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En tidning för Kälarnebygden    årgång 13 nr 3                                       

                Maj 2017                 

 

Hällesjö bigård 

När Hällesjöborna en gång i tiden bestämde vilken plats deras kyrka skulle byggas på, 

måste de ha haft Paradiset som sinnebild. Detsamma gällde säkert för prästgården också. 

Vackrare plats än där, vid Hällsjöstranden, är svår att finna. Ingen präst bor där längre, men 

sedan 17 år ägs den av Elisabet Faxälv och hennes man Björn. 

Elisabet föddes i Faxnälden, nära Faxån, därav efternamnet. Efter sin lärarexamen 1965 har 

hon arbetat minst 30 år på olika skolor. Ofta har hon haft lång väg att åka till arbetsplatsen, 

men det har hon inte upplevt negativt. Då har hon hunnit koppla av arbetet före hem-

komsten. I motsats till många andra lärare har Elisabet växlat karriär flera gånger under sitt 

yrkesliv. I Häggenåstrakten ägde hon en lantgård med djur i 16 år. Elisabet har också utbil-

dat sig till avbytare inom jordbruket och senare arbetat som sådan på olika gårdar i Jämt-

land. Allt detta som hon samtidigt födde och fostrade sina egna fyra barn.  

En gång ägde Elisabet och Björn en stor båt. Den skulle så småningom sjösättas i närheten 

av Sundsvall. På den resan gjorde de ett uppehåll i Hällesjö. Och där fanns drömstället, den 

vackra prästgården, som dessutom var till salu! 

De slog till direkt, köpte gården och Björn flyttade dit genast. Elisabet kom dit ett halvår  

senare. Då hade hon fått en tjänst vid Albackens skola, en så kallad B-skola med klasserna     

1-5. Det var en bra skola med fin utemiljö, säger hon. Den lades ner efter fyra år och sedan 

arbetade hon i Kälarne skola fram till pensioneringen.  

Vid det laget hade hon också börjat med biodling. Hon hade nämligen fått smaka en ut-

märkt honung hos en kusin. Sagt och gjort! Bina kom från Ragunda. Nu har hon hållit på 

med biodling i 14 år, och hela tiden lär hon sig något nytt. Att åka runt på marknader bör-

jade hon med så fort hon fått fart på produktionen. 2005 deltog hon i Hushållningssäll-

skapets temadag på Eldrimner (Nationellt centrum för mathantverk) i Ås. Temat var ”Satsa 

på annorlunda bärbuskar”. Där fick hon smaka på havtorn - och föll för dem direkt. Där 

skulle man också ha med sig en affärsidé. Elisabets var dels att ha ”småskalig produktion” 
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och dels ”att bara söta med honung”, något som ger en mjukare och rundare smak än socker. 

I juicerna tillsätter hon honungen vid 70 grader, till marmelad och sylt vid 82 grader och där-

efter tillsätter hon pektin, som gör att de geléar sig. Saftflaskorna ställer hon i 100 graders 

ugnsvärme, fyller dem sedan med het saft och ställer dem upp och ner i 5 minuter. Då har 

saften svalnat något och lämnat ett lufttomt utrymme i flaskan. Inget konserveringsmedel 

eller andra tillsatser behövs då.  

Under ”musörontiden” kan hon även använda björksav som sötningsmedel. Förutom hag-

tornsbuskar har hon även aronia, bärhäggmispel, svarta och röda vinbär, krusbär samt tre 

buskar med honungsbär, vars bär har mycket mer vitaminer och antioxidanter än svarta vin-

bär. 

De produkter som Elisabet framställer och säljer är honung, juicer och nektar, en fruktdryck 

med mindre mängd sötningsmedel än saft, marmelader, honung, mjukt tunnbröd och           

chokladpraliner (även på beställning). Hon experimenterar mycket själv, men Eldrimner har 

gett henne mycket, säger hon. 

På ”Jämtens marknad”, som hålls på Stortorget i Östersund, säljer hon sina produkter under 

sommarlördagarna. Ett bevis på att affärerna har gått bra är att intet finns kvar vid redaktö-

rens besök i maj. 

Glad åt allt jag fått lära mig av f.d. ”skolfröken” Elisabet lämnar jag henne och Björn,           

tuppen Börje med sina fyra hönor och katten Sixten i Hällesjö.      

