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 En tidning för Kälarnebygden  årgång 12 nr 3                                            

               Maj 2015                  

 

Denna tidning sponsras av  

OCTOWOOD AB 

Att växa upp i Västanede 

Jag föddes i Övsjöbyn 1953. Vi bodde hos Erik Arvidssons, men när jag var två år flyttade 

pappa Ragnar, mamma Elsa, syster Margareta och jag, alla med efternamnet Wiberg, till 

Birger Sundbergs hus i Västanede. Birgers mamma Ingrid bodde ovanpå och vi hyrde nedre 

våningen.  

Mitt första minne är att vi sitter på gården i Västanede med flyttlasset. Köksspegeln blänker 

i den mörka förarhytten. Lastbilen är röd och ägs av Johan Andersson i Västanede. Farbror 

Fritz sitter på taket. Jag har kollat minnet med mon mor, och det stämmer. 

I Västanede lekte vi med Maria och Ingrid Nilsson på Mon, Gun-Britt Westberg och Anders 

Amrén. Senare föddes också Mikael Amrén. Pojkarna bodde med mor Karin och pappa 

Hugo. 

Vi spelade brännboll, kula, på burken och andra lekar. På vintrarna åkte vi skidor och skrid-

skor. I byn fanns två affärer. Den ena var ”Idas”, som ägdes av Ida Andersson, där även In-

geborg Andersson arbetade. Den andra var Konsum. Föreståndaren hette Söderlund. Han 

hade grå- brun- beige rock och arbetade kanske även som barnmorska ibland. Som barn frå-

gade jag nämligen min mamma varifrån jag hade kommit. Hon berättade då att jag hade bli-

vit köpt på Konsum. För min inre syn såg jag då hur mamma hade skrivit upp mig i 

”hanleboka”, en brun bok där dom skrev upp det dom skulle handla. 

Dom hade alltså skrivit upp mig, Karin Wiberg, och jag kunde se hur Söderlund hämtade 

mig från en hylla. Beskrivningen av avlelsen tyckte jag inte var så märklig, så den köpte jag 

direkt. Underligare tyckte jag det var att dom fick just mig, att dom visste vem dom ville ha. 

Dom kunde ju ha fått nå´n annan. 

I de två första klasserna hade vi Brita Skarin Nilsson som lärare. I tredje och fjärde kantor 

Lennart Andersson. Barnbespisningen låg i församlingshemmet, där Tora Westberg och 

Anna Lund var mattanter. Efter Anna Lund kom Ingrid Lydén i stället. Till ”Maten” gick vi 

på led, två och två, hand i hand, neg och bockade åt alla vi mötte. När vi mötte prästen,  
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Här sitter Karin i faster                           
Sonja Nordins knä. 

Bredvid sitter                                            
storasyster Margareta.  

Torsten Järnemar hälsade vi med ”God dag, farbror prästen!” 

Vi fick vanlig husmanskost, som var väldigt god och dessutom hemlagad. Lite socker i ma-

karonerna och spenatsåsen, det smakade mums. Det enda jag minns som jag inte tyckte var 

gott var chokladsoppan och Multiplextabletterna, som var alldeles för stora att svälja. Men 

den knipan hjälpte mig min mamma ur. Hon köpte mig en mycket godare multivitamin-

tablett på Konsum i stället. Det jag tyckte allra bäst om var fläskkorv och rotmos. En gång åt 

jag så mycket och så länge av denna fantastiska rätt att jag kom för sent till skolan. Mats 

Näslin och min syster blev kvar och väntade medan jag glufsade i mig åtta portioner. I sko-

lan var det bara att knacka på dörren och säga: ”Ursäkta att jag kommer för sent, men jag 

har suttit och ätit.”                                                                                                                   

Vi lärde oss cykla på Mon: Margareta, Maria och jag. Vi hade bara en cykel, som vi cyklade 

på en gång var efter vägen upp mot skogen mellan ”moster Sonja” och Marias föräldrar. 

Marias morfar, en bastant man i grå vadmalskläder gick och krattade grus på vägen. En gång 

ställde nog Maria in siktet lite fel, så hon körde på sin morfar, som landade platt på ryggen. 

Maria grät förtvivlat medan Margareta och jag var mest skräckslagna. Men allt avlöpte väl. 

Han hade inte slagit sig illa.  

Hos Gun-Britt rullade vi hår och lärde oss att dansa till ”Kvällstoppen”, när vi kom upp i 

den åldern. 

