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Hej!
Nu tar HP ledigt i juli så nästa nummer kommer ut först 25augusti och manusstopp till det numret är 10 augusti. Men redaktionen går på högvarv ett tag till då vi har vår web-tidning
321an att ta hand om. Mycket händer i området kring väg 321
på sommaren och en hel del av det kommer att redovisas på
www.321an.se vilket är den korrekta adressen. Där har vi
även en evenemangskalender där du kan läsa om alla möjliga
händelser som är planerade under sommaren. Får du reda på
något så maila redaktionen, kenta@321an.se så lägger vi ut
det! Barnfestivalen är avklarad och redaktionen var där och
tog (vimmel)bilder och de kan du se på www.321an.se .
Hjälp oss att sprida info om att denna tidning är igång! Den är
en framtidstidning som kommer att betyda mycket för oss som
bor på denna sidan om Storsjön!
Kenta och Ulrika

Älghundutställning i Hallen
Vid Ifvarsgården 18/7
*Utställningen börjar 9.00
*Ifvarsgården öppen
*Bakstugan öppen
*Hamburgeri
*Lotteri
Välkommen!

Språket - en maktfaktor.
I några artiklar ska jag berätta om ortnamn i Hallen med omnejd, om namnens bakgrund och om språkhistorien som följer
namnen. De namn jag har valt ut är namn som förekommer med
olika stavningar och namn som har diskutabel stavning. När de
officiella namnformerna är resultat av enhetsstatens språk- och
kulturpolitik som kan förefalla vara något av statens kuvning av
de historiska provinserna och deras traditionella språk och kulturyttringar tänker jag belysa det.
För det är nämligen så att ortnamnen inte bara är en lokal angelägenhet där ”dessa ofta är starkt kopplade till traditioner och
till närheten i lokalsamhället och där ortnamnen är för många
människor en naturlig, integrerad del av deras identitet och deras rötter”. (Så skriver Riksantikvarieämbetet i ”Ortnamnen och
kulturminneslagen”). De ortnamn vi har och det språk vi har är i
de flesta länder också ytterst resultat av makt och politik – där
ortnamnen kan utgöra hegemonins (ledningens) sigill – och i
synnerhet i Sverige kan ortnamnen och deras namnformer vittna
om statens språk- och kulturpolitik.
Det märkliga är att vi i vårt land har haft och har flera myndigheter och institutioner som hävdar olika namnformer och olika
bruk: Kyrkan, Posten, SJ, Televerket och dess efterföljare, Lantmäteriverket, kommunerna, Vägverket, Patentverket, varav de
flesta saknar namnkompetens men ändå har den största betydelsen för vårt namnbruk i Sverige.

Det finns en myndighet som tillsammans med universiteten har
största namnkunskapen, SOFI – Sveriges ortnamns- och folkminnesinstitut, som dock får komma till tals alltför lite; frågan
är dock hur fri den myndigheten är att arbeta och tänka nytt,
gammalt och fritt.
Det kan vara värt att framhålla att Sverige är världsledande
inom ortnamnsforskningen. Sådan forskning har haft stor betydelse inte bara inom den språkvetenskapliga forskningen utan
också i samverkan med arkeologi och andra vetenskaper i utforskandet av människan i förhistorien.
Slutligen: Det finns många aspekter på våra föreställningar om
språket. En viktig sådan är att ”ordet” som skrivet med tecken
har övertagit i betydelse från ”ordet” som tänkt och talat, och
med modernitet och standardisering och datoranvändning fäster
vi allt större betydelse vid ”rätta” former och ”rätt” stavning –
även om läsnormer och stavning har förändrats för svenskans
del i högre grad än något annat språk och vi i svenska fastställer
stavning som grundlöst avviker från andra tekniker i andra nordiska och germanska språk.
Håkan Roos

På nästa sida kan du läsa Håkans första
artikel i ämnet - den om ortsnamnet Gärdsta./red.
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Järsta, Gärdsta, Hjärsta
Namnet på den största och centrala byn i Marby uppträder som
vi ser här och där i olika skriftliga former. Ibland orsakar det
också förvirring och inte så lite förargelse. Lantmäteriverket
med jordregistret, generalstabskartor och den ekonomiska kartan skriver ”Järsta” medan Vägverket tillsammans med det lokala bruket skriver ”Gärdsta”. Kan man säga vad som är rätt
eller fel? Är det en smaksak vad man väljer?
Historisk tillhör ”Järsta” (eller hur man nu stavar) de s k –stanamnen med tillkomst under de första århundradena efter Kr.,
vittnande om det tidiga erövrandet av mark och skapandet av
bebyggelse. Namntypen är en bland några andra med huvudsaklig spridning utefter kulturvägen ”Den skandinaviska hästskon” (som sträckte sig från Västergötland, utmed norska kusten – där f ö under en lång epok innehav av en riktig havsgående båt var högsta status och gav framgång för riktiga karlatag –
och från Trondheimsfjorden ett stråk in emot Storsjöbygden och
ibland lite längre.) I sin ursprungliga form var namnet på stället
*Hiortstaþir. Förleden är mansnamnet ”Hjort”, i en tid då inte
bara Björn och Ulf användes som mansnamn utan alla möjliga
djurnamn kunde förekomma, varav t ex ”Hjörtur” fortfarande är
kvarlevande i isländskan. Hjort som person blev med tiden
glömd, ortnamnet förlorade sitt ursprungliga innehåll och förenklades så småningom i tal till ”Järsta”. Tanken bakom Lantmäteriverkets val av namnform – Järsta –, är också en skriftform som på enklaste sätt visar det lokala uttalet (utifrån svenska läsnormer) och som på enkelt sätt följer nuvarande svenska
skriftnormer.
”Gärdsta” är däremot ett av många exempel på att man lokalt
har velat ändra ett namn på associativa grunder ”så att det låter
som att det betyder något”. Man kan kalla sådana namn ombildade eller i olika avseenden förvanskade, vilket faktiskt många
av de äldsta namnen är.
Otvetydigt kommer j-ljudet från io-diftongen i Hjort. Den bästa
namnformen som tillvaratar historia och uttal borde därför
”Hjärsta” anses vara.
Håkan Roos

Vår nya web-tidning
www.321an.se !
Projektet 321an är spännande, alltså den web-tidning med
adress www.321an.se som nyligen har startat. Tanken att vi
längs denna väg ska lära känna varandra bättre och hitta nya
samarbetsformer, vilket är projektets mening, är synnerligen
tilltalande. Men för att man ska förstå hur man ska gå framåt
måste man också ha en grund att stå på, nämligen en historisk
bakgrund. Vem är bättre skickad att hjälpa till att förmedla
denna än vår lokale historiker E. A. Egervärn? Frågan är
retorisk och kräver inget svar. Vi vet att Egervärn är synnerligen kunnig i ämnet och dessutom en briljant skribent och
nedan är ett första exempel på det.

