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Sommaren är här! Vi har haft en underbart härlig pingst 
med varmt väder (nästan för varmt, får man säga så?) 
och har vi tur så blir sommaren varm och fi n även den. 
Även om olika yrkesgruppers önskemål inte alltid är de-
samma, för mycket värme och torka vill givetvis de som 
lever av jorden inte ha, medan ”vanliga” semesterfi rare 
gärna har sol hela vägen…
I det här numret blir det en blandning av artiklar som 
vi hoppas ni gillar, lite från förr i tiden, lite som är ak-
tuellt just nu. I förra numret utlovade vi en artikel om 
våra frisörer av den lite äldre stammen, men tiden har 
inte räckt till för att göra de vederbörliga intervjuerna, 
så det får vänta till nästa nummer, men den som väntar 
på något gott…
Ett par artiklar handlar om det viktiga i att vi som bor så 
här i glesbygd mer än andra är beroende av varandra, el-
ler om det kanske bara är så att det blir tydligare här…
Hursom, sköt om er och de andra i er omgivning i som-
mar och ha det så bra som ni bara kan!
Redaktionen

Redaktionen...

Så kom då plötsligt sommaren! 
Jo, så är det faktiskt. Plötsligt 
och överraskande går tiden 
snabbare och snabbare ju 
äldre jag blir. Att det stämmer 
går att bevisa matematiskt, 
dessutom. Tex. när jag är 4 år 
är sommaren en evighet och 
vintern lång och härlig. Ett år 
av mina 4 år är en 1/4 av mitt 
liv. Är jag 80 år gammal, så 
blir ett år bara 1/80 av mitt liv, 
alltså betydligt mindre än 1/4!
Upplevelsen av tid, och den 
faktiska, kronologiska tiden, är 
alltså inte samma sorts tid. Men 
i naturens tid sker allt i rätt tid, 
ännu så länge. Frågan är bara 
hur länge? Klimatförändringar 
och naturförstörelser som vi 
människor är upphov till, blir 
allt synligare inför våra ögon.
Det är då vi kan välja, att se eller 
inte se. Kanske säger någon; jag 
är ändå så gammal så det spelar 
ingen roll! Förhoppningsvis 
säger vi det positivt istället; jag 
gör så gott jag kan, för mina barn 
och barnbarns skull!
Allt handlar om inställningen till 
livet och att våga ta ställning för 
detsamma.
Därför var det en oväntad vita-
mininjektion för oss som bor 
på landsbygd när Håkki, alias 
Tomas Eriksson från Ljunga-
verk (www.haakki.com) kom på 
besök med sin ”power of Gles-
bygd”. Att kunna vända på nega-
tiva synsätt så att de blir unika 
och speciella. Där lärde vi åhö-

rare oss mycket! Bl a denna lista 
som han satt ihop för att visa på 
skillnader: Volvo – Lamborg-
hini, (vanlig bil – sällsynt bil), 
HM - Dolce Gabbana (billiga 
kläder – dyra kläder) osv tills 
listan slutade med Stockholm – 
Ljungaverk!.....och då förstår ni 
hur ett fåtal kan bli unika och 

värdefulla. Så nu har jag hört från 
en som var på föreläsningen: det 
är inte så dumt att bo i Näsåker 
egentligen, det är inte så många 
som gör det, jag är rätt unik!  
Ja, det ger kraft att tänka så. 
Glesbygdskraft. Äntligen har 
jantelagen fått en värdig mot-
såndare!
Jag kastar ett öga ut genom fönst-
ret och när jag ser denna lysande 
grönska utanför så tänker på att 
”greenwashing” (tvättar grönt)  
numera är ett begrepp, värt att 
lägga på minnet. Det handlar 
om att stora företag låtsas vara 
mera miljövänliga och klimats-
marta än vad de egentligen är. 
De ”laddar”sina varumärken 
med positiva värden, för att 
vinna över samvetsgranna kon-
sumenter. När jag skriver denna 
spalt, kommer inom någon dag 
ett ”pris” för ”greenwashing” att 
delas ut i Köpenhamn. Sex stora 
världskända företag är nomine-
rade, bla. ett välbekant svenskt 

