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No. XLIV Från grundandet AD MCMXCVIII

s. 2-4 Årsmötesprotokollet 2012, s.5-7 Hr ordf, s.6-7 Sammanfattning av 
medverkande enkäten, s.7 Arnljot-artefakter, s.8 Statistik - medv.enkäten, s.9 
“David och Golia”, s.10 Krönika och Yulestök i Gällö, s.11 “Fem i föreningen”

God Jul och Gott Nytt 2013
tillönskas alla föreningens 
medlemmar och tidningens

övriga läsare!

VERKSAMHETS-
PLAN 2012-2013

Mars/april 2013 Ensembleträff
19/5  Vårstädning

8/6 Storsamling

6/7 Premiär, kl. 15:00
7/7 Andra föreställningen, kl. 15:00
8/7 Tredje föreställningen, kl. 19:00
9/7 Fjärde föreställningen, kl. 19:00

On 10/7 Speluppehåll

11/7 Femte föreställningen, kl. 19:00
12/7 Sjätte föreställningen, kl. 19:00

13/7 Sjunde föreställningen, kl. 15:00
14/7 Åttonde föreställningen,

final, kl. 15:00

18/8 Höststädning
30/9 Verksamhetsårets slut och bokslut

26/10 Årsmöte och blot 2013
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§1 Mötets öppnande 
Ordförande Lena Bengtsson hälsade 
välkommen och förklarade mötet öppnat.

§2 Val av mötesordförande och 
mötessekreterare
Till ordförande valdes Mikael Andersson, 
och till mötessekreterare valdes Björn 
Sandin.

§3 Justering av röstlängd
Mötet beslutade att en närvarolista skick-
as runt och kommer att fungera som 
röstlängd. Personer som kommer senare 
får fylla i tidpunkt och bli röstberättigade 
från den antecknade tidpunkten. Totalt 
var 36 personer närvarande, varav 35 
röstberättigade.

§4 Föredragning och godkännande av 
föredragningslistan
Föredragningslistan godkändes.

§5 Val av två justeringsmän tillika 
rösträknare
Till justeringsmän tillika rösträknare valdes 
Maria M Broman och Linda Åkergren.

§6 Fråga om årsmötet blivit behörigen 
kallat enligt kap. V § 3, 2:o (Skall vara 
samtliga medlemmar tillhanda senast 3 veckor 
före ordinarie årsmöte)
Årsmötet fann sig vara behörigen kallat.

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse
Verksamhetsberättelsen lästes och följande 
tillägg tillkom:
1.4: Texten ”Tyvärr har arkivet ännu inte 
tecknats av FAJ” skall vara ”Tyvärr har 
arkivet ännu inte förtecknats av FAJ”
3.2.5: Tillägg i texten att även Arvid varit 
föreningsfotograf under året
3.2.7: Under denna punkt tilläggs att ljudet 
har börjat avskrivas
3.2.9: Komplettera texten om att P-B-
porträttet användes till programbladet

Protokoll fört vid
Teaterföreningen Arnljotspelens årsmöte

lördagen den 27:e oktober 2012 klockan 17:00

Plats: Jamtli Hof, Östersund

4: Punkten om audition kompletteras med 
antalet sökande
Ändra datumet för talrepsstarten till den 
1:a juni
6: Kompletteras med att en medver-
kandeenkät är påbörjad
10: Ta bort ordet ”liten” i meningen ”...
åkte en liten delegation till...”

Verksamhetsberättelsen godkändes efter 
kompletteringar.

§8 Styrelsens ekonomiska berättelse
Kassören redovisade den ekonomiska 
berättelsen, vilken godkändes och lades 
till handlingarna.

§9 Revisorernas berättelse
I frånvaro av revisorerna, tilldelade kas-
sören uppdraget att läsa upp revisions-
berättelsen till Linda Åkergren. Den lades 
till handlingarna.

