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   En tidning för Kälarnebygden   årgång 14 nr 5                         

           Okt 2018   

Olles båtfärd 

Det var på hösten 1984 som det hände något underligt i stugorna längs Svedje-

vägen. Lyset i våra lampor började gå upp och ner på kvällarna.                              

Vad kunde detta bero på? Vi kunde inte begripa det. 

Så småningom spred sig ryktet i byn:  - Det är ´n Olle som svetsar!                                                             

Vi undrade förstås nyfiket vad han höll på med, eftersom han inte blev färdig 

med svetsningsjobbet fastän det hade pågått i flera veckor. Efter ännu en tid   

sattes en ny transformator upp längre bort i byn och därmed upphörde blink-

ningarna. Så småningom fick vi ändå höra vad det var som Olle svetsade:                             

Det skulle bli en båt!                                                                                                                  

- Det blir nog en femårsplan det här, sa han lugnt, när jag försiktigt frågade    

honom om hur båtbygget fortskred. Men Olle hade ju många andra järn i elden 

också. 

Så har åren gått. Vi har sett och hört hur han jobbat, först inne i lagården och på 

senare år därutanför. 

Nu, efter 34 år, är bygget färdigt. Varje gång jag går där förbi tittar jag förundrad 

på den tomma platsen. Vart har den fantastiskt fina båten tagit vägen?  

Men nu vet jag! Den har påbörjat sin jungfrufärd. Nästa sommar ska Olle             

Hallenborg segla iväg med den, ut på ”de sju haven”.                                                                      

              Runa Westman                                                                                                                 

Denna tidning sponsras av                                                                                                    

HÄLLESJÖ HEMBYGDSFÖRENING 
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Hos Olséns på Ede                                                                                                                             

 Ett par soliga dagar i höst hade jag nöjet att 

hälsa på i Olsénsgården på Ede, där bröderna 

Roland och Ivan gav mig en intressant vis-

ning och berättade om sin hemgård och dess 

historia.                                                                                   

Redan när man stiger in genom köksdörren 

känns det som att träda in i en gången tid. 

Allt är som det har varit, fastän tiden natur-

ligtvis har satt sina spår. 

  Det är svårt att veta gårdens ålder exakt, 

men eftersom årtalet 1832 står  inristat  i en takås, så tar man det som byggår. 

Sedan dess har flera generationer kommit och gått. För närvarande är Roland 

Olsén den ende som är fast bosatt här. Brodern Ivan bor i Brunflo och systern 

Laila i Stockholm. Deras föräldrar var Jenny och Nils Petter Olsén.                                                          

Att gården var en riktig mönstergård märks fortfarande på många sätt. Man får 

direkt en ”herrgårdskänsla” när man stiger in i de stora rummen, som än i dag 

står kvar i ursprungligt skick. På gården finns ytterligare ett boningshus och en 

ladugård. Där ute fanns tidigare en vindmölla, som drog upp vatten till pump-

huset, som därefter levererade vattnet till ladugården och husen.  

Gården var före sin tid i många olika avseenden, bland annat installerades en 

värmeanläggning, ett s.k. geysirsystem. Från den stora vedspisen i köket utgick  

ett system av grova rör till elementen i alla rum runt murstocken samt till en vat-

tenbehållare på övre våningen. Vid       

eldning i spisen uppstod självcirku-

lation i hela systemet, varvid elemen-

ten värmdes upp. Bröderna tror att 

man möjligen tänkte sig gården som 

gästgiveri från början, eftersom man 

kostade på så många innovationer. 

Men något sådant blev det aldrig.  

Bilarna kom ju och  tiderna förändra-

des, säger Roland.                                                                                             

Roland Olsén 
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Till gården hörde förut även hemmanen Söderströms i Västanede och Näslins på 

Lövudden.                                                                                                            

En riktig mönsterladugård hade man också. Där fanns 7-8 kor samt ungdjur, får 

och getter. Men då fanns det ju gott om folk här, säger Ivan. Det behövdes san-

nerligen, för stenigare mark än här finns knappast, fortsätter han. Pigor och 

drängar var det lätt att få tag på. De kom ofta från Ångermanland på 1930-talet. 

