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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 10 nr 1 

                                                        Jan 2014                  

 

Denna tidning sponsras av                                                                                

ÖVSJÖ BYGG & FASTIGHET Peter Jonsson 

Den skolpolitiska gruppen föreslår till kommunstyrelsen att Kälarnes             

högstadieskola till hösten flyttas till Hammarstrand. 

Kvar blir F-6. Detta förslag bygger på en undermålig utredning som pre-

senterades första gången för ett år sedan. Vi begärde då att en fullständig 

ekonomisk analys av denna flytt måste till. Så har inte skett. Det finns upp-

gifter att det kommer kosta Bräcke Kommun minst 1 miljon kronor per år 

i ökade kostnader. 

Vidare hävdar den skolpolitiska gruppen att man gör det för att barnen 

skall få en utbildning med behöriga lärare i varje ämne, trots att Kälarne 

högstadium har en av de högsta antalet behöriga lärare i Bräcke kommun. 

Lärarbehörigheten i Hammarstrand är lägre ! Vidare var Kälarne skola 

den bästa i länet på att få flest elever godkända för gymnasiet förra året, 

100% !                                                                                                                  

Vi har begärt att kommunstyrelsen skall komma på ett offentligt möte den 

30 januari kl 19.00 på hotell Östjemten.                                                                       

Blir vi för många flyttar vi till aulan. 

Se vidare vår kallelse till mötet i nätupplagan sid. 2-3 www.kalarnenytt.se 

                                                                              
   Michael Löfgren, ordförande i Kälarnebygdens ekonomiska förening. 

Flytt av högstadiet? 

Kom och gör din röst hörd och förhindra en nedmontering                        

av Kälarnebygden ! 
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Kälarne 2014-01-23 

 

Till 

Kommunstyrelsen Bräcke Kommun 

Box 190 

84060 Bräcke   

 

I egenskap av ordförande för Kälarnebygdens ek. förening kallar jag härmed 
Kommunstyrelsen i Bräcke Kommun till offentligt möte den 30 januari kl 19.00 
på hotell Östjemten. 

Frågan som vi vill diskutera är den planerade flytten av högstadiet i Kälarne till 
Hammarstrand. Vi anser att man inte kan ge förslag eller ta beslut på en så dålig 
och svag utredning. 

För över ett år sedan kom en utredning om att flytta högstadiet.  Vid det föräld-
ramötet framkom att utredningen hade brister som måste utredas närmre. 
Dessa brister kvarstår och den utredningen ligger fortfarande till grund för det 
förslag som den skolpolitiska gruppen kommer att lägga fram till KS. 

Vid det förra mötet blev vi lovade att en fullständig ekonomisk utredning skulle 
göras, dvs vad kommer flytten av högstadiet att kosta samt hur mycket dyrare 
för Bräcke Kommun blir den lösningen (skolskjutsar samt vad Bräcke Kommun 
måste betala för eleverna i Hammarstrand bl.a.).  Detta har vi fortfarande inte 
fått svar på. 

Vidare ville vi ha en konsekvensbeskrivning av vad som händer med budgeten 
vid en nedläggning av högstadiet. Denna har vi inte heller fått, troligen har den 
inte gjorts. 

Den förra utredningen hänvisade till att det skulle vara svårt med att klara behö-
righetskravet för högstadiet i Kälarne. Lärarna på Kälarne högstadium har 
kanske den bästa behörigheten i hela kommunen samt de bästa resultaten i 
Jämtland, när man tittar på andelen av utexaminerade 9:de klassare med behö-
righet till gymnasiet. Lärarna och rektorn har under flera år jobbat med denna 
fråga konstruktivt. Läraromsättningen i Kälarne är rekordlåg. De finns behörig-
het i 15 av de 17 högstadieämnena. Det som saknas är träslöjd och hemkun-
skap, men idéer finns hos lärarna hur man löser det. Hamarstrand har mindre 
andel behöriga lärare an Kälarne skola så vi skall alltså skicka våra barn till en 
skola med sämre förutsättningar att klara av sin skolgång? 
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Utredningen från höstterminen 2012 hade brister som lärarna och rektorn velat 
skulle bli ändrade, men detta har inte skett. 

