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Vilken fin höst vi har haft, hoppas att många har haft möjlighet att vistas ute i 
naturen med bär- och svampplockning, jakt och fiske, eller kanske bara prome-
nader. Och nu är den på gång den nya drivmedelsanläggningen i Kälarne.

Redaktören ☔

Kälarnetanken - ny drivmedelsanläggning i Kälarne

Allt är nu klart för att den nya 
drivmedelsanläggningen i Kälarne 
ska kunna byggas. Anläggningen, 
som kommer att kallas ”Kälarne-
tanken”, beräknas kosta 2,1 miljo-
ner kronor. Regionala utvecklings-
nämnden har beviljat Kälarnebyg-
dens ekonomiska förening stöd 
med 1,45 miljoner kronor och 
Bräcke kommun har beslutat att stå 
som borgenär för det lån som före-
ningen måste uppta.
Kälarnetanken byggs för diesel, bensin, E85 och AdBlue. Det kan tyckas stå i strid 
med Regionens mål om att vara fossilbränslefri 2030, men planen är att anläggningen 
ska kunna användas även för fossilfria drivmedel i framtiden.
Fortsättning

Denna tidning sponsras av Jan och Gjurd Danielsson

Ungefär så här kommer Kälarnetanken att se ut.
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En fjäder i hatten
I slutet av augusti tilldelades Peter Frändén 
ett stipendium av Jämtlands idrottshisto-
riska Förening ”För ett utomordentligt ar-
bete för att bevara länets idrottshistoria. 
Tack vare dig blev Idrottsminnens special-
nummer om Kälarne IK 100 år en verklig 
fullträff”, står det på det diplom som han 
fick (tillsammans med en summa pengar). 
Peter säger att det känns viktigt att KIK 
100 år kan ihågkommas på något sätt när 
olyckliga omständigheter tycks försvåra/omöjliggöra firande i annan form. Hans för-
hoppning var och är att bidra till att ge självkänsla och stolthet till Kälarnebygden i 
ganska dystra tider.

Redaktören ☔

Kälarnetanken kommer att placeras strax norr om gamla macken (Kälarne Servicesta-
tion/Bilisten) på tomtmark som kommunen upplåter. SCA kommer att avverka sko-
gen på området under vintern och byggarbetet beräknas påbörjas till våren.
Tanken kommer att få namnet Kälarnetanken samt få det gamla kommunvapnet bred-
vid, kan vi få dit ”Tanken som räknas” så gör vi det.
Bidrag/sponsring till Kälarnetanken 
Föreningen är i behov att bidrag till detta projekt från såväl privatpersoner som före-
tag. Alla bidrag är välkomna, stora som små, ”Det är tanken som räknas”!!
Alla de som ger ett bidrag kommer få sitt namn på en skylt vid drivmedelsstationen 
under en överskrift där det står ”Vi har stöttat byggandet av denna tankstation eko-
nomiskt. En person har redan skänkt en summa pengar till detta projekt.

Swisha till 123 646 20 71 eller betala till bankgiro 5404-9606. Kom ihåg att skriva i 
meddelanderaden eller i Swish-meddelandet vem som skickat bidraget!

Redaktören ☔

Bild från Facebook, Jämtlands Idrottshistoriska 
Förening.
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Besök av Jamtli 
Tisdag den 22 september fick vi ett besök av Jamtli, en kille som heter Bert-Ola. Han 
lärde oss om sydsamisk kultur. Vi fick känna på samiska saker. Samerna gör nästan 
allt av renar och trä till exempel skålar, slevar, kläder och skor. De är väldigt noga 
med att dekorera sakerna med fina mönster. Det finns 40 000 samer i Sverige. Han 
hade med sig tavlor på samer från förr i tiden. Alla samer är inte renskötare. Förut 
bodde samer i kåtor, kåtor är ett slags tält. Deras flagga är blå, gul, grön och röd. Fär-
gerna symboliserar vatten, skog, sol och eld. Det var väldigt roligt att han var här.  

Emma-Lisa och Imra och hela 4-5:an vid Kälarne skola ☔  

Barn hjälper barn via försäljning av majblommor 

Majblomman har funnits i Sverige sen 1907 och jobbar för att mot-
verka barnfattigdom genom att dela ut ekonomiskt stöd till de som 
behöver det.  