Kunglig resa
längs ”321-an”

Länsväg 321 mellan Svenstavik och Mattmar är som vägsträckning av uråldrigt datum – så länge det funnits folk i Storsjöbygden har det varit naturligt att kommunikationsmässigt sammanbinda den södra delen av sjön med den norra. Vägen var etablerad och omnämnd redan under tidig medeltid och på kartor från
1600-talet finns den inritad – i stort sett med dagens sträckning.
Längs vägen har det, förutom bygdens egna innevånare, färdats
handelsmän och pilgrimer, samt tidvis soldater i diverse militära
”campagner”
I Fale Burmans skrift från 1791 om jämtländska vägar beskrivs
den som en ”sidoväg” till huvudvägen västerut mot Norge. År
1688 förbättrades vägen efter en förordning från landshövding
Vellink –”då flere farleder då för första gången blefvo vidgade
till kärrvägar” – bland andra vägen från Mattmar genom Hallen,
Marby och Oviken till Berg. Orsaken till detta är sannolikt de
klagomål på vägen (ridstigen) som framfördes av kung Karl XI
i samband med hans resa i Jämtland några år tidigare.
År 1686 gjorde Karl XI med en kunglig delegation och med
Erik Dahlberg som ”färdledare” en resa i landskapet för att
besikta vägarna. Det var det första kungabesöket efter det att
Jämtland blivit svenskt i Brömsebrofreden 1645. Kungens huvudsakliga intresse var huruvida vägarna var dimensionerade
för militärt bruk eftersom man befarade dansk-norska återerövringsförsök. Karl XI anlände till Jämtland den 2 juni och vistades i landskapet under en dryg vecka.
På återresan, som påbördades den 8 juni längs västra sidan
storsjön (”321-an”). färdades man delvis med båt och delvis till
häst. Sålunda skriver Dahlberg att man åkte båtledes från
Sundsbacken till Våge, varefter man färdades ”Hallen förbi”
för nattkvarter hos kaplanen Elias Tallin i Marby. Enligt folktraditionen var både maten och nattkvarteret så ”uselt” att kungen
övernattade i en kornlada. Den 9 juni rodde man förbi Oviken
och Myssjö till Berg, varefter det kungliga följet fortsatte till
Klövsjö och Vemdalen för vidare färd till huvudstaden. Vägens
(ridstigens) dåliga standard innebar att det tidvis var bekvämare
att färdas med båt och kungens klagomål resulterade i den ovan
nämnda uppgraderingen till kärrväg.
Avslutningsvis kan konstateras att 321-an även idag är i behov
av en ordentlig upprustning, samt att ett kraftfullt initiativ behövs. Kanske vore ett kungabesök ånyo påkallat som påtryckningsmedel.

Karl X1 till häst.
Foto Wikipedia

www.321an.se
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Hastighetskontroll
på 321an!
Under trafiksäkerhetsveckan, första veckan i juni, var det
hastighetskontroll i Hallen. Polis från Järpen var där. I
själva byn råder det hastighetsbegränsning, högst 50.
-Men vi kan kolla nykterhet och allt annat också om vi misstänker något, säger Erik Lennemar, polis från Närpolisområde
Väst med stationeringsort Järpen.
-Vintertid får Åre mycket av våra resurser, naturligt nog, men
resten av året försöker vi vara i hela kommunen efter bästa
förmåga, berättar kollegan Katarina Magnusson som idag sköter kameran som avslöjar eventuella fortkörare. Platsen man
valde var utanför Allhuset mitt emot Bilisten Hallenmacken.
Dagen före var de i Undersåker och på Semlanvägen i Mörsil
och då haffades några fartsyndare. I Hallen utanför Allhuset
gick det lugnt till idag, men så är det också en lugn trafikperiod mellan påsk och midsommar.
Närpolisen har ju alla polisiära uppgifter på sitt bord så det
blir att prioritera hela tiden.
Text & foto Kent Livendahl
Katarina Magnusson skötte kameran
som avslöjar fartsyndare.

Erik Lennemar och Katarina Magnusson från
Näpo Väst med stationeringsort Järpen.
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Abbapotpurri
på kyrkoorgel!
En vårkväll för lite sedan lockades folk till
Hallens kyrka för att lyssna till Musik i vårkväll. Bra med folk kom och inte undra på
det då Hallen/Marbys blandade kör samt
Hallens manskör kallade! Manskören har
blivit populär och lockat till sig fler medlemmar på sista tiden. Många kommer från byar
runtomkring såsom Ytterocke, Mattmar och
Kvitsle. Den har nu runt 20 medlemmar,
vilket bör anses vara förhållandevis bra.
Under ledning av kantor Jan-Erik Wahlén
presterade körerna sitt allra bästa, och tur var
väl det, då Jan-Erik berättade att det var examen för Hallens manskör. Kantorn själv fick
ta emot publikens bifall i form av stående
ovationer för sitt högklassiska orgel- och
pianospel. Bland annat ett Abba-potpurri på
kyrkoorgel. Vad sägs om det? Wahlén har en
bred reportoir, från Bach till Abba.
Text & foto Kent Livendahl

Jaktstig, tävlingsskytte
Landbys 22-Cup i Mårdsund
För tredje året i rad arrangerade Brasta Mårdsunds Viltvårdsområde, i samarbete med Mårdsunds Byalag, en deltävling
inom Landbys 22-cup 2009 Totalt deltagande i de 5 grenarna
var 80st, varav 66st av det manliga könet och 14st av det kvinnliga.
Vinnare i veteranklassen* blev Allan Persson, Frösön. I Öppen
Klass vann Daniel Ehrs, Strömsund efter särskjutning mot Gösta Andersson, Åsarna. I damklassen vann inte helt överraskande
Östersundstjejen Madeleine Persson. I juniorer utan stöd* vann
Jörgen Persson från Hökvattnet och i juniorer med stöd* vann
Håkan Wangerud, Lit.
Utöver jaktstigen så var det även insatsskjutning och där knep
Lennart Eriksson första platsen efter särskjutning mot Bert-Ivan
Mattsson och Conny Henriksson.
Nästa deltävling hålls i Hallviken den 26 juni och den 27 juni i
Yxskaftkälen.
Förklaring
Veteranklass, 60 år eller äldre. Juniorer utan stöd 20 år eller
yngre, och juniorer med stöd 16 år eller yngre.
Text & foto Eva-Lena Blom
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Gunnel Lundholms
avskedskonsert.
Gunnel Lundholm, fiolpedagog i Åre kommun, bjöd in till avskedskonsert inför sin pensionering! Det blev överfullt hus på
Bion i Järpen! Hon ville att vi (allmänheten) skulle få träffa så
många av hennes gamla och nuvarande elever som möjligt och
framför allt lyssna på dem! Det fullkomligt myllrade av fiolister,
stora som små, på scenen! Ett par av dem Fredrik Syberg och
Martin Lögdström står på tröskeln till var sina lysande karriärer.
Fredrik som violinist och Martin som operasångare. Martin började hos Gunnel som fiolelev, gick från vanlig fiol till altfiol och
sadlade senare om till sång och när han framförde Händels
”Why do the Nation” satt publiken
helt trollbundna. Gunnels norska
vänner sedan många år, Geir Egil
Larsen, folkmusiknestor i Norge,
med sonen Gjermund, kom och
hade med sig många fiolspelande
ungdomar som hedrade Gunnel
med sitt spel. Gjermund som är en
fantastisk fiolist framförde egna
folkmusiklåtar och visade prov på
sann spelglädje och briljant teknik.
Alla gick därifrån med ett leende på
läpparna och ljuva fioltoner i öronen som Fredrik Syberg gav oss då
han som sista nummer framförde
”Meditation från Thais” av Massenet. ”Tack Gunnel för alla dessa år i
barnens tjänst och en fantastisk
avskedskonsert” låg liksom konstant i luften denna härliga eftermiddag.
Text & foto Kent Livendahl

Geir Egil Larsen, folkmusiknestor i Norge tackar
Gunnel för hennes folkmusikarbete i Norge.

Elever från förr och nu tillsammans med publiken tackar
Gunnel för väl förrättat värv med stående ovationer.