§10 Fråga om styrelsemedlemmarnas 
ansvarsfrihet
Med grund i revisorernas berättelse 
beslutade årsmötet att bevilja styrelsen 
ansvarsfrihet.

§11 Propositioner från styrelsen
Inga propositioner har inkommit från 
styrelsen.

§12 Motioner från medlemmar och 
hedersledamöter
12.1 Inrättande av lägdsfond
Årsmötet beslutade att godkänna mo-
tionärernas önskemål om inrättandet av en 
lägdsfond, med tillägget att styrelsen skall 
sätta upp väldigt konkreta mål för fonden 
samt offentlig redovisning av fondens mål 
och nuvarande läge.

12.2 Jubileumsfest under spelperioden 2014
Årsmötet beslutade att det skall vara en 
jubileumsfest för tidigare medverkande till 
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föreställningens 75:e verksamhetsår. Det 
beslutades att jubileumskontots medel skall 
användas till detta.
Efter omröstning beslutades att styrelsen 
skall tillsätta en arbetsgrupp som arbetar 
med planerandet av denna, samt letar reda 
på de som tidigare varit verksamma i spe-
len. I samband med festen skall dessutom 
en speciell extraföreställning spelas för alla 
gamla medverkande.

12.3 Angående att bjuda brudpar på biljetter
Efter omröstning valde årsmötet att gå på 
styrelsens förslag till beslut att detta är en 
fråga för PR-utskottet.

12.4 Angående livstidsbiljett
Efter diskussion och omröstning besluta-
des att avslå motionen. Patrik Andersson 
reserverade sig mot beslutet.

12.5 Sammanslagning av KR och PRU
Styrelsen informerade att det stadgemässigt 
inte går att slå ihop KR och PRU. Årsmötet 
beslutade att följa styrelsens rekommenda-
tioner att KR och PRU uppmanas att ordna 
ett närmare samarbete.

Mötet ajournerades för mat i två timmar

§13 Förslag till verksamhetsplan för 
kommande verksamhetsår
Följande verksamhetsplan godkändes av 
årsmötet: (se sida 1)

§14 Förslag till utgifts- och inkomst-
stak för kommande verksamhetsår 
Budgeten föredrogs och godkändes.

§15 Val av styrelse för nästkommande 
verksamhetsår
Årsmötet beslutade att tillsätta:

Ordförande: Steven Hellan (nyval)
Sekreterare: Jens Bäckman (omval)
Ledamot I: Håkan Halvarsson (omval)
Ledamot III: Anna Persson (omval)
Suppleant 1: Björn Jonsson (omval)
Suppleant 2: Rasmus Österberg (nyval)
Suppleant 3: Linda Åkergren (nyval)

§16 Val av “konstnärligt råd” om fem 
ledamöter enligt Kap. VI § 10
Årsmötet valde: 
Maria M Broman (omval)
Henric Tungström (omval)
Patrik Andersson (omval)
Arvid Lindqvist (nyval)

§17 Val av särskilda befattning-
shavare, vilkas uppgifter framgår 
av särskild instruktion, fastställd av 
styrelsen
Årsmötet valde:
•	 Kostym: Maud Henrik-Jonsson (om-

val)
•	 Rekvisita: Vakant, tillsättes av sty-

relsen
•	 Hustomte: Vakant, tillsättes av sty-

relsen
•	 Föreningsfotograf: Peter Hedman 

(omval) och Arvid Lindqvist (omval)
•	 Kök- och kioskansvarig: Denna be-

fattningspost utgår, och ersättes av två 
nya (kök och kiosk)

•	 Köksansvarig: Malena Bernskiöld 
(nyval)

•	 Kioskansvarig: Annelie Nykvist (nyval) 
och Emma Holmberg (nyval)

•	 Ljud & musik Kjell-Åke Sundin 
(omval)

•	 IT-ansvarig Rasmus Österberg (omval)
•	 Redaktion AT: Mikael Andersson (om-

val) Patrik Andersson (omval), Maria 
M Broman (omval), Anna I Bäckman 
(omval) Mattias Nilsson (nyval)

•	 Till PR-utskott valdes: Partik Anders-
son (nyval) Linda Åkergren (nyval) 
Cecilia Sköldkvist (omval) Amanda 
Westergren (nyval) Arvid Lindqvist 
(nyval) och Håkan Halvarsson (nyval).