sådant, som haft en isbjörn på ett 
smältande isfl ak, så behöver jag 
inte skriva mer om det.
Annars så har jag själv sysslat 
med ”mobilewashing” denna 
vår. En hiskelig upplevelse. 
Att tvätta mobilen i ett 40 gra-
ders tvättprogram med högsta 
varv på centrifugen är inget att 
rekommendera. Inte hade jag 
sparat så många telefonnum-
mer på minneskortet heller, så 
jag fi ck mig en rejäl utrensning 
i bekantskapskretsen.
Nu över till något positivt!  Gå 
in på www.transitionsweden.ning.
com eller www.transitiontowns.org 
och se vad som spirar och är på 
gång runt om i världen. Hållbara 
bygder eller Omställning kanske 
man kan översätta begreppet 
som, till svenska. Ett medve-
tande om att ”slit och släng” 
perioden är över för mänsklighe-
ten och att ett tillvaratagande av 
gamla hantverkstekniker blandat 
med nya uppfi nningar kan vara 
vår väg framåt ur kriserna vi 
befi nner oss i. Så då blir frågan 
återigen, vill jag se eller inte se?
Det roliga är att Sollefteå 
kommun är med på banan i ett 
tidigt skede! Det fi nns dessutom 
plats för dig som är intresserad 
och vill se! Glesbygdskraft?! Oh 
ja! Tillsammans kan vi.

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers 

Samverkan

”Allt handlar om inställningen 
till livet och att våga ta ställ-
ning för detsamma.”
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Naturbeteskött från niporna

Vi är ett dussintal lantbrukare i 
”Västra” (Ångermanland) och 
Jämtland som gått samman för 
att sälja gott, nyttigt och miljös-
mart kött. Vår förening heter 
Norrbete, ekonomisk förening 
och vi ska börja leverera på 
allvar hösten 2009. Men redan 
nu har vi börjat smygleverera 
för att skaffa erfarenheter.

Högsta kvalitet – vad är det?
Vår produktion sker under mycket 
stränga krav. Vi ger till exempel 
aldrig kraftfoder eller spannmål till 
våra djur. Efter diperioden växer 
de upp enbart på grovfoder; hö 
och ensilage på vintern, ängar och 
naturbeten på somrarna. Om man 
låter bli att ge djuren kraftfoder får 
man ett kött med bra balans mellan 
fettsyrorna omega3 och omega6. 
Inga djur köps in utifrån utan alla 
är födda och uppvuxna på våra 
gårdar.

Köttet från våra djur får hänga så 
länge som möjligt för att mogna 

ordentligt. Riktpunkten är 70 
dygnsgrader. Det ger ett koncen-
trerat, mört och smakrikt kött. Vi 
sätter termometrar i djuren på slak-
teriet och kollar noga PH och luft-
fuktighet. Vi stutar alla tjurar för att 
slippa den bindväv som tjurarna 
ansätter.

Vi håller också på att korsa mel-
lantunga köttraser (Angus och 
Hereford) med äldre feta mjölkra-
ser som fjäll, jersey, highland cattle 
och SRB för att få fram fettsprängt 
kött. Nyttigt fett!

Vi levererar alltså en kvalitet som 
inte går att få tag på i handeln. För 
att göra produktionen så enkel 
som möjligt styckar vi varje djur i 
sex, åtta eller tio delar och lägger 
i lådor. Vi har också lamm i lådor. 
Även det naturbeteskvalitet.

Köttet putsas, vakuumförpackas, 
fryses och märks med innehållet. 
Lådorna väger 22 – 25 kilo varav 
knappt häften är köttfärs paketerad 

i enkilosförpackningar. Lammlå-
dorna är lättare. 

Vi håller också på med att utveckla 
ett smakbedömningssystem för 
köttet. Till hösten hoppas vi kunna 
bjuda in till provsmakning i Café 
Geografi que. Det är en tradition 
från Frankrike där man träffas och 
avnjuter lokala smaker. Vår ambi-
tion är att varje gård ska profi lera 
sig på något sätt. Från Näsåkers 
nipor kan man köpa ”kött med 
utsikt” och Tjärnbotten i Edsele har 
skogsbete och korsningen Hereford 
och fjäll som signum.

Norrland har i alla år skickat sina 
råvaror söderut. Skogen, elkraften, 
djuren, malmen och barnen har vi 
bjudit södra Sverige på. Det är dags 
att åter göra platsen där maten pro-
duceras till centrum. Första steget 
är att vi förädlar vårt kött på plats. 