Det sägs ”på byn” att husbonden Nils brukade tala om för pigorna innan de till-

trädde sin tjänst att ”hemme ät vi ägga som päran” - detta för att de skulle veta 

att de hamnat på en välbärgad gård. 

Det bedrevs mycket självhushåll där, men när man behövde handla åkte man till 

Konrad Nilssons affär i Valla. På vintern körde man dit med häst och släde över 

Skällsjön och Fisksjön. 

I salen finns ett par väldiga diplom som vittnar om att här bodde folk med  före-

tagsamhet och framåtanda. På ett av dem finns texten:  

    Utmärkelsediplom tillerkändt                                                                            

    Landtbrukaren Nils Nilsson i Svedje                                                                                 

    för ladugård som befunnits vara prisgill                               

    Å premieringnämndens vägnar 

    JF Broman  Per Äktylson 

På det andra diplomet står: 

    DIPLOM och HEDERSOMNÄMNANDE 

    Tillerkändt 

    Nils Nilsson 

    För Sexradskorn 

En skalenlig kopia av mönsterladugården ställdes ut på Stockholmsutställningen 1897.  

Här är det samkväm i ”salen”                          

hos Olséns. 

Rummet är än i dag bevarat i                        

originalskick. På båda sidor om fönstret  

hänger diplom och olika  utmärkelser som 

tilldelats gården.                                                

Det är Nils som spelar på orgeln. 
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Gårdsfolket hos Olséns i början av 1900-talet. Byggnaderna ser i stort sett            

likadana ut än i dag. Inga ”förstörande renoveringar” har företagits. 

 

 

 

 

Ladugården som ställdes ut på Stockholms-

utställningen. Se originalet på bilden ovanför. 

Om man lyfter på taket kan man se hur det 

såg ut och fortfarande ser ut  i alla utrymmen. 

        Runa Westman 
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Den 3 oktober 2018 kom det storfrämmande                                                 

till Hällesjö Hembygdsgård,                                                                        

det var förskoleklassen och klass ett från Kälarne skola 

 

Resan tog ju en stund, så man hade   

faktiskt hunnit med att                          

bli ganska hungrig.                                 

Styrkta av matsäcken kunde man så följa med på visning. 

Malkus Nilsson, (Hans-Erik Nilsson) satt och täljde i den 

första stugan och berättade om sitt äventyrliga liv i Ame-

rika och i Sverige. Det var han som hade skänkt alla de 

fina gamla stugorna vi fick se.                                           

I stugan intill fanns den fina frun Klara Falk (Inger Lan-

derberg), hon som reste till Amerika i sin ungdom, men 

som nu hade kommit tillbaka till Sörbygden, där hon bor 

i dag. Därifrån hade hon åkt hästdiligens till Hällesjö på 

morgonen, berättade hon. 

Hon hade så mycket att berätta för barnen         

att  hon följde med runt på hela promenaden. 

Den fina frun kunde också lära ut danser, 

sånger och hitta på roliga lekar under dagen. 
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 Det fanns mycket att lära sig i Hällesjö, till exempel att steka kolbullar. Det var 

Tomas Jönsson och  Ingvar Lindström som lärde ut den konsten. Hans-Erik  

Nilsson berättade om gammal folktro, tomtar och vättar och lärde ut hur man 

snickrade yxskaft. Alla fick lov att ta med sig en bit tjärved.                                                              

Många passade också på att springa till det fina utedasset. Det är minsann inte 

var dag man får sitta på ett så elegant ställe nu för tiden.                                                       

En annan av dagens höjdpunkter var tunnbrödbaket. Elisabet Faxälv lärde ut 

kavlingskonsten och Engla Fastesson gräddningen. May Jörgensen hade lektion 

i pappersvikning. Alla lärde sig vika en snygg katt innan det var tid att sätta sig 

till bords i Storstugan och äta de underbara kolbullarna som de själva hade stekt. 

