1' r/en Å'/am/.sÅ'a Än//11/'nzy//an:

av .lamtamots sångbok 1983. Mitt intresse
stannade kvar efter utgivningen och jag har sedan med viss framgång sökt att nna rätt på författare till de visor som vi
inte hittade upphovsman till, till exempel "Manje va e litta taus”. Andra visor hade traderare i stället för författare, som
till exempel ”E litta vis om jamtn”. Resultaten har tidigare publicerats i några av IT:s nummer. (Observera att sångboken
i nätversionen är uppdaterad med dessa nya uppgifter.)

För flera år sedan berättade Br Gurutar Hellström, lärare och numera rektor i Hallen, att Peran Blos var författad av Gunnar
Westrin' från Flata, numera bosatt långt uppe i norr. Jag skrev ned det på en lapp, som sedan blev liggande, tills i somras
då Br Stj Nils ”PM” Sjölanderkom på visit. Det blev då tal om det här med anledning av att BrTage levin i Wargentinskolans
jubileumsskriftz återgett Peran Blos, men med helt annan författare, Sune Amesson. Det hör till saken att i .lamtamots
sångbok står Br Hans Fladvad som traderare. Br Stj PM lovade att xa e-postadressen till Westrin och när jag hade fått
den, skickade jag ett mæ-il till en något överraskad Westrin. Han svarade att han varit med om att utveckla visan, men att
det var en, annan atabo som förmodligen var idégivaren. Här följer utdrag
version. Den avviker en hel del från sångbokens text:

PERAN BLUES? Sá är den Peran Blues som jag brukarframföra

ur Westrins mæ-il, med visan enligt hans

den, och det har jag gjort överallt där
festligheter har förekommit. Till och med i ett indianläger i Alaska, pd en pub i Nya

Mte went oppar lannan. Zeeland nun mm mm. I min vänkrets går snacket alltid att när Gunnar tar upp Peran
_\-'eah. yeah, Blues, dd har hanfått sig ettjäm. Sd det kan bli. Föratt nu inte säga pd mínajämtländska
Mæ leit oss ein stam: skeresor!
yeah. yeah. Historien om Peran Blues minns jag inte riktigt. bara fragment. Jag har varit med och
Mæ pråm häri jola, plitat på ovanstående text. Vi hade en kille i realskoleldassen som hette Bertil Olofsson
yeah, yeah. från Strand. Jag tror att det var hans brorsa, Göran, som vargrunden till sången, men att
Ma- hitte någer pera, vi tillsammans plitade pd den.
yeah, yeah Jag minns faktiskt att vi en gång sjöng den på bussen till Äspnäs, antagligen 1962 eller
Oh, Oh. Oh, Oh. 63. Göran måste ha gått i klassen före. den som bl a Hasse Ollander; Kjell Höglund' mfl
Peran blues, . gick i.

Oh, Oh. Oh. Oh, -
Peran blues.

Konfronterad med Tages uppgift ställde sig Westrin frågande. Sune Amesson var ett för
Mæ gick in häri köke. honom okänt namn. På en direkt fråga till Tage, svarade han per ma:-il, att inte han heller vet
yeah, yeah. vem det är.

Ma' leit oss ein kastrull,
yeah, yeah .Iag kan i skrivande stund inte presentera något slutdokument i frågan om upphovsmannen
Ma- koke någa pera. till Peran Blos, även om det lutar mot Flata. Och lika bra är det, för det sitter säkert jamtar
yeah. yeah. med mer infomiation än mig som läser detta och gärna vill delge läsama vad de vet. Jag ser
Oh, Oh, Oh. Oh, fram emot att spörsmålet är löst till nästa utgåva av .lamtamots sångbok.
peran blues,

Oh. Oh, Oh. Oh. Upphovsmannens text kan ha traderats i två riktningar. Den ena till gymnasiet på Flata. den
peran blues. andra till Wargentinsskolan i Stan, och sedan blivit bearbetad av flera. Det kan vara

förklaringen till olikheten mellan Sångbokens och Westrins version. Jag tycker att Westrins
Ma- went oppar lannan. version ändå verkar mest genuin, både språkligt och innehållsmässigt.
yeah. yeah,
Ma* leit oss ein stam:
yeah, yeah.
Mæ pråtu häri jola, Folniílterz
veah yeah, 'Gunnar Westrin bor numera i Råneå och är kanske mest känd som skeentusiast med ett
men Ma- hirte inger per stort antal skeböcker utgivna (till exempel "Harrmorgon"), och har egen skespalt i ÖP.
Oh. Oh, Oh, Oh. ”Från Potifar till intemet, 100 år med Wargentinskolan", Östersund l997 (s.46)
Peran blues. 3Förf anm: pråtu = påta, gräva. Ord pröte = karva, påta nns i hammerdalslistan, i övriga
Oh, Oh. Oh. Oh listor används ordet kæra.
peran blues. 'Kjell Höglund är allas vår kände trubadur.
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Inbetalningskommentarer
Iamtenhar. angående förra numret
”...en synnerlig aktningför andras eganderätt, och utifå, om
ens något landskap i Sverige torde egendom vara så säker Tl“3a" ÉVSÉ' ^“d°S anikd- R°s'°“ är fö'
för andras tillgrepp, torde stölder vara så sällsynta som i ;$lï]:':¿f:rm";:k°mmmd°'
Jemtland, hvarest, då de någon gång förövats, de merendels
äro begågna affrämmande personer; som från andra orter En ma,-veiösg nummer med joumaiissk
ínvandral 0Ch kringstryka landet." glans vida överstigande gängse storsvensk

Pehr Rissler, Jarntlands förste provincialläkare. Sk““dalP'°“- M°“ Va' äf Ü°'i"°PP??
/Br Per-.lohaii Ahlzén

i :

”Han ärfullständigt obunden av auktoritetstro och ser gärna Ibland lyser Jamisijärnan även över
att han ordnar saken själv.” exiljämlf- ibladjäml--~

isnLunan01m,små1änning,övef1äi<misia'n193060. /Bf^<1°fS F°fSS="

yåïgiïgïïtïedåmnmmaz lntressant artikel om. Indelningsverket.
gt ra. Wsst går de och granskar och tar sig Hälsa br Amrcas Sjödm dena,

enfunderare innan man blirgodtagen men har man en gång /Br Ambjöm sandier
fått känna på deras något karga trofasthet, blir man varm i (RvdS Mm-' Ffmföff 00/1 3' Siödi Yfkf
hl-änatj för upplysningen om att Br Stj Nymans ar-

tikel var omtyckt)
”Ni kan ju inte röra Jamtpuben, det är ju nationens
näst äldsta traditionella utåtriktade arrangemangl” Tidígß Vf Värd mins! del dubbla. man

”Alla traditioner är inte bra, titta bara på apartheid." d°" föffafllga S""SP'°P“ga"da“ ' Smel-
Anna Håkansson, dåvarande 2Q gt: mdläkm

"pM å Ch lä d' j ”Jag måste be Br st-i Halvar Avstår l st öl på Yran fór att kunna läsa 'n, g 0 gg tg .. .
korgenlss fn sllqndsamf nada "ed 1 hän huskut bra tidninga.

N aml _!egraVeYf /Bl'. ." Bjöm Paulsson

Br Stl P G OI-man får nog Br St] PM fån sm tur nog.
Fylligt nummer! .lamtlands bästa tidskrift
och litterära magasin!

”Ja är den siste Neanderthalaren, »- /BY SU 50 OSCNSSOH3 Vi måste rå om

jag har mer här på mig än alla er varandra i ',amm"'0t°” Betalar mest för “upploppet i Sveg” Gav
andra tlllsammans' Br Stj PM chockeral' perspektiv på det jag håller på med. Tack!
Br Fredrik Johansson i ett ogonblick sommarmoæt /Br Johnny stammamäs
av klaisyn.