Lerduveskytte!
Invigning av nya Trappbanan
Plats: Hallens jaktskyttebana
Tid: Torsdag 25/6 18:00

Vinstlista från barnloppisen
i Arvesund den 10 maj.
I vuxenlotteriet vann följande:
Tanja Eriksson
Jan-Erik Emanuelsson
Sten-Erik Edlund
Åse Bixo
Christine Björklund
Karin Bergqvist
Gertrud Lund
Gunnar Hjalmarsson
Jan Holm
Agneta Halvarsson
Benita Woxlägd
Kerstin Hjalmarsson
Ulrika Staaf
I barnlotteriet vann följande:
Joar Bixo
Jan-Erik Emanuelsson
Milla Woxlägd
Alice Emanuelsson
Alfons Woxlägd
Ebba Hemlin
Tack igen alla sponsorer!
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Hallen-Oviken Lions tackar!
Hallen-Ovikens Lion club har samlat in drygt 1,2 millioner kronor till cancerforskningsfonden vid Umeå Universitet. Drygt en tredjedel av detta har samlats in i Hallenbygden. Eva och Bosse på macken har tagit emot peninggåvorna och förmedlat dessa till Umeå Universitet. Eva har skrivit ut vackra minneskort, ett tidskrävande arbete utan ersättning.. Hallen-Oviken Lion-club tackar Eva och Bosse för det
oegennyttiga arbetet i cancerforskningens tjänst.
Nuvarande ägare av Hallenmacken, Anna Karin Folkesson har
tagit över det behjärtansvärda och oavlönade arbetet för Lions
cancerforskningsfond. Vihälsar henne välkommen.
Inom Oviken-området är det Shop Stil, Maith Lindgård som
förtjänstfullt sköter insamlandet av gåvorna. I Myssjö är det
Kerstin Olsson, Kövra sonm ansvarar för verksamheten.
Totalt omfattar Lions cancerforskningsfond ca 170miljoner
kronor. Bidragen till fonden går oavkortat till forskning . De
administrativa kostnaderna utgör endast 1% tack vare Lions
ideella insatser och en generös sponsring.
EAE

1

4

Eric Dromberg och Otty Molin, Hallen-Oviken Lions, uppvaktade
tidigare macken-paret Eva Norrlander och Bosse Jansson

3

2

Förberedelser och
målgång vid
konfirmationsfotografering

5

Klart

Stående fr. v. Sylvia Gauffin, Elin Sandin,, Henrik Ryman, Henrik Olsson, Alexander Pålsmarker, Oscar Strömberg, Linn Wermeling, Olle Olsson, Elin
Dahlqvist och Marie Lundholm.. Sittande: Ida Bergvall, Ingela Östman, Emma Fors, Ulf Persson, Irma Lennartsson, Lovisa Vasiljev och Elin Elf.
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Leifs Snickarglädje
Leif Eriksson i Månsåsen har ett passande namn på sin firma: Snickarglädjen. Han berättar nämligen om sitt yrke
med värme och glädje.
Man förstår att han trivs med sitt jobb när han säger: ” Att få
vara med från den första kontakten med kunden till att leverera
den färdiga produkten är en mycket viktig del av jobbet”.
Hans firma levererar träskulpturer och lekbara föremål tillverkade till Skistars barnskidbackar i Åre/Duved-området och Vålådalens Naturrum mm. Skulpturerna är formade med motorsåg
efter illustratör Anders Sunesons teckningar. Samarbetet med
Anders Suneson genererar mycket jobb då träskulpturer som
står utomhus måste underhållas, förbättras och repareras. Tillsynen görs varje höst inför skidturistsäsongen. Vackra träskyltar
står också på reportoiren. Leif tillverkar också kopior av gamla
föremål, bl.a. laggade kärl. Laggning är en mycket gammal teknik där man sätter ihop "stavar" och botten med hjälp av t.ex.
granband. Smörkärnor, stävor och hinkar i barnstorlek tillverkas på så sätt och levereras till bl.a. museer och föreningar.
Snickarglädjen har också levererat möbler och inredning till
bibliotek i Åre och Krokoms kommuner. Även beställningar
från privatpersoner förekommer.

I mitten av 80-talet gick han en sommarkurs i träslöjd som verkligen fångade intresset att arbeta i trä.
-Allt på den kursen var bra, läraren, miljön och mitt sinne var
vidöppet för dessa intryck, berättar Leif.
Så tidigt som på mellanstadiet i skolan tyckte han visserligen att
träslöjd var roligt men det var sommarkursen 1984 som fick
honom att vilja arbeta med trä.
Firma startades tillsammans med en kompis i Umeå. 1993 kom
Leif till sekelskiftesgården Månsgården i Månsåsen som ligger
vid väg 321 vid Storsjön i Jämtland. Där driver han sitt möbelsnickeri. På Månsgården driver han också, tillsammans med
frun Britt-Marie och dottern Kajsa, Bed &Brekfastverksamhet
för hugade turister.

Leif är också utbildad kemist och jobbade på ett läkemedelsföretag som skulle ta fram ett läkemedel mot cancer. Där var han
en kugge i ett stort team. Efter fyra år tröttnade han på ett jobbet
i laboratoriet och slutade.

Kent Livendahl

På fritiden tycker Leif mycket om att vara ute i naturen och skåda på fåglar. Han har också hjälpt både lokaltidningen HallenPosten och webtidningen www.321an.se med att skriva artiklar
i ämnet. Den senaste artikeln han skrivit handlar dock om den
utmaning som ligger i att tillverka hjul i trä. Den kan du läsa
både i HP och 321an. Artikeln heter ”Hjulmakeri-ett bortglömt
hantverk”.
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Nu är det bråda tider för oss
trädgårdsmänniskor. Vi är i
trädgården och vill hinna med
så mycket och har inte så
mycket tid att vara inomhus.
Därför skriver jag inte så
mycket den här månaden…
Men så här inför sommaren
och semestertiderna vill jag
inspirera er till en härlig utflykt – Nancys Trädgård i byn
Skucku, nära Svenstavik. Har
ni hört talas om den trädgården? Jag var där för två år
sedan och måste säga att det
var den mest fascinerande privata trädgården jag någonsin
har sett. På en yta på en h:a har
Nancy med sin man anlagt en
trädgård som består av flera
olika trädgårdsrum med olika
karaktärer.
Man går omkring och kan bara
inte förstå att det här är ett

Jana
Novak

10

verk som bara två människor
skapade. Titta på bilderna
bara!
Deras öppettider: 24 juni – 23
augusti onsdagar, lördagar
och söndagar 12-21
Tfn: 0687-108 54, 070-522 14
85 www.nancystradgard.se
Ha en trevlig sommar!

Jana
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Hjulmakeri – ett bortglömt hantverk
Jag arbetar som möbelsnickare och trähantverkare och fick
nyligen en lite annorlunda förfrågan.
Jämtlands fältartilleri i Östersund har i sin ägo en antik kanon
från 1773. Själva kanonröret och smidet är intakt men trädelarna har sett sina bästa dagar. Nu behövde man någon som kunde
nytillverka de stora (110 cm i diameter) trähjulen och även övriga trädelar. Jag fick förfrågan och svarade naturligtvis ja, men
förstod snart att hjulmakeri är ett hantverk med mycket specialkunskaper som i det närmaste gått förlorade . Via Vagnhistoriska sällskapet fick jag kontakt med en hjulmakare, Roland Djerf
utanför Linköping, som via mail och telefon kunde bistå mig
med kunskaper.
Först svarvade jag navet av gammalt almvirke som jag hade
liggande i verkstaden. Hålen för ekrarna borrades med en stämborrmaskin och när jag skulle borra det koniska hålet i navet
hyrde jag in mig hos Side System som har en stor, stadig svarv
med kraftiga chuckar för att spänna fast navet. 14 ekrar till varje
hjul tillverkades av ek och löten (fälgen) gjordes också av ek.
Vagnshjul har ju en skålning och de runda tapparna på ekrarna
måste svarvas med en liten vinkel för att
passa i löten. Jag fick tillverka en specialgigg för att kunna svarva denna vinkel. Tack
vare ett intensivt mailande med Roland gick
arbetet snabbt framåt. En smed hjälpte mig
att värma på de gamla järnringarna på navet
och den tredelade järnringen spändes på
löten med kraftiga spännband och bultades
fast. Träet målades blått med linoljefärg och
allt smide målades svart.
Tillverkningen av hjulen tog mig över 90
timmar och jämfört med hjulen var det sedan
en lätt uppgift att färdigställa trädelarna till
hjulaxeln och lavetten med tillbehör.
Lavetten har nu provdragits över stock och
sten och provskjutits i fält och Jämtlands
Fältartilleri rapporterat att allt fungerar till
belåtenhet och den skall nu användas i olika
sammanhang framöver. När Sverige skall
fira 200-årsjubileum efter sista striden på
svensk mark i Sävar utanför Umeå i augusti
skall kanonen finnas med.
Leif Eriksson SNICKARGLÄDJEN

Trähjulet, 110cm i diameter

Jämtlands fältartilleris kanon från 1773 färdigrenoverad

Marby Gammalgård har öppet
12 juni-16 augusti sommaren 2009.
EvaS Café

Traditionellt sommarcafé som serverar
mackor, våfflor och hembakt bröd.

