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Kostnaderna för papper och tryckning av detta nummer sponsras av  

 anonyma givare. 

Jämlik jakt 
Det var en gång för  länge sedan, ja det var på den tiden då det bara fanns  
modiga starka karlar ute bland de höga bergen och i de djupa mörka skogarna 
när det jagades älg. Men så hände det sig en tidig morgon, att två modiga 
kvinnfolk med bössa på axeln kom tågande till samlingsplatsen, just som årets 
jakt skulle inledas.  
- Vi  ska vara med på älgjakten! sa de. 
- Två kärringar på älgpasset! utbrast en av de modiga starka karlarna. Då blir 
det väl bara kafferep. Och skjuter dom nån älg, så måste den ha varit döv. 
Men kvinnfolken med bössa på axeln vandrade iväg till älgpasset och efter en 
stund hade en av dem fällt årets första älg. 
När jakten var avslutad  för dagen dukade damerna upp kaffe med dopp på 
slaktplatsen och sa: 
- Välkomna på kafferep! 
Så slutade sagan bra på alla sätt, ty från den dagen har ingen modig och stark 
karl sagt annat än vänliga ord till sina kvinnliga jaktkamrater.  
Åtminstone är det så i Svedjelaget.  
För det var där som allting hände en gång.  

  När jag hälsar på där under årets 

jakt är lagets tre damer i full färd 

med att flå en älgko. 

  Christina Amrén, som är en av  

pionjärerna, har jagat 19 år i Svedje, 

först som jaktgäst med maken  

Jan- Erik och senare på eget arren-

de. Hon var med i scouterna redan 

som barn och hon har alltid varit  

intresserad av friluftsliv. Senare  

deltog hon i en jägarcirkel för att 

lära sig mer om natur och jakt. Så 

köpte hon en hundvalp och året  

därefter debuterade hon som älg-

jägare. Jakten ser hon som en direkt  

utveckling av sitt naturintresse. 

  Berit Nordlund har varit med fem 

år i laget. Hon har jagat med sin 

pappa alltsedan fyra-femårsåldern. 

Så följde hon med som sällskap åt 

Jan Åke i älgskogen och blev allt-

mer intresserad. 2004 tog hon jägar-

examen och började jaga i  Ansjö, 

men flyttade senare till Svedjelaget, 

där hon nu jagar på egen mark. 

  Felice Amrén är yngst av damerna, 



15 år. Hon har rätt att vara med  

under uppsikt av en godkänd jägare. 

Det har inte varit något problem för 

henne, eftersom hon har sin pappa 

Per-Åke med i laget. Vid 18 års  

ålder kan hon få statligt jaktkort och 

rättighet att jaga på egen hand.  

Felice har gjort skjutprovet, som 

man måste klara varje år. Hon har 

redan skjutit en älgkalv, berättar 

hon. Flera av hennes kamrater har 

hälsat på henne under jakten och  

varit intresserade, men ingen har 

ännu bestämt sig för att jaga själv.  

Hon hoppas så klart att fler unga 

ska lockas att komma med.  

  Barnen får vara med i alla sysslor 

från tidig ålder.  

Även fruar som inte jagar är med. 

De lagar bl.a. ärtsoppan som serve-

ras en dag varje år i slaktboden. Den 

stora jaktmiddagen för alla jägare 

med familjer tillagades i år tradi-

tionsenligt av fyra herrar i laget.  

Det var en måltid värdig den finaste 

guldkrog. 

- Det är aldrig något snack om att vi 

ska städa och diska mer än andra, 

säger Christina.   Kvinnor och män  

är med på samma villkor numera. 

Damerna berömmer organisationen 

vid jakten och de tycker till och 

med att ordningen är bättre på älg-

passen och att jägarna plockar un-

dan skräp efter sig bättre nu än förr.  

- Under jakten sitter man inte bara 

och spanar efter älg, säger de. Alla 

tre berättar lyriskt om sina natur-

upplevelser och visar vackra bilder 

som de tagit. Det kan vara rimfros-

ten i gräset och älvornas dans i gry-

nigen. Eller är det möjligen sol-

strålarnas lek med daggdroppar i 

spindelväven? Vackert! 