En julotta jag aldrig glömmer är när vår katt Snurran följde efter oss till kyrkan. Mamma såg 

ingen annan råd än att stoppa katten under kappan. Där låg hon och sov under hela ottan. En 

gång sträckte hon ut en tass mellan knapparna i kappan. Jag frågade mamma efteråt hur hon 

skulle ha gjort om katten hade börjat jama eller vakna till.                                                                                                           

- Då skulle jag väl ha gått ut, svarade hon. Så cool var min mamma. Själv skulle jag nog inte 

ha gått in. Hon hade nog en naturligare syn på saken, som folk ofta hade förr.                                                                          

Men jag tror inte att så många katter har varit på julottan ”live”. Detta var ett litet axplock 

av minnen som jag haft att relatera till senare i livet. En del saker var faktiskt roligare förr!                                                                                

   Karin Wiberg 
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Nytt liv i Gastsjö: 

”Näset” 

Elisabeth Norberg och Mikael Voss hade en tid varit intresserade av att hitta en jordbruks-

fastighet med tillhörande skog, när Börje Engdahl en dag tipsade om att gården ”Näset” var  

till salu. Sagt och gjort, i vinter blev de ägare till gården med tillhörande , byggt 1902 och 

ekonomibyggnad som uppfördes 1899. Köpet blev klart i maj 2015 och nu är de i full           

gång med att renovera, röja och återställa gården i tidigare skick. Till sin hjälp har de  bl. a. 

flygfoton från 1950- och 1960- talen. Köket är helt färdigrenoverat och mycket fint. De har 

tagit hjälp med elinstallationer och en del snickerier, men det mesta av övrigt arbete har de 

utfört själva.                                                                                                                           

Mikael, som annars kör skördare i skogen, är anställd av J. Amréns skogsmaskiner AB.. 

Dessemellan jobbar han i den egna skogen vid sidan av alla övrig sysslor på gården. Tidi-

gare var han intresserad av och deltog även i tävlingscykling, men för sådant finns ingen tid 

i dag. Elisabeth arbetar på Tallgläntan i Kälarne, men driver sedan ett år en egen firma, 

”Bettans hästhälsa”, där hon bl.a. erbjuder hästmassage. Detta ämne har hon studerat i 

Skåne. Hon berättar en del om sitt arbete. För att komma in i hästens muskler använder hon 

mycket av sin egen kroppsvikt samt armbågar och tummar. Då kan hon känna hur spänning-

arna hos djuret släpper. Hon har även lärt sig lymfmassage och att ge hästar healing. Det 

handlar om att ge energi, som strömmar genom behandlarens händer till djuret. Hästen blir 

mycket trött av detta och behandlaren kan då känna var den har ont. Hon kan t.ex. känna  

om hästen har huvudvärk, något som många hästar har. Innan hon ”kopplar upp sig” mot 

djuret måste hon alltid ha tillstånd av ägaren. Efter behandlingen kan hon ”fråga” hur klien-

ten mår. Svaret kan hon sedan få på olika sätt. Den som vill ha mer information om hennes 

metoder är välkommen att kontakta Elisabeth.                                                                          

För den som inte är insatt i ämnet kan sådant som healing te sig mycket märkligt, men alla 

vet ju att det är möjligt att se på världen med olika ögon. Detta är inte minst Elisabeths och 

Mikaels lilla hund, av rasen Shetland sheepdog, ett gott exempel på, där han  sitter och tittar 

på mig med sina glada och vänliga ögon. Ett öga blått.  Ett öga brunt.                                               

     Runa Westman 

Gården              

”Näset”  

Hunden 

Dalton 
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”Hans” 

Debbie och Rob Pardoe  kom 

till Gastsjö i februari 2016,  

när de hade köpt Hansgården 

(uttalas med kort a-ljud).  

Förut bodde de i Denmeed   

village, ett samhälle med ca 

6500 invånare, i närheten av 

Portsmouth i England. Före 

gårdsköpet hade de varit i  

Sverige och hälsat på vänner i 

Boden. Då fick de vetskap   

om att Hansgården var till  

salu. De åkte dit, tittade och 

förälskade sig i platsen.                                                                                                                                  

I England ägde de ett 300 år 

gammalt hus, som tidigare 

hade ägts av Debbies föräldrar. Efter 15 år i det huset ville de nu gärna ha en lantgård.  Sagt 

och gjort: De sålde huset och köpte Hansgården för pengarna. Med till Gastsjö följde också  

barnen Kayleigh, 17 och Cody,16 år. De har även en 22-årig son i England. Han stannade 

kvar där, ty han var just i färd med att bilda egen familj. Debbie och Rob blev farföräldrar  

två månader efter att de flyttat till Gastsjö. Då kunde de förstås inte motstå att resa till Eng-

land för att få träffa lille Charlie.                                                                                     