Thorsten Laxvik. Edsele
Nils-Erik Humlesjö, Näsåker

Vi är
beroende av varandra
I en artikel i DN för en tid sedan 
som handlade om ett nätverk i 
Värmland, By-macken stod en 
del tänkvärda saker. 
Owe Nordling som arbetar i 
organisationen Hela Sverige ska 
leva, menar att det gäller att få 
folk att tanka på sin egna lokala 
bensinstation. Här följer det 
som Owe säger i artikeln:
– Det är ju bara folk själva som 
kan bestämma om de ska ha 
macken eller inte.
– Tar jag mig själv som exempel 
så kör jag cirka 3 000 mil om året, 
och bilen drar 0,8 liter per mil. 
Om jag betalar 25 öre mer per 
liter blir det 600 kronor på ett år. 
Folk tankar billigare i centralor-
ten, men sedan kanske de går rätt 
in i butiken och köper läsk, chips 
och chokladkakor utan att fundera 
över vad det kostar. Det gäller att 
få dem att tänka på vad de egentli-
gen lägger pengarna på.

Nätverket sprids nu i Dalarna, 
Jämtland och Västmanland, 
men man vill också att det ska 
dra igång även i norra Sverige. 

Jag har tidigare skrivit om hur vi 
är beroende av varandra här på 
landsbygden. Hela infrastruktu-
ren med skolor, affärer, vägar och 
allmän service är sammanlänkat 
och inbördes beroende av varan-
dra. Om Näsåker och Resele ska 
vara attraktivt för nya infl yttare 
måste vi försöka ha kvar och för-
stärka dessa delar av vårt levande 
samhälle. En del av ansvaret 

ligger naturligtvis på kommunens 
politiker inom ramen för de alltför 
små ekonomiska medel de har att 
röra sig med. Men vi kan alla som 
enskilda individer påverka vårt 
samhälle och då menar jag inte 
bara genom att rösta vart fjärde 
år. Det är tiden mellan valen och 
hur vi beter oss då som verkligen 
sätter spår i vår närhet. Försöker vi 
alla att i så stor utsträckning som 
möjligt handla lokalt är detta oer-
hört betydelsefullt för chanserna 
att våra små samhällen överlever. 
Kan vi dessutom koppla ihop detta 
med loklat producerade råvaror 
som grönsaker, potatis, kött och 
andra livsmedel är detta viktigt 
också ur klimatsynpunkt. Varje 
vara som produceras lokalt och 

som därmed inte behöver transpor-
teras över hela eller delar av värl-
den minskar de klimatförändrande 
utsläppen.  Detta är en strategi som 
rörelsen Transition Towns anam-
mat. Är du intresserad av dessa 
och liknande frågeställningar kan 
du kontakta Gunilla Fluur eller 
gå in på http://transitionsweden.
ning.com/events/haallbar-bygd-
sollefteaa-1 

Christer Borg
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I Åsmons omgivning fanns det 
två ställen man kunde bada på 
under sommaren. Det var två 
vikar i Fjällsjöälven som gav 
denna möjlighet. Om man åkte 
ner till bron över älven vid 
Kattdalsforsen och följde den 
“kärrväg” som 
gick norrut på 
älvens östra sida, 
kom man att pas-
sera förbi en kraft-
verksruin och 
efter ytterligare 
en bit kom man 
till vägens ände, 
där det innanför 
stenkistan, var en 
grund vik med 
“hyfsad” tempera-
tur. För att komma 
till den andra viken 
åkte man en liten 
väg ner mot älven 
sedan man passerat 
Mobergs fastighet. 
I den viken brukade det ibland 
även ligga en av flottningsfö-
reningens roddbåtar som man 
kunde låna och ”kajka” lite i. 
Hos Åmans trivdes vi och var 
mycket med de barnen. Åmans 
hade målarfirma. Erik och Ivars 
far, Erik var född i Vikarbyn, 
Rättvik och var då under vår 
tid Åsmon fortfarande aktiv 
sitt yrke. Han hade kommit till 
Ådalsliden när kyrkan skulle 

målas utvändigt år 1901. Han 
hade då målarfirma i Sollefteå 
men blev övertalad att stanna 
kvar i Ådalsliden. Att han här-
stammade från Dalarna och 
inspirerades av detta har jag 
här bredvid mig ett bevis på. 