Ingen hänsyn har tagits till att fasa in de elever som nu eventuellt skall flyttas nu 
i höst. Skolorna lägger upp utbildningen individuellt så 7:de klassarna i Kälarne 
och 7:klassarna i Hammarstrand ligger inte i samma ”fas” i sin utbildning, Att 
fasa in eleverna kan inte genomföras på en halv termin enligt rektorn på Kä-
larne Skola. 

Vi riskerar alltså elevernas utbildning och chans att klara av att få behörighet till 
gymnasiet. 

Vi ville även då veta vad som händer med skolskjutsar och de barn som bor i 
ytterområdena, exempelvis Fugelsta, där det fria skolvalet kanske gör att föräld-
rarna där sätter barnen i Stuguns skola redan i förskolan. Utredningen hade inte 
någon konsekvensanalys på detta fastän det påverkar Kälarnes skola stort. Den 
kanske inte ens blir en F-6:skola om några år. 

E-14 utredingen som blivit gjord är en bra utredning som försöker belysa alla 
aspekter av vad som händer vid en nedläggning, en sådan måste även göras i 
Kälarne. 

Detta är bara en del av de frågor som fortfarande efter över ett år vi inte fått 
svar på. 

Jag utgår från att Ni som våra folkvalda politiker möter upp den 30 januari ,så vi 
får diskutera och framföra våra åsikter. 

Vänligen svara så snart som möjligt, passar inte just denna kväll så ge förslag på 
alternativ. 

Med vänlig hälsning 

 

Michael Löfgren 

Förälder och Ordförande i Kälarnebygdens ek. förening 
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För Kälarne skola I Tiden 

I vår strävan att ligga i framkant vad gäller IT-teknik och lärande, invigdes i 

höstas ”mediarummet” på Kälarne skola. Det ger oss möjlighet att fortsätta     

arbetet med målet att anpassa verksamheten med tanke på framtiden samt det  

vikande elevunderlaget, utan att tappa i kvalitet.                                                                                                                                

 Redan i somras startade arbetet med att ställa i ordning rummet, dit det se-

dan har införskaffats ett antal surfplattor och en del annan utrustning.                                                             

 Lokalen har sedan använts både av skolpersonal och elever, men även per-

sonal från till exempel Hälsocentralen, som utnyttjat denna gyllene möjlighet till 

att fortbilda personalen. Några skolämnen har börjat använda sig av/undervisa 

med hjälp av digitalt läromedel, där man i ”mediarummet” har fina möjligheter 

att tillgodose eleverna med bra material.  Ett nytt användningsområde som ele-

verna introducerats i är office 365, en molntjänst som går att använda oberoende 

av vilket nätverk som finns tillgängligt, och som de kan nå via mobil, surfplatta 

eller dator, var de än befinner sig i världen.                                                                           

 Vi är glada och stolta över att kunna fortsätta utveckla vår skola och våra 

arbetssätt för ett mer lustfyllt lärande och med framtiden i fokus. 

Personalen Kälarne skola 

Elever i årskurs 7 och 8 arbetar med  

ett digitalt läromedel  i ämnet 

Svenska. 

Vi har i många ämnen slagit ihop 

klasserna som är små till större en-

heter. Ett måste för att följa nyckel-

talen och en pedagogisk utmaning 

ibland. Men det funkar. Både vi och 

barnen är nöjda.  
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Nej, nej, jag vill inte! Nej, det är inte 

sant! Det var min första spontana re- 

aktion på morgonen efter stormen Ivars 

härjningar före jul.  

När jag kom ut på gården och som van-

ligt tittade mot "Udden", där skogen 

förr var som en skyddande mur, såg jag 

bara eländes elände. 

Stormen Dagmar hade fällt många träd 

för ett par år sedan och en efterföljande 

avverkning hade glesat ut skogen or-

dentligt. Och nu tog Ivar det som var 

kvar. 

Det som förut var kaos blev öken efter 

några timmars storm. Ett hus på Udden 

har skadats och en husvagn demolera-

des. Taket på hundkojan hade också 

blåst av. 

De hårda vindarna tycks ha gått i 

samma riktning båda gångerna. Genom 

skogen, över viken och in på grannens 

skifte. Precis så var också Dagmars 

framfart. 