Kayleigh och Cody är givetvis intresserade av att få komma in på gymnasium så fort som 

möjligt. Anledningen till att familjen flyttade hit var till stor del att de upplevde livet som 

alltför stressigt i England. Ett område på 50- 60 miles runt deras tidigare hem hade fler in-

vånare än hela Sverige, säger Rob. Det blir bara mer och mer folk där, men vi gillar landet 

och vi ville ändra vårt liv, fortsätter han. Vi hade också mycket hårt arbete där. Både Debbie 

och Rob arbetade i trädgårdar och planteringar. Debbie bakade dessutom fantastiska tårtor. 

Vi har fluffigare och mjukare tårtor i England än ni har i Sverige, säger hon.                            

Det blev en mycket kylig inledning på deras nya liv i Sverige. I februari bodde de två veck-

or i det stora huset. Där finns varken vatten eller andra bekvämligheter. De fick hämta vat-

ten hos grannarna. Nu bor de i det mindre huset, som inte heller har så mycket av moderni-

teter. De har hunnit träffa de flesta av byborna. Alla har varit så hjälpsamma och snälla. Det 

är stor skillnad mot hur det var där de bodde tidigare. De räknar med att det stora huset ska 

vara klart nästa år. Där ska det bli gästhus.                                                                                        

- Vi kommer att annonsera i lokaltidningarna i England, men vi har redan en gästlista. Vi 

vill bara att folk ska kunna bo här och få lugn och ro, säger de.                                                                  

Allt renoveringsarbete på gården tänker de göra själva. Rob är just nu sysselsatt med att 

rödmåla det stora huset.                                                                                                               

- Vi gillar att bo nära skogen, men inte i den, fortsätter han. Därför har han avverkat eller 

friserat de stora träden som växt sig så höga runt husen. Man kan tydligt se att han är van 

vid parkarbete.                                                                                                                                    

- Vi vill lära oss språket, resa omkring, få nya vänner och bli en del av ”det svenska”, säger 

de slutligen.                                                      Runa Westman                                                   

Se bilder av Debbies originella tårtor på hemsidan www.kalarnenytt.se 
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Två målningar av                           

Marie Källström. 

Se artikel på sid. 6                   

Några av            

Debbie Pardoes                     

originella                      

födelsedagstårtor. 

 Se artikel på sid. 4 
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När man tittar lite närmare på Östjämtland 

och Kälarnebygden slås man snart av att här 

finns en lång kulturell tradition och en le-

vande kultur runt om i byarna också idag. 

Många är de orkestrar som kommit och gått 

genom åren. Många låtar har komponerats 

genom tiderna. Lokala teatersällskap med 

egna författade pjäser har kunnat avnjutas. 

Revyer har varit utmärkande för bygden. 

Bildkonstnärer, såväl målande som fotografe-

rande, har bygden också hyst. Listan kan för-

stås göras mycket längre. I denna miljö lever 

och verkar Marie Källström.                           

  Marie är född och uppvuxen i Östersund, 

där hon gick i grundskolan och sedan musik-

gymnasium. Mormor fanns i en släktgård i 

Västerövsjö. Maries föräldrar hade ett härbre 

på tomten och köpte, när det blev möjligt, 

gården 1990. Maries bror Marcus flyttade in 

där 2006, men längtan till Svedjelandet blev 

för stor, varför han och familjen flyttade dit 

2010. Då bosatte sig Marie med familj på 

gården och lever där sedan dess. 

   Vid 10 års ålder började Marie spela piano. 

Familjen skaffade ett piano för hennes skull. 

Hon övade mycket idogt och blev snabbt 

bättre och märkte att hon hade musikalisk ta-

lang. När hon ser tillbaka på den här tiden 

inser hon att hon var tidig med att göra låtar 

och att det kanske var mer ovanligt än vad 

hon då förstod och visste ganska snart att hon 

skulle komma att ägna sig åt musik i framti-

den. Vid denna tid sjöng hon också  i barn-

kör. 

    Redan från 10 års ålder skrev hon låtar. 

När hon var 15 år spelade hon in sin första 

skiva, en singel med titeln: När du finns här 

hos mig.  Skivan bekostade hon själv. Man 

anar redan här en stark drivkraft att ägna sig 

åt musik och en imponerande målmedveten-

het hos en femtonåring. 