Mina föräldrar hade en gammal 
kista ifrån 1834 och 2 stolar 
ifrån pappas föräldrahem som 
de beställde och fick honom att 
måla om, och det blev ett snyggt 
resultat. Dessa saker är numera 
mina och finns här bredvid mig. 
Vintertid åkte vi bl.a. rattkälke 
och då utnyttjade vi många 
gånger den lilla backe som 
började där Svenne och Harald 
bodde, passerade Mobergs och 

slutade sedan man åkt förbi 
Näsman. Det var alltså den 
“stora” vägen vi åkte på. Tra-
fiken var rätt begränsad på 
den tiden. Ingvar Nilsson hade 
gjort riktiga timmerdoningar, i 
mindre format, till Svante och 

mig och för att 
kunna åka fler på 
rattkälken kopp-
lade vi timmerdo-
ningens bakkälke 
efter rattkälken 
och lade ett flak 
på, och emellan, 
de båda kälkarna. 
Vid och i det 
uthus pappa satt 
upp hade Svante 
och jag ”verk-
stad”. Där kunde 
vi greja med våra 
cyklar och bygga 
lådbilar o dylikt. 
En “bil” vi hade 
var försedd med 

tre cykelhjul, två bak och ett 
fram. Den hade en hytt för föra-
ren, framhjulet satt i en cykel-
framgaffel och överst på denna 
satt en bilratt som Svante bytt 
till sig mot en kamera av Jan-
Erik Vestin från Norrmoflo. 
Svante var väl även den mesta 
konstruktören av fordonet. 

Cykelhjulen var från våra för-
äldrars avlagda cyklar, som 

Minnen från Åsmon
        – nio och ett halvt till tolv och ett halvt år 

Skrivet av Sven Erik Nilsson

Sista delen av ”Minnen från Åsmon”. Redaktionen.

Fortsättning från 

Byabladet nr 1. 2009
även vi slutat använda, sedan vi 
fått “nya” som var inköpta frän 
den cykelverkstad som fanns 
hos Mälers smide i Näsker. Det 
var renoverade gamla cyklar 
som de sålde för 25 till 35 kr./ 
styck. En sådan cykel hade jag 
vid krocken i byns vägkorsning. 
Bilratten har jag fortfarande ett 
synligt minne av, i form av en 
avslagen framtand, efter att jag 
åkt baklänges ner i ett djupt dike 
med bilen. Jag styrde själv fel, 
och kan inte skylla på den som 
var “brödmotor” den gången. 
Var senare med om en avslagen 
tand till i Åsmon, men då var 
det Bernt Henriksson som drab-
bades. Han och jag rullade ett 
cykelhjul (utan däck o slang) 
fram och tillbaka mellan oss. 
När jag så, efter att vi hållit på 
en god stund, rullade hjulet till 
honom satte han ena foten så att 
hjulet rullade på densamma. När 
han så lyfte foten med hjulet 
på, samtidigt som han lutade 
sig framåt, resulterade det i en 
avslagen tand. 

På nipan och med fin utsikt mot 
älven hade den kände konst-
nären landskapsmålaren Hugo 
Zuhr sin sommaratelje. Det var 
ett härbre han låtit placera där 
med bostad nere och ateljé uppe. 
Zuhr var där de somrar vi bodde 
i byn. Men senare när älven blev 
torrlagd genom Kilforsbygget, 
sålde han sitt härbre till Nils-
Petter och Inga Olsson. Gjerda 
Lidmark, där vi bodde, lagade 
mat och städade åt Zuhr när han 
(och även frun ibland) var där, 
så att vi fick tillfälle att se även 
insidan av byggnaden. 

Efter Zuhr finns säkert tavlor 
med motiv från Åberget där 
Ångermanälven rinner förbi. 
Såg honom vid flera tillfällen 
åka den kärrvägen på cykel från 
Åsmon. 

Varje lördag kom Oskar Blom 
körande med bryggarbilen. Han 
körde för Sollefteå bryggeri. 
Efter att bl.a. sålt dricka till Lid-
marks kafé kom han vägen förbi 
oss så att ‘karamell” Pelle (som 
bodde på andra sidan vägen mitt 
för oss) fick köpa sin obligato-
riska ölback (backarna innehöll 
50 flaskor på den tiden). Sedan 
gick färden mot Norrmoflo och 
då fick Svante och jag ofta åka 
med honom.

Vi fick också köpa dricka ibland 
och för att den skulle bli lite 
“drygare” att dricka ur stack vi 
ett litet hål i kapsylen och sög ur 
flaskan. Kapsylen bestod på den 
tiden av en tunn plåt med kork 
under, så den var lätt att sticka 
hål i.