      Runa Westman 

Bilder från Hällesjö bigård: 

Bikuporna, 

Hönsfamiljen  och  

Elisabet  bland bärbuskarna 
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Bilder från nyingen                  

i Fugelsta 

 

Underlaget för nyingen                  

yxas till 

 

 

 

Nyingen stuffad med 

tjärved 

 

 

Kaffepaus i arbetet 

 

 

Folk börjar lägga sig 

 

Bilder: Eje Åhlander 
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Nying i Fugelsta 
 

    Den 6:e maj hade några familjer i Fugelsta bestämt sig för att bygga en nying och sova 

vid den kommande natt. De som skulle genomföra detta var familjen Ulrika och Håkan 

Hansson med Alvin och Agnes, familjen Veronika och Marcus Källström med Arvid och 

Anna samt Fredrik och Freja Andersson  och Axel Hansson i egen hög person. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Varför en nying? 

    Det är ett spännande projekt, särskilt att sova ute vid stockelden exponerad för allt oknytt, 

som man vanligen stänger ute, när man sover  inne i sin egen säng. Kanske man får höra nå-

gon spökhistoria i mörkret, när vinden susar, man hör allehanda djur tassa omkring i skogen 

runt omkring och vattnet i tjärnen kluckar mot stranden. 

    Det är förstås också ett fint tillfälle att bevara gamla kunskaper och kunna föra dem vi-

dare till nästa generation. Man vet ju inte heller, när man kan bli tvungen att tillbringa en 

natt ute. 

     

 

Vad är en nying? 

    Ordet härleds till det fornnordiska ordet nudher som betyder timmerstock. 

Nyingar användes förr av skogsarbetare, jägare och flottare. Det användes också vid kusten 

för att ledsaga sjömän. 

Det finns många olika, men likartade sätt att göra en nying, men i korthet går det ut på att 

lägga två stockar på varandra och få igång en eld mellan stockarna, vilken sen brinner hela 

natten förhoppningsvis. Man fasar av ytorna på stockarna som ligger mot varandra så att de 

ska ligga stadigt. Man lägger sedan distanser med träbitar eller grenbitar så att stockarna lig-

ger med ett mellanrum på 2-4 cm för att luft ska komma emellan dem och hålla elden vid 

liv. Sen stuffar man mellanrummet mellan stockarna med tjärved för att tända elden. Man 

kan lägga en urholkad stockbit under under ändarna av understocken så att denna kommer 

upp en bit från marken. Man kan också lägga en           

fotstock på bägge sidor om nyingen så att aska     

och glöd inte flyger ned på dem som ska sova vid 

elden. Vid ändarna av nyingen kan man slå ned en 

stolpe på var sida för att inte överstocken ska ramla 

ned på backen och på dem som ligger där. Som bädd 

att ligga på är det lämpligt med granris. 
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   Det var elva glada och förväntansfulla människor som samlades vid Digertjärn i Fugelsta 

den 6:e maj för att förfärdiga en mästerlig skapelse. Alla skulle ju sova vid stockelden själva 

på natten, så inget byggfusk förekom förstås. Bygget pågick hela dagen. Det var ett tidvis 

hårt arbete, varför det gick åt en hel del dricka, kaffe, korv med bröd och kolbullar. 

Tidsschemat höll och efter att bygget var klart provlåg hela gänget på granrisbädden. Hela 

arrangemanget fick godkänt av överste byggmästaren Håkan. 

 

Eldprovet 

    Klockan 18 tändes elden och efter några korrigeringar 

fick man den att brinna jämnt längs hela stockens längd. 

Alla elva lade sig vid nyingen till att börja med. Det 

blåste en del under kvällen och natten och vinden änd-

rade riktning hela tiden, varför man ibland var fri från 

rök och ibland fick röken rakt i ansiktet. I och med blås-

ten blev det lite kallare intill stockelden än det skulle 

hade varit om det varit vindstilla. Av detta lärde man sig 

att det är bättre att placera nyingen lite mer i lä, t.ex. i en 

glänta i skogen i stället för 5 meter från tjärnkanten. Under natten hörde man allehanda ljud 

såsom orrspel och någon som drog timmerstockar. Efter halva natten hade drygt halva styr-

kan dragit sig in i stugan, mest på grund av all röken man fick i ansiktet, men fem uthålliga 

personer stannade. Elden brann i 12 timmar. 