     

    Hon kom vid den här tiden in på P4-

toppen med en sång. Hon började också ge 

sig ut att spela i olika sammanhang. Hon 

framträdde ensam med sin synt även om det 

ibland fanns musiker som skulle ha kunnat 

kompa. Redan då stod det klart för henne att 

det var sin egen musik, som hon själv ville 

framföra. Det har blivit ett hundratal låtar un-

der åren, varav många är mycket vackra och 

högst levande än idag. 

    I 18-20-årsåldern spelade och sjöng Marie 

i dansband. Då blev det mest andras låtar. 

Hon kände att detta inte var hennes framtid 

inom musiken, och det kan man väl förstå ef-

tersom Marie skrev så många egna sånger, 

            

Maries första skiva, 

en singel med titeln: 

”När du finns här              

hos mig”  

Marie Källström 

Kulturcentrum Västerövsjö 

Marie Källström vid sitt piano hemma  
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sånger med mycket personligt innehåll, där 

framförandet innebär att hon ger ut en del av 

sig själv. Marie tyckte att dansbandsperioden 

var ganska trevlig och skulle kunna vara nå-

got att ägna sig åt om man huvudsakligen 

framförde eget material och inte bara covers. 

    Marie lever egentligen i musik. Hon skulle 

kunna tänka sig att sysselsätta sig med mu-

sik, med skapande hela dygnet. Tiden räcker 

inte till förstås. Marie har sin familj som be-

tyder så mycket och är en stor del av hennes 

liv. Hon har också sitt arbete som kantor, 

som tar sin tribut. Alltså, tiden förslår inte. 

Man skulle kanske ha tre parallella liv. Hur 

går det då till när Marie skapar musik, kom-

ponerar? Man skulle kunna tro att det går till 

som för en del författare, som sitter och skru-

var pennan i munnen, skriver, svettas och 

suddar och när dagen är slut i bästa fall har 

skrivit en och en halv rad. Nej, på något sätt 

finns musiken i huvudet och kommer av sig 

självt liksom texten, orden. Det betyder att 

text och musik direkt får en samstämmighet 

och är på något sätt organiskt förenade. Tex-

terna är mycket personliga och i visst måtto 

självutlämnande, vilket förstås gör det viktigt 

att framföra dem själv. Det medför också att 

det är ett känsligt moment att framföra dem. 

Det kan ibland kännas svårt, när man i publi-

ken småpratar eller skramlar med skedar och 

koppar under framförandet. Marie framför 

under mitt besök en sång hon just har gjort, 

som ska ingå i en film om vad kvinnor har 

uträttat i bygden genom tiderna. Det  är en 

mycket vacker melodi och jag slås av hur väl 

texten stämmer med musiken. Det känns att 

bägge har skapats samtidigt och är organiskt 

förenade. 

    Att vara utövande musiker i glesbygd, 

långt från storstadens ansamling av profess-

ionella, nationellt och internationellt kända 

musiker har sina speciella svårigheter. Det 

räknas med att man alltid finns där till hands. 

Engagemangen är oftast lokala, föreningar, 

byföreningar och liknande. Många gånger 

räknar man med att musikern skall framträda 

gratis eller möjligen med en liten slant som 

betalning eller kanske kaffe med dopp. Förut-

sättningarna är också olika på så sätt att eta-

blerade artister i storstaden har en impressa-

rio eller agent som sköter bokningar och er-

sättningar, medan man i en bygd som 

östjämtland får  sköta allt sådan själv. Jag 

undrar förstås hur Marie ser på en tänkt kar-

riär nationellt eller till och med internation-

ellt. Hur skulle det kännas att framträda i Co-

vent Garden i London eller i Central Park i 

New York? Jo, det skulle kännas mycket bra. 

Skulle det vara förenligt med ditt övriga liv i 

Östjämtland? Ja, det skulle inte vara något 

problem. Det skulle nog inte vara något pro-

blem att få med familjen på noterna heller. 

    Att vara kantor innebär många fasta upp-

gifter som musiker. Man träffar av naturliga 

skäl många äldre i arbetet. En tillgång är att 

man har mycket kontakt med de små barnen 

och har möjlighet att stimulera deras musik-

intresse tidigt. Det som Marie känner att det 

kan bli lite för lite av i sin verksamhet som 

kantor och som musiker är den musikaliska 

kontakten med ungdomar och unga vuxna. 

