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En tidning för Kälarnebygden      årgång 7 nr 2  

                                                            april 2011                   

 

Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

Lilly Dahlqvist, Siv Norberg och Birgit Nilsson. 

FRÅN SKOLANS VÄRLD 

Detta är en bild häm-

tad från O-sidan i  
Kälarnebygdens  
senast utgivna  

bokverk, 

”ABC-boken”, som är 
skriven av klass två. 
Författarna berättar 

här intill om bok-
släppet. 

Oo 
Ost med osthyvel. 

 Hej! 

Vi har gjort en ABC bok som finns att läsa på 

Kälarne bibliotek. Vi har knäppt korten själva 
och sen lagt in på datan. Vi skrev den i Word. 

Boksläppet var enormt. Nästan alla från föris 

till femman kom. Boken hängde i en lampa 
med snören som man skulle dra i. Vi drog allt 

vad vi kunde så lampan for nästan ner. Sen 
var det rusning till godiset, det var slut på fem 

minuter. 

Lördan andra april stod det i  LT om boken. 

Här kan man läsa om boken på Internet: 

http://ltz.se/kultur/kulturnytt/1.2911948-

bokstavligt-bokslapp-i-kalarne 
vi i 2:an 

  
Klass 7 i Kälarne skola vill TACKA alla för att ni stöder oss i vårt ut-
bytesprojekt Future Europé som vi har med vår partnerskola i Tjeckien. 
Vinnare av den fina björkvedstraven som Kjell-Åke Söderström skänkt 
blev Gun Svedevall-Andersson. GRATTIS! 

För tillfället säljer klass 7 påskgodis och kakburkar runt om i byarna.  
Vi ses! 

Eleverna i klass 7  
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Eddie Backlund 

 

 

 

 

 

 

Stilstudie. Eddie lirar tillsammans med 

orkestern i bakgrunden. 

 
Mattelärare, musiker, hemmansägare, 

flygare, skogstraktorförare. Alla epitet 

passar åt denne mångsidige mixterkuse. 

Musiken är ändå det vi mest pratar  om 

när jag hälsar på i Östansjö, där han bor 

i det stora och vackra huset tillsammans 

med sin Carina. Sönerna  Alexander och 

Christoffer är numera utflugna.  

Eddie sitter vid sin digitala flygel i in-
spelningsstudion och spelar tillsammans 

med orkestern Midland, som han tillhör. 

De övriga orkestermedlemmarna finns 

inte fysiskt med i rummet, men deras 

musik strömmar fram ur inspelnings-

datorn som står och blinkar på en hylla i 

bakgrunden. Midland består av jämt-

ländska spelkompisar från tiden då      

Eddie var heltidsmusiker. Det var under 

ett tiotal år från början av 1980-talet och 
framåt som han spelade med en rad or-

kestrar bl.a. Gredes, Comix (numera 

Zlips), Rogers, Tomzons och ”mest på 

kul” i Jolly Jumpers. Dessutom ackom-

panjerade han tidvis Siv och Berit under 

deras glansdagar. Orkestern Cactus, där 

han ibland medverkade som pianist, om-

bildades 2006 till Midland. 

   Det blev många körda mil under dessa 

år, med danser på fredagar och lördagar, 

tedanser på eftermiddagar och krogar 

hela veckan. Oftast hade de 20-30 spel-

ningar per månad under 3-4 veckors  
turnéer. Jämtlandsgängen var verkligen i 

ropet då, berättar han.  

   Under resorna bodde man på hotell, i 

krogarnas övernattningslägenheter eller i 

bussen. Det inträffade förstås en del ma-

lörer, men dem fick man ta eftersom de 

kom, som t.ex. den gången när bladfjäd-

rarna på bussen gick av och hamnade på 

vägen, med påföljd att bussen blev låg- 

halt. Men Eddie, som är van skogs-
arbetare, tog yxan, gick till skogs och 

högg sig en rejäl björkkabbe,  som han 

körde in på fjädrarnas plats. Så kunde 

resan fortsätta, om än skumpande. 

   Så småningom blev marknaden tuffa-

re. De flesta dansställena försvann under 

1990-talet. Till sist var det nästan bara 

krogarna kvar. 

   Orkestern Midland gav ut en skiva 
hösten 2010. Tre av låtarna har legat på 

P4-Toppen. ”High time forgetting 

down” låg där hela 10 veckor. Målsätt-

ningen är att så småningom komma in 

på Svensktoppen. För närvarade arbetar 

man med en ny skiva, som beräknas ut-

komma  till sommaren. Orkestern spelar 

i huvudsak country, alltifrån traditionell 

till lite rockigare stil.   

Sångerna är mestadels på engelska. Man 
når en bredare publik då, säger Eddie. 

 - Hur går det till att skapa en ny skiva? 

undrar jag. 

 - Först spånar man ur låtmaterialet och 

bestämmer vilken sorts skiva det ska bli,  
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en 4-5 låtars singel-CD eller en 10-12 

låtars fullängds-CD.                                                                                                                         

Därefter träffas musikerna 6-7 gånger 

och lägger grunden. Så spelar de in 

stämmorna på olika kanaler och anpas-

sar spelsätten  till varandra. Mycket av 

detta arbete gör musikerna var för sig 
hemma. 