Ja, se det här var en riktigt rolig och lärorik skoldag!                                   

Man måste hålla tungan rätt i 

munnen när man sysslar med        

origami (pappersvikning) i den 

högre skolan. 

Alla är jättehungriga vid 

det här laget, men snart får 

vi äta våra egna kolbullar. 
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Simon Cavegn 

 

Så heter den 34-årige schweizaren som 

har köpt Alva Isakssons hus på Ede. Där 

bor han sedan en tid  tillsammans med 

sin jättestora varghund, Jack.  

Här är du alltid välkommen, säger han. 

Huset är  i stort behov av renovering och 

det är vad han just nu är fullt upptagen 

med att genomföra.  

Han känner sig mycket välkommen av 

grannarna. De är öppna, vänliga och vill 

så gärna hjälpa honom med arbetet.  

Varför kom du just hit? frågar jag. 

Då berättar han att han hade ett eget       

företag i Schweiz, som han själv byggde 

upp under 5-6 års tid. Han slutade 

grundskolan vid 16 års ålder. Därefter 

utbildade han sig till rörmokare och se-

nare till rörmokerimästare. Som sådan 

var han vid den tiden den yngste i 

Schweiz. Han studerade även takläggning och startade en egen takläggnings-

firma, som han också byggde upp själv. 

I sitt företag hade han från början fem anställda, men det växte till ca 50 an-

ställda så småningom. Han arbetade själv mycket hårt och till slut kände han, att 

han var nära att bli utbränd. 

Då sålde han firman, köpte en husvagn och reste runt om i Europa med hunden 

Jack. Simon var redan då frånskild, men därhemma fanns hans föräldrar, syster 

och mormor. 

Efter ett år var han less på husvagnslivet. Det blev för mycket party och drinkar, 

säger han. 
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Nu önskade han något nytt: ett eget hus att renovera och att träffa trevligt folk.                    

- Sweden är nog det bästa, tänkte han.                                                                  

Så han reste till Sverige och vistades här två till tre veckor, medan han läste hus-

annonser på ”Hemnet”. 

- Så hittade jag det här huset. Det är bra för hunden, det ligger mellan Östersund 

och Sundsvall och här finns tre sjöar att fiska i. Perfekt!                                    

Nu tänker jag renovera i två års tid. Därefter vet jag inte. Jag kanske flyttar nå-

gon annanstans sedan. Men jag älskar det här huset och jag har ett gott liv här. 

Jag har redan en vattenskoter, men jag måste ju ha en snöskoter också till         

vintern - så jag kan åka ut och fiska.  

               Runa Westman 

 

Hinner jag planka? 

Välkommen till en superkul trivselträff med Laila Jönsson och Markus 

Källström i Västanede församlingshem onsdag 7 nov 18.00                                         

Fika och lotterier som vanligt!                                                                              

Monica och Sigbritt  

  

 

Ett förväntansfullt gäng av berättare och 
lyssnare träffas en söndagskväll i bygde-
gården i Gastsjö. Roliga, sorgliga, sanna 
och fiktiva historier berättas. ´n Bertil och 
Curt spelar och berättar de också. Vi trivs 
och har många historier med oss hem i 
den mörka oktoberkvällen. 

 

Tack Bräcke riksteaterförening och           
bygdegården i Gastsjö för en härlig kväll. 

                                                          Loulou 
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Vad är roligast med att arbeta som pedagog? 

Det roligaste är nog att man gör något för andra. Att kunna dela av sin kunskap 

samtidigt som man får lära sig mycket av eleverna varje dag. 

Vad gör dig till en bra pedagog? 

En bra pedagog är vi ju allihop som ser till att eleverna inte bara lär sig i skolan 

men också ser till att varje elev känner sig trygg och mår bra. 