Dels finns det inte så många ute i bygderna, 

dels har de ofta en annan inriktning på sitt 

lyssnande. Om man hade möjligheter att nå 

dem  bättre skulle de säkert kunna uppskatta 

och ta till sig den musik Marie skapar och ut-

övar. 

Att vara en aktiv person i en by med liten be-

folkning innebär också andra åtaganden 

såsom att sitta i olika styrelser (fiberförening, 

bygdegårdsförening, styrelse på dagis bl.a.).  

Allt ska vara med och dela på ens tid.    I ru-

briken till artikeln står Kulturcentrum           

Västerövsjö. Vad finns förborgat i detta? 

Marie, förutom att skapa och framföra musik, 

skriver poesi och under senare tid även en del 

prosa. Marie är en i trion VioMarie, som med 

sång, fiol och piano framför huvudsakligen 

Maries sånger. Hon målar tavlor, och hon är 

ständigt i färd med att förändra sitt hem, må-

lar om, köper textilier och möbler. Vad jag 

förstår befinner sig hemmet i en dynamisk 

jämvikt. Ja, det är en del i en ständigt på-

gående skapande process. Pappa Bernt 
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och mamma Berit är skådespelare i olika pjä-

ser, som oftast broder Marcus har skrivit och 

regisserat. Bernt har under åren målat myck-

et, men det mesta han målat, om inte allt, vi-

lar i olika lådor. Berit skriver böcker under 

senare år och hon har också skrivit och fram-

fört revynummer. Brorsan Marcus skriver 

dramatik, gör manus och regisserar. Tidigare 

har han spelat bas, trummor och saxofon. 

Maken Stefan Söderberg är skådespelare i 

svågerns alster.                                                                          

Man ser att aktiviteten är hög i Västerövsjö. 

Fler utövare finns utanför familjen, så be-

teckningen Kulturcentrum Västerövsjö är 

välförtjänt. 

Vad kan framtiden ha i sitt sköte för denna 

begåvade musiker? Jag längtar efter att se 

och höra Marie framföra sina sånger i Ber-

waldhallen och även i Covent Garden i Lon-

don. Det tycker jag att världen är värd att 

uppleva.     Eje Åhlander  

 

 

 

Se ett par av Maries målningar på             

hemsidan www.kalarnenytt.se 
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Kälarnedagen den 6 Juni 2016 

Program för Kälarnedagen, ”en dag för bygden” 

Tid: Från 11.00 till ca 15.00, fri entré 

Plats: Gräsytan vid busshållplatsen samt på skolan. 

 

Konferencier: Hans Westlund  

Musikunderhållning vid busshållplatsen 

kl 11.00 till ca 11.20  Emelie Adebåge från Stugun sjunger barnsånger 

kl 11.30 till ca 11.50  Körsång från Hällesjö-Håsjökören  

kl 12.00 till ca 12.20  Allsång med Hällesjö-Håsjökören och Dragspelsklubben  

kl 12.30 till ca 12.50  Östra Jämtlands Dragspelsklubb  

Kl 13.00 till ca 13.20  Hattparad med Astrid Nyhlén  

kl 13.30 till ca 13.50  Årets eldsjäl i Kälarnebygden utses, prisutdelning 

kl 14.00 till ca 14.20  En Man Kvar spelar 3-5 låtar 

Välkommen till evenemang på Kälarne skola! 

kl 11.00 till ca 15.00  Fotoutställning på skolan klass 4-6, klass 8 säljer fika                                      

     i slussen hela dagen. Guidning i skolan.  

 kl 12.00     Klass F-3: Bamseteater i aulan. 

kl 13.30 till ca 15.00    Övriga aktiviteter:   

10.30 tom 11.00    Tidsdifferenstävling för alla barn på cykelcrossbanan, pris till alla       

 deltagande barn.  

11.00 tom 15.00  Gratis Hoppborg för alla barn 

  Östjemten har öppet från 10.00 med fika samt lunch,                            

 på kvällen Norrländska Swingeliten från kl 16.00                                                             

 Åsbergets ost är här med sitt sortiment av goda ostar               

 Smyckesförsäljning Anneli Svelander Fjällsta 

 Knallar, fika försäljning samt lotterier 

 Även oanmälda knallar är välkomna ! 

På biblioteket!  * Tipsrunda för stora och små. Bokpriser!  

*  Bilder från äldre tider i Kälarne med omnejd,  tagna av                     

 Alexander Fröberg.  

*  8 datorer för spel och sociala medier.                    

