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ARNLJOT-TIDENDER
No. 3/2012 Östersund fredagen den 6 juli 2012 Årgång 15

No. XLII Från grundandet AD MCMXCVIII

s. 2 Inriket, s.3 Utrikes, s.4 Annonser, s.5 Åsiktstaflan, I offertider, s.6-7 an-
nonser, s.8-9 Hemma hos en herse, s.10 Ur Snorres senaste Olavssaga om 
jämtske stigmän (G-T och Å-F), s.11 Politiska meddelanden och Fiskalkontorets 
upplysning om betalningsmedel sommaren 1025.

Frösön i midsommartid år 1025 e.V.K. /
år III i Anund Jakobs era (SE)/år X i Olav H:son:s era (NO)

EXTRA BILLIGT 
VILDSVIN!

2 p:r pundet!

Lyx-mjöd inför tingshel-
gen, endast

1/5 p:r per kanna!

Vid köp av 5 kannor med-
följer ett vackert dryckes-

horn!

Vagledsbutiken/ÖST-
MAT

ett företag i
Grimssongruppen

Sommarbuskis!

“Wille P på
Stokkholmen”

Folklustspel i tre akter.

Ges i år igen som gästspel å Riseläg-
dan, nedanför Hovshögarna på Frösön.

Speltider:
7/7-15/7 dock ej å Odens-dag.

Regi: Asa i Tutviken (Lögenområdet)

I rollen som Wille P ser vi för 12:e året 
den från Svithiodh kände

Hr Hans i Tälje.

Lekaresällskapet Rise-masken

BÅTHAMN

För deltagande i tinget meddelas att båtar 
SKALL dras upp i Bynäsviken och stän-
digt stå under bevakning av tvenne trälar, 
detta för att undvika stöld och åverkan.

Omhändertagna, överförfriskade, ynglin-
gar kunna av föräldrarna eftersökas vid 

Tingskällaren.

Jämtlands tingsmyndighet
Torar Lagman
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INRIKES
Åflo-Bröderna siktade

vid Järpströmmen
Åfflodal (A.T)

De fruktade och fredlösa rövarna, 
bröderna Tore och Faste från Åflo, 
har under de senaste dygnen siktats i 
trakterna av Järpströmmen.

Flera anonyma uppgiftslämnare har 
mält sig till A.T och kräver hämnd på de 
båda rövarna som ofredat, rånat och rövat 
i de västra bygderna runt Åfflodal under 
hela försommaren.

 - Deras brottsvåg må stävjas! Måtte de 
möta sin baneman snart, spörjer Halvdan 
i Alsen efter att ha fått omält besök av 
ogärningsmännen.

- De strök runt min gård för några da-
gar sedan och förde gutturala läten under 
småtimmarna.

Det var en outhärdlig natt och jag lyck-
ades icke skrämma iväg dem ens med hot 
om holmgång, fortsätter han.

 
Allmänheten varnas.

I torsdags brände de svagt begåvade 
bröderna stormannen Sjur Toresons gods 
i Kaxa och som A.T tidigare mält tidender 
om tvekar de inte att ge sig på obeväpnade, 
både kvinnor och barn.

Allmänheten varnas därför för dessa 
ståtrövare och deras följe, som dock oftast 
väntar i skogen.

Jamtamót tvekar inför be-
slut om rikestillhörighet

Bynäset, Frösön (A.T)
 
I dagarna samlas stormän och hersar till 

Jamtamót, tinget på Frösön och ska bland 
annat dryfta under vilken kung jämtarna 
ämnar lyda.

Saken har i flera år debatterats år och 
verkar ännu icke vara vid vägs ände.

 - Vi söker bred majoritet för en upp-
görelse som kan gynna vårt lands samtlige 
områden, säger Sigurd i Slandrom, som 
ännu icke vill avslöja vilken kandidat han 
tänker lägga sin röst på.