 Materialet mailas sedan runt och så 

småningom är  det klart för s.k. 

”mastring”, när frekvenser och ljudvågor 

justeras för optimal lyssning.  

Det känns roligt nu, för vi har haft så bra 

respons, säger han.  

 Kort tid efter förra skivsläppet hörde 

namnen, Midland Oil, av sig och ville                                                                                      

etablera samarbete. Det är ett stort bo-

lag, som förser marknaden med olika 

slag av förädlade oljeprodukter. De in-

köpte ett större antal skivor för att an-

vända som presenter i sin reklam. På  

oljebolagets hemsida finns en länk till 

orkestern Midlands hemsida, 

www.midland.se, som är designad av Ed-
dies son Alexander. Där finns smakprov 

från skivan att avlyssna. 

Nu är dansmusiken ett avslutat kapitel 

och jag tar dagen lite som den kommer, 

förklarar mångsysslaren Eddie  

Backlund .  

”Fan tro't, sa Rälling”  
(ur Ibsens ”Vildanden”). 

”Instämmer”, sa undertecknad.            
  Runa Westman                  

Kommunalrådet grillas 

av  klasserna 2 och 3 
 

Under våren har vi i 2-3:an läst om 

vår hembygd. Barnen i klassen 

kommer från olika byar med en  
spridning från Sörbygden till  

Fugelsta.  Eftersom vårt kommu-

nalråd kommer från trakten föll det 

sig naturligt att han skulle komma 

på besök och berätta lite mer om 

vår kommun.  
 

Vi hade förberett frågor och i förväg mailat dem till Sven-Åke Draxten, så han var 

lite förberedd. En torsdagsmorgon i början av vårterminen kom han. Barnen hade 

sett fram emot att få ”främmande” och timmen hos oss gick snabbt. Sven-Åke be-

rättade och svarade på allehanda frågor. Alla frågor var kanske inte så relevanta 

men de var ärligt ställda. Så förutom ”Vad jobbar du med? Vad gör kommunen för 

oss barn? Vad tjänar du? Bestämmer du allt själv på ditt jobb? Så kom även mer 

privata frågor upp som ”Vad har du för favoritmat? Har du några barn? Känner du 
min mamma?” 

Kan upplysa om att Sven-Åke svarade ärligt på alla frågorna och vi var så nöjda! 

Margareta Svelander, klasslärare 

http://www.midland-z.se
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Detta är det äldsta av dem. Det enda officiellt godkända, men tro-

ligtvis minst använda. Kälarne landskommuns vapen fastställdes 

den 30 juni 1959 av Kungl. Maj:t (regeringen) med följande bla-

sonering: Sköld, kluven av silver, vari en blå klockstapel 

(Håsjöstapeln), och av blått, vari en gran av silver.  
Källa: Wikipedia 

 

 

 

Följande år, 1960, tillverkades denna vapensköld av konstnären 

Carl Roos. Den ägs numera av Peter Frändén. På baksidan av 

skölden finns en handskriven dedikation samt ett tack från  

Kälarne kommun till förslagsställaren, bankkamrer Anders  

Frändén i Kälarne. Vapnet kom att representera Kälarne kommun 
fram till kommunsammanslagningen 1974.  

 

 

 

   Här har vapnet ändrat färgnyans och  

  försetts med en röd (?) bård. 

   Det finns även i svart/vitt.                                 

 Formgivare okänd.   

 

 
                                  

 

Detta är KIK:s variant. 

 
Den här sidan kan förslagsvis användas för leken  

”finn fem fel”.  Alla bilder finns i färg på hemsidan, 

www.kalarnenytt.se 

Hör av dig om du vet mer om Kälarnevapnens historia! 

 
                                                                                        Runa Westman 

VAPENTÄTT I KÄLRNE 
Som den uppmärksamme läsaren säkert redan sett har KälarneNytt fått ett vapen i 

sin logga. Detta efter önskemål från styrelsen för Kälarnebygdens kooperativa    

förening. Uppgiften att finna ”rätt” vapen blev grannlaga, då det visat sig att den 

f.d. kommunen är sällsynt välrustad vad gäller vapen. Jag har hittills hittat fyra  

olika, i färg eller svart/vitt.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4larne
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Kälarnedagen den 21 Maj 2011  

                                                                                                                                     

                                                                   

        
Program för Kälarnedagen, ”en dag för bygden”. 

 

   Tid:  Från 11.00 till 14.00-15.00, fri entré. 

 

   Plats:  Gräsytan vid busshållsplatsen samt på skolan. 

 

   Aktiviteter: 

Musikunderhållning från musikskolan, Tjytjala hot five,  

En man  kort, m.fl.  

 

Kälarne Gymnastikförening har uppvisning. 

 

Peter Frändén kåserar om Kälarnes historia och visar bilder vid     

två tillfällen i en av skolans lektionssalar, kl 12.00 och 14.00.  

Ta gärna med egna bilder som vi kan kopiera samma dag! 

 

Knallar, fika försäljning samt lotterier.  