Och sedan var det mörker. Ingen el, 

ingen telefon, inget vatten, ingen radio, 

ingen bensin i bilen. 

Och mörkt. Kompakt mörker de flesta 

timmarna på dygnet.                      

Pannlampa och värmeljus. 

Överallt värmeljus. En tröst var att jag 

har vedspis, så värme i köket hade jag 

och kunde fixa maten på spisvärmen. 

Men - några levande ljus kommer jag 

nog inte att tända, förrän till hösten - 

kanske. 

Barnen kom hem med vatten och mat 

och kylskåp hade jag i en plastlåda på 

bron. Tur att det inte var så kallt. 

Åtta dygn varade strömavbrottet, men 

telefonin kom tillbaka efter några da-

gar, och då kunde jag också tanka bi-

len. 

Ibland kändes det som om det var 

samma kaos i hjärnan som i den storm-

skadade skogen. 

Man hinner tänka mycket om sårbarhet 

och den lilla människan i allt detta. 

Så småningom samlar sig tanken i alla 

fall, och man knyter näven och går    

vidare, väl medveten om att det kunde 

varit värre. Det är så vi människor   

fungerar. 

 

    Elisabeth Engberg 

Stormen  

Ivar 
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   Att presentera denne man kan möjligen 

tyckas onödigt, välkänd som han är i hela vår 

bygd. Men Johan har alltid något nytt att be-

rätta och han gör det med humor och glädje 

och helt utan falsk blygsamhet.  

   Han föddes i Kullsta, på ett arrendehem-

man, för 90 år sedan. Familjen flyttade sedan 

till Håsjö. Tre år var han elev vid Håsjö skola 

innan familjen bosatte sig på Ånäset och han 

fick fortsätta skolgången i Ansjö. 

   Ända sedan barndomen har Johan haft då-

lig hörsel, kanske som en följd av all 

öronvärk han fick stå ut med som liten. Un-

der skoltiden fick han alltid sitta längst fram. 

   Johans far var hästhandlare. I Skåne och 

Mellansverige köpte han hästar, som han se-

dan sålde häromkring. Han hade tre egna 

hästar. Det var gott om arbete för hästkörare 

på den tiden. Bland annat fraktades mycket 

till och från sågen.  

   När Johan slutat skolan inledde han sin 

karriär som hästkarl. Hästhandlare blev han 

också. Det var enbart arbetshästar som ingick 

i den verksamheten.          

– Hästhandeln var intressant, men den avtog 

ju så småningom, berättar han. Då skaffade 

han lastbilar, tillsammans med sin bror     

Gunnar. Anderssons åkeri hade tre lastbilar 

med trafikrättighet till varje bil. Det var 

mycken aktivitet i Kälarne då. Det byggdes 

ju många hus, bl.a. flera hyreshus, varav en 

del som bekant är rivna nu.  Mycket virke 

fraktades också till Sundsvall. Åkeriet  kunde 

även skjutsa  travhästar till och från tävlingar 

på olika ställen, eftersom man hade boxar att 

placera på lastbilsflaken.  

   Så småningom blev det tid att avyttra last-

bilarna också. Det var mycket lätt gjort. Man 

behövde inte ens annonsera ut dem. Löv-

uddens såg, Gustaf Jansson och Forslunds i 

Albacken köpte var sin med tillhörande     

rättighet.  

   Men Johan vore inte den han är om han 

inte hade garderat sig för en ny karriär, denna 

gång som fastighetsskötare. Sådana behöv-

des nu, när det fanns så många hyresfastig-

heter på byn.  Han sökte och kom in på en 

nio månader lång  utbildning. 

 - Hästhandlarepoken tog definitivt slut den 3 

september 1967. Det var den morgonen när 

högertrafiken infördes som jag kom med tå-

get till Stockholm, berättar han. Efter utbild-

ningen fick han anställning som fastighets-

skötare i Kälarne. 

   På äldre dagar började Johan intressera sig 

för politiken. Åke Edin var en viktig inspira-

tör för honom.  