 Olav Digre har sedan lång tid tillbaka 
sina sändemän i Jämtland som gör sitt bästa 
för att söka samförstånd mellan jämtarna 
och den norske konungen.

Ryktena om att Olav kommer tvång-
skrista Jämtland tillbakavisas flitigt av 
Heming i Ås.

- Det är ett fåfängt påhopp av avund-
sjuka östjämtar. Blott dikt och förbannad 
lögn! Säger Heming och vidmakthåller att 
Jämtland skulle ha en särställning i det fall 
vi skulle införlivas i det norska riket.

 Torar Lagman bekräftar att man even-
tuellt kommer att förhala ärendet till nästa 
års ting, något som bifalls av Bård i Bräcka.

- Vi hava mycket annat som vi borde 
bry oss om, detta ärende brådskar icke! 
Säger Bård. Vi i Bräcka hava täta kontakter 
med Svear som är skickliga i hantverket 
runristning. Jag tycker tinget bör bordlägga 
beslutet om rikets tillhörighet och istället 
tänker jag spörja om resande av en sten till 
minne av den framlidne skalden Sigfast i 
Sörviken, avslutar han.

Goden väntas inleda tinget efter blot, 
omkring middag. Samtlige fria män kallas 
till tingplatsen för att delta i besluten.

Dagens fråga...
NORGE -
SVITHIODH -
JAMTLAND ???
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g UTRIKES g
Ekonomiska problem?
Miklagård, Romerska riket (A.T.)

Enligt samstämmiga rapporter från hovet 
i Miklagård brottas riket med ekonomiska 
problem till följd av misshushållning  i fr.a. 
rikets provins Akaia. Den lokale ståthål-
laren, Demetrios Samaras, står under stark 
press. Den kejserliga regeringen överväger 
att sända en särskild kvestor till Athen för 
att närmare undersöka saken.

Det ryktas om att provinsen kan sättas 
under tvångsförvaltning.

Kan det vara en bulgarisk konspira-
tion? - undrar alltfler patriotiska med-
borgare och skriker ut sina slagord vid 
kapplöpningarna på hippodromen.

Badsemester
Atalia, Romerska riket (A.T.)

Kejsar Basileios II Bulgaroktonos befinner 
sig f.n. på badsemester vid det sydliga 
havet i staden Atalia. Kejsaren beledsagas 
av kejsarinnan och sin broder Konstantin.
Atalia är sedan decennier en mycket pop-
lulär badort för huvudstadens jetset.

Nybygge!
Könugård, Rus’ 

(A.T.)
Storfurst Jarisleif 
(bild) och den ru-
siska regeringen har 
påbörjat befästandet 
av Könugårds (Ki-
evs) stadsmurar. Den 
Gyllene porten är 
under uppförande. 
Enligt byggmästaren,  hälsingen Helge 
Johansson från Baldenaes, på det lokala 
tungmålet kallad Oleg Ivanovitj, är det ett 
behov för att öka tullintäkterna och stärka 
stadens anseende.

Nya lagar
Könugård, Rus’ (A.T.)

På förslag av storfurstinnan Ingegärd 
Olofsdotter, kung Anunds syster, har nu 
arbetet på en ny lagsamling i Rus’ börjat. 
Den skall få namnet “Rus’kaja pravda” och 
förenhetliga rättstillämpningen på nordisk 
och slavisk grund.

Aktuell karta 
över det Rom-
erska r iket 
från i år.

Stolt vaja de kejserliga flaggorna över Miklagård!
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FÄRJETIDER I
RÖDÖ-SUNDET

Ordinarie tider för resa med SB 
Ulf Östmansson III är:

Från RÖDÖN mot Frösön:
halva timmar

Från Frösön mot RÖDÖN:
hela timmar.

Mellan kl. 6 och 18.
Då resa önskas på andra än ovan-
nämnda tider nyttjas det för
detta ändamål, å turliste-
stolpen, upphängda hornet.