Det fanns karbid att köpa på 
konsum på den tiden och vin-
tertid var det roligt att elda i 
snögrottor och dylikt med den. 
Karbiden skall ju ha H2O för 
att reagera så det gick ju all-
deles utmärkt i snö. Varför jag 
kommer ihåg detta beror på att 
när vi en gång (kanske var det 
flera gånger) eldade, lite okon-
trollerat, på vägen i mörkret kom 
Ragnar Andersson körande med 
Vattenfalls ”direktionsbil”. Vi 
stack undan för vi trodde att han 
skulle stanna och kanske släcka 
för att kunna komma fram. Men 

till vår förvåning fick vi se att han 
körde rätt igenom elden. Hörde 
sedan att han sagt att han visste 
vad det var frågan om. 

Hade man behov av att åka till 
Sollefteå efter landsvägen så 
gick det en buss på morgonen 
som kom åter på kvällen. Turen 
startades, vad jag vet, i Täxan 
nordväst om Ramsele på mor-
gonen och avslutades där på 
kvällen. Fritz Johansson var den 
som i de flesta fall ”rattade”. Vi 
samlades vid konsum när bussen 
skulle anlända vid 17-tiden. Den 
stannade alltid där med pas-
sagerare och gods. I slutet av 
veckan bar chauffören alltid in 
en ”trave” med flaskor från sys-
tembolaget till konsum. Det var 
motbok på den tiden. Konsum 
och bussarna skötte ”lang-
ningen”. Eller efterskicken. 

Det gick även en buss i andra 
riktningen (västerut på mor-
gonen och österut på eftermid-
dagen). Den skötte även om 
posttransporter, men den bussen 
märkte man inte lika mycket av. 
Vet inte heller vilka ändstationer 
den hade. Det fanns ju fler buss-
förbindelser till Sollefteå från 
Näsåker, eftersom att det gick 
bussar även till Junsele. Och så 
kom mjölkbilen förbi varje dag. 

Sven Erik Nilsson
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Jag hade inte förmånen a�  lära känna varken min Far eller Farfar, men har nu genom Johannes Kallins dagböcker få�  lite in-

syn i deras vedermödor i det dagliga livet. Det var nog inte så lä�  alla gånger, med hårt arbete i skog och mark, samt stora 

svårigheter när det gällde resor till läkare och sjukhus. Här följer med Johannes egna ord berä� elser som belyser de� a.

”Mina föräldrar, som he� e Hans å Maria Helena Kallin, hade inte så roligt alla gånger.

De gifte sig den 2 april 1871 och på 24 år hade de få�  12 barn, varav endast två överlevde till vuxen ålder. De var 

hemmansägare, så de fi ck slita ont. Far arbetade ihjäl sig. 1897 då han höll på a�  gräva ner en sten på gården och 

hade grävt sig under stenen och skulle just resa sig och stiga upp ur gropen, då stenen lossnade och vicka över samt 

fastklämde Far mot jordväggen. Det var rä�  över höfterna han klämdes fast. Stenen, som var tre hästlass stor, 

klämde ihop nyckelbenen om vartannat, så det var ej mer än en par tum emellan stenen och jordväggen. Min bror August 

som även var på samma arbete, kunde ingenting göra, utan sprang till vår granne Hans Pe� er Hällman, och hans son Erik 

och fi ck dem till hjälp a�  med längor och stockar få stenen a�  rubba sig så pass, a�  Far som ägde så pass krafter kvar, 

kunde med armbågarne mot grubbans jordkant lyfta sig upp ur gropen. Men då var han slut, kunde ej stå på benen, utan 

de måste bära honom på e�  bolster, in till sommarstugan där vi bodde. Det var på eftermiddan det hände och då låg han 

den na� en och hela dagen till sent, omkring klockan tio på kvällen, innan vi fi ck nån doktor från Sollefteå. Och den hade 

hästskjuts den fem mil långa vägen, med två färjställen i Fjällsjöälven å Ångermanälven.

Och till råga på allt - så tog Hotellvärd Carl Östlund i Näsåker kvar Doktorn, en ung man som he� e Arvid Westman och 

hade honom a�  undersöka en piga han hade, som var skral. Min Far, som hade förstört urinröret när han kom under 

stenen, hade ej få�  kasta va� en på 33 timmar, så Dr. sa a�  det var i sista minuten, a�  blåsan skulle spricka. Och gick 

ej på annat sä� , än a�  ta hål på magen och införa e�  rör samt tappa. 

Pappa sade a�  det gjorde så mycket go�  när urinen började rinna, så han måste le. I de� a rör måste han tappa urinen 

i tre veckor, då den kom groende ut själv och det började droppa den naturliga vägen, men fullt återställd blev han en nå 

mer. Men bäg (envis) som han var, då han blev återställd så pass a�  han kunde vara uppe, så arbetade han ändå för fullt.