•	 Utvecklingsgrupp: Mikael Anders-
son (omval), Linda Åkergren (omval), 
Björn Sandin (nyval), Emma Holm-
berg (nyval) och Magnus Nilsson 
(nyval).

§18 Val av två stycken föreningsrevi-
sorer jämte suppleanter, vilka ej äga 
ingå i styrelsen
Årsmötet valde Yvonne Zahr (omval) och 
Håkan Larsson (omval) samt suppleanter 
Mikael Andersson (omval) och Björn 
Sandin (nyval).
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§19 Val av representant i Wilhelm 
Peterson-Berger stiftelsens styrelse, 
för dess nästkommande verksamhetsår
Årsmötet valde Ulf Larsson (omval).

§20 Val av representant till Som-
marhagens Vänners styrelse jämte 
ersättare
Årsmötet valde Kjell-Åke Sundin (nyval) 
samt ersättare Pernilla Hellan (nyval).

§21 Val av valberedning bestående 
av en sammankallande och två 
ledamöter inför nästkommande 
ordinarie årsmöte, vilka ej äga ingå i 
styrelsen
Årsmötet valde Lena Bengtsson (sam-
mank), Håkan Borgsten och Cecilia 
Sköldkvist.

§22 Fastställande av stödmedlemsska-
psavgift
Efter mycket debatterande bestämde 
årsmötet att höja medlemsavgifter till 
200:-/år.

§23 Val av hedersmedlem
Inga förslag till hedersmedlemmar har 
inkommit.

§24 Övriga frågor, som kan väckas 
vid årsmötet, om vars upptagande 
beslutas i varje enskilt fall
Inga övriga frågor inkom under mötet.

24.1 Hälsningar
Hälsningar hade inkommit från vår förre 
Arnljot Emil, från Peter Möller samt via 
Facebook enligt nedan:
Anders Westin: Hälsa alla från en gammal 
avdankad Sigurd
Kent Knutsson: Ha sköj!
Maritha Lagé: Hälsa alla från oss <3
Anna Ingridsdotter Bäckman: Hälsa alla 
från klanen Bäckman :)
Anna Frisk: Hälsningarna strömmar in , så 
varför inte hälsa från en gammal, gammal 
Vaino också då =)
Ulrica Nordlund Ljungh: Hälsa också från 
ett gammalt fältluder tillika Sigurdkrigaren 
Ulrik samt från en avdankad, lång, blond 
Ubma

§25 Mötets avslutande
Mötet avslutades av mötesordförande 
Mikael Andersson.

Östersund den 27:e oktober 2012
Vid penna och tangentbord:

Björn Sandin
Mötessekreterare

Mikael Andersson
Mötesordförande

Justeras
 

Maria M Broman Linda Åkergren

Årsstämma - enligt Wikipedia
Årsstämma är ett årligt möte för medlem-
mar i ett parti eller förening eller för ak-
tieägare i ett aktiebolag.
Medlemmarna i organisationen kallas till 
årsstämma en gång varje år för att dis-
kutera och bestämma det som är viktigt. 
Årsstämman brukar godkänna föregående 
års bokslut och budgeten för kommande år. 
På en årsstämma väljs även en styrelse som 
ska leda organisationen och en valberedn-
ing som ska ta fram lämpliga kandidater 
till styrelsen och en del övriga poster i 
organisationen. Deras arbete börjar direkt 
efter årsstämman och avslutas på nästa 
årsstämma då kandidaterna presenteras för 
val. Till årsstämman kan medlemmar skriva 
motioner. Styrelsen kan också skriva en 
motion men då kallas den för proposition. 
Alla motioner och propositioner som kom-
mer in till årsstämman måste behandlas på 
stämman.
...
I ideella föreningar heter det ofta årsmöte 
och extra årsmöte. För politiska partier 
förekommer beteckningar som partistämma 
och partikongress.