.Ia - skicke eir! (Men meir ta bildan...)
E-post citat: /ßrmais Wikström

”Broder
En Stasirapportör har noterat att din adress Studentvägen ERF' “Éf'l'gh°'°f' °“ “sökt a"'ä“"'"3' me"

. -- . . . låt OH-KIÖ Ik älla f' k_. .. inte n oma sv ut or myc et.26.56 ar maktuell. Ar rapportoren i sin tur felmfonnerad och varrórdessa underliga citationstecken?

eller bvf du På "Y äfm? /Brsrj siefan Halvarsson
Br Stasi”

Likt en kallkällas sobra vara är tiängseln på

”Jag råkar vara iAustralienför tillfället men är tillbaka efter /l:";ma"=':;l};"l:1dÖ" H““'a!
jul. Stazirapportören verkar vara övemitisk i mina ögon då r 'kat
man inte skall kunna y landet ett par månader utan att snygg variant på hamssan fundera, Själv

lämna in en adressändríng. på att skaffa liknande diton.
Manne /Br Örjan Festin

Min nya adress är:
Sultångoma måste ha inverkat menligt på

Manne Sundin mina mentala funktioner.
På resande fot /Ville Sjögren
Australien” (ursäkt efter bidragspåminnelse)
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.gmàznenas Ãauaffaa/meJ/°å'm/ÄunJen
|oNrÄRARßETET ATT RÄDDA Min far berättade att år l9l8 var det Detta möte resulterade i att han

jämthunden för eftervärlden en exteriörutställning för hundar i skaffade mig en jämthundstik. Vi skall

Strid sin Ostersund. Hunden Spring var en stor komma ihåg att på denna tid var det

' vacker mörk hund och nu skulle den glest med hunduppfödare i detta län.

börja" reda" 1937 På Strömsunds' ställas ut. Tyvärr var han för stor och Vidare var det ont om goda täckhundar

utställningen. Som uppfödare och hade “dubbla skarklör". Det blev inget att tillgå. Sommaren l94l var jag i

Senare som áomare harjag följt rasens pris varpå min far skojade meddomaren militärtjänst vid finska gränsen, där jag
och sade att han trodde att de ovanligt träffade en Storåbrännauppfödare av

stora skarklören skulle ge pris. Från jämthundar. Hjalmar Bergershag. och

Tmge" hade Vår kära Jämthmd ej denna tävling kan vi notera följande: senare lärde jag känna alla duktiga

utveckling över en 50-års åeriod.

a 4

funnits idag om inte de envisa redandavarbegreppetlämthund icke uppfödare där uppe. En för rasen

J-amtama Sm¿¿tSå¿appen_ En av dess självklart. till exempel stor gråhund, senare tongivande i jämthundsklub-
norrlandsspets. gråhund och ben var Helge Jonsson. Storåbränna.

fanbärare var författaren och
jamthund.

konstnären Aksel Lindström. Frösön. 7)i--1--Amstuönsmlén Inom kennelkretsar talar man
1vld1979 om det 'Jamtländska undret”

Han återkom från Kanada efter några Är man uppväxt med en jämthund så Ett febrilt arbete i det tysta pågick, där

år och upptäckte då att jämthunden gällerdet att vårda detta kulturarv och svenska spetshundsklubben var
höll på att dö ut. Han skrev insändare. vidareutveckla vår trogne vän och arbetsledare. Målsättningen var att få

bland annat i Dagens Nyheter, som tjänare. Jag fick min första jämthund svenska kennelklubben att göra en

ckkennelsverige attdraefterandan. vid6-7årsålder.DenkomfrånLunäset inventering av vårt material av

Allmogen slöt upp på Aksels upprop i Hede socken av en känd uppfödare järnthundar.

och denna räddningsaktion har gått och välsåomtalad älgjägare).lKlövsjö
till historien. lnom kennelkretsar talar avlivades vid den tiden. omkring 1925. Först 1943 blev det en stor mönstring
man om det "Jamtländska undret". den sista avelstiken av jämthundstyp i Östersund. Kennelklubbens repre-

tyvärr. Först i mitten av 30-talet sentantvaröverste Burén som gjorde

Traditionen i mitt hem var levande. inköptes en tik från Stugun av Kristen följande uttalande "an jämthunden
berättarkonsten flödade av våra Olsson. var en bastard". Det var en olidlig
faders jaktupplevelser med den “store spänning i luften bland jämthunds-

gråhunden" som fanns på varje gård. År l939 i febnrari månad träffade jag fanatikerna den dagen. Helt klart
Vi vet att för 150 år sedan var denna för första gången Aksel Lindström i tändes nu brandfacklan för den

hund en viktig inkomstkälla. Man Storlien. Jag var på skolungdomens fortsatta striden för att få jämthunden

födde upp unghundar för päls- sportlovsvecka. erkänd som egen ras.

skinnens skull. en hundskinnspäls
kostade stora pengar att köpa. En

forbonde behövde en riktig päls på

sina handelsresor och vi hittar
fortfarande många pälsar fullt
brukbara. Själv äger jag en l35 år

gammal hundskinnspäls från
Hammerdal i gott skick. Dagens
forbönder gör en gammeldags
handelsresa varje vinter från Klövsjö
till Röros. Det berättas att på l86()-talet
var det mycket besvärligt då tjuvligor
härjade i forböndernas spår. En
forbonde från Klövsjö tog in på en

gästgivaregård i Hälsingland. Han
hade med sig sin stora fräna hund. som

han band fast vid släden för att vakta
lasset. Tur för forbonden som
vaknade på natten av hundens skall
och tjuvarna fick återvända med
oförrättat ärende.
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striden mg sin egemga början vid När jämthundsklubben bildades den

Strömsundsutställningen 1937. Det rs mars r952 regs rraga" upp °m
var då man hade delat in grå- och rrrbrrdnrng av egna domare rrrr
jämthumien efter en visst jämthundsstandarden.Endadomaren
Sm|.lekSmÖnS¿e|._ mass A var i__länet var då Axel Lindgren från

gråhundar och liknande exemplar, Osrersurra' Arne Br°mee' B' O'
klass B varjämthundar av den större 'ra“5S°"° Errk Moraeus °err
mstypen och ana dömdes i öppen undertecknad blev de nya domama,
klass_ godkända av kennelklubben. Den

tidskrift som vi gav ut var mycket

Till Östersund och Jämtlands tidning enkel °eh S°rrr a"SVarrg__a sar' rerrk
kom vid 40-talets början en skribent ArVrdsS°rr~ Harry Aggebaek °eh Jag-

söderifrån vid namn B. O. Jansson, ,, O . .-

l nutiden har även frågan ställts om
domarna följer rasens standard i sin
bedömning. Jag citerar dänned B. O.
Jansson och E. Mareus uttalande från
år 1965. Unga domare har en viss
benägenhet att haka opp sig på
smådetaljer för att hitta fel (gäller alla
raser). Mina egna iakttagelser från
Östersundsutställningama bekräftar
detta påstående. Vidare efter
jämthundens avelsarbete under 50 år
ims fortfarande ovannämnda fel kvar.

alla i_>.°,~.=...1.mff...i. honomma far enJamthund se ut
gången 1942 och även senare på .hans

semestrar i Klovsjo. Han larde sig en
hel del av jämthundsuppfödarna om
denna ras stora värde och denna Ursrarrnragama °errlakrPr°Ve" ökade
kämpe blev Ü" Stor hjälp i pmpaganda_ snabbt och därmed blev jämthunden

arbetet. Senare blev han en känd pamyekerkerrrrderrpepararargrruna-
jämthundsdomare. Ytterligare kända den ar rfrag Sprrdd över rrera
kennelexpenel. ställde upp för skandinavien. Men man skall inte
jämmmas kamp för att räema denna glömma att jämthundsstriden
hundras, bland dem var Bjöm von rerrrarande br°s5ar °P_P °err da r

Rosen och Karl Lehausen. Under Srurer av 50°rarer °err r b°rJa" av 60'
denna tid pågick i Jamtland en rarerSkreVSderr"arrgaSpar""errar°eh
inventering för att få ett bevis på att var Sa rrana rrrsarrdare Nagra exempel

bör nämnas:denna hundras verkligen existerade.

“Dessvärre dömdes
oftast Jamthunden
av domare från
södra sverige...”

Detta ledde till att jämthunden hösten
1946 erkändes som egen ras, en stor
seger för jämtama. Hösten 1947 hölls
den första jämthundsutställningen i
Östersund. Domare var Axel Lindgren
som för dagen dömde de 87 hundarna.
Det var en skön blandning av alla l. Alltför många spindelapor finns
rrmlrrga ryperav Varrerarrde bakgrund' bland jämthundarna (ett domarut-
Så här efteråt kan man reektera över "yen
dåtidens domarbeslut. Lindgren hade
sin uppfattning. Dettatledde till att en 2_ Mamiomveln som man varnade för
del blodslinjer forsvann från (Som senare har beSannatS)_

avelsarbetet med jämthunden.

3. Färgsättningen med olika tolkningar
Dä"“°a Va' ““'a'“P°' fö' bland aomarnaapecieiitbiand
jämtliundsaveln i modem tid taget och SÖr|andS¿omare)_

uppfödare spirade upp som svampar

ur jorden' Dessvärre dömdes °rra5r 4. Dåtidens tikmaterial var behäftade
jämthunden av domare från södra meddåligabakkänemehöverbyggda
sverige som fortfarande gjorde

lämrörerser med grarrurrderr' Derra 5. Från dessa tidningsartiklar läser vi
ledde till att de hade svårt att följa --får en jämthund se ut hur fan som
jämthundsstandarden. helSt?.._
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Tikama var fortfarande överbyggda
med dåliga låmiuskler och dänned
hasvinklingen. Den gula
färgsättningen enligt standarden
försvinner mer och mer och den kritvita
färgen dominerar. Följstorleken (ej for
låriga kroppar) är for avvikande för att
kunna ge en kompakt bild med god
muskelansättning. Bra tassar och
rörelser ska ni lägga märke till när ni
besöker en jämthundsring nästa gång.
Du ställer ut din tik för att få en
exteriörbedömning som underlag för
att hitta en täckhund som passar. Välj
då inte en pamingshund med samma
fel som tiken vilket allt för ofta sker.
Avelsrådet bör skärpa sig när det
gäller täckliundsrekommendationer.
På senare tid har vissa defekter inom
jämthunden uppstått, som epilepsi och
dysplasi. Den senare varnade vi
domare for redan på ett tidigt stadium.
En av anledningama i detta fall var
favoriseringen av vissa täckhundar.
Om han hade lyssnat på våra farhågor
hade man sluppit dagens
avelsproblem.