1902 när Far och Mor var i höstbodarna blev Far så sjuk så vi måste skaff a en sängkorg och bära honom ner till Ån, ner 

vid Holaforsinget och ro honom till Granforsen och så igen bära honom förbi Granforsen och så båt igen från Båthuset i 

Åkvissla, ner till Färjstället vid Forsås. Där mö� e vi August med häst å trilla och han å jag skjutsa Far ner till Sollefteå, 

under det jag följde till Härnösand och hjälpte honom till lasare� et. Då var klockan 10 på kvällen.

När vaktmästaren tagit hand om Far, fi ck jag ta hand om sängkläderna och åkaren som skjutsat Far å mig från Statio-

nen, hjälpte mig a�  få loski (logi) i en gård ej långt från lasare� et, men där hade de det så trångt så de sade sig ej ha 

nå kläder a�  lägga mig i. Då sade jag, a�  om jag fi ck bädda på golvet hade jag sängkläder själv, för vi hade både fäll och 

kuddar samt en halmmadras som Far hade få�  ligga i på vägen. De blev så mycket glad, när jag gav dem den nya halmen 

som vi hade i bolstret, men nog tog de betalt för det jag låg där.

Na� en efteråt så låg jag hos en syster till lärarinnan Calla Wiklund - som då 1902 höll skola hos Aug. Kallin - och där 

hade jag det bra. Denna syster till lärarinnan, var gift med en Kamrén, gick fl era gånger på lasare� et och såg till min Far, 

samt skrev brev från honom till oss. Och när min Far skrevs ut från lasare� et så låg han hos dem en na� .

Hemkommen, när han blev så kry så slöjdade han Oscar den andre till häst, med ordensfull bröst, e�  mästerverk till 

fullkomlighet. Så snidade han en vacker låda, som han nedlade häst och ry� are i samt sände ner till Härnösand som 

julgåva till denne Kamréns lille son, ( jag minns ej namnet på denna Kamrén).  Då lärarinna fröken Calla Wiklund, som hade 

fi rat Jul hos systern å Kamrén i Härnösand kom åter till Mofl o sade hon a�  så glad över någon gåva, hade hon aldrig 

blivit, som över denna vackra slöjd. 

Ja, min Far var en bildhuggare av allmoge rang. Jag hade e�  40tal vackra oersä� liga bildhuggeriarbeten av björk, av alla 

sorter djur, som brand upp.

Min Far blev aldrig sedan så stark till hälsan, utan på året 1904 började han a�  tyna bort, så småningom och i Juni 

1904 dog han.”

P. J Kallin gn. Linda Svedin f. Kallin

Mer ur min farbror P.J. Kallins dagbok...
Hälsningar Linda Svedin

• Konsum
• Handelsbanken
• Engströms Rör
• Solatum
• ÅSK 
• Essys Hantverk
• Byalaget
• Centrumhuset
• Loppis
• Hembygdsföreningen
• Ådals-Lidens Fiskevårdsför.
• Omsjö Camping
• Mählers Smide
• Flintabaren

• SG Marskinrep
• Urkult
• Näsåkersmacken
• Näsåkers Snickeri
• Vattenfall
• Ritzens Livs
• Görans Schakt
• Medborgarkontoret
• Näsåkers Taxi
• Näsåkers Brandmannaklubb
• Stures Rör
• Fäbodammen
• Inglas Café
• MEAB

• Borg Wondergear
• Sigges Camping
• Tenglunds Maskin
• Näsåkers Camping
• Nisab
• Ådals-Lidens församling
• Kilamons Plantskola
• Salong Liss
• Catarina Molinder
• Anders Näsström

Sist och inte minst...

Göran Sandman

Tack för sponsring till blommor 
och fl aggor...

...från alla oss på byn!

Tack för sponsring till blommor 
och fl aggor...

Byablomman

Morgonpromenaden har varit 
densamma i fl era år. Inte varje 
morgon, men så ofta det är möjligt 
går jag längs stigen ner för berget, 
genom den nya tallskogen. Vidare 
en bit in i den gamla trygga gran-
skogen, över ett litet kalhygge, 

genom den nyvakna lilla byn, 
där röken vintertid stiger ur skor-
stenarna som den alltid gjort i de 
sekelgamla husen. Byvägen leder 
mig längs gråbergets uppodlade 
åkrar och plöjda tegar och slutli-
gen tar jag uppförsbackarna hem 
mot min egen stuga.