ALLA medlemmar hälsas välkomna 
till årsmötet 2013!
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Her r  Ord -
förande...

Till att börja med vill jag tacka alla 
för förtroendet att bli vald till ny ord-
förande i vår förening! Jag ser med 
glädje fram emot det kommande året 
och alla utmaningar som väntar.

Trots att vi befinner oss mitt i kalla, 
mörka vintern känns det som om Arnljot-
spelen är ständigt närvarande, åtminstone 
i min vardag. Arbetet med förberedelserna 
inför 2013-års säsong är redan i full gång. 
Den 20:e november hade styrelsen sitt 
första sammanträde. Där utvärderades bl 
a resultatet av den medverkandeenkät som 
genomförts bland medlemmarna (se sepa-
rat artikel). PR-utskottet har även de haft 
sin första träff och börjat planera verksam-
heten. IT-ansvarige har tillsammans med en 
grupp intresserade inlett diskussioner om 
utvecklingen av hemsidan. För att inte tala 
om AT:s redaktion, som arbetat hårt för att 
kunna ge oss detta nummer av tidningen!

Årsmötet och ”blotet”, som hölls den 
27:e oktober på restaurang Hov, var för 
övrigt en mycket trevlig tillställning. Av 
naturliga skäl är det många frågor som 
ska avhandlas på ett årsmöte och detta 
tar givetvis tid. Att bryta mitt i för middag 
(fantastisk god mat kan jag tillägga, för er 
som inte var närvarande!) visade sig vara 
en bra idé och med mätta magar kunde 
vi fortsätta med gott humör. Hela fem 
motioner hade årsmötet att ta ställning till, 
varav fyra inkommit från den nytillkomna 
utvecklingsgruppen. Mer om dessa står 
att läsa i årsmötesprotokollet, men jag vill 
särskilt uppmärksamma beslutet att fira vårt 
75:e spelår år 2014!

Enligt årsmötets beslut kommer vi 
2014 att ordna en särskild jubileumsfest, 
med syftet att bjuda in så många som 
möjligt av alla de som någon gång deltagit 
i spelen. Och som författarna till motionen 
uttryckte det: ”Det är ganska många män-
niskor, troligtvis fler än 100.” I samband 
med detta kommer även en extraföreställn-
ing att ges för alla våra tidigare medlem-
mar. Det säger sig självt att vi har mycket 
planering och arbete framför oss för att 
realisera allt. Styrelsen fick i uppdrag att 

tillsätta en arbetsgrupp som ska arbeta 
med planeringen av detta samt påbörja 
det digra detektivarbetet att kontakta tidi-
gare medlemmar. Maud Henrik-Jonsson, 
Göran Hestner, Kent Knutsson, Henric 
Tungström och Linda Åkergren har samt-
liga tackat ja till att ingå i denna grupp. 
Tillsammans med dem ska vi jobba för att 
detta blir en fantastisk upplevelse för alla 
inblandade!

En annan av motionerna som antogs vid 
årsmötet var instiftandet av en lägdsfond. 
Tanken med denna fond är att insamla me-
del som kan nyttjas för åtgärder på lägden i 
samband med fastighetsägaren. Med andra 
ord ska vi säkerställa att det kommer att 
finnas resurser för underhåll av lägden 
och dess byggnader. Styrelsen kommer att 
återkomma med riktlinjer och tydliga mål 
för denna nyinstiftade lägdsfond.