Öppet alla dagar 11 – 18
Onsdag 11 – 21
070 – 586 32 28
0643 - 200 67

Välkomna!
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Var inte rädd för dina känslor!
I en artikel i tidningen Det
bästa Nr 7 årgång. 34/ 1976
skriver John Kord Laggermann om att inte vara rädd
för att visa sina känslor.
John Kord berättar om när
han träffade Charlie Chaplin
i en rad enaktare. John skrattade så att han grät. På bara
några få minuter lyckades
han med sitt stumma spel
uttrycka hänförelse, ömhet,
besvikelse, glädje, rädsla,
resignation, medlidande och
längtan.

tidningsredaktör. Utgivaren
började bli till åren och han
gav John fria händer att organisera om tidningen. John
blev väldigt entusiastisk inför detta, men efter några
veckor så upptäckte han hur
utgivaren började finna fel i
allt han gjorde. John Kord
frågade sin far till råds och
fick svaret: ”Jag vet ingen-

ens med människor är att
sätta sig in i hur de känner
och reagerar och att låta dem
förstå att man känner med
dem . Som t.ex. när någon är
häftig och grälsjuk är det ofta
ett tecken på att han längtar
efter att man ska ta hänsyn
till hans känslor, menar
Kord. Eller när vi säger om
någon: ”Han förstår mig”,

Och att gå igenom livet i en
enda sinnesstämning, glad
eller dyster, det skulle vara
som att spela trombon när
draget fastnat. Kord menar
att själva lyckan är ingenting
annat än en sinnesstämning,
och därför är den inte heller
logisk. Vi misstror känslor
och stämningar för att de är
så föränderliga enligt Kord.

”Charlie Chaplin lät mig
uppleva samma känslor som
han, och därigenom fick han
mig att känna släktskap med
hela världen” berättar Kord.
Kord talar om sin uppväxt
under den emotionella istiden. Han berättar att då var
det alldeles naturligt att man
visade sina känslor. Han
säger att om man gick på bio
och såg en film med sorgligt
slut kunde man höra hur folk
snöt sig i hela lokalen. Och
han minns tillfällen då hela
familjen gick därifrån med
tårar i ögonen.
”De levde med, de engagerade sig, de brydde sig om
varandra och de drog sig inte
för att visa det” berättar
Kord.

”Växlande sinnesstämningar
är kanske det säkraste kriteriet på en frisk personlighet”
säger John Kord.

Han berättar i denna artikel
om hur känslorna var ett
levande språk som höll dem i
kontakt med varandra, inte
som utomstående iakttagare
utan som medagerande i ett
ändlöst drama.

ting om tidningsbranschen,
men jag vet en hel del om
människor. Jag tror att han
känner sig utanför.”
Den kvällen hade John ett
långt samtal med sin kompanjon. De förde knappast
tidningen på tal. Istället lyssnade John till hans livs historia, och John gick därifrån
med ökad förståelse för honom och bättre kännedom
om samhället och sig själv.
Han berättar att under de två
år som han stannade kvar vid
tidningen fick han bara uppmuntran och stöd av sin
kompanjon.

Först långt senare insåg John
Kord hur viktiga känslorna
är. Han berättar när han som
ung var kompanjon till en

Alltsedan dess, berättar John
Kord, har erfarenheten gång
på gång lärt mig att hemligheten med att komma över-

Hemma brukade mamma
krama om oss när vi kom
hem från skolan, även om
folk såg på, berättar Kord.
Och så som hon kysste pappa
när han gick på morgnarna
kunde man ha trott att han
skulle ut i krig.
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När man är i en melankolisk
sinnesstämning upplever
man detaljer som man inte
lägger märke till när man är
stormande glad. I allvarsstunder bortser man från allt
som distraherar och kan låta
tankarna tränga allt djupare. I
en sentimental stämning
fångar man minnen och dofter ur det förflutna och uppfattar sammanhang och betydelser som tidigare gått en
förbi, menar Kord.

menar vi i själva verket:
”Han förstår hur jag känner
det”.
Inlevelsen i andras känslor
kommer av sig själv, om
man bara låter saken ha sin
gång, och Kord menar att det
är lättare att handla rätt i
svåra och tragiska situationer
om man lever sig in i andras
känslor och öppet visar sina
egna.
”Delad glädje
glädje”

är

dubbel

Kord säger så här: ”Varför
skulle vi bekämpa våra känslor? Liksom ljuset växlar
över en teaterscen belyser
våra känslor livet för oss,
visar det i alla aspekter”.

Det är när sinnesstämningarna inte växlar som man har
anledning till oro, menar
han.
John Kord berättar i denna
artikel om flera olika händelser om och kring honom där
han blev känslomässigt rikare och erfaren på denna
punkt.
”Känslorna tog överhand
över mig” säger vi ibland när
vi har handlat generöst eller
modigt.
Det låter nästan som en ursäkt. Men- när känslorna
väller upp ur djupet av den
personlighet vi skapat oss av
ett helt livs erfarenhet- fungerar de som ett tillförlitligt
och nästan automatiskt tursystem, menar John Kord.
Som Sigmund Freud en gång
konstaterade, i livets alla
verkligt viktiga frågor är det
bäst att lämna det slutgiltiga
avgörandet åt känslorna.
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”Hur skulle man annars kunna avgöra vem man ska gifta sig
med, vem man kan lita på som vän eller kollega, vad man ska
göra om man står inför en situation där det gäller liv och död?”
Varför förnekar vi så ofta våra känslor? Varför odlar vi så gärna
en känslomässig återhållsamhet, en uttryckslös behärskning?,
undrar John Kord

ÖmseMarsnen!
Säljes,
Köpes,
Tack,
Evenemang mm

”Man ska aldrig bli chockerad, förvånad eller gripen, i alla fall
aldrig visa det. Det är den nya kalla oberördheten i den nya
”kalla”världen sa en universitetskollega till John Kord en gång.
Känslor utelämnar oss åt varandra och medför därför risk för
besvikelser.
Kord menar att många väljer att ”ta det kallt” och undvika engagemang och känsloreaktioner, att vara med på noterna så länge
allt går bra, för att sedan sadla om och gå över till något nytt- en
ny äkta hälft, ett nytt jobb, en ny målsättning.
Det kan bespara oss en massa hjärtesorg, självrannsakan och
kamp. Men om vi tar bort allt vad känslor heter ur äktenskap,
vänskap och arbete, vad finns då kvar?
John Kord Lagermann avslutar med orden:
”Människor kan dela pengar, mat och säng och ändå förbli totala främlingar för varandra. Det enda sätt på vilket man verkligen kan betyda något för en annan människa är att dela hennes
känslor”.
Anneli Engström

Privat eller ideell förening…
Annonsera GRATIS
med 20 ord i

HallenPostens
ÖmseMarsn
WL REDOVISNING

Bokföring
Bokslut
Årsredovisning
Fakturering
Deklaration

Utan ett ord
Av
Linwood Barelay
Cynthia vaknar upp hos sina föräldrar och storebror. Men allt är
tyst i huset. Hon letar efter sina föräldrar och bror men det finns
inte ett spår efter dom.
Cynthia går till skolan som vanligt. Sedan
blir polisen informerad. Vissa tror att
Cynthia har dödat sin familj. Åren går
och hon bor hos sin moster Tess. När
tjugofem år gått deltar Cynthia i ett teveprogram om olösta fall.
Handlingen blir inte alls som man trott.
En mycket spännande bok.
Trevlig läsning.
Ewy Dahl

WL redovisning är en redovisningsbyrå med inriktning på att hjälpa små och medelstora företag.
Min affärsidé är att ha en personlig kontakt med
varje kund för att på bästa sätt kunna tillmötesgå
dina intressen och önskemål till humana priser.