Någon har sagt att svensken är en
dålig uppfödare kontra nländaren.
Svensken ser för mycket till pengarna,
finländaren ser ett bra bruksdjur.
Jämthundar födda i Finland var för en
tid sedan bättre än i Sverige. Varför?

Red:s anm: Wd Heimmotet 97påstod
sig ettertal Brrjust ha läst en artikel
i SvD som gjorde gällande att man
genom DNA-analys lyckats spåra
alla hundar. utom Jämthunden (I),
tillbaka till “urhunden“ som alla
hundraser. stammar från. Det nns
nog all anledning att återvända till
detta ämne i kommande nummer.
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GotvsL1P ocH s1'RÄNGsLAK1'ANNo 1 994
R ST: HP BERÄHAR oM HUR HAN "su|>ADE GoLv" Han hade nämligen nyss sett busschauffören köra skoter

medelst Yamaha sport-skoter i en fjällstuga i Pa Üallet- mer “tanltatl“ an Sltetefnl VN-t» Sa Jag nlyeltet
häpen. Chauffóren hade råkat se fel i sitt schema och troddeGräftåvallen samt satte nytt personligt rekord i han varledigq varför han “gjorde kvänuen dygn fönidigt!

strängslakt på Värdshuset Helags i Ljungdalen- Istället ck en ledig chaufför från Rätan rycka in och täcka
upp för sin fórsumlige kollega, så till slut kom en (betydligt

AV Bl' HaS'Peter Buflna mindre) buss i alla fall och hämtade upp de frusna
passagerama i "Ausan“. När vi, rejält försenade, anlände

Invald till "Ljongda|'n" fick vi betalt (!) av busschauffören
motsvarande vad resan skulle kosta. Vanligtvis är det ju

B"-Jag kan föfsta _°nl följande latef °tf°llgt~ men det hal al tvärtom, men det var väl bussbolagets sätt att kompensera
falttlsltt en Salt" lll5t°l'la- oss för att vi hade fått vänta.
I påskhelgen 1994. som då låg kring månadsskiftet mars-
april, var jag i Gräftåvallen i de fagra Oviksällen för att Va] framme na He|agS kom Chock nummer wa; |N(;EN
spela på restaurangen å däfverende fiälleleblieemel- sÅNGANLÄGGNiNGsss Jag påtalade detta synnafiigan
(l”lJalPl NU bÖl'Jal'Jag lata Sem Bl' Stl Halvafll lugubra faktum för Janne Olsson. som såg mycket skamsen
Pa Sltaftefadagens ltVall 5Pelatle Jag med Staffan ut. Han hade delegerat till sin bror Bjöm att "ta tag i PA-
"Ålnadensn 0l0fSS°n från MY"'ll<en- Han Pfata blel' biten". men detta hade brorsan naturligtvis helt glömt bon.
Jalnslta a- enkannefllgen (Åll- Vllltet Underbart Oftlll Det var alltså inget medvetet aprilskämt (dagens datum
"MYfVlltJen'lnaUle"l Dagen tlal'Pa- langffetlagen- Slttlllelag var faktiskt den första april !) utan ren försumlighet. Igen!
spela

schu"
Janne

Pa Vafdannset Helags l l-Jnngtlalen ("l-J0ngllal'n- Sånganläggningen befann sig i en by två mil bort. och
l Pa llefleadalaltal- lag nade lnatat med ltfögafen ägaren "Kenneth" och hans kompisar var förvisso redan
ÛlSS°n Oell fatt lefte att en Pfllna Sanganlaggnlng på Helags, men de hade druckit stora mängder öl och

ev märket Peavey- lillhöfig någe" "Kenneth" i byn- Skulle brännvin. så ingen av dam kande köra bin Typiskt. ingen
HIQIC å CPPIIPI1 _____ ___ L _ _|_ L _11 ___ ______ _: _ .S J |___- _||___ ___-_-fi' _|_ _. _.. --stå på hamta

-lag tlelt Sltlllts tlll Åsarna med "Rllle Pl'°nlllle"- allas Rleltaltl “ljudburkama". Det var bara att bita i det sura äpplet och
Svedjesten. son till Börje på Bergs kommun. När jag ck se köra man
"Rille Promilles“ ÖP-kon blev jag glad. Det har nämligen

atlfessenï "Gfönllllse Olnlna ltl°5lten l M)'fVlltenl" Den kvällen lärde jag mig den sanna innebörden av att
KloeltfentlT)'Va"alllll5et°"lnlalatltlag~ köra "opluggat". Puben på Helags är en ekande
Vi var ett tiotal som väntade på bussen till Ljungdalen. berongkanare med aknsnk som ennarkeringsnrm godkänt
Och väntade. Och väntade. Och väntade ännu mera. När för 150 nerS_ Der var ju nask|°v_ så många turister var på

en °ell en l'lalV tllnlne hade gatt Utan llagen bllss l Slkte plats för att åka skidor och snöbräda med mera 284 (!)
förstodjag att det var något som inte stämde. Jag gick ini Skranande --okrnnnar" rrangne sig in på
första
Janne

basta lllls °°ll lånade teleftmen- långfredagskvällen. Nästan dubbelt fler än tillåtet!
0l55°n Pa Helags Sltfattatle Oell Sa att han lnyeltet Ni kan förstå att det inte är lätt att överrösta en sådan hop

väl förstod att det inte kommit någon buss. man ekkrronrsk förstärkning
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Jag fick helt enkelt veva "väderkvamsgitarr" som Pete Townshend i The ..
Who och gallskrika på maxvolym i fyra timmar! Ändå var det nog bara de ValborgsmasSonatt
som stod närmast som hörde rnig, för det var väldigt surrigt i lokalen. Jag Dikt skriven av Br Carl Nemius “micr-

ck amanda am om magsufq som man lan sig 'mderelva än Nfxandsköæn sin studietid, invald l93}, avliden l998
och även egna, mer pnnirtiva metoder: ”Spänn arsle' å ta i från tårna!"
Strängarna gick av stup i ett, sträng av, sträng på, sträng av, sträng på... D'kt°" Sand "H Jammmo' av
När kvällen var slut var även rösten det. Inte mindre än 40 ( !) strängar (sex bafbafa. tillika HJ=S|<0fa- Katia Och
hela satser plus fyra extra) gick av (och byttes ut!) den kvällen. Det innebar Sofia Neme|iuS_
ett nytt personligt rekord, som faktiskt fortfarande står sig. Jag gick nog
kraftigt back ekonomiskt på det "giget". Strängar är dyra.

Under tiden hade den ”gåettlendske såerken å kriukmakam" Göran NU gif* ChamPag"°k°f|\'°“ med C" Små"-

RÜJBÜOHL N08! känd föf"Di Smal ““daf.lå°"di" °°h "S“abbkÖiP$ka$$åf$kC"" Nu stjälpte ett litet bord med en skräll.
anlänt till Gräftåvallen. Det blev ett kärt återseende. (Jag lärde nämligen Kvävda Skmm Skanande Skmm
känna Göran i början av 70-talet när han bodde i Uppsala och hade hand
om visklubben 'Tre Byttor" på Kungsgatan l7, nära brandstationen och Oppna och d°lda hddsers mm'
"Klosettpalatset", numera Hotell Linné. Där kunde man möta Comelis, Lak 0Ch fas- klang av ílla.
Fred Åkerström, Bengt Säridh (som nyligen sålt sin "snusfabrique" för tio musik och dan_e@r_

miljoner!), Owe Thömqvist, trubaduren och skrothandlaren Bjöm en Orgiemas vnda Va|bOrgSmäSS0mm_
Johansson från Kiruna, Claes Janson och Good Moming Blues med era.
'riii den med ulf Lrrrrdeii var dar 1972, iarrgr irrrierr har biivir känd med Va' “ *gaf "" °**'“'i“2“"Se'-
skivan "Vargrnåne" och boken "Jack".) Göran säger själv på sitt gotländska OC!! Amf" *PCW OSS Sklflnde WW"-
tungomål: "Jag jär nåog den iende sum har kriukmakeri me follstendie
rättiheitar! Å follstendie rättiheitar betöydar rättiheit att stendit vare foll !" Därute dansa nymfer och bachanter
(Hrn. Göran lever verkligen själv upp till den devisen.)

kring vårkvällens brasa.