Alla var nöjda med detta första försök och man var överens om att göra om det och då ta 

hänsyn till de erfarenheter man fått. Arvid Källström ville sova ute även nästa natt. 

      

 Alltså: fortsättning följer                                               Eje Åhlander  

Bryssel och Kälarne, Kälarne och Bryssel 

Visst ligger väl Belgien och Bryssel långt bort?!  I alla fall kan 

det kännas så. Visst är det rätt svårt att veta vad det är de där 

EU-kommisionärerna, politikerna, lobbyisterna, andra intresse-

grupper och organisationer gör därnere?! Behöver man bry sig 

EGENTLIGEN?  

Efter en veckas förstklassig utbildning som jag och 28 andra blivande skolambassadörer för 

EU fick förmånen att gå i Bryssel i april, så kan jag konstatera att det behövs upplysning om 

vad det är som händer ”där nere” och hur det påverkar oss. Vi tänker börja med eleverna i 

skolan ifrån förskoleklass och hela vägen upp till nian. Givetvis på olika nivå och med olika 

aktiviteter under nästa läsår. Du kommer att kunna följa vårt arbete i KälarneNytt men 

också på andra sätt. Så håll utkik!  

Men när du ändå läser detta kan jag passa på att upplysa om att: 

• 40 % av Sveriges lagar kommer ifrån beslut i EU 

• Ca 70 % av kommunfullmäktiges dagordning berör ämnen som EU beslutat om 
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• det är mycket viktigt att vara duktig på att uttrycka sig på svenska språket om man vill 

ha ett jobb för Sverige inom EU 

• allt som skrivs översätts till de 24 språk som talas i EU-länderna 

• även en Kälarnebo har betydelse för utvecklingen både i närområdet såväl som i EU  

• vår demokrati byggs på engagemang, information, kommunikation och kompromisser 

Välkommen att engagera dig i vår framtid,          

dvs barnen i vår skola.    /Eva Kvist          

     

QR kod för vår aktivi-

tetsplan  lå 17/18                                                                                                           

Kälarne Future Europé 

Tantmuséet 
Öppnar den 1 juni med sång, musik och fika 

Öppet varje onsdag hela sommaren 11.00-15.00 

Övrig tid förbokas på tel 070 293 93 97 

eller 0696 401 05 
NBV driver integrationscafé onsdagar på Tantmuséet.  

Vi handarbetar, pratar svenska och dricker kaffe. 

Alla är hjärtligt välkomna! 

 

Är du intresserad av ett roligt, kreativt,                               

lärorikt och obetalt arbete? 

Då är du rätt person att söka jobbet som                                    

redaktör för KälarneNytt! 

Kontakta 

Runa Westman 070-349 12 09 eller 

Michael Löfgren 070-666 56 74 
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Det var ett verkligt aprilväder  
när vi kom till Sörbygden för att delta i trivselträffen den 26 april. 

När vi kom in på Tossengård var musikerna redan igång med att spela, troligen var det en 

sista finslipning av programmet innan start. I lokalen var det ett härligt sorl av förväntans-

fulla, glada människor som väntade på dagens överraskning. Monica och Sigbritt hade utlo-

vat ”glamusik” och det skulle det också bli. Det hade kommit publik från alla håll, ja ända 

från Brunflo och Sundsvall hade det kommit folk. 

 

Trubaduon Albert och Jakob, Bosse Ahlberg på gitarr, fiol, dragspel och sång och Lennart 

Jakobsson på gitarr och sång, från Matfors och Sundsvall, inledde med några glada melodier 

varefter vi inbjöds att sjunga med i ett knippe vårsånger. 

Lennart läste sedan på vacker ångermanländska Nicke Sjödins dikt ”Vårn”. Det visade sig 

efter en lång utläggning att Lennart på väldigt, väldigt långt håll var släkt med Nicke Sjödin. 

Efter diktläsningen framförde de ”Vårvindar friska”. Den melodin bygger på en polska av 

spelmannen ”Spel-Gulle” från Borgsjö, som Bosse spelade på fiol. 

Sedan följde ytterligare några glada melodier innan det blev paus med smörgås och kaka och 

glada samtal vid borden.  