- Vi fick ju till en kommundelsnämnd här i 

Johan Andersson: 

kompositör, hästkarl, 

nasare, kultur-

stipendiat… 
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 Kälarne. Med egen budget. Och vi hade ju att 

bestämma om allt, säger han. Johan tyckte 

mycket om att vara politiker, men han slutade 

så småningom, inte minst på grund av hörsel-

skadan. 

   Så ber jag Johan berätta om sin familj.  

- Jag och Elsa har hållit ihop över 60 år nu, 

säger han. Pappa och jag körde parhästar på 

den tiden. Det var på kraftlinjebyggnad som 

stolpar skulle fraktas och linor dragas. Från 

nyårshelgen 1950 arbetade jag i Dalarna, på 

Harsprångslinjen. Vattenfallsverket hyrde då 

husrum åt oss med ca 1,5 mils mellanrum. 

Där fick vi kost, logi, matsäck och stallplats. 

Grejorna kördes med bil, men hästarna fick 

vi frakta själva.  

- Så en morgon, efter en natts arbete med 

tråddragning, kom jag ridande på min arden-

nerhäst till byn Slättberg i Leksandstrakten. 

På gårdsplanen stod en bonnjänta! Det var 

Elsa, dottern i huset. 

Kärlek uppstod! Och den håller än! (Elsa be-

kräftar själv sanningshalten i historien.)         

-Hon följde med mig hem till Kälarne på 

hösten.                                                                                  

Ja, sen har familjen vuxit. Tre barn och ett 

fosterbarn fick vi. 

-  Och nu är vi en hel klan, säger han och vi-

sar stolt upp  bilden där en stor mängd       

ättlingar i alla åldrar är samlade hemma på 

gårdsplanen. 

   Så var det Bräcke kommuns kulturstipen-

dium för 2013, som Johan Andersson tillde-

lades i december. Han visar upp det fina    

diplomet som hänger på väggen. 

- Jo, det här fick jag för alla melodier jag har 

komponerat till olika texter under åren. Det 

började jag med redan som barn. När jag ser 

en text, känner jag direkt om det finns en me-

lodi i den. Men jag skriver aldrig texter själv.  

 En jul, när jag var liten, tjänade jag ihop 100 

kronor på jultidningsförsäljning. Då köpte 

jag ett mindre dragspel av Lövgren i Håsjö 

och började spela mina melodier på. Nu har 

jag ett femradigt dragspel. Jag kan inte skriva 

noter själv, så jag lämnar inspelningarna till 

någon notkunnig person som kan nedteckna 

dem. Som du vet har jag ju varit nasare och 

sålt mina låtar här på bygden, men jag har 

också skickat musiken till radiostationer över 

hela världen. 

   Sedan visar han mig kartan som han har 

satt upp på väggen i vindskammaren. Han 

har stuckit nålar i alla länder dit han skickat 

inspelningar. Den världskartan ser i sanning 

ut som en igelkott! 

   Han vet inte om låtarna har spelats särskilt 

mycket, men han har fått många vänliga 

tackbrev. Ett särskilt gott öga har han till  

Finland, eftersom han älskar deras kantele-

musik.  

- Jag känner mig nöjd med livet, säger Johan. 

Att ha en hobby, det är en gnista! I mitt nästa 

liv ska jag bli gårdfarihandlare! 

Och om det finns kulturstipendier där, då 

kommer Johan Andersson att bli en av      

mottagarna. Det är jag övertygad om. 

 

      Runa Westman 

R

 På nästa sida kommer en sång, ”Tankar i vintertid”.                 

Texten är en dikt av Elisabeth Engberg och musiken är           

komponerad av Johan Andersson. 
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Per Westman från Svedje, för närva-

rande bosatt i Östersund, har länge närt 

en dröm om att få övernatta med alla 

sina barn vid en nying (stockeld) i    

skogen. På förmiddagen den 2 januari 

tågade han så iväg med hela skaran:    

Ottilia, Hjalmar, Oskar och Elin med 

pojkvännen Jonas Landgren mot        

favorittillhållet vid Ringsjön. Alla bä-

rande på en försvarlig packning med 

kläder, verktyg, mat och andra nödiga 

tillbehör.                                                           

Väl framme satte de omedelbart igång 

med förberedelserna: hugga en rejäl 

”gammfura”, som kvistades, delades i 

två tremetersstockar och drogs till rast-

platsen. Så placerades stockarna 

ovanpå varandra med en lagom stor 

glipa emellan, där stickor, ris och annat 

brännbart skulle stoppas in. Nyingen 

stöttades omsorgsfullt för att inte rasa 

ihop vid eldningen. Sedan byggdes 

vindskyddet ett litet stycke därifrån.  