Hela vandringen är en odramatisk, 
otidsenlig, tyst idyll. Inga samtal, 
tankarna får komma och gå bäst 
de vill. Nattens drömmar blir tyd-
liga och ibland förståeliga. Sådant 
som vi läst eller hört kommer 
tillbaka och väcker glädje, sorg 
eller frågor. Händelserna för länge 
sedan, i livets början, dyker upp. 
Gryningsfärgerna där jag går 
växlar och bländar.

Det är en vanlig vårmorgon, fukten 
hänger i träden, det gråtonade 
diset gör konturerna mjuka. Det 
är ett vackert väder – alla väder 
är egentligen vackra. Dofterna av 
tallbarr, kåda, mossa, utsprucket 
löv och spirande blommor antyder 
att ännu en sommar är på väg.

Den nyvunna livsglädjen och 
styrkan ger god motståndskraft 
mot människors fumligheter. De 
sätter knappast några ärr i själen. 
Man känner sin egen oberördhet. 
Solen i sinnet värmer! Gå ut en 
tidig morgon och lyssna på ”tyst-
naden”!

Sommarhälsningar 
Dagmar Borin-Svensson

Längs en morgonstig
genom den nyvakna lilla byn, 
där röken vintertid stiger ur skor-
stenarna som den alltid gjort i de 
sekelgamla husen. Byvägen leder 
mig längs gråbergets uppodlade 
åkrar och plöjda tegar och slutli-
gen tar jag uppförsbackarna hem 
mot min egen stuga.

Hela vandringen är en odramatisk, 
otidsenlig, tyst idyll. Inga samtal, 
tankarna får komma och gå bäst 
de vill. Nattens drömmar blir tyd-
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström

Ombesörjer allt vid dödsfall.
Bouppteckningar, testamenten, etc.

Jour dygnet runt.

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

Tack för den gångna
säsongen och trevlig

sommar till barn, 
personal och föräldrar!

Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.761

Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.577

Orrvägen 3 E 2 2 rum & kök 70 5.055

Storgatan 21 1 2 rum & kök 68 4.653 

Storgatan 21 2 2 rum & kök 68 4.653

Storgatan 21 2 3 rum & kök 75 5.113

 
Intresserad? Kontakta: Helen Bystedt 0620-68 28 60

Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

Husvärd för Näsåker / Junsele:
Lars ”Bubben” Lundgren
Du når honom lättast mellan 10–11 
på telefon: 0622-100 76

  Vi önskar er alla en

Glad sommar!

Missa inte
festivalen!

www.urkult.se

Fo
to

: J
en

ny
 S

ta
af

30 juli – 1 augusti

www.urkult.se

15-års jubileum!

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Hallå där, 
Ylva!
En av säsongens sista fredagar 
på badhuset, hittar jag Ylva 
Segerström från Umeå vid bas-
sängkanten. 

Jag tar med henne till ett någor-
lunda torrt och lugnt hörn av bad-
huset för en kort intervju till denna 
tidning. Medan vi sätter oss ned 
säger Ylva att hon avundas oss vårt 
fantastiska badhus och den stäm-
ning som fi nns här. Ja, det är något 
som vi här i Västra är   medvetna 
om, det unika med vårt badhus!

Att Ylva idag befi nner sig i Näsåker 
beror på att hon under sommaren 
som kommer, hyr ett litet hus, för 
att i lugn och ro odla både själ och 
grönsaker. Att prova på att bo här 
är ett lätt val, då hon alltid känt sig 
välkommen hit till våra bygder. 
För henne liksom för många andra 
infl yttare, är det Urkultsfestivalen 
som varit dörröppnaren för vårt 
område.

Ylva är enligt henne själv en norr-
bottning i själ och hjärta, även om 
hon större delen av sitt liv levt i 
Västerbotten. En, som hon säger, 
van bybo, dvs. van att bo på landet. 
Hon trivs med det livsutrymme 
som ges och odlandet har hon hållit 
på med sedan ett 30-tal år tillbaka.
Vi kommer in på begreppet ”transi-
tion towns” (på svenska ”omställ-
ningsbygder”) som Ylva kom i 

kontakt med första gången genom 
”Klimataktion” i Umeå, en organi-
sation hon varit med om att starta. 
Att landsbygden är platsen för 
överlevnad i en ”omställningstid” 
är vi båda överens om. ”Omställ-
ningstiden” är när oljan sinat i värl-
den (vilket den har börjat göra) och 
blivit så dyr, att vi är tvungna att 
odla nära oss själva. 

En oljeschejk i arabvärlden lär 
nyligen ha sagt: ”Vi måste överge 
oljan innan den överger oss”.