Ordinarie överfartspriser:
Vuxna 4 p:r
Barn 1 p:g
Äldre 2 p:r
Träl 1/3 p:r
Trälar - grupp 3 P:r/dussin

Östmunds skeppslag AB
Din partner i båttrafiken!

Färjetider och
priser Öster-sundet

Eftersom vi önskar alla en säker överfart  
vill vi be dem som ej äger egen båt utan 
tänker ta färjan att betala färjekarlen med 
ett stycke silver eller annan bytesvara, 
dock ej mjöd då det visat sig att detta gjort 
båtresorna mycket längre och vingligare.

Färjan avgår annars från båda sidor så fort 
det finns önskemål om detta mellan solens 
uppgång och nedgång, däremellan får man 
själv göra upp ett avtal med färjekarlen.
Färjekarlen arbetar än så länge på egen 
basis och ingår ej ÖSAB.

redaktionen

Välsmidda vapen från goternas land

Fr. tio silverpenningar

Handelsresor till
Stora Swithiod!

Följ med till stormarknaden på Stora 
Swithiod

med möjlighet att fynda bland Svearnes 
lockvaror

som vadmal, hudar, verktyg, flugsvamp, 
trälar och övrigt styckegods.

Strövtåget går genom hälsinge bygder, 
med möjlighet att göra

avstickare till Birka eller östra Aros.

Gentila varor till kuranta priser!

Passa på! Vällagrat vin
från söderns land, ett fat

Endast tvenne silverpenningar

Praktiskt tjärtråg
Bytes mot mortel

eller vandringsstav



ARNLJOT-TIDENDER Årg. 15, Nr. 3/2012, Nr XLII, ISSN 1653-9818

5

ÅSIKTS-
TAFLAN
Arnljot Sunvisson

som hövding!
Ryktet har äntligen nått Jämtland att 

Arnljot Sunvisson är på väg hem efter 5år 
i viking. Vore inte det mest logiska om vi 
utsedde honom till hövding över Jämtland?

Det finns röster som försöker hävda att 
frösögoden Östmund skulle vara den som 
är mest lämpad för uppdraget men röster 
viskar att han ljugit om sin ekonomi och 
en del annat också, vill vi verkligen ha en 
sådan man som vår ledare?

Dessutom är han till åren kommen 
och vore det inte bättre att välja någon 
yngre person som kan leda oss mot en ljus 
framtid i många år eller hade Östmunds 
förespråkare verkligen tänkt låta dennes 
svärson, Gudfast Grimsson ta över när 
Östmund nalkas Valhall?

Arnljot Sunvisson har dessutom vistats 
utomlands i 5 år vilket gör att han torde ha 
spridit sitt rykte som oöverstridd hövding 
både när och fjärran vid det här laget till 
skillnad från Östmund som alla veterligen 
ägnat sin tid de senaste årtiondena åt alld-
agsid och vad tycks det om en som sysslar 
med slikt istället för att sprida ett positivt 
rykte om Jämtland?

Arnljot Sunvissons ätt kan dessutom 
spåras tillbaka till Kettil Jämte, den förste 
som satte bygd här i Jämtland och visst 
måste det väl väga högre än en frösögode 
som vi ej vet ur vilken ätt han komma och 
dennes svärson som så lägligt dök upp då 
Arnljot varit i viking i 3 år och hans löfte 
till Gunhild Östmundsdotter kunde brytas 
av henne själv om hon så önskade.

Arnljot har varken rövat sig en ny kvin-
na eftersom han hoppats på att Gunhild 
Östmundsdotter skulle vänta på honom 
eller har några ekonomiska spörsmål, 
dessutom är han en man som tror på sin 
egen kraft, kort sagt Arnljot är den rätt-
mätige hövdingen av Jämtland!

Gällö/slandromfraktionen

I Offertider
Såhär års kommer många frågor till 
redaktionen om vad man ska tänka på 
när man ska offra, vad/vem som ska 
offras och vad som anses som god ton 
att inte göra på tinget.