På styrelsemötet i november dis-
kuterade styrelsen även behovet av att sätta 
upp mål inför det kommande verksam-
hetsåret. Inför 2013 års spelsäsong vill vi 
arbeta för att nå följande:

•	 Öka antalet aktiva medlemmar till 
100 (jämför dagens 82).

•	 Tredubbla antalet stödmedlemmar 
(från dagens 9 till 27).

•	 Öka antalet besökare till 1200 
(jämför 948 besökare 2012).

Vi tror att dessa mål är fullt möjliga för 
oss att nå 2013, om vi hjälps åt. Samtidigt 
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är det styrelsens ansvar att lägga upp en 
plan och konkretisera hur vi ska lyckas 
med målsättningen. En ökning av antalet 
aktiva medlemmar kommer att leda till fler 
som kan dela på arbetsuppgifterna under 
sommaren och resten av året. Som det är 
nu sitter många av oss på flera förtroen-
deuppdrag samtidigt. Att tredubbla antalet 
stödmedlemmar blir möjligt när vi börjar 
återknyta kontakten med tidigare medlem-
mar (i samband med förberedelserna 
inför jubileumsfesten). Och 2011 hade 
vi faktiskt 1263 personer som tittade på 
spelen! Visserligen är vi beroende av fint 
väder, men kom ihåg: Det gäller att sälja 
biljetter innan det börjar regna på lägden! 
(Tips till er som missat en julklapp så här 
i sista minuten: förköpsbiljetter finns nu 
tillgängliga på nortic.se…

Slutligen vill jag bara säga att jag ser 
fram emot det nya året och längtar efter 
sommaren då vi äntligen träffas igen! God 
jul och Gott Nytt År på er!

Steven Hellan, ordförande TA.

Nu börjar snart våra hjärnor att tänka på 
nästa Arnljotsäsong på allvar - tänk vad 
tiden går fort!

Arnljot 2013 är den 74:e uppsättningen 
på Arnljotlägden och premiären äger 
rum lördagen den 6 juli kl.15:00.

->Värva medlemmar inför sommaren!
(Nyttja gärna AT som medel!)
-> Värva besökare inför sommaren!

Sammanfattning av med-
verkandeenkäten 2012

Såhär i slutet av året kan det vara 
intressant att blicka tillbaks på det 
som varit.

I oktober/november genomförde ut-
vecklingsgruppen en enkät för alla medver-
kande i Arnljot 2012. Enkäten, som fanns 
tillgänglig elektroniskt, för första gången 
med stöd av google-doc, besvarades av 
39 st. medlemmar. Syftet var att utvärdera 
säsongen som varit – vad var bra respek-
tive mindre bra, vad kan förbättras och 
utvecklas till nästa säsong?

Del 1 och 2 handlade om repetition-
sarbetet respektive föreställningsperi-
oden – hur upplevde medlemmarna att 
det fungerat? Svaren var, glädjande nog, 
väldigt positiva. Trots en del stress och 
krångel med repschemat verkar repetition-
sarbetet ha präglats av god sammanhålln-
ing och mycket glädje. Samma sak gäller 
för föreställningsperioden. ”Mycket bra 
organiserat”, ”engagerad ensemble” och 
”magiskt som vanligt” är några av kom-
mentarerna.

Del 3 handlade om hur organisationen 
kring spelen fungerat. Många av er hade 
svarat mycket utförligt och kommentar-
erna resulterade i tre fulla A4-sidor. Att 
PR-arbetet inför spelen inte fungerat 
tillfredsställande är en återkommande 
synpunkt. Det är, kan vi konstatera, en 
av de mer krävande uppgifterna inom 
föreningen och svårt att mäta resultatet av. 
Behov av bättre planering, kommunikation 
och ansvarsfördelning är lärdomar vi tar 
med oss inför det kommande året. När 
det kommer till KR:s arbete rör de flesta 
kommentarerna förslag till förbättringar 
beträffande auditionrutiner.