- Det är många som skulle behöva 

det här, säger Berit. Man går succes-

sivt ner i varv under jakttiden. Det 

här är ett sätt att hämta ny energi, 

avslutar hon. 
        Runa Westman  

Här ses 

Felice Amrén,  

Christina Amrén  

och Berit Nordlund 

 i färd med  

att flå en 

nyskjuten älg. 



Från att ena dagen vara tjej till att vakna 

upp nästa dag och vara tant blev för mig 

verklighet den 21 maj i år. Mina dröm-

mar om att som nybliven pensionär ligga 

i hängmattan och läsa veckotidningar 

och äta praliner gick i  stöpet. I sommar 

har jag haft mer jobb med Tantmuseet än 

vad jag någonsin hade när jag jobbade. 

Men nu gör jag det utan lön. 

Varför då öppna ett Tantmuseum? 

Eftersom jag hittat en massa saker på 

min vind som blivit samlat under flera 

generationer, samtidigt som min mor 

dog i år, 91 år gammal, stod jag inför 

faktum att antingen frakta bort allt eller 

att visa upp min samling. 

Själv gick jag nog bara på intuition och 

kände på mig att nu är tiden inne. Hitta-

de ca 30 hattar, 55 kakburkar, en samling 

handväskor och  kläder. 

Kommer man till mitt museum så  

guidar jag i gårdens historia från 1905 

och berättar om min samling samt serve-

rar kaffe och hembakade krus (efter 

gamla recept). 

Jag tror på återvinning, småskaligt och 

jag älskar mötet med människor. 

Själv är jag mest förvånad att det blivit 

så uppmärksammat. I skrivande stund 

har ungefär 1200 besökare varit till mig i 

sommar. Från när och fjärran har man 

hittat Kälarne på  Sverigekartan. Sitter 

nu och läser i min gästbok och skrattar 

när jag läser om alla roliga möten jag 

haft i sommar. Upplevelserna är många. 

T.ex. dom unga kulturtjejerna från Jamtli 

som klätt ut sig i gamla kläder, filmade, 

skrattade och stannade i flera timmar, 

busslaster från när och fjärran, Göran  

från Stockholm som bodde i huset 1947, 

cyklister från Åre, MC-knuttar på rund-

tur, musiker från Storvik, fotografer från 

Göteborg och Amerika, älgjägare med 

fruar, TV-team och journalister, folk från 

Tyskland, Norge, Danmark och Finland.   

Allt för att titta på underkläder, förklä-

den, bonader, pinnbandsspets, krås i hal-

sen, bembergsidenklänningen eller hand-

väskans innehåll:  

Puder, kam och näsduk fin.   

Läppstift pengar aspirin. 

Knappar, gamla kängor, nylonstrumpor 

med söm, löskragar. 

Och tänk va fina hattar jag fick  från 

Nils Pers Annas gård i Sösjö, sydda av 

I HUVET PÅ EN TANT 

Elegant tant 
 visar väska 



modisten Lilly Lemon i början på 1900-

talet.  

Själv är jag trött på slit och släng. Håll-

barhet och återvinning är mitt motto. 

Allt kommer igen. 

Reklamen har mest spridits genom loka-

la kontakter, t.ex. Kälarne Textil, Gran-

näsets gårdsbutik och Ånäsets camping. 

Ett stort tack till Bräcke Turistbyrå och 

NBV studieförbund. 

 Framtiden vet jag inte mycket om. Men 

en sak är säker. Det kommer nya över-

raskningar nästa sommar och jag har 

även bokningar nu i oktober. 

Vill Du komma till mig och virka  

mormorsrutor eller byta gamla kakrecept 

så ring 0696-40105.  

 

Tant Astrid 

 

 

Bräcke Teaterförening är en av de 

220 ideella föreningar som tillsammans 

bildar Riksteatern, vilken som bekant  

arrangerar och främjar scenkonst i hela 

Sverige. Under hösten kommer före-

ningen att anordna följande evenemang i 

Kälarnetrakten: 

13/10 19.00 på Biosalongen: 

”Aftonens ämne är Kärlek”, en ko-

medi i två akter av Ylva Lööf, med  

Estrad Norr. I pausen säljer klass 9 fika. 