            Ni som vill medverka eller sälja något är välkommen att höra av Er 

till Elisabeth Barchéus Näslund 0696-40619, eller Inger Säll 0696-40324. 

 

      Ingen kostnad för knallar eller övrig försäljning ! 

 
                                                                                                                                                          

   Medarrangör:    Bräcke Kommun            
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Jag är nu återförsäljare för 

Magnussons hundfoder,  

ett Svenskt kvalitetsfoder, 

ugnsbakat på svenska råvaror 

utan onödiga tillsatser.  

Pris från 370: -/15kg. 

Just nu 10 % på valfri säck, 

gäller april månad. 
 

Välkommen att köpa din  

hundmat hos mej! 

/Tina Söderberg, Västanede 

070-3331579 

MAGNUSSONS HUNDFODER 
 

Teater i Kälarne 
Nu repeterar de för fullt, dvs. Karin, Elisabet, Inger, Lennart, Olle och 

Marcus. Även denna gång är det en fars av Dario Fo. 

”Inte alla tjuvar kommer för att stjäla”.  
En skruvad förvecklingsfars av det klassiska slaget.  

Vem är otrogen med vem? Hur för man bäst sin fru bakom ljuset?  
Hur mycket är egentligen klockan? 

Välkomna till premiären den 3 juni i biosalongen! 

  

 

 

 

 

Kälarne IK Alpina vill tacka alla som ställt upp i slalombacken den  
gångna vintern, speciellt tack till PRO & Hjärt och Lungsjukas  

förening som hjälpte till under sportlovsveckorna.  
Alla är hjärtligt välkomna tillbaka nästa säsong! 

Slalomsektionen önskar alla en riktigt skön sommar! 
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Kalendern är en sammanställning av de uppgifter vi fått från resp. arrangör.                           

På gång 

Medlemsinfo Kälarnebygdens kooperativa förening: 
Genom att vara medlem stöder Du föreningens ambitioner att verka för en positiv utveckling för Kä-

larnebygdens invånare, företag och föreningar. För att bli medlem betalar Du/Ni en engångsinsats och  

en årlig medlemsavgift. 
Medlemsavgifter  2011:    

     Enskild  Förening  Företag  

Insats (engångs-)     50      100      500 
Årlig medlemsavgift        50      100         200 

Bankgiro, 5404-9606 

Röda Korset 

Du missar väl inte vårnyheterna 
som har kommit in till Kupan nu? 

Öppettider: 

måndag, onsdag, fredag  
10.00–15.00 

 

Röda Korset Kupan och Kyrkan 
Vårvisning av kläder. 

Lokal: Församlingshemmet 

Onsdag 20/4 18.00 
 

Kyrkan 

Påskmässa i Hällesjö kyrka 
Påskafton 23/4 23.00 

 

Gudstjänst i Ljungå kapell 
Påskdagen 24/4 11.00 

 

 
                                         

Hällesjö 

Valborgsmässofirande. Pub på FH 
från kl 18.00. Brasa och körsång kl 

20.45. Musik i puben: ”Obbes”. 

Välkomna!                                                                    
 

Kälarne Gymnastikförening 

Årsmöte 2/5 18.30 
Lokal: Ansjö Skog o Mark 

 

Sörbygden 
Pubkvällar 

22/4 och 30/4 

 
Hällesjö-Håsjö församlingar 

Söndag 8/5 i Hällesjö församlings-

hem efter gudstjänsten 11.00.  
Födelsedagskalas med kaffe och 

tårta för alla som i år fyller 65, 70, 

75, 80 ....  
Personlig inbjudan har utsänts. 

Gastsjöns Bygdegård 

Bingo varje onsdag 18.45 
fram till 8/6 

 

Kälarne Jazz & Blues 

Tommy Wisfelt´s Bluestouch 

Östjämten, Kälarnedagen, 

Lördag 21/5 19.30 
 

Storåsen 

Storåsnatta 16/7 19.00-02.00 
Dans till Svänzons, 3+1. 

Mat och Öltält i samarbete med  

hotell Jämtkrogen. Trubadur i tältet 
Håkan Alfredsson. 

Älgchansen (vinn en älg på entré-

biljetten). Gratis husvagns- 
parkering. 

För buss och anmälan: se vidare 

annonser i lokalpressen mm. 
 

KälarneNytt kan Du också läsa på  www.kalarnenytt.se 

Nästa nr av KälarneNytt, nr 3 utkommer den 27 maj   

Manusstopp: 20 maj 

 Redaktör: Runa Westman, 0696-40516, eller 070-3491209, 

e-post runwes@telia.com 

Annonser och Sponsring: Michael Löfgren, 070-6665674 eller  

0696-40301 (hem), e-post michael.lofgren@poles.se 

Röda Korset Kupan planerar en bussresa till Jamtlis Vårmarknad söndag 22 /5. 

Intresseanmälan till Inger Säll 0696-40324, Karin Enmark 0696-40677 eller  

Lizzy Larsson 0696-40287 senast 15/5. 

OBS! Man behöver inte vara medlem i Röda Korset för att delta!  

mailto:michael.lofgren@poles.se