WL REDOVISNING

Lars Wikstrand
Kläppe 813
830 01 Hallen

Telefon: 070 - 313 18 47
Fax: 0643 - 201 21
E-post: lars@wlredovisning.se

www.321an.se
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0643-44 55 90

Svenska Spel & Apoteksombud

Må - Fre 9 - 19
Lördag 9 - 17
Söndag 10 - 17

Handla där du bor
billigare än du tror!

Välkommen!

0687-515 04
0647-108 50
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070-511 23 62
070-236 06 10
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Förskolans dag,
vårfest och
tidsresa!
Torsdagen den 14 maj firades Förskolans dag. Då träffades
Månsåsens förskola, Halvöbarna och Storsjöodjurets förskola i Hallen. Det var sångsamling, lek, grillning av hamburgare och glasstrut till efterrätt. Över 50 barn och vuxna
trivdes tillsammans i det sköna vädret.

Tidsresan på Ivarsgården med Lilian Olsson,
William, Emilia E. Emilia O och Mikael

Den 28 maj hade Storsjöodjurets förskola vårfest/
arbetskväll. Barn, föräldrar och personal samlades för att
arbeta lite ute på gården och för att grilla tillsammans. Föräldrarna gjorde ett ”lekkök” för sand och vatten, nya trähästar och skydd för rabarber. Flera föräldrar hade med sig
vinbär- och prydnadsbuskar som de planterade. Vi vill
tacka föräldrarna för hjälpen och för en trevlig kväll!
Den 2 juni var det dags för Tidsresan på Ivarsgården för de
blivande 6-åringarna. Barnen fick hjälpa till med
”sommarstök” som det var år 1900. Vi tvättade kläder,
släppte ut djuren, städade fjöset och sågade ved. Som avslutning drack vi saft och åt skorpor (som vi till och med
fick doppa!).
Text & foto Personalen

Julia, Newa och Tuva Bogfors
arbetar i sandlådan

Niklas, Susanne och Noah B.
kapar ved på gammalt vis.

Månsåsens förskola, Halvöbarna och Storsjöodjurets
förskola träffades i i Hallen på Förskolans dag
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Trio Alsen besökte
Ifvarsgården i Hallen!
Trio Alsen består av Jana Novak som driver firman Janas Trädgård och skriver i HallenPosten och 321an.se (Janas trädgårdshörna), Peter Novak (maken) som driver Peters bröd; framför
allt är Peter expert på surdegsbakning som han förtjänsfullt berättade om för intresserade åhörare. Nummer tre i trion är

Alsens chokladverkstad vars ägare heter Tina Miinin. Alla tre
höll små korta och intressanta föredrag om sina verksamheter.
Jana berättade om perenner och gav tips om trädgårdsskötsel.
Hon presenterade Årets Perenn och Årets Mästarrabatt. Brödet
och chokladen fick man provsmaka och köpa. Många kom och
trivselfaktorn var hög och trio Alsen var också nöjda med kvällen.
Text & foto Kent Livendahl

N
Fjällsågens drottningar yhe
t

!
Pionjärer inom jämtländsk fjällturism
Författaren Lilian Jakobsson presenterar
och signerar sin nya bok. Välkommen!

Fjällfoten hos Carina och
Torsten Jakobsson
10 juli 18.30

www.jengel.se

info@jengel.se
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Hej och hopp! Nu är jag här igen...
Rätt svar i maj var:
Ett på klockan
Vinnare: Göran Thyberg Fjällhalsen vinner tre
trisslotter (fanns två i potten från förra gången). Varsin får Janne Olofsson Gärdsta och
Carl-Johan Jacobsson Vällviken. Grattis
(Vinsterna kommer med Posten.)
Här är nästa kluring:
Placera om dessa bokstäver
så de bildar ett ord.

Skicka in din lösning till hp@hallenbygden.se eller till
HallenPosten, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen
Lösningen måste var redaktionen tillhanda senast
10 augusti 2009. Trisslotter till tre som har svarat rätt!

S O L
M V O
A R M
Lycka till önskar Anna

Förlängd betänketid till extra knep å knåp!
från förra numret där priset är ett ex. av boken ”Fjällsågens
drottningar” som ges ut av Jengels förlag.

Inget rätt svar har kommit in ännu, så lös frågorna:

ste

å
il m !
u
5 j svar
en ra
d
st ha e
a
n i
Se v

1 Vad hette de två systrarna som boken handlar om?
2 Vilket år uppfördes Fjällsågen i Gräftån?
3 Vilka smeknamn hade de två systrarna?
skicka svaren till:

hp@hallenbygden.se eller
HallenPosten, Hallenvägen 30, 830 01 Hallen

Nytt boksläpp!

Bokförlaget Jengel släpper åter en bok med stark intresseförankring på denna sidan av Storsjön! Senast var det
Snilleriket, inom 321ans (väg 321) område också den.
Boken:
Fjällsågens Drottningar, Karolina och Marta, systrarna som
blev pionjärer inom jämtländsk fjällturism.
Författare:
Lilian Jakobsson
Till en enslig, liten såg, som byggts 1831 i vildmarken vid Gräftån, flyttade i mars 1881, när skaren bar, storjägaren Anders
Olofsson och hans hustru Maria Håkansson från Tagesgården,
Månsåsen. Med sig hade de sina tre små döttrar. Därute, miltals från annan bebyggelse, fick de ytterligare åtta barn.

Boksläppet kommer att ske 10 juli hos
Carina och Torsten Jakobsson i Fjällfoten, Bydalen.
Mer info www.jengel.se
Kent Livendahl
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Den 30 maj blev vi familjen Folkesson. Per och
Elin gifte sig och Freja
Kristina Folkesson fick
sitt namn. Dagen firades
med nära och kära vid
Dammån med Västfjället
som altartavla. Solen log
med sitt allra bredaste
leende och luften var så
varm att vi satt utomhus
till midnatt. En helt underbar dag att minnas
och tänka tillbaks
på. Tack alla ni som förgyllde vår dag! .

Tel. 0643-303 80

Nyhet!

Vi säljer tryckimpregnerade
stolpar och stängseltråd med
tillbehör från Gallagher.

Foto Andreas Olofsson

Den 13 maj fick Christine Björklund och Ola Bergqvist,
Arvesund en son. Han vägde 3100g och var 50cm lång.
Syskonen heter Erika 17år och Sebastian 6år.
Foto Ulrika Staaf

www.gallagher.eu

Vi hjälper dig som företagare eller privatperson med service och installation av
* Komfortkyla
* Värmepumpar

* Industrikyla
* Butikskyla

* Mobil kyla och
div. värme och energilösningar
E-mail Info@jkvc.se webb

www.jkvc.se

Tel 070-231 44 36
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Hosjöbottentur med klass 6
tisdagen den 9/6 2009.
Daniel Persson och den tama renen Björne hälsade oss välkomna till de 8 årstidernas anläggning. Dagen fylldes sedan med en
massa olika aktiviteter bla. fiske, lerduveskytte, dragkamp med
gummisnodd, liansving , kajakpaddling, båtåkning på Hosjön
och bad. Renen Björne följde med på det mesta under dagen, till
allas förtjusning.
Med tanke på kommentarerna på vägen hem ,så tror jag att alla
eleverna var överens om att det blev en kanondag. Till och med
vädret var okey.
Så ett stort tack till Birgitta och Daniel som ordnade det hela.
Chaufför och förälder
Pär-Örjan Pålsmarker

www.321an.se
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2 TESTAR 4 BÖCKER
Hej! Nu är vi här igen, Clara och Frida alltså. Som ni kanske vet har
vi testat låtar och pennor, men nu ska vi testa böcker istället. Clara
har läst 2 böcker som inte Frida har läst, men annars har båda läst
böckerna. Men båda två kommer att recensera alla böckerna!
Först kommer ni att få läsa bokens handling och sen vad vi tycker om
den.