Fika och kläder får genomgående 
beröm i enkäten. Här har vi väl fungerande 
rutiner verkar det som. Rekvisitan verkar 
ha fått ett speciellt lyft – kommentarerna 
är odelat positiva och Mikael Wallentins 
namn återkommer gång på gång. Mycket 
roligt! När det gäller skötsel av lägden och 
byggnaderna har dock bristen av ”hustom-
te” visat sig tydligt. Många belyser behovet 
av underhåll. Viljan att hjälpa till finns, och 
här är det viktigt att styrelsen tar ett större 
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ansvar för planering och genomförande.
Sammantaget ger enkäten intryck av 

att de flesta funktioner fungerar bra, men 
att det finns utrymme för förbättringar 
när det kommer till den övergripande or-
ganisationen och kommunikationen mellan 
olika ansvarsområden. En ökad tydlighet 
om vad som förväntas av de ansvariga 
önskas också.

Del 4 tog upp frågan om information 
inom föreningen. De flesta anser att de har 
fått den information de behöver, även om 
en del påpekar brister gällande auditionin-
formation och utskicken av AT. På frågan 
”hur viktiga är följande informationskällor 
för Dig som medlem?” blev medelbetygen 
(på skalan 1-5 där 1=Inte alls viktig & 
5=Mycket viktig) 2,8 för hemsidan, 3,6 
för Facebook-gruppen, 4,4 för mejlutskick 
och 3,4 för Arnljot-Tidender. Mejlutskick 
är överlägset den viktigaste information-
skällan för medlemmar. Facebook-gruppen 
verkar även den fylla en viktig funktion för 
vissa – för andra, som inte har ett konto, 
blir svaret givetvis ”inte alls viktig”. Att AT 
är viktig som informationskälla är också 
glädjande. Här kan givetvis diskuteras 
om tidningen fyller ett annat informations-
behov än vad mejlutskick och FB gör. 
Hemsidan uppvisar ett sämre resultat än de 
övriga, men är ändå inte ”oviktig”. Här kan 
faktorer som tillgång till aktuell information 
ha betydelse, liksom det faktum att hem-
sidan har en ytterligare funktion, nämligen 
som informationskälla ”utåt”.

Slutligen del 5, där utrymme läm-
nades för ros och/eller ris, synpunkter, 
förslag, idéer och tankar. Här kom det in 
bra konkreta idéer och synpunkter, men 
också en del kritik över specifika brister 
och problem.

Vi har valt att inte publicera medver-
kandeenkäten (som omfattar 12 sidor 
kommentarer totalt) i sin helhet. Beslutet 
grundar sig på att ingen ska behöva känna 
sig utpekad eller ta illa vid sig av eventuell 
kritik. Alla inkomna svar har varit anonyma. 
Styrelsen har studerat och diskuterat hela 
enkäten, och de som berörs (KR, PRU, 
utvecklingsgruppen, särskilda befattning-
shavare, m fl) kommer att ta del av alla 
detaljer, förslag, idéer, kritik som berör 
just deras ansvarsområden. Tanken är att 

materialet ska tjäna som ett diskussion-
sunderlag inför framtiden och hjälpa oss 
utveckla Arnljot till det bättre. Det är viktigt 
att alla får komma till tals i en demokratisk 
förening.

Slutligen: Tack till er som tagit er tid att 
svara. Allas synpunkter är viktiga!

Steven Hellan, på uppdrag av
Utvecklingsgruppen 2011-2012.

Arnljot Artefakter.
I nummer 1/2012, s.5,  av A.T. pub-
licerades en tävling där det gällde 
att lista ut vilker rekvisitaföremål i 
pjäsen som visades med en liten bild.

Den som kunde svaret  var heders-
medlemmen Henric Tungström som 
snabbt skickade in ett svar till e-post 
adressen som angavs i tävlingen.