Vi kan börja med frågorna om offer, det 
är inte tillåtet att offra sin grannes fru även 
om hon skulle vara en riktig hagga, skulle 
du ändå välja att offra din grannes fru finns 
en stor risk att du dras inför tinget och där 
blir dömd fredlös eller iallafall dömd till 
att betala gäld för kvinnan ifråga.

Det är därför lugnast om du håller dig 
till att offra vad som rätteligen är ditt eget 
såsom årets skörd av korn, mjöd eller egen 
boskap såsom getter, höns eller trälar.

Ny på tinget?
I frågan vad man bör tänka på som ny på 
tinget är att följa vissa regler som att lämna 
ifrån dig dina vapen när du beträder tinget, 
detta gäller alltså inte bara spjut och svärd 
utan även mindre saker som kan tyckas 
ofarliga som saxar och knivar.

Du skall dessutom vara tyst när lagman-
nen talar och har du något själv att säga så 
bör du ha väl underbyggda argument för 
det du säger annars kan det bli gräsligt 
pinsamt om någon överbevisar dig. Har du 
hetsigt humör bör du kanske hålla dig ifrån 
tinget eftersom diskussionerna där brukar 
kunna innehålla både smädelser och dåligt 
underbyggda argument.
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PLATSANNONSER
Färjekarl

Vi söker dig, driftige och taktfaste 
kraftkarl med tidigare erfaren av sjöliv med 
gott humör i vått och torrt. Färjan trafikerar 
sträckan östersundet och Frös Ö. Du kom-
mer att mötas av oss med öppna armar om 
du kan hålla med egna åror. Farkosten 
bemannas mellan gryning och kvällning, i 
övriga fall bokas transport via runstav som 
lämnas till trälen vid trädet vid färjelägret 
på fastlandet, dagen före avfärd.

Lön: enligt överenskommelse.

Mäl ditt intresse till Torulf i Mjälle

Träl
Du som trivs med hårt arbete och brin-

ner för att tjäna en husbonde. Varierande 
arbetsuppgifter och tämligen omfattande 

arbetstider. Du saknar löneanspråk.

Arbetskläder ingår ej.

Lämna bud till G.G. Hakos.

Blif sjö-viking!
Raska och viga hirdmän sökes för lönande 
företag till Bjarmaland!

Riklig fångst av vildren, älg, tjänstvil-
liga trälar jämte ekorrskinn.

T. Hund investment AB
Tfn: +47983344566

hundinvestment@alltid.no

Uthyres
Vinterbonad kåta, vackert beläget vid 
Järpströmmen, ett pilskott från älven. 
Skog och mark direkt in på husknuten, 
nära till strövområden. Tillmötesgående 
lokalbefolkning. Jaktarrende kan upplåtas 
vid överenskommelse.
Du finner stigen till boplatsen strax söder 
om fjället. Spörj efter ”trollmannen”.

Dagens ros
Dagens rose vil vi gi til Hemming i Ås. 

Mange hjertlig takk for 
mat og husrum for de 
uker vi har vart akkurat 
her i Jemtland. Det har 
vært skikkelig morsomt 
tid å vi håper at vi må 
komme tebaker innemel-
lom seinere! 

Sendemennen fra Noreg,
du veit vilke.

BLI HIRDMAN!

Lyssnen Jämtar!
Vill Du slåss för Kristi sak 
och samlas i sällhet i hans 

himmel?

Samling vid gården Sul, 
Verdalen, Norge för mer 

information.

Andra veckan i juli 1030.

Faxe i Sem
Lokal representant för

Kungshirden
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KONTAKTANNONSER

Öppensinnat kjoltyg sökes för diskreta 
möten på Storsjöns södra strand.

Ej rakad.
Svar till: Handfast i Hovet.

Mogen trebarnsmoder, söker dig, man utan 
monetära anspråk. 