Andra avdelningen inleddes med några Allan Edvall-melodier, däribland ”Annas fjåsn”.  

Lennart läste sedan ”Lagledarn” och ”Domarn” av Nicke Sjödin till allas stora förtjusning.  

”Vi flytt int’ från Norrland” av Bosse och ”Barkbrödslåten” kom sedan, följt att några melo-

dier på engelska. ”Diana”, ”Buona Sera”, ”What you’ve done to me” och ”Still”, alla kända 

melodier från 50- och 60 talet. Lite här och var mellan melodierna drog Bosse en liten histo-

ria eller läste en limerick. Lennarts sista Nicke Sjödin-dikt var ”Blommern”. Programmet 

avslutades med ”Wiggen”. 

 

Trubaduon fick stående ovationer för sitt fina och glada program och Monica och Sigbritt 

överlämnade en liten gåva till dem. De framförde även ett stort tack till Sörbygdaborna som 

ordnat med gott fika. Men vi hade inte fått nog, så Trubaduon avslutade med två Dan         

Andersson-melodier, ”Jag väntar vid min mila” och ”Gunnar Wägman”. 

 

Sist på programmet stod lottdragningen, där många av oss hade turen att vinna fina vinster. 

 

Jag säger TACK! Till Monica och Sigbritt för att de ger oss möjlighet till en stunds samvaro 

med musik, gott fika och gemenskap. Nästa gång, som är säsongens sista träff, blir den           

30 maj vid Måsjöforsen i Albacken, missa inte det! 

           Oddbjörn i Ösjön 
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Från kojor och skog 

Ur Hans-Erik Nilssons                        

berättelser 

Olycksöden: 

Vintern 1890 var det avverkning i Sösjöhöjda. Skogsägare och huggare bodde på Lång-

holmen vid Sörsjön.  

En kväll kom inte Erik Petter Svensson till kojan. Dom andra fick ju iväg att leta honom.  

Han hade tippat med lasset och kommit i kläm och nästan rivit av det ena låret.  Sent på 

kvällen hade dom fått honom till byn. Nästa dag , hästskjuts till Kälarne, tåg till Bräcke. 

Övernattning i Bräcke. Först tredje dagen tåg till Östersund och lasarettet.                           

Han dog i blodförgiftning den 16/3 1890.                                                                                        

        - - - 

Våren 1923 hade Erik Pierre d.ä. huggit sig våldsamt under flottningen i Sörån. Hur han 

kom till byn vet jag inte, men han måste ju till läkare. Dom hade tydligen fått kontakt med 

Ernst Olsson  från Sörbygden och han lyckades köra bil ända upp till Olhansveboa. 

Det var den första bil som var upp till Åsen i Hällesjö. 

 

 
 

Öppen mottagning på HC Kälarne    

Sedan ett år tillbaka har vi på HC Kälarne öppen mottagning till distriktssköterskan,          

varje morgon mellan kl 9.00-10.00. Dit kan du med nytillkomna  besvär komma utan att 

behöva beställa tid. Du får en bedömning av distriktssköterskan och får antingen  råd och             

eventuell behandling av sköterskan, eller vid behov en läkartid.   

Har du inte nytillkomna besvär, är vi mycket tacksamma om du istället kan ringa och      

beställa tid, alternativt be om tid via                                                                                    

”Mina Vårdkontakter” (via www.1177.se)  på nätet.  

 

Telefontider till HC är 08.00-08.50 samt 13.00-13.30. Övriga tider kan du få  begära att bli 

uppringd. Alla som ber om detta blir uppringda någon gång samma dag. 

 

Vänliga hälsningar 

Personalen HC Kälarne 

http://www.1177.se
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Kälarnedagen 6 juni har vi öppet 11,00-18,00.                                                

Lunchbuffé 11,00-15,00 (eller så långt det räcker) 

 

 

Sommarblues Lördag 8 juli  På scen:  REBUBLIC THREE 

Taco buffé 16-20   100:- 

 

 

 

   ÖPPETTIDER   

Måndag 10,00-18,00 

Tisdag    10,00-18,00 

Onsdag  10,00-18,00 

Torsdag 10,00-18,00 

Fredag   10,00-19,00 

Lördag   12,00-19,00 

Söndag  12,00-19,00 

 