Vi skulle bo i krögaren Hasse Lindbergs stuga högt upp i en mycket brant DC Slöa Ulföf OC!! UPPfÖf bfmef-
backe. På något vis, fråga mig inte hur, lyckades vi ta oss upp till stugan och nymfema _ep@|a endaq fam
fotledes. Plötsligtfick jag en mycket sjuk idé: "Fan, är det inte idag dom ty min i skrika klingar en Skmm
ska komma och slipa parkettgolvet åt Hasse? Jo, det är det ju! Om vi skulle
ta och hjälpa dom litel" Sagt och gjort. Jag skottade upp en ramp av snö in Jag ar S3 "dande "ng ' "au"
på "brua" och Hjalmar öppnade dörren. Klockan var nu vid pass sex på
morgonen. Med förenade krafter reser vi upp en lätt och vinglig Yamaha Pan och Echo äro ga|na_
sportskoter, jag sätter mig på och varvar upp den till max! VRRROOOM, yra av vår och lysmaq
VRRROOOM låter det, och jag kör rakt in i stugan och landar på
parkengdiveri u i<LAßooMi i<LAßooMi sirererr srudeer den river upp °'d“'““ f“'““-
stora repor i det som en gång var ett parkettgolv! Strax innan väggen får lalf 00!! Sågma lylna-
jag äntligen stopp på den. Puh! Stackars hundama Dolly och Rullan håller När maj§0|en öppnar förvånar sin öga_
väl på att få "hjärtsnursp" där dom ligger i sin korg, när det silverfárgade mms endast glöd under askan kwm
vrålande Yamaha-monstret klampar in och väcker dem ur deras
skönhets...nåja. ..sömn!Dessutom stinker det av skoterbränsle och stugan och Slmlama mumen ' dagge" mg loga'
blir fun av avgaser. inte direid miijdvaniigr, dm man sager sa. Aiimeg. inte göktywn ropar och Echo ser MH
bara hundarna vaknar. Hasse också. Han kommer yrvaken ut i morgonrock Jag är din mor och Pan är din far
och gnuggar sig förundrat i ögonen. En skoter inomhus!'?! Vad drack jag
egentligen igår? Så kommer han på: han drack ju ingenting, för han jobbade
ju! Han är ju chefpå stället, för tusan! “Jaså, golvslipen har kommit nu?”, Hemm V' Vandra fm" bal °°h Wkal'
flinar han. "Ja, vi är tidig, vi!", säger jag och alla gapskrattar. Hasse bara Vi-*Sf få nl klandfa ml" Vâfpckofl-

Skakaf På huwdet °°h Sår °°h lägger Siß igen- ncalningafiçq- Wcks han ty majvinden äktar och luften är sval.
Men han verkar road av ”aprilskämtet" ändå! Med förenade krafter

bär vi sedan ut skotem och går och lägger oss i varsin tältsäng. Vid pass
klockan tolv kommer ordinarie golvslipare och fixar till golvet så det blir iE"hg' Answæles ar giikiyian "une" av
perfekt en kärleksförbindelse mellan bergnymfen

Echo och herdegudeii Pan. Omitologen
Jag hade väl aldrig nånsin vågat göra vad jag gjorde om jag inte hade_vet_at Sigfrid Dumngo Skriver: .Tin Täby i

att de professionella golvsliparna skulle komma. Fyllan gjorde väl sitt till
också, men jag ångrar absolut ingenting! Non, je ne regrette rien!, som
Edith "sparven" Piaf sjunger. Ja, Brr, sådana märkliga ting kan faktiskt Omkfiš föfl "lill-°flaJ'U>“!"°f1llämd
hända en vanlig påskhelg i Jaintland och Herjeådalen! Ein jamt gär som daium_ ;

han vill, sisån er'e bäre!

södra Uppland plägar göktytan komma

JAMTLAND, JAM1'r_ANi>.rAM'rÅ STÄNDUT ni BfC*"' N°“Z°'“'~*

JAMTLANDS TIDNING l/2000 41



Att uppmärksamma utan att uppvakta
Br Stj Stefan ”Halvar” Halvarss0n.s' 50-årsa'ag

R STI HALVAR HAR |=uNNrrs I aRoDE|tNAs KoLLEKr|vA Då Motbeslut saknades i frågan och kommitté för sakens

medvetande så länge som någon kan n.nnnnS_ genomförande aldrig valdes gick förberedelsemaistå. Inte
__ __ __ förrän å sommaren rea erade nå on (undertecknad) och

Många blev Saken forvånade nar de home an på Sonfmarmotet beslutšdes. eftergatt Br Stj Halvar lämnat
BT SU HalVaf Skulle fylla 5Û af da en 75'af5dag Vefkal Motet. att kostnadema för en stycken hänvisningsskylt
troligare. samt för en kultunnirmesforklaringsskylt skulle ombesörjas

medelst insamling och eventuellt resterande belopp skulle
Bl' Tlas ”ETC” NÜSSOII betalas av Jamtamot. Så snart jag nåddes av detta besked

Invald 1988
startade anskaffningsprocessen. ty det var bara tre veckor
innan Br Stj Halvars födelsedag.

Nåväl, Br Stj Halvarhade undanbett sig all uppvaktning ”Denna ide' diskuterades i det
på denna högtidsdag. såväl muntligen till ett antal Brr. som .

skriftligen bland annat i ett protokoll fört vid ett fördolda”
styrelsemöte för kolonilottsföreningen i Husbyborg. (Samt

J)

videra tillfällen även via e-post till valda delar av Brr Fdm Üngdd .la8__- under falsld namn- Vagflcfkel dch ck
_gty,t,1se,t_ R¿,ds_a,,m_) Huntvtda en annons av typ "A" hora reglema gallande uppsattande av slik skylt. Skulle

uppvaktning på min 50-årsdag undanbedes vänligt men skylla" Sïa Vid större väg krävdes beslut av någon slags

bestämt" någonsin hamnade i ÖP eller LT är okänt för mig. mY“dlgh°ï» men Sldd 5kY|ïe" längs enskild Vaê fackla det
med markägarens tillåtelse. De hade även vänligheten att

som alla vet ät Bt Stj Httjvat en man men Stet integritet een meddela var hänvisningsskylten kunde inhandlas. Sålunda

sn var nu mans bekymrade hur vi skuue kunna man denna ringde jag Br Stj Halvars Syster Irrrß S°m är delägare i

uppvaktad. En medalj eller ett lotteri förknippat med hans kdmaldades aa Skffabflkal l Huddinge Sdm fdfsakfades

namn var ju ej längre möjligt utan det måste till något nytt, °m ad skylla" inte skulle stå nära allmän väg och efter

helst någon typ av förkunnelse som gick ut till hela diverse föfhandlande fdfmaddes de göra skylla" fafdlg
mänskligheten och inte enbart till Brr i Jamtamot. inom de dagar-

”Egentligen hade Br Stj Halvar
inte ett dy med saken att göra...”

Storsvenska myndigheter har ju som bekant hittat på många

dumheter genom tidema, men faktiskt har även en och
annan god idé kommit till. Närmare bestämt hänvisnings-
skyltar utmed våra vägar som anger platser av ston
kulturhistoriskt värde men även skyddandet av vissa
speciellt viktiga och intressanta byggnader genom att
kulturminnesförklara dessa. Att tydligt markera Br Stj
Halvars boning och kulturminnesförklara byggnaden
skulle ju vara en god och altruistisk gärning i så motto att
platsen skulle bli känd för många och huset skulle skyddas

för all framtid.

Denna idé diskuterades i det fördolda. det vill säga utom
hörhåll för Br Stj Halvars lyssnaröron, och vann Brrzs gehör.

Jubilaren själv skulle nog inte ha något att invända. Ingen
av skyltama var ju att betrakta som gåva och uppvaktning
var det ju heller inte frågan om. utan snarare ett sätt för
Jamtamot att sprida kunskap om, samt skydda en byggnad
som anses ha stort kulturhistoriskt värde.