Dit släpades en massa granris som un-

derlag. 

När farfar och farmor kom på besök 

frampå eftermiddagen var det mesta av 

byggnadsarbetet avklarat och alla 

kunde sitta runt  lägerelden, pusta ut 

och äta varma smörgåsar. Några pro-

blem med kylan hade inte ungdomarna 

vid den tiden. De höll sig varma med 

baseboll ute på Ringsjöns is. Till mid-

dag stektes kolbullar som de åt med 

fläsk och lingonsylt. Stockelden tändes 

senare på kvällen. Det tog tid att få or-

dentlig fyr, men när det väl var gjort så 

brann den nästan 13 timmar. 

Hur var då natten vid nyingen? 

Ottilia: Roligt! Fast det var lite kallt. 

Men det var ganska varmt när stockar-

na brann som bäst. Jag vill gärna göra 

det här fler gånger. 

Hjalmar: Det var lite trångt i vind-

skyddet. Jag vaknade några gånger. Jag 

borde nog ha haft mera kläder. 

Oskar: Tuff sak! Ingenting för vekling-

ar. Inga stadsmänniskor borde ta sig an 

den här utmaningen! 

Elin: Mysigt! I alla fall så länge vi satt 

uppe. Kul att hugga ner träden. Mycket 

gott med kolbullar, stekta på elden. 

Trevlig tillställning! 

Jonas: En intressant upplevelse! Men 

det var lite kallt när vi skulle sova. 

Per: Det här var roligt! Men det tog 

längre tid än väntat att få ordentlig fyr 

på stockarna, så mitt råd till hugade är: 

Var ute i god tid! Det här är inte gjort i 

en handvändning. 

På hemsidan www.kalarnenytt.se  finns 

en bildserie om  övernattningen vid  

nyingen. Titta på den! 

       farmor W  

Nattvila vid nying 

http://www.kalarnenytt.se
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Nattvila vid nyingen i bild   

 

Här går stigen till Ringsjön – den tysta vildmarkssjön med de fagra stränderna. 

Oskar och Hjalmar fäller och kapar ”gammfuran”. 

Ställningen för vindskyddet är rest. 
Oskar och Hjalmar drar stockarna till 

rastplatsen under Ottilias överinseende. 

Hjalmar provligger 

och godkänner platsen 

för vindskyddet. Per 

har fått nyingsstockar-

na på plats. Jonas ba-

sar för vindskydds-

bygget 



11 

   

Ottilia kapar veden medan Hjalmar, glad i hågen,  

bär fram den. 

Elin är nu inne i slutfasen  med 

vindskyddskonstruktionen. 

Stockarna på plats med lämpligt mellan-

rum. Förnyad kontroll av sovplatsen. 
Nyingsstockarna har stöttats. Elin lägger   

presenningen på vindskyddet. 

Konstruktörerna samlade i röken bakom lägerelden.  

Fr.v. Oskar, Elin, Jonas, Ottilia och Hjalmar 

Skymningen har fallit. Kolbullarna 

är stekta och snart uppätna. 

Nyingen är tänd. En stunds kontemplation före nattvilan. 
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Snart sover nästan alla                  

på granrisbädd under ullfiltar. 

Och nyingen brinner i natten. 

Ska Oskars surstrumpor hinna torka                   

innan gryningen? 

Frostnupen frukost framför falnande  

flammor. 

Dags att packa 

ihop. Nyingen 

vilar likt sagans 

förtrollade drake 

från ”landet    

Längesen”. 

En stunds bågskytte före uppbrottet. 

Hjalmar skjuter avskedssalut                 

med pilbågen. 

På väg hem. Ingen 

önskar ta det sed-

vanliga badet i  

bastun vid Ring-

sjökojan, med    

efterföljande dopp  

i Orrån, den här 

dagen.  