Behållningen går till deras skolrese-

projekt ”Future Europe”. 

23/10 18.00: Berättarafton i  

Gastsjöns bygdegård i samarbete 

med Bygdegårdsföreningen. Arrange-

manget har varit mycket uppskattat vid 

de tidigare tillfällena. Den som så vill får 

läsa, sjunga, musicera, spela teater eller 

berätta något. Om man inte vill kan man 

bara sitta och lyssna, delta i samtalen, 

fika, köpa lotter och njuta av den triv-

samma stämningen. 

8/11 19.00 i Hällesjö Folkets  
Hus: Mysteriet Myrna Vep,  

 

en rysarkomedi i två akter med Scen- 

konstbolaget/Teater Västernorrland. 

Handlingen utspelas på det ruggiga eng-

elska godset Mandacrest. Skådespelar-

prestationer i kubik enligt recensenterna.  

30/11 på Östjemten: Lena Ljung 

bland legendariska gitarrhjältar, 
ett samarrangemang med Estrad Norr 

samt Kälarne Jazz & Blues.  

Om du går med i en riksteaterförening så 

får du ett års medlemskap för 120:- samt 

medlemskortet ”Scenpass Sverige”, som 

ger dig rabatter på de flesta svenska sce-

ner. Du kan ansöka om medlemskap när 

du kommer till teatern. 

    Bräcke Teaterförening 

 
I styrelsen ingår Inger Landerberg,  
ordförande, 0696-42124, 

Helge Lindqvist 0696-60044,  

Kaisa Widén 0693-12122, 

Mats Eriksson 0693-24002,  

Lars Levin 0693-50080,  
Andrew Herbert 0693-31416 samt  

KG Andersson 0693-10185 och  
Runa Westman 0696-40516  

som suppleanter.  

Teaterhöst 

 



Varmt välkommen till buffé  med trubadurer på 
 

 

 

Lördag 15 oktober 
Buffé från 18.00 

Trubadurerna börjar 19.30 

Pris exkl. dryck:  

130 kr för vuxna, barn upp till 12 år 10 kr året 

     Vi behöver Er alla! 
Vi i klass 9 i Kälarne skola har i år som mål att samla ihop pengar till vår Future 

Europe-resa till våren. Vi ska åka buss från Kälarne och runt i några av Europas 

länder i cirka två veckor där vi bland annat ska hälsa på våra tjeckiska brevkompi-

sar. Så på vår resa kommer vi bl.a. att få lära oss mer engelska, besöka ett koncent-

rationsläger och se några av Europas kulturer. 

För att nå vårt mål kommer vi snart att sälja salami från Delikatess-kungen.   

Fredagen den 16:e december kommer Luciarevyn att visas och den jobbar vi hårt 

med just nu. Förköpsbiljetter kommer att finnas på Bilisten, och dom kommer att 

kosta 80 kronor för vuxna, 40 kronor för barn upp till 15 år, barn i knä är gratis. 

Fika ingår i priset. 

Tack för ert stöd och vi hoppas att ni fortsätter att stödja oss! 

Klass 9 

Tomas Tranströmer får som bekant årets Nobelpris i litteratur. Jag undrar just om han 
vistades i Kälarnebygden när han skrev de fyra första verserna till dikten  

”Svenska hus ensligt belägna”: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Och i ett annat väderstreck 
står nybygget och ångar 
med lakanstvättens fjäril 
fladdrande vid knuten 
 
mitt i en döende skog 
där förmultningen läser  
genom glasögon av sav 
barkborrarnas protokoll. Runa  

Ett virrvarr av svarta granar 
och rykande månstrålar. 
Här ligger torpet sänkt 
och det tycks utan liv. 
 
Tills morgondaggen sorlar 
Och en åldring öppnar 
- med darrande hand - 
fönstret och släpper ut en uv. 