Egentligen hade Br Stj Halvar inte ett dyft med saken att

göra, förutom att han ck ytterligare erkännande för sina

insatser inom Jamtamot.
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Nästa problem var att få upp skylten innan Br Stj Halvars
50-årsdag. Br Stefan "Ausan” Eriksson, tillika ÖH emeritus
ansågs bo strategiskt nära Svenstavik och han inhandlade
ett par stolpar på vägverket och satte sig ned för att invänta
skylten som skulle skickas till hans hemadress i Åsama.
Detta dröjde och Br "Ausan" började ana oråd. Det visade
sig efter vissa efterforskningar att skylten skickats till fel
destination! Nu var goda råd dyra och tiden knapp. Efter
storartad eftersöksinsats från Br Eriksson anlände skylten
till slut till Åsama och en het fredageftermiddag lastades
skylten med stolpar och verktyg in i Br “Ausans" Ford
och han begav sig nornit. På gårdsplan var det tomt och
Br Eriksson började systematiskt och med mycken möda
spetta stolphål i den stenbemängda marken invid avtags-
vägen till Br Stj Halvars boning.
Plötsligt dök det upp en kvinna och frågade den svettige
Br vad han egentligen höll på med. När hon såg skylten
och Br Eriksson kunde identiera kvinnan som lrene var
lugnet återställt och arbetet kunde slutföras. l den ljumma
och ljusa sommarkvällen tog Br Eriksson en mental Handöl
och nynnade Jamtlandssången. På denna plats lyste nu
en stor och vacker skylt försedd med en sevärdhetskringla
förkunnande för de ovetande och kunskapstörstande att
på denna plats låg minsann "Br Stj Halvars bamdomshem".
Nöjd med att för en gångs skull ha utfört något yettigt och

.u G .f r '

Självfallet skulle det vara en handgraverad skylt med
.Iamtamots sigill på en glänsande skylt med en lämplig
formulering på Jamska. Br Stj Oscarsson utformade i
samarbete med undertecknad en drapa som var lagom lång jag tror näppeligen det skulle bekymra honom. Kanske även
för att rymmas på en lagom stor skylt.

Det stora problemet återstod dock. Handgravörer växer
inte på träd nuförtiden. Faktiskt finns det bara ett dussin
personer i landet som behärskar denna konst.

JAMTLANDS TIDNING 1/2000

Br Tomas "Rally" Persson hade tidigare lokaliserat en av
dessa. guldsmeden lngvar Nilsson på Vaksalagatan i

Upsala. som på ett förtjänstfullt sätt gjort en replik av
Jamtamots sigill utifrån Br Rallys sigillförsedda Gålbeins-
kallelse. lngvar var på semester i sin sommarstuga i
Roslagen men kunde via en blixtinsats förstärka sin
semesterkassa och levererade skylten dagen före
Heimmotet. Skylten är i mässing och ovanför .lamtamots
sigill lyder texten: "Hen vaks Storjamten Stefan "Halvar"
Halvarsson opp. Huse våne kultumtinnesförklare ta Student
och heimbygdsföreningen .Iamtamot i Uppsala i juli I999."
Skylten visades upp för Brr på Heimmotet och befanns
hålla måttet och uppsattes av undertecknad i närvaro av
system lrene invid ytterdörren några dagar senare. den
21/7. Uppdraget var slutfört och .Iamtland hade fått
ytterligare en sevärdhet tydligt och klan utmärkt. för att
underlätta för kunskapstörstande skaror som vill veta mer
om Jamtamot dess Brr.

_, n v
ögonvittnesskildring av lrene tog juristen inom Br Stj
Halvar överhanden initialt. Han uttryckte visst bekymmer
över vad myndigheter och ömse folk skulle tycka. men i

takt med att fler och er personer stannade för att inspektera
hänvisningsskylten och att det började cirkulera olika
versioner på byn om vad "Stj" betydde. fylldes Br Stj
Halvar med tillförsikt och till slut satt han mest och "mös
bakom skägget" när skylten kom på tal.
Hunivida Br Stj Halvar numera måste tillfråga Motet om
lov innan reparationer och dylikt utförs på det kultur-
minnesförklarade huset är inte i klarlagt i denna stund men

du. Bäste Br. som läser detta kan komma ifråga för liknande
skyltar om du också lägger ned kraft och möda på vår
förening.

Ma Råkes Br Stj Tomas Nilsson
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SILVERGRUVAN PÅ OLDFJÄLLET
Br Markus Heed berättar här om upptäckten av silverfyndighetema
påoOldfjället i Offerdal och turerna kring densamma.

iuïr vu: Err notor 1630-TAL DA tm |ouNGs1'RovANDE

same vars namn inte är känt gjorde en smått fan-

tastisk upptäkt. silverfyndigheten på Oldfjället i

Offerdals socken var ett faktum. Upptäckten i sig må vara

intressant och ovanlig men det är turema kring denna gruva

som är ännu mera rafande och spännande.

Av Br Markus Heed
Invald 1998

På nyåret l652 iordningställdes den skrivelse till
bergskollegiet som skulle betyda att kronobefallnings-
mannen Peder Eriksson Niure skulle få de privilegier som
krävdes för att påbörja bearbetningen av silverfyndigheten.
Kollegiet biföll detta den 28 januari och Niure erhöll i och
med detta sex års frihet från statliga avgifter till kronan
som Niure annars vore skyldig att betala. Möjlighet till
förlängning av frihetsperioden kunde Niure erhålla om man
kunde ana fortsatt “it med verkets fongång".

Kristoffersson menade att det överhuvudtaget inte fanns
så mycket bly som Niure lovat leverera i hela berget.

Niure blev anmodad att resa ner till stockholm för att stäl-
las till svars inför sina överordnade. N iure. vilken ck kalla
fötter. infann sig dock aldrig i stockholm. han rymde till
Norge där han kom att sysselsätta sig med... nystartade
bergsverk. Jamtland hade dock inte sett Niure för sista
gången men första kapitlet i historien om silvergruvan var
dock till ända.

En uppmärksammad och besvärlig resa genom Offerdals
nejder med gruvan som mål genomfördes. Det var fyra
participanter inal les men endast en kom att göra sig besvä-
ret att ta sig till gruvan. Mannen som hamnade vid gruvan
var bergmästaren Sven Fagg.

Fagg genomförde en undersökning av gruvan som dock
hämmades av bråte och vatten.Fagg som i sin egenskap
av bergmästare kunde dock göra bedömningen att gruvan

Niure anhöll också om att få arrendera skattein-
komstema av socknama Offerdal. Lit. Hallen.
Undersåker. Alsen. Rödön och Hammerdal.
Kollegiet skickade denna anhållan till räkninge-
kammaren med rekommendation för ett bifallande.
Förmånema för Niure slutade inte med detta då
han också ck skattefrihet för sina gårdar i Marby
socken och sina arbetare vid silvergruvan frikallade
vid eventuella utskrivningar.

Vad gäller silvret från gruvan så skulle det levere-
ras till det kungliga myntverket för att myntas en-
ligt rådande bestämmelser för privata verk. Blyet
skulle alltid först erbjudas till kronan för inköp
men vid eventuellt nekande från kronans sida så

ägde bruksägaren rätten att själv sälja blyet till
valfri intressent.

På sommaren samma år kom brytningen av silvret
på Oldfjället igång. Allt var dock inte frid och fröjd.
bara ett halvår efter starten så började problemen
hopa sig. Niure hade investerat åtskilligt i bland
annat diverse byggnader kring brytningsplatsen
och Niures ekonomiska tillgångar var å det
närmsta uttömda. Niure lovade att snarast leve-
rera en ansenlig mängd bly till kronan som han
enligt egen utsago hade liggandes i ett förråd vid
brytningsplatsen. Kronofogden i Jamtland. Jacob
Kristoffersson undersökte dock förhållandena på
plats och kunde meddela att Niure var okapabel
att infria sitt löfte och som dänned farit med osan-
ning.
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inte skulle vara lönsam. Gruvan kom därmed att ligga öde i förvaltartjänsten eftersom Sparrman ansågs synnerligen
ett över ett halvt sekel men likt övergivna gruvor lockade lämplig för uppgiften. Sparrman blev företagsledare för
den till spekulationer. l7 l 7 framkom önskningar att gruv- bolaget och l737 utfärdade bergskollegiet privilegium för
driften måste fortsätta och detta under ansvaret av en intressentema att få driva gruvan. Bland de rättigheter,
"mäktig societet“. En undersökning av malmen i gruvan friheter och immuniteter som beviljades kan det nämnas
kom till stånda och man fann att malmen förvisso innehöll att intressentema bland annat fick 30 års avgiftsfrihet till
silver men att den var betydligt rikare på bly.Som passus kronan och K. Mzt för bmket av gruvan.
kan nämnas att Fagg ska ha berättat om Niure för arkiatem
Urban Hjärne i resesällskapet och att Niure skulle ha åter- Kommande år startade arbetet och det var till en början
kommit till .Iamtland redan I673 efter det att hans brott cirka 20 män som var stationerade vid gruvan. Sparrrnan
(tydligen) var preskriberade. Han lär ha hämtat sex lass torde dock ha fått huvudbry när det visade sig att
tämingsmalm vid gruvan och smält dettai Erik Henrikssons malmstrecken inte gick på djupet. Arbetet tvingades upp-
blästerugn i Tångeråsen. höra och framtiden såg mycket dyster ut. Hopplösheten

som infanns sig blev dock inte långvarig. Burman kom
På 1730-talet anmälde kapten Erik Lundman tillsammans med det glädjande beskedet att bymän från Handöl
med norska intressenter intresse för att återuppta gruv- (Handöl!)funnit att den norra sluttningen av Sansahögama
driften på Oldfjället. Bergskollegiet svarade nekande efter- (få kilometer från byn) torde vara rik på kopparrnalm.
som man inte ville tillåta utländskt intresse. En allmän
kunggörelse gjordei stället gällande att man erbjöd lands- Verksamheten fortsatte och man såg ljusare tider framför
män att söka lycka i gruvan. Frånvaron av spekulanter gav sig. Upptäcktema av de så kallade Åreskutegnivoma väs-
Lundman chansen till slut men intresset hade då svalnat ter om Huså och Fröågniva öster om Åre skyndade också
eftersom korrespondensen med de norska intressentema på den livliga bergsverksrörelsen som nu fått sin allvarliga
hade avstannat. I stället kom ett sammanträde i den kung- början. Det var en förändringens tid i Jamtland. de tysta
liga huvudstaden stockholm att få en avgörande betydelse skogarna var fulla av liv och rörelse efter hyttomas upp-
av gnrvans drift. Det var en samling affärsmän som råd- komst och Storsjön trakerades av segeljakter med koppar-
gjorde ”om det arbete de tänka sig fóretaga vid Allder tackori lasten. Vad själva silvergnrvan på Oldfjälletanbe-
blygruva, belägen i Jämtland och Offerdals socken..." langar så kom denna att ödeläggas i och med upptäckten
Bakom drivandet av gruvans återupprättande var att malmen ej gick på djupet.