Den lilla bilden föreställde en del 
av ormen på Torars stol. Henric vinner 
heder och ära och givetvis en pilsner av 
märket ”Jämtlands President” på kom-
mande premiärfest. 

Stolen målades enligt uppgift av 
Bert-Ola Henriksson-Nordenberg och 
tillverkades av Ubma emeritus Åke Lind-
ström under första halvan av nittiotalet. 
En återkommande tvist under föreställ-
ningarna är hur den lilla röda sittdynan 
ska vara vänd på stolen. A.T har sökt Åke 
Lindström för en kommentar. 
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Statistik från medverkandeenkäten 2012
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Om Du inte är aktiv medlem...

Betalar Du väl stödmedlemskap 
och stannar kvar i föreningen!!

Pg 50 30 51–5

”KRÖNIKA”
Avdelningen för visionära tankar - 
drömmen om livstidsbiljetten.
Jag köpte min livstidbiljett till Arnljotspelen 
i juni 2002.
Det var givetvis den bästa kulturinvestering 
som jag gjort.
Biljetten kostade endast 1030 kronor 
och jag har bara missat två föreställningar 
under åren, då jag varit bortrest.
Biljetten har i sin guldram en hedersplats 
på min vardagsrumsvägg. Den är vackert 
utformad med den traditionella Arnljot-sil-
uetten och bär ett unikt serienummer som 
talar om att det är jag som är ägare. Min 
biljett har nummer 0008. Det betyder att 
jag är den åttonde innehavaren av en dylik.
Förutom att jag kommer in på Arnljot-
föreställningarna under hela min livstid 
blir jag inbjuden till föreningens spektakel 
under premiärveckan.
Höjdpunkten är den gemytliga premiär-
festen på lägden, med tillhörande fråge-
sport. Jag får även gå en guidad tur på 
Sommarhagen där det även traditionsenligt 
hålls en auktion av årets Arnljot-affisch.
Årets affisch är designad av Frösö-kon-
stnären Anders Suneson. Varje år är det 
en ny konstnär som designar affischen. 
Det är originalmålningen av affischen 
som auktioneras till allmänheten till högst 
erbjudande, där behållningen skänks till 
välgörande ändamål. Förra året ropade jag 
själv in en oljemålning med motiv av oviks-
fjällen och Arnljot med sitt ståtliga spjut.
Jag har inte förstått hur priset på livstids-
biljtten kan vara så förmånligt. Jag tror att 
det har något att göra med att det är många 
sponsorer inblandade.
På biljetten finns loggan för norska Skid-
förbundet, Länsförsäkringar, Persson 
Invest och SCA. Det är glädjande att se 
att de sponsrar mina kulturupplevelser för 
resten av mitt liv

Arnljotspelen är trots allt 
det närmaste man kommer 
en jämtländsk kungasaga...

O.P Andersson i Hara.

Yulestök i Gällö
Vi rusar för ett vintegille på hövdin-
gagården i Gällö. 
Sunvis Bjarm har legat i jorden i många 
år, Vikar har legat i jorden i Stikklestad i 
nästan lika många år men folket i bygden 
förväntar sig ett vintergille här på gården, 
det har ju alltid varit så. Om nu bara min 
älskade son Arnljot varit hemma och kun-
nat delta i festligheterna men om honom 
har intet hörts på många år, han kommer 
kanske hem till sommaren om vi har lyckan 
med oss.
Sommaren ja, visst är det vackert med 
lövad gillesal och blommors prakt men på 
vintern gör vi som vi alltid gjort och pyntar 
med bonader och halmpynt, än ska ryktet 
gå att hövdingagården i Gällö inte förlorat 
varesig sin forna prakt eller att Unn Hal-
brandsdotter inte klarar att hålla i ett gille 
själv fast hon regerar ensam på gården.
Kommen kvinnor, låt dem som tvivlar bli 
varse att vintergillet i år kommer bli det 
största i hela Jämtland, ja större än det 
som Östmund frösögode lär ska hålla på 
Frösön.
Det är mycket som ska göras nu, vi ska 
slakta den gris som ätit lika mycket som 
tre fullvuxna karlar varje dag, mjödet som 
bryggts med omsorg med skyddsrunor och 
humle ska smakas av. De torkade bär som 
trälarna plockade i höstas ska tillredas. Allt 
skall vara som de äldste minns det som när 
Gällö fortfarande var i sin storhets dagar, 
än skall ryktet spridas att Unn Halbrands-
dotter vet att hålla i ett riktigt gille med 
rikligt med mat och många gäster!
Det ryktas att völvan från norr är i antå-
gande, måtte hon ha gott att mäla från de 
högste, att Arnljot är på väg hem, han har 
varit borta så länge nu...