Jag fick ett tips härom veckan:  

Kolla vad som hänt i Strandåker i 

sommar! Och en dag besökte jag 

Berit och Stig Grapesjö, som i  

augusti haft " öppet hus" i sin träd-

gård. Verkligen en kul idé. Berit  

talade om att tanken funnits en  

längre tid, och i sommar blev det av. 

Nöjda och belåtna kunde dom  

berätta, att besöken varit över för-

väntan. Att folk från när och fjärran 

hörsammat inbjudan. En del har 

kommit en gång, andra har återvänt, 

för att sitta ner en stund i denna 

stressfria miljö. Se på växterna,  

prata med fåren, fika och höra  

tuppen gala. Och som svar på min 

 

fråga, om nästa sommar, ler Berit 

stort och säger att det givit mer-

smak.  

Någon brist på idéer tycks inte fin-

nas. Tittade in i lilla besöksstugan 

med utställning och försäljning av 

hantverk. Honungen och fårskinnen 

såldes omedelbart. Det är fantastiskt 

så många idéer och så mycken  

kreativitet det finns i bygderna. 

Kanske är det här bara början!  

Efter kaffepausen rullade jag hemåt, 

fylld av inspiration och mycket ny-

fiken på nästa sommars begiven-

heter i Strandåker. 

 

    Elisabeth Engberg 

 

 
Nu målar hösten avskedsfärg 

i skog, på äng och åker. 
Och tunga sorgsna tårar  

faller, 
från trädets gren 
mot marken ner. 

En tanke slår mig plötsligt, 
när jag genom fönstret ser, 
att sorgens färg är ...gul. 

 
 

En höstdikt av  
Elisabeth i Örsviken 

Öppet hus i Strandåker 

 

 

Julmarknad? 

När? Var? Hur? Om? 
Diskussionskväll på  

Östjämten  

torsdag 20 /10 19.00 

Alla intresserade  

är välkomna!  

 



  

 

 

 

 



 

 

 
 
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

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  

Kälarnebygdens 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 

Kälarne Gymnastik-

förening: 
Nu pågår varje vecka: 

Måndagsgympa 19.00 

Komigånggympa:  

torsdagar 19.00  

 

Kyrkan: 

9/10: 11.00 Hällesjö kyrka 
16/10: 11.00 Håsjö nya kyrka 

23/10: 18.00 Hällesjö kyrka 

5/11: 

11.00 Ljungå kapell 
16.00 Håsjö nya kyrka 

18.00 Hällesjö kyrka 

Ljuständningsgudstjänst 
Kören medverkar 

13/11: 11.00 Håsjö nya kyrka 

20/11: 18.00 Hällesjö kyrka 

27/11: 11.00 Håsjö nya kyrka 
1:a advent 

Kören medverkar 

 
 

 

Gastsjöns Bygdegård: 

23/10 Berättarafton 18.00,  
se artikeln ”Teaterhöst” 

 

Sörbygden: 

22/10 15.00-17.00: 

Matdag på Tossengård 
26/11 13.00-16.00: 

Julmarknad 

 

Väster-Övsjö Bygdegård: 
27/11 14.00-18.00 

Julmarknad 
Julpyssel 

Barnteater 

Knallar sökes!  
tel 0696-43049 

073-0895982 

 

Håsjö: 
Lör 22/10 19.00 

Soppkväll med musik.  

Anmälan sen. 14/10 till Eddie  
0696-51116 eller 

070-5558964 

Håsjö forts: 

Lör 19/11 19.00 
Whiskyprovning för medlem-

mar. Anmälan sen. 11/11 till 

Anders 0696-51014  

070 2110069 eller 

Jan 0696-51015  
070 3333815 

 

Biosalongen Kälarne: 

13/10 19.00 

”Aftonens ämne är Kärlek” 

Teater, se artikeln ”Teaterhöst” 

 
Hällesjö: 
8/11 19.00  
Folkets Hus: 
”Myrna Vep”, rysarkomedi, 
Se artikeln ”Teaterhöst”. 
 
19/11 11.00-15.00 
Hembygdsföreningens Höst-
marknad 
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