 

I  förra numret av KälarneNytt hade en del av Reidar Otterbjörks intervju med 

Aisha Hasan, en av de nya lärarna vid  Kälarne skola, fallit bort. Felet var helt  

och hållet mitt. Jag ber därför Aishah Hasan, Reidar Otterbjörk  och läsarna så   

mycket om ursäkt och publicerar här intervjun med Aisah i originalskick.                                      

              Runa Westman   

Aisah Hasan 

Lärare mellanstadiet 

Hur kommer det sig att du utbildade dig till peda-

gog och hur länge har du arbetat som pedagog? 

Jag har arbetat i 8 år som pedagog. Redan som liten 

visste jag att jag att jag ville jobba med barn. Jag 

ville antingen bli barnläkare eller lärare. När jag bör-

jade närma mig studenten hade jag bestämt mig för 

att   studera till lärare.  

Rättelse: 

Julmarknad på Tossengård i Sörbygden 

Lördag 1 dec. 12.00 – 14.00 

Bordbokning tel. 073-0582 180 eller                                                                                             
e-post ingegerd.sorbygden@gmail.com 

javascript:phoenixHandler.handleMailTo('ingegerd.sorbygden@gmail.com');
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Så  hå r kån du underlå ttå: 

Respektera parkeringsbestämmelserna! 

Fastighetsägare får INTE skotta ut snö från fastigheten på gång-
banor och vägar!  

Lämna företräde för arbetsfordon under snöröjningsarbetet! 

Tänk på var du parkerar när det är uppenbart att det skall  

snöröjas! 

Fåstighetså gårens ånsvår 
Fastighetsägaren har ansvar för snö och is som kommer från fastig-
heten, till exempel om det kommer från taket och ramlar ner på trottoa-
ren eller gatan.  

I de fall förbipasserande skadas av fallande snö eller istappar från taken, 
kan fastighetsägaren bli skadeståndsskyldig. Ansvaret regleras i               
Ordningslagen (1993:1617) Kap3, 3§. 

Fastighetsägare får inte skyffla ut snö på kommunens gator. Snö som 
faller på tomten ska förvaras på tomten. Annars skapas ett merarbete 
och risken för olyckor ökas.  Vid eventuell merkostnad för kommunens         
entreprenör kan fastighetsägare komma att bli debiterad. 

 Teknik/infrastrukturavdelningen 

Snöröjning vintern 2018-2019 

Bräcke kommun Informerar 

Information från Hällesjö-Håsjö församling 

Hemsida: www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat Telefon: 0696-536 30 
 

Lördag 3/11  Kl. 11 Ljuständningsgudstjänst med körsång Ljungå kapell 

Lördag 3/11  Kl. 16 Ljuständningsgudstjänst med körsång Hällesjö kyrka 

Lördag 3/11  Kl. 18 Ljuständningsgudstjänst med körsång Håsjö nya kyrka 

Söndag 11/11 Kl. 11 Gudstjänst Håsjö nya kyrka 

Söndag 18/11 Kl. 18 Gudstjänst Hällesjö kyrka 

Onsdag 21/11 Kl. 14  Andakt Tallgläntan    

Söndag 2/12  Kl. 11 Gudstjänst med körsång Håsjö nya kyrka 

Söndag 9/12  Kl. 11 Gudstjänst Hällesjö kyrka  

http://www.svenskakyrkan.se/hasjopastorat
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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:                                          

      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  

Hinner jag planka? 
Välkommen till en superkul  

Kvällstrivselträff                                                 

med Laila Jönsson och Markus Källström            

onsdag 7 november kl 18.00                                            

i Västanede Församlingshem                                           

Fika och lotteri! 

Monica och Sigbritt 

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

Nästa nr av KälarneNytt, nr 6, 2018 trycks den 7/12. Manusstopp: 30/11.  

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 

Annonspriser Kälarnenytt:                                                     
helsida 1000 kr, halvsida 500 kr, kvartssida 250 kr, tredjedels sida 330 kr 

mailto:michael.lofgren@poles.se