Spekulationerna började
Det var en jbrandrmgens nd 1 Jamtland, de återigen spridas Och med Ii-

tysta skogarna varfulla av liv och rörelse efter f~§fgff,°É§:f'f§3å9'f§Å§'§,°::f

dangru anödelade å '-hyttornas uppkomst och Storsjon trakerades av mfdshövdin esnsi :;_
. . 8segeljakter med koppartackor 1 lasten. ” na, Mimi von Töme, in-

tresse att få anlägga en prov-
regementsskrivaren vid Jämtlands regemente. Johan hytta på Storbackens område vid Överoldån för att smälta
Sundell men den som mest kom att förknippas med gruvan blymalm dels från gruvan i Olden och dels från Storbacks-
var affärsmannen Erik Spamnan. området. Privilegium utfärdades men von Töme kom att
Bolaget som bildades bestod till en början av 8 andelar sälja inmutningsrätten till den svensk-norske general-
som i insats kostade l50 daler koppannynt. Man enades konsuln i Hamburg. Emil von Stahl som med sina intres-
också att ”om igenom Guds välsignelse och någon senter skapade Oldens bergverkskompani. Bolaget gjorde
intressents tillhjälp något annat malmstreck skulle sig yppa. betydande undersökningar av gnivan och sprängningar
som till ett verks anläggande tjänligt kunde vara, så åligger genomfördes för att få undan vatten och dels för att un-
det honom att sådant hela intressentskapet tillkännagiva dersöka nya tecken på malm. Men så en dag så skall de
och dem andelar däruti erbjuda och så laga, att allt under tyska arbetama (en betydande andel av arbetama var tys-
ett verk och intressentskap må förbliva". Man ansåg att kar) hastigt ha lämnat gmvan för att resa tillbaka till sitt
det skulle vara av stor betydelse dessutom inlemma pro- hemland. Det gör gällande att uppbrottet ska ha berott på
sten i Offerdal, Abraham Abrahamsson Burman som delä- att krig hotade Tyskland.
gare. Trds nog ändrades strukturen i bolaget till 16 andelar.

Detta abrupta uppbrytande kom att innebära slutet för den
Nästa steg blev att sända iväg Sparrman tillsammans med cirka 370 år gamla fyndigheten i gruvan vid Överoldsjön
en annan av affarsmännen, Nils Schönborg, för att under- och vad undertecknad har förstått så har den inte lockat
söka gruvans och malmstreckens beskaffenhet samt göra några nya allvarligare lycksökare sedan uppbrottet. Å an-
sig underrättade humvida "segelfart står att erhålla utfóre dra sidan så har vi ju sett att gruvan under tidigare avbrott
Ragundaälven till saltsjön". skapat spekulationer och därmed intresse. så vem vet.

På inrådan från Sundell uppmanades intressentema att
söka privilegium om att få inrätta fri nederlagsplats på or- Historien om silvergnrvan på Oldfjället har hämtats från
ten. Sundell menade vidare att Sparrman skulle ta på sig "En bok om Qerdal, " utgiven på Heimbygdas forlag l957.
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Jfär 'a-fam/s 'ufzfeumss exI / P
/f1*amf'o'r/ ufo/yam/amo/.s /°uÄ1°/eumÅa12Äe//

N Av ALLA DE oAvoR som VAR KARA svsrtarzröruznruo

överöste oss med var ett bejublat spex. Det skrevs

av Härja-Jämts Bnrnkulla Ulrika Berg och Vice-

Versa Sara Nordstöm, med assistans av Allt-i-allon Hanna

Styrman. Spexet spelades sedan upp av delar ur HJ :s

styrelse å banketten. Här följer nu det omarbetade manuset.

Av llärja-Jämts Brunkulla Ulrika Berg

I Rätan, långt in i den jämtländska skogen, bodde en gång
för ganska länge sedan en bonde och hemmansägare vid
namn Tibrand. Åre: är rsss. Tibrand har just är-vi sin fars
gård och skog, och försörjer sig och sin dotter Stina på
jordbruk. Det kommer sällan folk på besök, men just den
dagen då vår historia tar sin början sitter en frn herre i
köket och ser malplacerad ut. Han bär hatt och rock som en
stadsbo. Detta irriterar Tibrand något och imponerar desto
mer på Stina. Tibrands irritation kom dock snart att vara
som bortblåst. då det visade sig att det i mannens innercka
gömde sig en brännvinsaska av ovanliga proportioner.
Mannen i köket blir snart smått berusad. Tibrand är mycket
berusad, och Stina är ännu mer lättimponerad än annars.Att
bjuda en främling på sprit är inget man gör utan avsikter.
Även denne man har en avsikt, och den visar sig strax
innan Tibrand når det postverbala stadiet och kollapsar.

“...Skönsviks AB, ett mycket
hederligt och generöstföretag... ”
-Min herre, inleder han. Du har en stor skog. W på
Skönsviks AB, ett mycket hederligt och generöst före-
tag, vill gäma köpa den av dig. Skriv nu bara på här
så ska vi se till att du får vad den är värd.
-Åhà, sa Tibrand (för övrigt det sista han sa den kvällen)
fattade pennan. kryssade och kollapsade.
Så kom det sig alltså att Tibrand från Rätan sålde sin skog
för mindre än en halv dubbeldusk, och sov djupt medan
främlingen, Jon hette han, passade på att förföra Stina i
hennes lilla rum längst bort åt väster i gården. När han vak-
nade framåt förmiddagen. insåg han att hans skog var såld
och att hans dotter förlorat all sin heder och blivit föremål
för skämt och nidvisor.
En Jamt tar inte vad som helst, och Tibrand bestämde sig
snart för att söka upp Jon för att beröva honom hälsan.
Sagt och gjort. Tibrand tog tåget från Sta'n ner till sundsvall.
Eftersom sundsvall var, och alltjämt en oansenlig, för
att inte säga obetydlig liten stad, tog det inte lång tid att
hitta Jon. Nu visade Tibrand sitt riktiga, modiga och
handligskraftiga, jag. Han gav Jon en rallarsving. lät honom
resa sig, gav honom en till, hjälpte honom resa sig, sparkade
honom på smalbenet, puttade omkull honom och lät honom
ligga.
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-Ge mig tillbaka min skog och upprätta min dotters ära!
tjöt Tibrand. Hur det senare skulle gå till hade han inte
riktigt klart för sig. men det var ändock viktigt för honom.
Jon hade lite svårt att tala. men gjorde ändå klart för Tibrand
att han visst inte tänkte ge honom tillbaka någon skog,
och att Stina själv hade bett om det.
-Hon tjöt som en liten gris. ropade han. Och gick upp i
brygga gjorde hon också.

”Eftersom sundsvall var; och
alltjämt är, en oansenlig, för att
inte säga obetydlig liten stad... ”
Det blev för mycket för Tibrand. Han höjde sin yxa för att
göra slut på den arme Jon, som för övrigt talat sanning
angående Stina. måttade och svingade. Yxan träffade Jon
i huvudet med en smäll, men studsade mot hans hårda
träskalle och föll i backen. Gatan var belagd med sten och
när yxan slog i marken slog det gnistor vida omkring.
Det är kanske bekant att sundsvall på den här tiden var en

och även att trä brinner bra. Snart stod det närmaste
huset i brand, och därpå nästa, och nästa och nästa...
Ur husen rusade sundsvallsbor i hundratal, vilt skränande
och viftande med armama. Det kan ju tyckas naturligt att
dessa människor skulle försöka släcka den eldsvåda som
uppstått. men sådan var. och är alltjämt, sund-svallingens
natur, att han inte tänker logiskt, utan i första hand söker
en syndabock.
Tibrand jagades genom staden. Vart han än ydde kom en
ny hop människor, och historien om Tibrand skulle mycket
väl kunnat sluta här, om det inte varit för det märkliga som
nu inträffade. Fram genom folkmassan stonnade en vit
springare, riden av en ståtlig matt med kungakrona på huv-
udet, mantel och en mycket moderiktig mustasch.
Det var ingen mindre än Thailands kung Chulalongkom
som, helt inkognito, var på kortvisit i sverige. Han hade
hört att det skulle vara ett bra ställe att semestra på, och
ville kontrollera saken innan han släpade hit hela hovet
med fruar och allt. Kung Chulalongkom hade alltså upp-
märksammat upploppet och den stackars Tibrand och
bestämt sig för att rädda honom undan lynchningsdöden.
Han räckte Tibrand handen och tillsammans red de ut ur
staden.