Elegant, medveten och bestämd kvinna 
i mogen ålder med tre utflugna barn och 
många nycklar i bältet. Söker dig, dugande 
och varmhjärtade mansperson som kan ta 
mig med storm på livets höst och gunstiga 
möten i sommarlandskapet. Silver är inget 
krav.

Svar till: Gunstigt möte.

Van maskknyterska 
Omhändertagande tös med glimten i 

ögat. Söker dig, oroliga själ, att få rå om 
när du inte längre vet vem du är. Jag längtar 
efter att få vaka med öga och tanke, och 
ber att få tjäna.

Svar till: Vildmarken lockar.

Kom ihåg!
Njut av “Olavs-kola” 

under sommarens 
dryckesstunder!

Sigrids hemkola i 
Undersaaker

TROSUPPFATTNINGAR

Förenkla Din vardag!
Endast en GUD!

Döp Dig idag!

Du är värdefull i dessa
yttersta tider!

Vitekristföreningen
i Hjällsjöås

genom Mattias Emundsson

BLOT
Hålles vid Hovet,

nästkommande fullmåne.

Medtag egen offergåva, tam-
djur eller vilt samt beläten efter 

humör.

Asgeir, tingstjänare, Frösö-hovet
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Det är en solig eftermiddag när vi be-
ger oss mot Slandrom för att besöka 
månadens herse.

När vi närmar oss gården möts vi upp 
av hemmansägaren själv, och som vanligt 
har han sin flock i släptåg.

Efter bara lite övertalning ställer de upp 
på att avbildas vid vägen innan vi fortsätter 

Hemma hos, en herse

upp mot gården. Tunet är traditionellt 
uppbyggt, dock med en skillnad. Det är 
öppet ned mot sjön, och alltså inte helt 
omgärdat. När vi frågar Sigurd om detta 
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så ler han bara stort och gör en 
gest ned mot sjön. Utsikten talar 
helt enkelt för sig själv.

Själva långhuset står där tryggt 
och välkomnande i mörk nordisk 
stil med tjärade väggar. När vi sti-
ger över tröskeln bjuds vi att sitta 
till bords, då gårdsfolket rustat 
till gille. Långhuset är dock inte 
riktigt så ombonat som det ser 
ut utifrån, det märks att det är en 
ungkarlslya vi besöker, även om 
doften av mat och skenet av de 
levande ljusen bidrar till ett rätt 
gemytligt intryck.

Efter måltiden vill vi se oss 
omkring lite mer, men hinner 
inte långt innan Sigurd propsar 
på att vi följer honom ned till 
stranden för att kika på hans se-
naste inköp, vilket visar sig vara 
ett riktigt vrålåk till skepp. Sedan 
vi beundrat skeppet och tackat för 
gästvänligheten ledsagar Sigurd 
oss tillbaka till vägen där vi så tar 
avsked för denna gång.

Vår herse och värd, Sigurd, efter ett 
rejält smakprov av traktens specialiteter

“Hemma hos” reportagen görs 
möjliga genom samarbete med “Barret 
- produkter för den moderne vikingen”, ett 

företag i Ostmund inc.ltd. företagsgrupp.

Foton: Hr Arvid i Mellbyn
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Olavssagan Kapitel 201
Om stigmännen.

Två män omtalas, av vilka den ene hette 
Gök-Thore, den andre Avrafaste; de voro de 
värsta stigmän och hade i följe trettio män, 
som liknade dem. De båda bröderna voro större 
och starkare än andra män, och de saknade 
icke djärvhet och mod. De fingo höra talas om 
den här som drog genom landet och sade då sig 
emellan, att det skulle vara ett klokt råd att 
fara till konungen och följa honom till hans 
land, deltaga i ett härslag med honom där och 
så pröva sina krafter, ty de hade icke förr 
varit i någon kamp där härar fylkades emot 
varandra: de voro mycket nyfikna att få se 
konungens fylking. Denna plan vann bifall hos 
deras följeslagare, och de gåvo sig sålunda 
på väg till konungen.