Anna Ingridsd:r Bäckman
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Mattias Hedenborg
Ålder: 19 år
Bostadsort: Östersund
Yrke/syssel-
sättning: Teaterstud.
Roll i årets Arnljot: Bård

”O, det är lätt att tjäna 
en vän – det är lycka! - Att vaka med öga 
och tanke –
att ösa med rastlösa händer ur hjärtats 
hetaste källor – att skänka sin kraft, sin tro.”
 Det var väldigt svårt att hitta en favorit i 
texten för den är så fulländad och vacker 
men just den här repliken genomsyrar på 
något vis förlösningen i föreställningen! 
 

Namn: Joakim Espell
Ålder: 41
Bostadsort: Frösön
Yrke/sysselsättning: 
Produktledare FMV
Roll i Arnljot: Fight-
ingansvarig

“Då kommer din 
heder att växa väl 
långsamt”

Jag gillar energin i hela den ordbataljen och 
Gudfasts små nålstick får Arnljot att helt 
tappa konceptet. Det gillar gardet!

Namn: Agnes Pettersson
Ålder: 19 år.
Bostadsort: Östersund.
Yrke/sysselsättning: Stud-
erande.
Roll i årets Arnljot: Statist/
följeskvinna 

”Hit har jag längtat!”

För att den är så enkel och samtidigt så 
vacker! Och är det någon replik som 
besökarna minns så är det nog den.

 
Namn:
Tobias Frisk
Ålder: 48 år
Bostadsort: Njords Ö
Yrke/syssel-
sättning: Musiklärare
Roll i årets Arnljot: Tormod 
Kolbunarskald

”Slikt kräver hämnd!” 

Arnljot har linjen är klar för sig - sedan 
faller allt.
 

 
Namn: Lars-Olov
Larsson
Ålder: 28 år
Bostadsort: Torvalla
Roll i årets Arnljot: Statist

”Fram, fram, kristmän, 
korsmän, konungsmän!” 

Härropet. Det är då jag får visa upp mina 
akrobatiska kunskaper.

Fem i Föreningen är tillbaka!
Underlaget till dessa frågor togs fram innan årets spel var genomfört, så det kan hända att 
personerna i enkäten möjligtvis blivit äldre, bytt jobb och eventuellt ändrat uppfattning 
i frågan: ”Vilket är din favoritreplik i spelet?” Men så här svarade de då:
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Returadress:
AT c/o  Redaktionen gm M. Andersson, Hårkmon 110, SE-836 92  LIT

www.arnljot.se

A - Post

Nu är vi snart vid årsskiftet och då börjar vi blicka fram mot nästa 
nummer av A.T. Redaktionen har för avsikt att nummer 2 skall vara 
ett publikt nummer, som förra året och tar gärna emot idéer till det 
numret och till de övriga - kanske kommer nr. 3 att åter vända blick-

arna mot år 1025-1030, så gå in i “era roller” och och tänk till!

SKRIV TILL: at@arnljot.se