”sundsvall på den här tiden
CO OI Ivar en trastad... ...tra brinnerbra.

Kanske tror ni nu att Tibrand återvände till Rätan och
kungen till sitt, men så är inte fallet. I Rätan skulle man leta
efter honom, det förstod Tibrand. och iställetbestämde han
sig för att bege sig till Utanede, där han hade släktingar.
Kungen, som hade några dagar över, följde med honom dit
för att få uppleva lite av den svenska landsbygden.

.JAMTLANDS TIDNING 1/2000



De båda trivdes i varandras sällskap och allt skulle varit
frid och fröjd om det inte varit för klimatet. Det blev natt

och kungen började att frysa. Han darrade och skakade så

till den grad att Tibrand fntktade för hans liv och hälsa.

-Fryserdu så ska dufå mitt täcke, tyckte Tibrand, som var
mer van vid k lan och nom den handlin en räddade

Kalendaiium
hm--W-Siiï. ' g° “ Heimmot 15-16juli

”_Ion, som inte undkommit Samling å Wargentinskolans parkering klockan
TibI°(lIldS Sldg hell llltlll Skada, 10:00, kliv in i veteranbussen och du befinner

har börjat klä sig i kvinnokläder
och tvångsföryttats tillAlnön. ”
Åretär 1897. Tibrand haryttat tillbaka till Rätan. Stina har
gift sig rikt. Jon, som inte undkommit Tibrands slag helt
utan skada, har börjat klä sig i kvinnokläder och
tvångsföryttats till Alnön. Chulalongkom har fått en

officiell inbjudan från Oscar ll att komma på besök till
Sverige. Denna gång kommer han inte så enkelt som vid
förra tillfället, utan har med sig hela sitt följe. Kungen
mottogs ståtligt i huvudstaden av kung Oscar Il själv. och
där var det också tänkt att han skulle stanna under hela sin
visit. Chulalongkom hade dock andra planer, och hela följet
begav sig snan iväg mot Utanede och den gamla vännen

Tibrand.

” förbundit ett sår på hans
bästa ridelefant. ”
Det tar tid att flytta ett så ston följe, och när de nådde

Bispgården var Tibrand redan

När alla gått till sängs utom kungen och Tibrand började
kungen berätta om sin svåra resa tillbaka till Thailand. Han
hade fått med sig Tibrands täcke och detta hade på märkliga
sätt räddat honom mer än en gång. Det hade skyddat honom
från kylan, gömt honom från banditer, täppt till en läcka i

skrovet på kungens båt och förbundit ett sår på hans bästa

ridelefant. När han nått Thailand var det så nött och slitet
att det inte gick att rädda, men kungen hade ändå fäst sig
vid det. Nu plockade han ur sin väska fram ett annat

tygstycke, mönstrat likadant som Tibrands gamla täcke,
och överräckte det högtidligt.
-.lag har alltid tyckt att Thailands agga är lite trist,
förklarade han, så nu harjag bestämt migföratt låta göra
en ny, och den ska se ut just som ditt gamla täcke.

”...gav vi i Härja-Jämt dem

som gåva till föreningen som
aldrig slänger någonting... ”
Så kom det sig alltså. att den oansenliga hemmansägaren
Tibrand från Rätan. på sin vind stuvade undan den yxa
som stanat branden i sundsvall tillsammans med det första
exemplaret av Thailands nya agga. På samma vind hittades

dessa mer än hundra år senare och hamnade i händema på

Härja-Jämt.
För att de aldng ska glömmas bort eller försvinna gav vi t

Härja-Jämt dem som gåva till föreningen som aldtig slänger

någonting. Jamtamot. på deras 85-årsjubileum.
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dig raskt på väg mot Storhaugen, Häggenås
socken, Östersunds kommun. Det kommer bland
annat att innehålla besök i ett av Jamtlands högst
belägna utsiktstom, den sista avrättningsplatsen
i länet, någon kraftstation, en och annan kalkugn
och andra saker som bara .lamtar förmår
uppskatta.

Samarret30:e sep
Rekordgasken (omsättningsrekord, publikrekord,
barrekord, antal bandrekord med mera med
mera...) kommer naturligtvis även i år att äga rum.
Då de tre senaste Samarren är de tre största
någonsin, kan man föreställa sig vad som väntardetta

år! Anmäl dig omedelbart till sittningen och få en

Söderkvist och en Häija-Jämtska till bordet på

Nationens största föreningsgask.

Ockupationsmot
lördagen den 7 okt

Lokalen är Kl & K2, receptionsmysterier å

Kammar'n 17.00, förhandlingarna börjar 18 dk.

Helgamässmot
fredagen den 3 nov

Lokalen är Gamla salen och tiden är 18 dk.

Julmot
fredagen den 1 dec

Lokalen är Gamla salen, heitvasskask vid 17 dk,
förhandlingarna startar 18 dk.
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KLEN

...att IQ emerita Anna IHIC

tordes trycka .lamtamots bidrag till
landsmannahälsningen utan att
först få en förklaring på vad en dusk
betydde.

...att Br ÖH em Peter Dahlin låter sig om sittande Öl-l i present på sitt 35års
felciteras, dessutom i den något jubileum.
tunnare kollegan NV.

...att det ännu inte finns något ...attlamtlandsfanan ckvajaftånna-
Jamtsnus! tionens tak i en hel vecka efter

...att INGEN av de tidigare ...att Lantbntkets aärstidning utsett .

Redaktörema levererat något bidrag den 570 år gamla Stortåll 'n i Semlan

-Att IQ em Peter Bergh (skvader)
ännu inte levererat den “riktigt bra” (En ÖH-krönika ingår i Öl-l-sysslan.)
tamburin han utlovat bland annat då ...att Jämtland/Härjedalens älghund- ' Att vara -lamt innebär att man har rätt att
han gästade Mot 1990 och i artikeln klubbs representant segrade vid 1999 nyttja epitetet sur. däremot inte snål.
“Tamburingåva allt näm1re..." i JT nr års SM för älghundar. Segraren erhöll Snål är ett Ord Oeh beteende S0n1 hör
1/1993 där det står: “Ni ska få en 88 poäng, medan hunden från Väster- vissa sörlänningsgrupperingar till.
riktigt bra tamburin av er förste norrlands älghundklubb fick 4l GR OM!R
kurator emeritus... poäng. Klasskillnad således.
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ARTUT

För en tid sedan anklagades Iamtamot
av Kinesiska myndigheter för att
förespråka subversiv verksamhet. Det
må vara hur det vill med den saken, men

| en sak är säker, vi bedriver i alla fall
subventionerande verksamhet.
Om man ser på Brr inbetalningar. drar av

I ponokostnaden och ser hur mycket som
blir kvar till tryckkostnader och
påminnelsebrev, sticker några ytterst

...att HJ uppskattade att få en sång I

Samarret innan kuratelet upptäckte I
den och tog ned den.

till JT-jubileumsartikeln, trots löften. till "Sveriges .Iätteträd". Med sina re- lnvändningen att man betalar så myeket
diga 412 centimeter i omkrets pekar man tycker tidningen är värd. faller d0ek
den ett kraftfullt finger åt de plattare än en Hardda-vinyl, dels
sundsvallska träpatronema. eftersom dessa Brr i praktiken faktiskt

| vill ha betalt för att läsa tidningen.
> och dels för att ingen av dessa Brr
t lämnat in något bidrag för att (i deras

ögon) höja läsvärdheten.
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Under Suptallen
noen om SENASTE NDER Jus||.EuMsBANKE'rri:N ou. I EGEN FÄLLA Glokos DEN| I Biflgarlafennetll ställde | I befann sig en viss BrSancho Fföre detta Styrelsebr som på
Jannalnot upp med en lag iett sådant upprymt tillstånd sedvanligt manér även han

beglaende av tre Sly,-elgebn-, alla med att han, liksom han gjorde efter att Brr kandiderade till posten som Gv med
föl-flute; på mye-ke; noga poster inom Styrelsen gått den stora barrundan, parollen: “Mindre jamsk skitmat, fram
fofenlngen_ lat oss kalla dem for ville dansa på halvnaken på bordet å för ett kebabmot”. Hans minne var
Knatte, Fnatte oen 'l'jane_ All; bogjade Kammar'n, i hopp om att ickoma än uppenbarligen kortare än hans
bra, mgl-l vallningsgfuppen hadg lnlg en Skllli SIOPP8 pllgl' h3llS häSlSV8IlS, han had hC]I giöml DOI1