Vi i Majblommans lokalförening här i Kälarne delar ut bidrag till konkreta behov 
som gör att barnen kan dela gemenskap med sina kamrater i skolan och på friti-
den. Ansökningsblankett finns på majblommans hemsida www.majblomman.se 

Vi har en mailadress dit du är välkommen att höra av dig med din ansökan eller 
din fråga kalarne@majblommeforening.se 

Vi som är med i föreningens styrelse är Frida Andersson, Anna Sjöstrand, Lena 

Lindgren, Berit Söderberg och Marie Källström. ☔

Frontlöparen
Gunder Hägg, hans uppgång och fall
En ny bok om Gunder Hägg av historikern Björn Lund-
berg.
»En kunnig, intressant och inte minst spännande biografi 
över idrottsikonen Gunder Hägg … Det är flyhänt skrivet 
och så rafflande att till och med referaten av gamla lopp 
skapar lätt andfåddhet.«  BTJ

Boken finns utgiven på förlaget Historiska Media.
Redaktören ☔

http://www.majblomman.se
mailto:kalarne@majblommeforening.se
http://www.majblomman.se
mailto:kalarne@majblommeforening.se
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En bok om Nils Magnus 
Bokens författare Gunilla Ericsson skri-
ver så här.

”Det här är berättelsen om Nils Magnus 
Jonsson f 1854 i Ansjö, Hällesjö socken. 
Nils Magnus är min farmors far och 
hans livsberättelse har blivit en del i en 
släktbok som jag nu låter trycka på min 
pappas sida. 

Nils Magnus föds 19/1 1854 i Hällesjö, i 
östra Jämtland. Hans syskon och familj 
går att följa tillbaka till 1400-talet i trak-
terna kring Hällesjö. Nils Magnus är en 
av få i sin syskonskara som lämnar 
hembygden för annan plats i Sverige. 
Två av hans bröder emigrerar till USA. 
Alla syskonen, förutom Nils Magnus, 

tar sig namnet Näslin på 1880-talet, efter 
ett näs i Ansjön nära platsen de vuxit 
upp på. Det finns enbart två släkter Näs-
lin, vår med ursprung i Jämtland och en 
med ursprung i Västerbotten. Nils Mag-
nus finns hemma på gården i Ansjö tills 
han blir 25 år. På gården bor också far-
mor och farfar. Farfar dör när Nils Mag-
nus är 3 år. Nils Magnus flyttar till 
Kungsholm, Stockholm 1887, S:t Eriks-
gatan 9. Han har titeln arbetare. Gården i 
Ansjö blir övertaget av Skönviks AB 
och Nils Magnus mamma får bo kvar 
som ”födorådstagerska” fram till sin död 
1911, hon blev 88 år.

Nils Magnus träffar Matilda i Stock-
holm, en småländska som kommer från 
enkla förhållanden i Lemnhult på syd-
svenska höglandet. De flyttar från 
Kungsholmen i Stockholm till Gävle 
1891. De har då gift sig den 29 mars 
samma år, Mathilda är 28 år och Nils 
Magnus är 37 år. Nils Magnus är snicke-
riarbetare. I Gävle föds först Nils Thore, 
f 23/8 1892, han dör sedan den 8/3 
1893, (på mammans födelsedag). Matil-
da blir direkt gravid på nytt och på julaf-
ton 1893, föds nästa son, Erik Magnus.

Från Gävle flyttar familjen till Hällefors 
1895. Nils Magnus är då snickare. Där 
föds döttrarna Svea Linnea 1897 (min             
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En bok om Nils Magnus, forts
farmor) och Göta Matilda 1901. Nils Magnus och Matilda Kristina är kvar i Hälle-
fors, de byter bostad några gånger och Nils Magnus blir så småningom byggmästare 
1921. Han och Hellefors snickerifabrik söker och får patent på sättet att bygga snic-
karglada sekelskiftesvillor i trä. Han gör dessa i delar, monteringsfärdigt, skulle man 
kunna säga idag. Firman i Hällefors exporterar bl. a hus till Sydamerika. Han är en 
sann entreprenör!”

Exempel på de hus-  
typer som exportera-  
des.

Den som är intresse-  
rad av boken kan kon-  
takta Gunilla Ericsson,  
Åsmyren 1, 664 40 Slottsbron.  
Redaktören ☔



 

�6

Nio i Fisksjön
Under några år var Anita Brelin ensam boende i Fisksjön. Det vara efter att hennes 
granne Robert Löfgren 2013 flyttat till äldreboende i Hammarstrand. 
Jag träffade Anita Brelin och hennes bror Göte i hans sommarstuga nere vid Fisksjön.
Deras pappa Bengt var hovslagare men på 1960-talet tog det slut på hästar och han 
skolade om sig till svetsare och fick jobb i Skåne - så dit gick flyttlasset med familjen. 
Alla utom Anita, för hon hade jobb och ville inte flytta, så hon stannade kvar i Fisk-
sjön, där hon också bott sedan dess.