Och rastplatsen? Den är städad! 
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 Vi har haft fem träffar under hösten.       

Författaren Eric Björklund var inbjuden till 

Församlingshemmet i Västanede i augusti. 

Det var hans andra besök hos oss. 

Det var många som hade önskat det, men  

tyvärr hade vi inte möjlighet att annonsera i 

vare sig Kälarne-Nytt eller Bräcke Bladet     

p g a semesteruppehåll. Det var därför inte 

så många som kom för att höra Eric läsa ur 

sin nyutkomna bok ”Hel och Ren”. Tyvärr! 

Första oktober var vi på Håsjögården och dit 

var troll-karlen ”Mr Hann” inbjuden. Det 

blev en trevlig tillställning, där också publi-

ken fick vara med. 

I mitten på oktober var det dags för ”Annas 

Fjåsen”, tre glada spelmän från Bräcke. Det 

blev ”gla-musik” för en stor publik som 

även fick vara med och lösa en musikfläta. 

Platsen var Västanede. 

Ännu en träff i oktober. Denna gång på 

Tossengård i Sörbygden, som fylldes till 

brädden av publik.  

 

Där fick vi träffa Bräcke Kommuns ener-

girådgivare Linn Glad, som bl a talade om 

olika typer av lampor till belysning och om 

strömförbrukning. Vi hade också möjlighet 

att ställa frågor, vilket också skedde. Linda 

Rattfelt skulle ha varit med och underhållit 

med sång, men hon var tvungen att lämna 

återbud p g a sjukdom. Sune Kvist och Bertil 

Jonsson ställde upp och spelade för oss. 

Årets sista Trivselträff gick av stapeln i  

Västerövsjö. Extra bord och stolar fick sättas 

in för den stora publik som strömmade till. 

Marie Källström och Eva-Lotta Norell bjöd 

på julmusik av allra högsta klass. När den 

sista mäktiga sången klingat ut stod alla i 

publiken upp och applåderade.  

Ett helt fantastiskt år tycker vi, Monica och 

Sigbritt. Vi vill tacka alla som medverkat, 

alla som fixat fika där vi varit och sist men 

inte minst alla som kommit till våra träffar. 

Tusen tack! 

    Monica och Sigbritt 

 

Trivselträffar under hösten 2013. 

Nu finns boken om Arbetets Frihet att köpa på      
Kälarne  bibliotek. Pris 150:- 

Recension: Fränden, Peter 
Bolagslakej eller frihetsrörelse 
14105166 

Citat ur recensionen: Författaren har haft tillgång till 

allt arkivmaterial och ger en synnerligen välskriven, 

objektiv och nyanserad bild av organisationens histo-

ria. Boken innehåller ett 20-tal foton och teckningar, 

ett 20-tal återgivningar av flygblad, tidningsartiklar 

och viktiga citat samt en omfattande och kommente-

rad litteraturlista. Vidare en förkortningsordlista och 

två bilagor med översikter över tidningen Arbetets Fri-

hets inkomster liksom organisationens ekonomiska 

utveckling.  
Vänliga hälsningar 
BTJ (Bibliotekstjänst)                                                                                                                                            

Kent Lindkvist, lektör 
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Min farfar J P Frändén (1864 - 1952) 

har nedtecknat minnen från sin uppväxt 

i Storåsen, bl a om en resa till 

Sundsvall, som då var ”stan” för folket 

i östra Jämtland. Resorna gjordes alltid 

vintertid eftersom man var beroende av 

slädföre i det då väglösa landet. Han 

berättar:  

   Före järnvägens tillkomst gjorde in-

byggarna i östra Jämtland årligen minst 

en resa till Sundsvall för inköp av för-

nödenheter. Jag fick vara med om tre 

dylika resor, första gången när jag var 

13 år. Det var efter nyår. Fordonet var 

en s k brädskrinda. I en matspann fanns 

matsäck bestående av ett par sorters 

bröd, smör och torkat fårkött. 

   Första nattlogi var i Holm och det 

andra i trakten av Sättna. Då kom man 

till Sundsvall på förmiddagen, dag tre. 