*   Ulla Engelsperger säljer, signerar och berättar om sin bok    

 ”Vem har sagt att allt ska vara roligt”                                                       

Medarrangör 
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Guide: Lars-Åke Melin 
 

 Det har återigen varit en trivselträff på Tossengård i        

Sörbygden. Den här gången var det trubaduren Lars-

Åke Melin från Alnö, Sundsvall som guidade oss ge-

nom visans fantastiska värld, med sina visor och be-

rättelser om trubadurer, musikanter och lite annat 

smått och gott. 

När Sigbritt Eriksson hälsade välkommen, berättade 

hon att Lars-Åke var den första trubaduren på en triv-

selträff, trots att Monica Ljungberg och Sigbritt nu 

anordnat träffar i fyra år. 

Först inbjöd Lars-Åke publiken till allsång för att 

pröva ljudet och akustiken och det gjorde han med 

Två små röda rosor, med svensk text av Karl-Ewert. 

Därefter följde ett pärlband av kända och mindre kända visor.  Till min syster 

och Gunnar Vägman av Dan Andersson, Mariella av Evert Taube och Tor Berg-

ners Visa om Bodsjö. Sedan följdLasse Dahlkvist-visa och den humoristiska       

Sikås-Hammerdal-visan. Louis Armstrongs What a wonderful world, i svenska 

version, Vilken underbar värld, var nästa melodi. Så blev vi före kaffet inbjuda 

att sjunga med igen i ett Kaj Gullmar-potpurri. 

Sedan serverades kaffe, smörgås och kaka, som Doris Vågeteg, Berit och Stig 

Grapesjö ordnat. Mums tyckte vi alla. 

Efter en stunds trevligt småprat omkring fikaborden var det dags för Lars-Åke 

att fortsätta sitt program. Nu följde Åke Gerhards Rosenkyssar, ”Klarapoeten” 

Gösta Kullenbergs Flicka och våren, Ture Nermans Den vackraste visan och 

Små nära ting som Nerman översatte från norska. Så ett tvärt kast till            

Euskefeurats Pessimistkonsulten.  

Tillbaka till Dan Andersson med Helgdagskväll i timmerkojan, följt av Alf 

Hambes En orgel på vinden, Flottarkärlek av Hugo Lind som blev känd genom 

Gösta Snoddas Nordgren. Sedan den gamla 1800-talsvisan Hjärtats saga och 

därefter allsång igen i En kväll i juni av Lasse Berghagen. Vi närmade oss slutet 

med Janne Krantzs och Åsa Jinders Av längtan till dig och så avslutades pro-

grammet med Olle Adolphssons fina Sign. Karlsson - evig vår. Vilket fint varie-

rat program! Alla visor och allt prat, som Sigbritt sade när hon tackade Lars-

Åke. 

Trivselträffen avslutades med lottdragning och vi var många som vann fina 

vinster från det stora vinstbordet. Tack Monica och Sigbritt för att ni ordnar 

detta för oss!                      

           Oddbjörn Ericsson 
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 Björnlogens historia 
 

År 1989 var det 200 år sedan första två nybyggarna anlände till den plats som skulle få 
namnet Storåsen. För att uppmärksamma denna händelse beslöt sig ättlingar till dessa att 
anordna en hemvändarfest. Dessutom beslöt man sig för att resa en minnessten för att 
hedra minnet av nybyggarna. Drivande bakom projektet var Birger Johansson och Bertil 
Olsson. 

En budkavle gick ut via alla bybor om hemvändardagen. Ett program spikades med under-
hållning, minnesutställning, mat och dans. En provisorisk dansbana uppfördes. Festen pla-
nerades för ca 150 personer. När anmälningstiden var slut uppgick antalet anmälda till 450 
personer. Tält, bord, stolar – allt som fanns inom Kälarne kommun med omkrets lånades in. 
Ett stort byggtält fraktades upp från Sundsvall. Kälarne hotell fick mångdubbla matportion-
erna och utöka serveringspersonalen. Hela byn ställde upp och arbetade inklusive hemre-
sande sommarboende och gamla bybor. 

Efter den lyckade hemvändarveckan hade vi 29.000:- kr över. Byborna samlades en kväll 
hemma hos Birger och Christina för att tänka efter vad pengarna skulle användas till.        
Beslut fattades om att bilda en byaförening och att med pengarna som grundplåt påbörja 
byggandet av en dansbana. Det som sen skulle bli en dansloge.  