Då de kommo dit, gingo de med sitt följe 
inför konungen; deras män voro fullt bev�
äpnade. De hälsade honom. Han frågade, vad de 
voro för män. De nämnde sina namn och sade, att 

de voro män ifrån landet där. Sedan framförde 
de sitt ärende och erbjödo konungen att fara 
med honom. Konungen svarade, att det syntes 
honom, som om dylika män vore goda att ha 
i följe. »Jag vill gärna», sade han, »taga 
emot slika män; men ären I kristna?» Gök-
Thore svarade och sade, att han var varken 
kristen eller hedning — »vi kamrater ha ingen 
annan tro än den, att vi tro på oss själva och 
vår styrka och segerlycka, och det är nog 
för oss.» Konungen genmälte då: »Det är stor 
skada, att män som se så duktiga ut icke skola 
tro på Kristus, sin skapare.» Thore svarade: 
»Finns det någon kristen man i ditt följe, ko�
nung, som har vuxit mera om dagen än vi två 
bröder?» Konungen bad dem låta döpa sig och 
antaga den rätta tron. »Följen så mig!» sade 
han; »jag skall göra eder till mycket ansedda 
män. Men om I icke viljen detta, så gån till�
baka till eder gärning!» Avrafaste svarade, 
att han icke ville antaga kristendomen. Därpå 
begåvo de sig därifrån.

Då sade Gök-Thore: »Detta är en stor skam, 
att denne konung vägrar att ha oss i sin här. 
Jag har aldrig förr kommit någonstädes, 
där jag icke har varit god nog att gå i lag 
med andra män. Jag vänder icke tillbaka på 
detta sätt.» Därefter slöto de sig till de andra 
skogsbyggarna och följde hären. Konung Olav 
sökte sig nu västerut till Kölen.

Kringla Heimsins -
Heimskringla!

Nytt verk av den store isländske förfat-
taren Snorre, här i skrivartagen.

Exempeltexten, med forna typer, är 
hämtad ur Olavssagan som hittills har 

behandlat vår store norske grannkonungs 
ungdomsår och heroiska liv.

Pris: 1 mark 20 penningar

Torgeir Ulvsson & sön:r, Lit
Allt från pergament till bläck!

Världslitteratur för Dig!
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JArnljot!
En framtid i upphöjd

frihet!

Eget våld och värn!

Så gå vi mot en gyllene 
framtid!

Följ Sigurdsflocken!

BETALNINGSMEDEL
I anledning av de frågetecken vilka myntslag som under sommaren av köpmän såsom 

giltigt betalningsmedel må emottagas, meddelar Brundflo fiskalkontor följande:

Endast penningar (p:r) vilka hålla en god silverhalt s.k. silverpenningar och vilka  
äro präglade i Norge och/eller Svithiodh må nyttjas. Se nedanstående avbildningar.

Därest så icke ske kan, må, köpmän, mot extra avgift, om lägst 5 p:r/örepris (24 p:r 
svenska) till fiskalkontoret, till nöds  gälda ekorrskinn, såsom ersättning.

Brundflo i Fiskalkontoret

Åslög Gislesd:r Överfiskal

Svithiodh
Vänster: Kung Anund Jakob
Höger: Framlidne kung Olof

Norge
Kung Olav Haraldsson

(bägge sidorna)

Vår gamla tro och rätt
är oss gott nog!

Följ inte främmande locktoner!
Tryggheten i kontinuiteten!

Östmundsflocken - Rödösektionen

ÖF - ÖF - ÖF 
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Returadress:
AT c/o  Redaktionen gm M. Andersson, Hårkmon 110, SE-836 92  LIT

www.arnljot.se

A - Post

Så avslutar vi vårt beƒök i Arnljots tid - för denna gången!
Näƒsta nummer av Arnljot Tidender ägnas åt kallelƒe till årƒmöte och 

blot och faƒt det är ƒvårt att ƒe det nu, förberedelƒerna för
ƒpelåret 2013 - det 74:e!!