1-älgnatmedden stylelgebnlalogslgalla kalsonger. (Med risk for att krossa den bordlagda diskussionen i början
nonoln for sval-te-Penel-, som nade vissa av Br Sanchosillusioner,kanJT av Motet. frågan om att instifta en
andra planet Han Ving gg gm dal Val' aVSlÖja all dßl Val' SOI11 bßlönat CXÉIB GV.

han hade haft året innan. Då årets hade fskí lämna! |0kn|en redan när även med ett roande
mojllgtan nabamegnlndvallaanvad dansen med reda pengar, ickoma Qvint NÄMNDE Bg BEGÅVADES

underlag var mer lämpar att spela Skjenen åkte ev---) Då en någe! fnefe smeknamn när någon
bandy på än att åka skidor på. hade SnSdd BT bed BF S8neh0 ett förvirrad själ ringde till nationen och
nog stegjäm varit bättre än valla åtminstone Vänta tíllS kefkfne På de frågade efter nationens tekniske chef;
visade det sig på bordet stående spritaskorna Östen Fästing, Ännu mera mande var

Då den minste, Knatte, vid det här hUnníïS Skl'UVdS På. SVd||nde det det att festen Östing och allehanda
laget mer liknade Bambi på hal is, Syd|ändSklelnP1'an1enlel Oen Under varianter skapades utan att nämnde

beslöt sig Svane-Petter for att rycka edef vlågdde han fndl innergården Br lyckades ta reda på varifrån Br
in. Assistansen slutade dock med att däf haf raskt “anade en agíïïív Fästing fått sitt namn.

Svarte-Petter lade sig på isen. diSkUSSí0n med en Bifkdfl Oeh en AR BR RED s-ro|_-r

Problemet var bara att Knatte fanns Ångefïnn- Amel Val' Vem S001 N presenterade idén med JT
därimellan. Då Knatte hade svårt att egentligen Vi" bäst På att Skjuta med som taltidning för Brr
uttrycka på begriplig jamsita att det kvlsprvm- styteisentaijetatie sttmligaiågpaitttat
V8l'3.XCl0ChiI'IIChllVUdClS0l'I1kIIakl 1-1- EN BR l 0sEl')V^Nl_l(;'|~

beslöt sig Brratt ombesörja transport A ledande ställning vid sin Inga problem svarade Br Red och
till Akademiska för kontroll. Där andra Mot av tre den plockade fram en hemlig låda ur
Inöne Bn av en SU' Sem hemföflevede temtinen gratulerade sig själv till att skåpet. fylld med pikanta foton på
en blåslagen Knatte. tel-mlnskallelgen äntligen konnnlt ut ifrågavarande Brr samt olika damer. De
Under tiden hade den långe Br Fnatte men beklagade att en fjärdedel av två Brr började raskt riva foton, men
även han fått närkontakt med Mogen Saknades på den_ det gör inget, for[I'_ har negativen...
kristalliniserat vatten och landatsåilla ~&___-"___ ' 'Vf '

att en be i hande bflltits, Vilket EN STYRELSEBR

även det ledde till sjukhusbesök och som kan fa en

enlänsre Periodisips- att tänka på
. _ _ |Birkarlarna hade misstänkt att engelsk matlagning _,,,,,W,,\¿,

Udßbiä”liknande scenanon skulle utspelas nndsla S, slsllldnan e ng o o \-:V .

°eh däffóf Strö" Uf SNS- D°ek SNS Samarr att han alldeles l Aåffšš,-'Ö

utan salt (som skulle ha fått gruset att lnnan Slnmngen sag; till
fastna i isen). Nu agerade gruset en dam an Saman var en
istället rullgrus och även Tjatte stöp jamsld ord oen lme en
till slut. Den låga salthalten upplevde fm-k0nnlng_ Samma kväll

På den snßmänsd som Sedermera att stina vttsti gala inte
plockades bort ur hans hud. alls handlade om en r--

Sagan får dock, som sig bör. ett nmp_ Den nlsldanade B,
Slut, emdla knattafna i hördes senare muttra

god tid anlände sittmngen, för att nagel om obligatoriska
därest intaga starka drycker, om än i sprakknrser nns 3,- Slj
befYdÜ8ï makligfe ïakï- Oscarsson.

n°sTJatteäI1dåS°mPoSidvmedW<e kemhaitäven tiiiittsiittem ,
en ut

\/~({_f\'\Å

od ~ e
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Br ÖH:s reflektioner
AHA BRR, sA HAR Ni DA |=A1'r ÄNNU

en ny ÖH. Jag som skall leda

arken detta jubileumsår är till
viss del införstådd med vad som

väntar mig efterett år som Lekare men

främst tack vare ett år som Skrivare.

Av Br ÖII Andreas Sjödin
Invald 1996

Det jag framförallt vet är att jag. likt
mången företrädare, kommer att få

stånga pannan blodig mot obstinata

Br Stj. kämpa mot en ogin
Nationsledning samt hela tiden se upp

del på Kammar'n lyckades snäsa av dels traditioner, dels en mer lättsam och

Br Stj Halvar med en omisskännlig och lättsmält blandning av inslag som kan

klockren harang på Storhaugsmåle. locka nya Brr till oss. De senaste åren

lyckligtvis helt ovetande om Br Stj har nämligen jag. och era med mig
Halvars position inom föreningen och noterat att det förvisso kan komma
hans tendens till att komma med inte ganska många gålbeiningar på
alltför korta inlägg. För det andra hade tem1inemas första Mot men att det inte

Styrelsen förlorat sin Gv och när är särskilt många som kommer på sitt
sedan sallad serverades till fönätten andra Mot för att redogöra för sin

beslutade Motet att tf Gv skulle slutuppgift. Detta är något som vi i

skjutas. vilket också skedde. Trots Styrelsen ser allvarligt på för utan
den något traumatiska upplevelsen nytillskott riskerar vi att stanna i

exalterades jag avdemärkliga debatter utvecklingen och på lång sikt bli en

och kommittétillsättningar som småhandlarförening. Ett sådant
förekom om både stort och smått och scenario är jag övertygad om att ingen

för dolkstölar i ryggen av jag bestämde mig omedelbart för att Br vill se. Min förhoppning är därför
ränksmidande Styrelsebrr och då

främst från Br Skr.

Vem är då denne insiktsfulle Br? Jag
heter Andreas Sj

årig spoling från

.lamtland.nännare

bestämt från
Storhögen, därav

mitt alterego:

Br “Storhaugen“.

Jag kom till
Uppsala hösten

1996 för att inleda

de juridikstudier
jag fortfarande
bedriver. Redan

före Reccemottag-

ningen hade jag
hört talas om

Jamtamot men det

var vid nämnda

mottagning som jag bestämde mig for
att prova vad den i många stycken

märkliga sammanslutningen Iarntamot

hade att erbjuda.

Efter viss uppmuntran av Br Skr em

Gösta Eriksson smög jag mig så iväg

på Ockupationsmot hösten 96. De

starkaste minnena jag bär med mig

därifrån är för det första att jag under

receptionsmysteriemas utfrågnings-

50

återervända. att vi alla kan göra Moten så bra som

Nog om gångna tider. det ärdags även möjligt för både Brr och presumtiva
för Jamtamot att se framåt. Vi har haft dito. Det skulle kunna göras med

ödin och 24 ett marvelöst Stormot, med anledning relativt enkla medel, exempelvis såsom

att låta gålbein-
ingarna försöka
tala utan att full-
ständigt ignoreras

av mereller mindre

bemsade Brr.

Dessutom hoppas

jag att vi under

detta år skall
kunna erbjuda dels

extema gäster som

har något intres-

sant att berätta.
dels att vi själva.

genom att utnyttja

vår egna sakkun-

skap om heim-
bygda, kan för-

av föreningens 85-års jubileum. Vad medla denna kunskap på ett intresse-
gäller ett Stormot är det närmast väckande sätt till alla besökarna på

självklart att traditionalistiska och i Mot. Själv tänkte jag dra mitt strå till
viss mån konservativa influenser stacken och hålla vissa delar av för-
dominerar, och så blev fallet även handlingar på ]amska_ men det i sig

denna gång. Stormotet bjöd dock ger ju ingen större effekt om 85 % av
även på överraskningar. framför allt Motdeltagarna inte förstår något av

den salutkanon som några driftiga Brr det jag säger just på gnind av att jag
donerat till Jamtamot. talafjamska
Vad gäller årets övriga Mot ser jag Ma råkes på Mot, Karnmarkvällareller
helst en mer blandad framtoning av Jamt|unehe|-_

JAMTLANDS TIDNING I/2000
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