ELDENS HEMLIGHET
Av: Henning Mankell
Sofia springer genom natten. Det är mörkt och hon är mycket rädd. Vad
är det som jagar henne mitt i mörkret? Ett odjur som inte ens har ögon?
Hon gör ett hopp som hon har sett antiloperna göra och hon lämnar stigen. Då vet hon. Det var just det odjuret i mörkret som ville att hon skulle
göra. Lämna stigen. Det farligaste av allt. Hon vet att det finns något farligt i jorden. Beväpnade soldater som ingen kan se. Nergrävda i jorden,
osynliga. Som väntar och väntar på att en fot ska trampa på dem.
Frida: Jag tycker att boken är bra, det finns en liten ordbok med ord från
Afrika. Ca 10 ord. Den är både spännande och lite sorglig. Men jag skulle varmt rekommendera denna bok.
Clara: Jag gillar den här boken, den är väldigt spännande. Och även om
man inte kan tro det så har detta hänt på riktigt! Det är en ganska hemsk
berättelse, att veta att den är sann. Den kan vara lite tråkig ibland, det
kändes bara som att det stod några ord och inga meningar. Men sen när
det kom ett stycke som var spännande så var det svårt att sluta läsa.

SOM OM JAG INTE FANNS
Av: Kerstin Johansson
Elina bor i Tornedalen och det här händer någon gång på 1930 talet. Elina
talar helst finska. Men i skolan får hon bara prata svenska. Det är väldigt
svårt och läraren tycker inte om Elina för hon tror att Elina bara retas med
henne. Elina blir väldigt ledsen ibland. Då flyr hon ut på myren. Där finns
alla hennes vänner. Men dom är inte riktiga, utan bara i hennes fantasi.
Elina har det jobbigt. Ibland tycker hon att det känns som att hon inte
fanns.
Frida: Själv har jag inte läst boken, men jag tycker att den låter sorglig
och tragisk.
Clara: Jag läste denna bok när jag inte hade någon annan bok att läsa.
Den lät spännande när jag läste på baksidan, men när jag öppnade boken, så uppfyllde den inte mina förväntningar. Jag tycker att den var lite
konstigt skriven ibland. Jag tycker att det finns bättre böcker att läsa.

ANNE FRANK
Av: Anne Frank. Översättning av: Otto H. Frank och Mirjam
Pressler.
Engelsk bok
It is 1942 in Holland and Germans have invaded. All Jewish people are
frightened for their lifes and the Frank family decide to hide. Life is dangerous but they hope for the best, until they are finally discovered.
This is a diary of Anne Frank, a young girl- her description of love and
fear during two years of hiding.
Frida: Jag har inte läst den här boken, men jag har läst den på svenska.
Versionen på svenska tycker jag är bra, väldigt spännande och sorglig.
Clara: Jag tycker att den här boken är bra, jag skulle gärna vilja läsa
den här på svenska. Boken är spännande och det är spännande att läsa
om hur människor hade det under Andra Världskriget. Och sen så tycker
jag att det är hemskt att hon och hennes familj var tvungna att sitta instängda i ett rum. Den här boken gav också bra engelska träning.
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Klassresan till Norge.
Den 26 maj var vi i klass 5 till Norge.
Klockan tio nio steg vi på tåget som gick till Norge. Resan tog
3 timmar innan vi var framme. På vägen ditt spelades det kort
och lyssnades på musik. När vi var framme gick vi till den
stora kyrkan som hette Nidarosdomen. Vi stod ute den stund
och tog kort, sen gick vi in. Man fick inte ta kort inne i kyrkan
den var synd, men det var en upplevelse att se kyrkan. Inne i
kyrkan träffade vi en präst som berättade lite om kyrka, sen
gick vi ner under kyrkan och såg gamla gravar som arkeologer
hade grävt upp. När vi hade kollat klart på kyrkan så gick vi in
i en souvenirbutik där vissa köpte glass och andra köpte lite
kort och andra saker från kyrkan. Sen gick vi till en fiskaffär
som hette Ravnkloa, där kollade vi på fiskar i en tunna medan
vi väntade på båten som skulle gå ut till munkholmen. Efter
en stund kom båten och vi gick ombord på den. När båten
hade börjat röra på sig så gick vi ut på däck, där tog vi kort
men det var ganska vingligt och man ramlade nästan hela tiden. Sen när vi var framme på munkholmen gick vi till klostret som vi skulle kolla på. Vi gick in i klostret och en guide
berättade lite om att munkar hade bott i klostret och sen under
andra världskriget hade soldater använt klostret som ett fängelse. Vi fick gå runt i klostret sen och guiden berättade lite
saker när vi gick runt. När vi hade kollat klart på klostret gick
vi ut en stund sen var det dags att gå tillbaka till båten. När vi
hade klivit av båten så gick vi till torget där vi kollade på kläder, kepsar, och mycket mer. När det inte var så mycket tid
kvar var vi tvungna att gå tillbaka till tåget. Tåget gick klockan tjugo i sju. På tåget åt vi middag som var pastasallad, på
tåget hem pratade vi om vad vi hade gjort och åt godis. När
tåget hade kommit fram till järpen steg vi av och åkte bil hem.
Det här var en lyckad resa!

TRONDHEIM
Den 26/5 var vi i 5:an i Norge. Vi kollade på Nidarosdomen, det
är Nordens näst största kyrka. Den var väldigt spännande att
vara i, man fick inte fotografera där inne. Det var synd, för kyrkan var så häftig! En präst berättade om kyrkan för oss, han
pratade ganska tyst, så man hörde inte så mycket. Men själva
norskan var lätt att förstå. Sen fick vi gå ner under kyrkan och
titta på gravar och gravstenar. För ett tag sedan, eller ganska
länge sedan så började det lukta äckligt. Så dom gjorde en utgrävning och då hittade dom allt! Kyrkan är väldigt gammal,
man började bygga Nidarosdomen år 1070 över Olav den heliges grav. Kyrkan blev färdigbyggd under år 1320.
Sen var vi även på Munkholmen, det var också väldigt spännande. Munkholmen var tidigare ett kloster. Vi blev guidade igenom klostret. Sen fick vi kolla runt lite på ön. Jag köpte choklad
på ön, det var choklad med luftbubblor i.
Sen åkte vi båt till fastlandet (vi åkte även båt dit). Det blåste
mycket så man var tvungen att hålla i sig när man stod uppe på
däcket. Innan vi åkte till Norge så hade vi växlat pengar till
norska kronor. Jag växlade 100:- och fick 83,50:- norska kronor. Den norska kronan är dyrare och så kostar sakerna mer!
Efter att vi hade varit på Munkholmen och i Nidarosdomen så
gick vi en liten stund på stan. Jag köpte godis, ljus till mamma
och vykort från Munkholmen och Nidarosdomen.
Sen åkte vi hem igen med Nabotåget (Nabo betyder granne på
norska), vi hade med oss kycklingsallad och dom flesta hade
med sig godis. Det var väldigt smidigt att ha med sig kycklingsallad. Dels var det billigare och sen så var det gott!
Den dagen gör jag gärna om! Det var en toppendag!
Clara Bogfors

Frida

Norge
Den 26: maj åkte vi i 5 med nabo tåget till en stad i Norge som heter Trondheim det var väldigt roligt och intressant vi gick och kollade på en 700år gammal kyrka och vi åkte även båt ut till Munkholmen ett gammalt kloster där munkar har bott. Sedan åkte vi tillbaks med båten. Efter det gick vi lite på torget. Vi har nu gjort ett litet test om vad som var roligast och varför?
en person tyckte att tågresan dit var roligast för att:
och otta personer tyckte att tågresan hem var roligast för att:

Alla var glada och det var kul
Alla var med typ alla !
Alma & Olivia
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EN LITEN LITEN HISTORIA
Det var en gång en liten liten man som bodde i ett litet litet land med en liten liten kung
och den lilla lilla mannen kollade på sin lilla lilla tv i sitt lilla lilla lila hus. En dag satt
mannen och kollade ut ur sitt lilla lilla lila hus och såg en jättestor fågel flyga förbi. (Den
lilla lilla mannen var bara 4 millimeter lång). Den lilla lilla mannen gillade att spela på
sitt lilla lilla gamecube med sin lilla lilla pytte lilla lila skiva.. En dag skulle den lilla lilla
pytte lilla mannen till affären med sin lilla lilla pytte lilla lila bil och handla mjölk och
flingor till frukost för att han inte hade det. När den lilla lilla mannen kom hem från affären så kom han på att han hade glömt nyklarna på affären så han tog sin lilla lilla pytte
lilla lila bil och åkte tillbaks till affären. Där hade personalen tagit hand om hans nyklar
för dom kände igen hans nyklarna också fick han tillbaka dom. När han fick sina nyklar
så tog han sin lilla lilla pytte lilla lila bil och åkte hem igen. När den lilla lilla pytte lilla
mannen med lila tröja kom hem så kom han ihåg att han skulle gå ut med sin lilla lilla
pytte lilla lilla bruna hund men då blev han kiss nödig. Så han gick in på sitt lilla lilla
pytte lilla dass och kissade och använde sin lila dator och spelade runescape hans gubbe
hette (”bajsa på dig”) och var i level 99 i allting. När han kom ut från dasset så var hunden borta så han började leta efter sin hund. Han letade och letade och letade och letade
och letade och letade och letade och letade och letade och letade och letade och letade
och hittade den inte och började leta igen han letade och letade och letade och letade och
letade och letade och letade och letade och letade och letade och letade och letade och
letade och plötsligt så hittade han sin hund i kopplet som han höll i. SLUT!!!!!!!

Skolfiket
Jag tycker att det är
bra att man kan gå
och ta en macka när
magen kurrar!!
Det är bra så jag
tycker att det ska
börja igen.
Gustav 5:an

Joel & Manne & Jonathan
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Britt är även skribent i
Länstidningen Östersund

Grattis Lennart Hellsing!
”Det fordras att de har en väldig fond av livsvilja för att
inte brytas ner. Att sitta i bänk från nio till fyra i nio eller
tolv år är inte naturligt för ett barn.”
Ett visdomsord från veckans 90-åring Lennart Hellsing
som skapar roliga böcker för att göra läsinlärningen lättare och roligare och skolan mera uthärdlig. Om hela skolan hade utformats i Hellsings anda, hade många stämplande bokstavskombinationer varit överflödiga.

Jag vill gärna presentera två sonetter av spelmannen,
poeten, Ville Roempke för HP:s läsare. Varsågoda!
Vid almen
En knotig ammal alm, och översållad
med röda bollar! Knappt har isen hunnit
gå upp i sundet, snön ej helt försvunnit,
så blommar den; du står där som förtrollad.

Då kan man lika gärna kittla varandra – en bok om Allan
Edwall Johan Erlandsson
Allan Edwall hör till oss på ett särskilt sätt och var och en har
förmodligen sin egen bild, sin egen favorit-Allan. Min är Oscar Ekdahl, teaterdirektören i Fanny och Alexander, hans passionerade tal på teatern och hans sorgsna vålnad i vit kostym.
För andra kan det vara Carlsson i Hemsöborna eller Emils
pappa som dyker upp först. En ung journalist, Johan Erlandsson, debuterar som skönlitterär författare med en biografi om
Allan Edwall och den ger oss en uppfattning om de många
roller, inte bara som skådespelare, utan också yrkesroller, som
arbetargrabben från Hissmofors kreerade under sitt liv. Allan
spelade film och teater, skrev och regisserade dramatik, skrev
romaner, skapade källarteatern Brunnsgatan 4 och diktade
visor, allt med samma höga konstnärliga målsättning och
omutligt trogen sina idéer och ideal. Att medverka i reklam
och tjäna grova pengar kom inte på fråga. Boken är skriven i
en avspänd, berättande stil, bygger på många olika källor som
samvetsgrant redovisas, och ger en spännande bild av Allan
Edwalls personlighet. Säkert kommer fler biografier, mer
analyserande, att skrivas i framtiden.
Allan var ett fantasifullt barn får vi veta, en språktalang som
tidigt härmade dialekter men inte utmärkte sig särskilt i skolan. Morbror Kalle som skötte biblioteket i Folkets Hus och
en speciell lärare var viktiga och inspirerande vuxna för gossen som tog sig till Stockholm och utbildade sig till skådespelare, inte som far trodde, till ingenjör! Lite överraskande avslöjas att Allan Edwall avancerade till furir i flottan, en period
som kan sammanfattas i försvarets lakoniska anmärkning
”Bör ej krigsplaceras”. Allan Edwall framstår i hela sin gärning som samhällskritiker och starkt emot krig. Uttrycket
”mannens verk och kvinnans kärlek – de två äro fiender av
begynnelsen” fick Allan erfara. Hans första flickvän bröt av
fiolstråken i ett anfall av svartsjuka och uppbrotten och skilsmässorna blev många. Allan var rastlöst verksam, arbetet
prioriterades alltid men liksom Ingmar Bergman gjorde han
också konst av sina skilsmässor. Få skådespelare kunde som
Allan Edwall kroppsligen bli ett med sin rollkaraktär och leverera total scennärvaro. ”Att jobba med Allan Edwall var
smaskens” uttalade sig Ingmar Bergman. Visserligen var han
en naturbegåvning som i början av sin bana spåddes en framtid som ”komisk dansör” men hans framgång byggde i längden på hårt arbete, studier (Stanislavskij) och en stor passion
för konsten. Dramaten älskade och hyllade Allan men arbetsklimatet, bristen på intern demokrati och kravet på anpassning
irriterade Allan som kanske först med den egna teaterns uppsättningar av grekiska dramer, där han bestämde helt själv,
kände att han nått ända fram.

Du både glor och grunnar. Självförvållad
är knappast almens lott, som hade vunnit
om den stått söderut, fått frön som runnit.
Nu mat åt fåglar, frukten undanbollad.
Det står en gammal alm i fornbyparken;
du bodde strax intill, då mjuk om kinden.
Ibland fick du besök, små kärleksmöten.
Nu har du inte lika långt till marken,
och frågar ej om sånt du strör för vinden
är blomman, fröet, frukten eller nöten.

Från balkongen
Det doftar hägg, ni sitter på balkongen,
det är den första riktigt varma kvällen.
Den vassa vinden som drog ner från fjällen
har klingat av. Försagd hörs fågelsången.
Nog doftar det! Inunder er i gången
har grannen tänt sin grill, och os av spjällen
slår upp i skyn och slickar himlapällen.
Du rimmar så ikväll, och det gör mången

Sin sjukdom och nära förestående död höll Allan Edwall för
sig själv och spelade teater in i det sista. På begravningen
sjöng Torsten Föllinger hans Jämtländska vaggvisa: ”Du är
likens sauan, når du knip med auga, ha int stånnan söva, bell
int stret emot…” Det passade en kämpande människa och en
stor artist.

när allt vill upp. Men dina små tirader
har hustrun hört förut och det till leda
och skaffade sig därför egen boning.
Emellan er går inga autostrader,
ni ses ändå och får på så sätt reda
på andra vägar mot en slags försoning.

Britt Jakobsson

Ville Roempke
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Inlämning till Auktion. Åhn-Böle Byalag har inlämning till
sommarauktion. Försäljning mot provision.
Kontaktperson Karl-Åke Nilsson 070-588 58 27.

Mötesplats Kupan har öppet hela sommaren: Måndag, tisdag
och onsdag 12.00-15.00.
Mycket fina sommarkläder för hela familjen! Välkomna!

Svamputflykter anordnas. Information: Ulla Persson 0643211 20 el 070 – 292 11 49. Spara annonsen!

Tack till Hans Grundahl för hjälpen vid sjuans fågelskådning
vid Mattmartjärnen. Ett sent tack också till Leif Eriksson och
Bengt-Göran Carlsson som hjälpt till vid tidigare tillfällen.
Kim Woxlägd.
Tack alla barn i klasserna 3-6, som sålt majblommor i år!
Ni har slagit rekord!
Kram till er alla från Maggan och majblommestyrelsen.