Göte hade länge gått och kikat på en 
sommarstuga i byn och när den blev 
till salu 2012 köpte han den och har 
sedan dess tillbringat mycket tid där. 
2016 köpte han Roberts Löfgrens 
fastighet, granne med Anita.
 
Sedan har”Mobergspojken” som 
jobbar i skogen flyttat till byn och 
vid årsskiftet 2020 flyttade Anitas 
och Götes bror Björn med fru Anette 
till före detta Gradins fritidshus som 
de nu håller på att renovera. 

Senaste tillskottet till byns befolk-
ning är en holländsk familj med två 
vuxna och två barn. Så nu bor det 
nio personer i Fisksjön, men på 
sommaren bor det betydligt fler där, som i så många andra byar. 
Tänk att nu bor två av mina bröder här i Fisksjön, säger Anita med ett leende. Den 
tredje brodern Ola bor i Hammarstrand.

Redaktören ☔
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Utmärkta postlådor
När jag träffade Anita och Göte Brelin i Fisksjön pratade vi bland annat om sommar-
boende och då berättade de att Postnord markerat alla ”sommarpostlådor” med en de-
kal med ett ”S” på. De tyckte inte att det kändes så bra, med tanke på att det stryker 
omkring folk som tar reda på var det står obebodda hus, som kan vara lämpliga objekt 
för inbrott. Jag såg själv samma sak när jag var på promenad en dag, men förstod inte 
vad dekalen betydde.
Jag kontaktade Postnord för att höra hur de tänkte. Postnords kundservice kunde inte 
förklara varför de har märkt postlådor, men en trolig förklaring var att de inte vill 
lämna direktadresserad post i postlådor där ingen bor. Om man har förslag på hur 
Postnord skulle kunna lösa problemet på annat sätt kan man via postnord.se lämna 
förslag. Vill vi ha det så här?

Redaktören ☔

Tankar om den tid vi lever i (redaktörens anmärkning)

Jag längtar efter tiden när vi tittade rakt fram.
När vi satt i farmors kök och umgicks med varann.

Vi skrattade och skojade och sociala blev,
utan plattor, mobiltelefon eller influenser som beskrev,
vad vi skulle gilla och vad som blev tummen ner.

Ett tomrum vi försöker fylla med en massa stress.
Att hänga med i ITsväng båd’ natt och dag
och leva under ständig press 
det gör en matt och svag.

När pandemin går över, jag hoppas det blir snart,
är gemenskap det vi behöver och är för alla uppenbart.

Karin Wiberg ☔

😟

http://postnord.se
http://postnord.se
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☞ ☞ ☞ Stöd bygdens tidning, bli sponsor!
Arbetet med tidningen KälarneNytt samt distributionen sker helt ideellt, men vi har 
kostnader för tryckning. För att hjälpa till kan vem som helst sponsra ett nummer 
av tidningen och få sitt namn eller företagets namn på första sidan som sponsor av 
tidningen. Kostnaden för att bli sponsor är 1500 kronor.
Hjälp bygden och hjälp oss att finansiera ett nummer av KälarneNytt!
Ring Oddbjörn Ericsson 070-364 81 05 eller maila biod.ericsson@telia.com
Michael Löfgren

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. 

Enskild Familj Förening Företag  
Insats (engångs-) 50 kr 100 kr 100 kr 500 kr

Årlig medlemsavgift 100 kr 100 kr 100 kr 200 kr

Annonspriser KälarneNytt:
Helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr

Se tidningsbilder i färg och läs KälarneNytt på kalarnenytt.se
Nästa nummer av KälarneNytt, nr 6-20 manusstopp 27/11, utkommer ca 11/12.
Redaktör Oddbjörn Ericsson, 070-364 81 05, biod.ericsson@telia.com
Ordförande i Kälarnebygdens förening: Michael Löfgren, 070-666 56 74 

Norden Bio, Program
 

1/11 18.30 David Copperfield (Framflyttad 
          Döden på Nilen Agatha Christi-
          film)

8/11 15.00 Trolls 2 Tecknad familjefilm 
8/11 18.30 Honest Thief med Liam 

          Neeson (Black Widow, Flyttad) 

15/11 15.00 Nelly Rapp Svensk familjefilm 
15/11 18.30 Bond OSÄKERT ifall den kom- 

          mer att ha premiär
80:- för filmer kortare än 2 timmar
90 :- för filmer längre än 2 timmar

http://www.bioguiden.se/biografer.aspx 

mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
mailto:biod.ericsson@telia.com
http://www.bioguiden.se/biografer.aspx
http://www.bioguiden.se/biografer.aspx