0696-40500  info@ostjemten.se   www.ostjemten.se 

Avvikelser från ordinarie  

öppettider 

Måndag      5  juni Stängt  

Lördag      10 juni Stängt 

Söndag      11 juni Stängt 

Midsommar   23 juni Stängt 

Midsommar   24 juni  Stängt 

Söndag       25 juni Stängt 

Lördag      29 juli Stängt 

Söndag     30 juli Stängt 

Lördag    5 augusti Stängt 

Söndag    6 augusti Stängt 

mailto:info@ostjemten.se
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Kälarnedagen den 6 Juni ”En dag för bygden” 

 

Tid: Från 11.00 till ca 14.00, fri entré 

Plats: Oscarsparken, dvs gräsytan vid buss-

hållplatsen samt på skolan. 

Konferencier: Hans Westlund  

 

Programmet är ej helt klart, men nedan ser Ni ett axplock ur det som händer 

under dagen: 

 

• Musikunderhållning med bl a dragspelsklubben och Hällesjö-                    

Håsjökören 

• Årets Eldsjäl presenteras och hyllas kl 13.30 

• Gratis hoppborg till alla barn 

• Utställning på skolan 

• KIK rodden visar upp olympisk rörlighet och roddspinning samt 

dop av en ny båt 

Knallar med diverse försäljning såsom tunnbröd, ost mm 

 

Övriga aktiviteter under dagen: 

• Biblioteket öppet samt sagostund för barnen ca kl 13.00 

• Anders Sjöberg berättar om bröderna Nils från Ljungå och             

Hjalmar E Adamsson från Hällesjö ”Sveriges kondomkungar” i ett 

av skolans klassrum kl 12.00 

• ABF visar kl 14.00 i ett klassrum ”Kvinnors arbete förr”, en 1,5 

timme lång film med lokala skådespelare 

• Hotell Östjemten har öppet  kl 11-18 med lunchbuffé kl 11-15 

Norden Bio visar kl 20.00 den nya filmen ”Pirates of the Caribbean, 

Salazar’s Revenge” 
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TORGNYS RADIO & TV 

AB 

DIN LOKALA                                 

TV & VITVARUBUTIK 

STOR SORTERING 

VITVAROR I LAGER, BRA PRISER! 

 

TVÄTTMASKINER, TORKTUMLARE, 

SPISAR, KYL/FRYS, FRYSBOXAR, DISKMASKINER, 

SMART-TV I STORLEKAR UPP TILL 55” 

Passa på att handla före den kommande                            

kemikalieskatten! 

 

Välkommen in  till oss eller ring 0696-40096 

ÖPPET I SOMMAR: 

MÅNDAG – FREDAG 9.00-17.00 

LUNCHSTÄNGT 12.00-13.00 
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Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, 2017 trycks den 25/8. Manusstopp: 19/8.   

Redaktör samt annonser och sponsring: Runa Westman, 070-349 12 09,                         

e-post runwes@telia.com 

Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 

Eller 0696-403 01 (hem) e-post michael.lofgren@poles.se 

Medlemsinfo Kälarnebygdens förening: Bankgiro 5404-9606 

 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  2017:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)     50     100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 

Se tidningsbilderna i färg och läs KälarneNytt på www.kalarnenytt.se 

Trivselträff vid Måsjöforsen tisdag 30 maj kl 11.00 
Underhåller gör Boris och Johnny samt en hemlig gäst som ni inte får missa! 

Vid dåligt väder inomhus! 

Välkommen hälsar Monica och Sigbritt. 

Vårresa med SPF! 

Fredag 9 juni. Avresa 9.00 

Samling vid Torgnys Radio och TV i Kälarne                                                                                  

eller på Centrumplanen i Hammarstrand 9.30. Resan går till tulpanodlingen i Backsjön     

utanför Sollefteå. Arrangör SPF. Välkommen alla medlemmar och övriga intresserade.                                           

Pris: 160 kr (inkl. lunch) plus resekostnader. 

Anmälan till Astrid Nylén 070 293 93 97, Siv Berg 070 390 81 63                                                

Sven Jonsson 0696 430 55 

Röda Korset Kupan har öppet                                                                       

Kälarnedagen 6/6! Våfflor serveras! Välkommen! 

 