Alla jobbade – ingen nämnd och ingen glömd. Flitigt tiggande bidrog starkt till att vi när lo-
gen var färdigbyggd, inredd och målad, fanns 69.000 kronor i kassan. Planen var att logen 
skulle stå färdig 1993, men redan 1992 kunde vi högtidlighålla invigningen med dans, mat 
och underhållning. Vi dukade för 280 personer inomhus.  

En namntävling utlystes och efter omröstning om ett antal förslag föll lotten ut på Björnlo-
gen. Ett mer passande namn var svårt att finna. Logens scen hade nämligen utsmyckats 
med en mycket vacker målning utförd av bröderna Mats och Karl-Ivar Fredholm. Målningen 
beskriver en skröna som går om en björnjakt – läs mer om detta på annan plats. 

Morgonen efter festen satt Lilly Fredholm vid köksbordet och tittade ner mot logen. Till sin 
stora förvåning får hon då se en björn komma och lufsa förbi logen. Bättre dop-                  
present kunde logen knappast få. 

Logen har firat sitt 20-års jubileum. En värdig jubilar som glatt många besökande och som 
för gott satt byn Storåsen på kartan över bra nöjesanläggningar. Logen har också starkt bi-
dragit till att bykänslan bevarats och blivit en naturlig samlingsplats för födelsedagsfester, 
dopkalas mm.  

 

Storåsen – en by med historia 
 

Storåsens by har 200-åriga anor. Dom första nybyggarna kom sommaren 1789. Två familjer 
slog sig ner i sluttningen mot den bäck som idag rinner nedanför byn. Undan för undan har 
sedan byn utökats med fler hemman. Det fanns fisk i Gimån, jord som var bördig, skog att 
bygga av i överflöd. Det fanns med andra ord möjligheter. Det uppfördes fäbodar, det bygg-



12 

 

 

 

 

des hus och byn blomstrade upp. Det kom fler nybyggare som sökte mark att äga. Jorden 
och skogen och fisket lockade. Skogsnäringens behov av timmer gjorde att byn växte. Skola, 
affär, post, skomakare, sömmerska, taxi, telefonväxel mm fanns. Skogsarbetare bodde i ko-
jor runt omkring i skogarna. Baracker uppfördes och huggarlag bildades. Det hördes häst-
bjällror från timmerlassen på väg till sjöarna på vintern. Det gick kor på bete i skogarna på 
sommaren.  Det flottades timmer på vårarna. Det dansades på logarna, det var liv och rö-
relse överallt. Men tiderna förändrades, behovet av skogsarbetare avtog, maskinerna tog 
över i skogen och byn började sakta avfolkas. Skolan lades ner redan i början av 50-talet. 
Affären överlevde ända till 1956, posten lite längre. Taxi fanns kvar ända in på 90-talet. 
Men i takt med att ungdomarna försvann och sökte sig bort till andra näringar än skogen så 
stannade utvecklingen av. Jordbruken upphörde, hästarna behövdes inte längre och åker-
marken började sakta växa igen. Fritidsfolket började i stället infinna sig. Gamla småbruk 
blev fritidshus, tyska turister sökte sig till fisket och stillheten, byn började åter att leva 
upp. Utflyttade återvände, tomma hus reparerades upp och en liten inflyttning kunde note-
ras. Logens tillkomst bidrog starkt till att byn återupplivades och att det nu går att se en spi-
rande livsvilja igen. Om inte annat så under sommartid. Fiskare och jägare söker sig till byn 
– några smålänningar har köpt hus i byn också. Även bofasta flyttar in – åtminstone en på 
senaste tid. Men det flyttar också bort folk från byn och några har också gått bort under ti-
den tills den här berättelsen tog form. Danserna har blivit en dans per år, Storåsnatta. Det 
har ordnats en spelmansstämma. Kanske en tradition. Teater har spelats på logen, somma-
ren 2015. Byalaget försöker hålla liv i logen och byn. Tack vare entusiaster som underhåller 
logen, ser till att vi fått bredband till byn och inte minst ordnar Storåsnatta, så lever byn vi-
dare.  Det finns en tro på att byn ska överleva- en tro som kan försätta berg.  Därmed kom-
mer också historien om Storåsen att leva vidare.                                                                                                          
            Vid pennan Solveig Eriksson 

 

                                                                                                                                                         

Kyrkans sommarprogram: 

               
Månadsaffischer som annonserar alla gudstjänster sitter ute vid varje kyrka samt centralt i Kälarne 

  Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat 

Tisdag 31/5 KL. 19.00 Vårcafé i Västanede församlingshem med Hällesjö-Håsjökören, Tjytjala  
hot five, , servering & lotteri 

Måndag 6/6 Kl. 18.00 Nationaldagsfirande i Hällesjö kyrka, högtidstalare, 
Hällesjö-Håsjökören, fikaservering 

Lördag 25/6 Kl. 14.00 Sommargudstjänst  i gammaldags miljö på Åbrobacken, Hällesjö 

Söndag 26/6 Kl. 18.00 Sommargudstjänst i Ljungå kapell 

Tisdag 28/6 Kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Hällesjö kyrka, Psalmer i jazzton 

Tisdag 26/7 Kl. 19.00 Musik i sommarkväll, Västanede församlingshem,  
2 ggr Källström-kåseri och sång 

    

Håsjö gamla kyrka öppen dagligen kl. 11-15 mellan 4/7 – 31/7 

  Café finns i gammaldags miljö. 

Läs Oddbjörn Ericssons artikel om trivselträff på Tossengård  i nätupplagan 

www.kalarnenytt.se                                                                                 

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
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Söndag 29 maj Morsdagsbuffé KL 15-17   195: - (BARN 4-15 ÅR 10 KR ÅRET)                            

(ENDAST FÖRBOKNING, BOKA SENAST TISDAG 24 MAJ) 

 

Måndag 6 juni Kälarnedagen, 

Vi öppnar restaurangen kl. 10.00 om man är fikasugen. 

Lunchserveringen börjar kl. 11,00. 

Lunchbuffé från kl. 11,00-15,00 eller så långt det räcker. 

          I dag kör vi även i gång mjukglassförsäljningen. 

 

16,00 Norrländska Swingeliten (arr: Kälarne jazz & blues klubb) 

 

15 Juni 19,00 Kristallen Den Svenska Folkvisan i Ny Dräkt                         

(arr: Kälarne jazz & blues klubb) 

 

9 Juli Kingen (arr: Kälarne jazz & blues klubb) 

 

Tacobuffé 16,00-19,30 eller så långt det räcker. 

 

19,20 & 21 juni Midsommarhelgen är restaurangen stängd 

 

30 & 31 juli är restaurangen stängd 

 

6 & 7 augusti är restaurangen stängd 

 

Öppettider Må-To 10-18     Fr 10-19     Lö-Sö 12-19 

Varmt välkommen till oss Caroline med personal  

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

mailto:info@ostjemten.se
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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  2016:      

                                       Enskild  Familj  Förening  Företag  

 Insats (engångs-)    50         100     100      500 

 Årlig medlemsavgift     100     100   100         200 

 Bankgiro 5404-9606 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 4, 2016 trycks den 26/8. 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 

SOMMARAKTIVITETER I SÖRBYGDEN: 

24 juni 13.00 – 15.00 Midsommarfirande med kams, korv och kaffe med dopp  

9 juli kl 19.00 Byfest med kall buffé och dans till Finezze orkester  

18 juli Hembygdsdag med kvällsauktion Servering av kams  från 13.00 

Auktion 17.00 med visning 16.00 Servering av hamburgare, läsk, smörgås och kaffe  

                               

ANSJÖ BYGDEGÅRDSFÖRENING:   lördag 18 juni 11.00-14.00 

Kams samt försäljning av tunnbröd  Kaklotteri 

BJÖRNLOGEN STORÅSEN: 

Fredag 15 juli kl 19.00 Spelmansträff                                                                                                   
Lör dag 16 juli Storåsnatta  19.00-02.00 Dans till Martinez 3+1                                                                                            
Älgchansen - Entré 150 kr kontant                                                                                                                     
Öl & mattält öppnar 19.00. Underhållning öltältet: Tomas & Roger 

KAMSFEST OCH  MARKNAD I GASTSJÖ:                                                                                                                                 

lördag den 2 juli  kl 11-15.  

Knallar, loppis, lotterier och ansiktsmålning. Förutom kams kan man  

köpa korv, hamburgare och kaffe med hembakat bröd.  Välkommen! 

VÄSTANEDE:                                                                                                                                  

24 juni Midsommarfest 12.00-15.00                                                                                              

Gårdsloppis 25 juni 11.00-14.00                                                                                                            

Kams 24 juli 13.00 

FUGELSTA: Lördag 6 augusti 11.00-14.00  Kams, hamburgare, knallar, lotteri mm 

Trevlig sommar med kams och allt annat som händer i Kälarnebygden! 

mailto:michael.lofgren@poles.se