Vi handlade alltid hos Blombergs, men 

brännvinet hos Botvid Johansson vid 

torget. Vi lämnade en nota i affären var-

efter gubbarna gick ut på stan. Om nå-

gon åkte med för första gången skulle 

han bjuda sällskapet, hela sällskapet, på 

sprit. Jag hade av min far fått med en 

femriksdalerssedel. Vi gick till 

”Nahlbergskrogen” och pappa beställde 

dricka till alla. När jag skulle betala 

tyckte jag nog att det tog hårt på kassan. 

Därefter skulle gubbarna pröva mer 

dricka. Jag följde med ner i 

”nederlagskällaren” där det fanns väl-

diga fat längs väggarna, så att kunderna 

kunde prova olika sorter. Själv var jag 

för ung för att dricka. 

   Under tiden i Sundsvall hade vi fritt 

logi hos handlanden. Här och var i rum-

men voro mindre kaggar med kran ut-

placerade jämte bleckmugg med en 

kedja. Det var bara att fylla på och förse 

sig. Troligtvis var det ej brännvin utan  

s k ”Kalabravin”. 

   Nåja, omsider avslutades handeln och 

allt var packat och klart för hemresan. 

Den gick i långsammare fart än ned-

resan. Man hade last och så tog det 

längre tid på vilställena. Det skulle pra-

tas med gamla vänner och drickas kask. 

EN 

SUNDSVALLS-

RESA PÅ   

1870-TALET 

JP Frändéns och          

Märta Abrahams- Dotters 

initialer samt                   

byggåret 1911 
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Men sent omsider kom vi hem. Det var 

en efterlängtad stund då vi fick bära in 

alla paketen från skrindan och smaka 

på ”marknadsgotta”, som bestod av 

kandisocker, bröstsocker, storfikon och 

kanske ett och annat russin. 

   Så avslutades min farfars första 

stadsresa. Hans tredje och sista resa, 

vid blott 16 års ålder, företogs på egen 

hand och skriver han ”den slutade så 

bra att vi kommo hem två dagar tidi-

gare än väntat”. Man kan på goda  

grunder anta att hans livslånga försik-

tighet med alkohol var en starkt bidra-

gande orsak.   

   J P Frändén bosatte sig så små-

ningom i huset på Stationsvägen 3 i 

Kälarne, där man ovanför ingången 

kan se hans initialer, JPF, och MAD, 

som är hans hustru Märta Abrahams-

Dotters initialer och 1911, som är det 

år då huset byggdes. 

                                     Peter Frändén 

En fjäder i hatten för Kälarne skola! 
Ibland är det lättare att gå till jobbet än annars. Särskilt 

när man får höra att självaste utbildningsdepartementet 

ifrån Stockholm valt att komma på besök. Och varför då, 

kan man fråga sig? Jo, Kälarne skola är en av de bästa 

skolorna i Sverige när det kommer till att förbättra sina 

elevers behörighet till gymnasiet. Från 2008 till 2012 har 

andelen behöriga sökanden ökat från 63 till 100 %!!!                                     

Vecka 7 kommer Camilla Valtersson-Grönvall och Saila Quicklund till vår skola 

för att möta oss och fråga hur vi gjort och vad vi gör. Svaret är givetvis långt, 

men vi kan sammanfatta det med att det är ”den lilla skolans storhet”, dvs det är 

lätt för oss att se, höra och bekräfta eleverna och tillsammans med familjerna har 

det visat sig att vi kan nå mycket fina resultat. 

Tack alla ni familjer som hjälpt oss och som fortfarande hjälper till med vår  

strävan att hela tiden nå så långt det är möjligt!                       

               Eva Kvist 

ÅRSMÖTE                                                                                 

Kälarne Skoterklubb onsdag 29/1 18.00                                                      

hos Stefan Söderberg i Valla 
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Mer Svensk film på Bio 
Norden bio har sökt och beviljats ett stöd från Svenska Filminstitutet för marknadsföring av 

svensk film. Syftet med stödet är att öka publiken på svensk film på bio och långsiktigt öka 

intresset för svensk film. Förutom en större publik till svensk film leder projekten förhopp-

ningsvis också till nya idéer och samarbeten lokalt och en ökning av det kulturella utbudet. 