Uthyres
4:a uthyres i Håkansta. Ledig omgående.
Nyrenoverat badrum, egen ingång, stor tomt,
granne med färjan mot norderön/östersund.
Hyra: 4300:Ring: 0643-20118 el. 076-7782316
Öppet Hus på Ivarsgården
Välkomna att fira med mig den 8 augusti mellan kl 14-20.
I stället för presenter, tänk på något behjärtansvärt.
/Saga

Din nya web tidning heter
www.321an.se

Öppettider i sommar:
(april-september)
Tisdag 15-19
Fredag 12-18
Lördag 12-16
(stängt på aftnar och röda dagar)
Telefon: 070 - 313 12 17
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Vårsoaré 2009
Efter mycket jobb och många träningar var det dags för årets
vårsoaré. Hela Hallgården var fylld av barnens arbeten, bilder,
berättelser och dikter.
Förskolan underhöll med sånger av Alice Tegnér. Vi i 1-2:an
framförde en musikal, Moa, som vi skrivit själva. Tillsammans
med Gunnel Lundholm spelade vi två låtar på fiol. 3-4:an sjöng
en minimusikal om krig och fred. Janne Wahlén hade sammanställt den.
Det fanns bröd att köpa, lotterier och loppis.
Pengarna räcker till vår skolresa till Djungelhuset i Östersund.
Vi tackar alla som hjälpt till. Utan ert stöd hade vi inte kommit
iväg.
Klass 1-2
Under soarén fanns det möjlighet att rösta på dikter. Ewa har
läst tre dikter för oss .Dikter av kända poeter och av elever. Den
vinnande dikten fick tävla mot två nya dikter nästa vecka. På
Allhuset kan ni läsa de nio finalisterna.
Segrare blev Impe Pimpe Pö av Felicia Edlund i klass 4.

Förskolan sjöng Alice Tegnérsånger.

Impe Pimpe Pö
hade ett spö
bodde på en ö
och sen så vart han dö.
Jag hatar att rimma,
kan inte simma
och ute är det dimma
och jag kan fortfarande inte rimma.
Lär mig att simma
så kanske jag kan rimma.
Det är värt ett försök
så jag bara dök.
I bassängen låg jag och flöt.
Jag tittade upp i taket och njöt.
Jag tänkte:
Äntligen kan jag simma.
Jag försökte och vips kan man rimma
Felicia Edlund

Här säljs det korv framför ett demonstrationsplakat,
förmodligen använt den 1:a maj.

1-2:an spelade fiol. Här är Ellinor, Linda och Klara.
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Sommaren står för dörren och mycket som hör till den!
Kyrkan flyttar ut i det gröna i hög utsträckning – som ni kan se i gudstjänstschemat för
sommaren här intill. Välkommen till dessa samlingsplatser för stillhet, eftertanke och
gemenskap. En psalm som är ofta sjungen vid sommarens gudstjänster och inte sällan
på dop, vigslar och begravningar är psalm nr 201 i Den Svenska Psalmboken:
En vänlig grönskas rika dräkt har smyckat dalat och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt de fagra örtesängar,
och solens ljus och lundens sus och vågens sorl
bland viden förkunna sommartiden.
Sin lycka och sin sommarro de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo framklingar deras visa.
En hymn går opp av fröjd och hopp från deras
glada kväden, från blommorna och träden.

Kanske kan vi ta med oss den ut på en promenad en solig sommardag och meditera en
smula? Vi kanske kan finna oss en vacker plats med utsikt över sjön eller fjällen. Slå
oss ner på en vacker äng och känna hur vinden smeker oss över kinden. Och så
använda psalmen och naturen som frågor till oss och våra liv. Vi kan fundera på vad
som är solen på vår himmel. Vilka människor och sammanhang sprider ljus i mitt liv?
Varifrån får jag glädje och energi? Hur är vädret just nu? Vilka är molnen på min
himmel och vad känner jag kring dem? Finns det något jag behöver förändra eller är
det moln jag behöver lära mig att acceptera, ungefär som jag får ta att väderleken
skiftar under sommaren? Vad finns i fågelsången? Vad säger min inre röst till mig? Är
det ett budskap att sänka tempot och vila under sommaren? Eller är det en sång om lust
och nya äventyr?
Det går att se på sommaren och på våra liv på så olika sätt. Antingen ser vi det bara i
förbifarten och bara med ögonen. Men om vi ger oss lite tid så kanske vi kan öva oss i
att låta hjärtat hjälpa ögonen att se. Till exempel att vi är djupt förbundna med varandra
och hela skapelsen och att vi är burna och omslutna av samma skaparglädje och
vänlighet som nu smyckar dalens ängar. Av sommaren själv bjuds vi in till ett fördjupat
samtal med oss själva och med Kärleken som bär världen.
Charlotta Ekelund
kyrkoherde

Söndag 2 augusti kl 12:00
Friluftsgudstjänst
Hosjöbotten
Charlotta Ekelund
Servering och Hemslöjdsförsäljning
Buss avgår från Mörsil:
Mörsils Församlingshem
Sundings
Ocke
Mattmar Bua
Mattmar Kyrkan
”Offnevägskälet”
Nordlock
Mårdsund
Hallens Församlingshem

09:30
09:35
09:40
09:50
09:55
10:00
10:05
10:10
10:20

Om Du vill åka med bussen, ring och anmäl dig till
Västra Storsjöbygdens församling på 0647-146 50 .
Sista anmälningsdag torsdag 30 juli.

Nya gåvoändamål!
Nu går det bra att lämna gåvor till
två nya ändamål:
- Restaurering av Hallens
klockstapel (2010).
- Restaurering av Mörsils kyrkas
fasad (2009).
Använd bankgiro 5714 - 3034

Söndag 14 /6
9 Gtj. Mattmars k:a. Ulf Persson
Lördag 20/6 Midsommardagen
12 Friluftsgtj. Ifvarsgården. Ha/Makören. Kyrkkaffe. Ulf Persson
14 Friluftsgtj. Vaetabacken. Kyrkkaffe.Ulf Persson
Söndag 21/6
11 Friluftsgtj. Missionshuset i Gärdsta.
Kyrkkaffe. Ulf Persson
14 Friluftsgtj. Römmen. Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Tisdag 23/6
13:30 Musikandakt, Thomégården.
Söndag 28/6
11 Friluftsgtj. Frossjöbuan. Kyrkkaffe.
Ulf Persson
Söndag 5/7
11 Friluftsgtj. Välje kapell. Kyrkkaffe.Ulf Persson
Tisdag 7/7
8:30 Morgonmässa, Mörsils förs.h.
Ulf Persson
Söndag 12/7
11 Gtj. m. nattvard, Hallens k:a.
Konfirmationsjubileum. Ulf Persson
Söndag 19/7
11 Gtj. Kvitsle bygdegård. Kyrkkaffe.Kyrkrodd. Charlotta Ekelund
Söndag 26/7
14 Gtj. m. nattvard, Mattmars k:a. Konfirmationsjubileum. Charlotta Ekelund
Söndag 2/8
12 Friluftsgtj. Hosjöbotten. Kyrkkaffe.Se separat annons. Charlotta Ekelund
Tisdag 4/8
8:30 Morgonmässa, Mörsils förs.h.
Charlotta Ekelund
Söndag 9/8
11 Gtj. Marby gamla k:a. Kyrkkaffe.
Charlotta Ekelund
Söndag 16/8
11 Gränsgtj. Högåsen. Kyrkkaffe.
Inga-Lill Wärdell
Söndag 23/8
11 Gtj. m. nattvard, Hallens k:a.
Ulf Persson
Söndag 30/8
11 Gtj. Äggtorget vid Kretsloppshuset.
Kyrkkaffe. Charlotta Ekelund
Söndag 6/9
11 Gtj. Mörtåkåtan. Korvgrillning.
Ulf Persson

För Gudstjänstschema se
Årebladet,
predikoturerna i dagstidningar på fredagar eller vår hemsida :
www.vastrastorsjobygden.se

Vår växel har öppet:
Tisdag, onsdag & torsdag
09:00 – 12:00.

Tel: 0647- 146 50
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