Det senaste året har vi på Norden bio arbetat intensivt för att ställa om till digital teknik, vil-

ket har lett till att andra satsningar har fått stå tillbaka. Med hjälp av detta stöd från Svenska 

Filminstitutet har vi fått möjlighet att anlita en kommunikationsbyrå för att marknadsföra de 

svenska filmer vi kommer att visa under januari till mars. Vi kommer att visa svensk film på 

fredagar kl. 18.30, två fredagar/månad. 

Dessa filmer kommer vi att köra som extra visningar, de ordinarie filmerna på söndagar   

berörs inte av detta.  

Planerade filmer och datum   Premiär datum 

31 januari  Ömheten    2013-12-06 

14 februari Kärlek De Luxe  2014-01-17 

28 februari Hallå Hallå   2014-02-07 

14 mars  Tillbaka till Bromma 2014-02-19 

28 mars  Tommy    2014-03-14 

För mer information se vidare på www.bioguiden.se eller www.bioprogrammet.nu 

          

Norden Bio Kälarne. Svensk film på bio. Program:  

Datum Film Titel  Tid  Pris Censur 

31/1 Ömheten  18.30 70:-  Från 15 år 

14/2 Kärlek De Luxe 18.30 70:-  Barntillåten 

28/2 Hallå Hallå  18.30 70:-  Barntillåten 

14/3 Tillbaka till  

              Bromma   18.30 70:-   

28/3 Tommy   18.30 70:-  Från 15 år 

Se även Kälarne IK:s hemsida för mer info om bioprogrammet 

www.kalarneik.com                                                                                  

Välkomna till Norden Bio! 

Café Slussen 

Vi välkomnar alla fikasugna till vårt Café Slussen i Kälarne skola.                    Vi                    
Vi har öppet varje vardag mellan kl. 11.15 - 11.45. En kopp kaffe kostar                  
endast 4 kr. Vi säljer även gobitar och läsk, yoghurt och mackor. Genom att 
komma stöttar Du niornas entreprenörskap och bidrar till att göra deras skolresa 
möjlig i maj. Du får även se vår fina miljö och träffa många härliga ungdomar.  
 

Tack på förhand!               Evelina och Madelene 

http://www.bioguiden.se/
http://www.bioprogrammet.nu/
http://www.kalarneik.com/
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Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: 

 Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling 

 för Kälarnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en              

 engångsinsats och  en årlig medlemsavgift. Medlemsavgifter  2014:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 
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Trivselträffar     

under våren 2014 
Januari, tisdag 28    klockan 

11 i Församlingshemmet i 

Västanede.  

Jonny Viktorsson kommer 

och sjunger Elvis-låtar, and-

liga sånger och Dina önske-

sånger.    

Februari, tisdag 25 klockan 

11 på Tossengård i Sörbyg-

den. 

Ingrid och Kent sjunger och 

spelar countrymusik. 

Mars, tisdag 29 klockan 11 

Folkets Hus i Hällesjö.    

Bertil från ABF visar filmen 

Finnbastu och May Jörgen-

sen talar om friskvård.  

April, tisdag 25 klockan 11    

i Församlingshemmet i                

Västanede. 

                                        

Linda Rattfelt sjunger och 

berättar om sin sommar i Da-

larna.   

Maj, tisdag 20 klockan 11 

träffas vi för korvgrillning 

och underhållning av Jonny 

Halvarsson och Boris Nord-

vall vid  Måsjöforsen,         

Albacken.  Om det blir regn 

flyttas tillställningen under 

tak. 

Vi hoppas få träffa 

gamla som nya trivsel-

träffare under våren. 

Alla är  hjärtligt väl-

komna.       

      Monica och Sigbritt   

Bingo i Kälarne!                                                                                          

I källarlokalen på        

Hotell Östjemten         

onsdagar kl 17.45. 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

Olle Gren                
i Västanede fyllde       

97 år den 21/1    

Grattis! 

Vill du veta mer om Olle? 

Läs då artikeln             

”En liten mössa”.       

Den finns i nr 7,               

september 2008,            

på nätupplagan, 

www.kalarnenytt.se 

mailto:michael.lofgren@poles.se
http://www.kalarnenytt.se