När producenterna själva säger 
så, är det dags att vår livsstil 
och vår samhällsstruktur blir 
hållbar!

Ylva berättar att köpcentrum 
”Strömpilen” i Umeå slutat med 
sina plastkassar.(Plasten kommer 
ju också från oljan). I stället tar folk 
med sig egna kassar av tyg eller 
köper papperskassar. Denna upp-
lysning leder oss in i tankebanor 
om vad vi har i våra bygder som vi 

kan använda istället för utlandspro-
ducerade tyger. Träd! Ylva lyfter 
fram granens textilfi brer som går 
att använda till tyg, tex kan man 
tillverka viscose, rayon och det 
mjuka modal. Eller varför inte odla 
egen frukt! Här borde inom en snar 
framtid gå att producera äpplen, 
päron och körsbär i väl skyddade 
sydsluttningar. I Skåne talar man 
ju om att anlägga vinodlingar då 
det redan nu blivit för varmt nere 
i de sydligaste delarna av Europa. 
Ja, tillvaron är förändrad och mer 
lär den bli. 

Ylva slänger sig med ett plask i 
bassängen och simmar bort. Det 
var ju det hon kom till badhuset 
för. Jag lämnar henne där i vattnet 
och går ut på Storgatan i den ljusa 
sommarkvällen. 

Ja, Näsåker är en förunderlig plats 
att bo och besöka!

Gunilla Fluur
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KV

INNOMINNE

Välkomna!

Gudinnevecka 21 - 25 juni
Årets tema:
Völvan, Oraklet, Nåjden, Schamanen.
Historisk verklighet i skilda kulturer.
Föredrag, workshops, excursioner.

Utställningen Efter 1000 år av
tystnad visas i UR-huset i Näsåker.

Biljettförsäljning och program på
www.teralogerna.nu och församlings-
hemmet.

070-368 19 74

Paul Lundins
Minnesfond

Stöd din hembygd
med ett bidrag till

Insamlade pengar används 
till verksamheter som på 
olika sätt anknyter till 
dokumentation och infor-
mation om Ådalslidens 
historia. Minnes-
fonden förvaltas
av Ådalslidens 
hembygdsförening.
Bankgiro: 
5508-1350

Boka biljetter:

Ulla 0622-301 69 / Helena 0622-300 66

Se mer på hemsidan www.asmon.se

Sollefteå Swing’n’Sweet

Nostalgikväll
Dansa till de kära gamla låtarna!

Tidsenlig middag.
Hemvändare extra varmt välkomna!

10 juli

PÅ  F E S T P L ATS E N ,  P R Ä S T N I PA N  I  N Ä S Å K E R

4 juli
börjar kl. 18

Mickeys 
23.30-01

Micke Nordström, 
trubadur 18-20

Backwood Inc och 
Uncut Stones, 
Solscenen 20-21

Mickeys på
dansbanan 21-23

Popklubb bakom
serveringen 
i tältet 23-02

TvåtillTvå

välkommen!

Vill passa på att tacka
alla mina kunder för mitt
första 1/2 år på byn, samt 
önska er allasammans en
riktigt skön midsommar!!!
Ni som inte varit in på Salongen, 
rekommenderas ett besök, 
under er semester...

Öppettiderna fortsätter att vara flexibla. Välkomna!
Storgatan 12, Näsåker • 0622 -102 02

Innehar gesällbrev 
och är medlem i: 

Behöver ni hjälp med
konsumentfrågor; 

skuldsanering eller 
funderingar runt lagar

och regler vid köp
och försäljning? 

Välkommen in till 

Medborgarkontoret
Nipvägen 7, Näsåker • 0622-68 30 00

En ny bilmekaniker
                  i Näsåker

I dagarna har Markus Kroggel 
och hans sambo Ulrike Henkel 
bestämt sig för att öppna en bil-
verkstad i Näsåker. 

Det är bråda dagar de närmaste 
veckorna, mycket utrustning ska 
fl yttas in i verkstadslokalen på 
Storgatan som de hyr av Bilisten 
och där de öppnar en Mekopart-
ner-verkstad 1:a juni. Det är ett 
nytt koncept för de lite mindre 
verkstäderna som är anslutna till 
Mekonomenkedjan. Markus är 
utbildad bilmekaniker och har tio 
års yrkeserfarenhet och han tycker 
konceptet med Mekopartner passar 
honom bra. 

Jag frågar lite om deras historia och 
Ulrike berättar att de kommer från 
Tyskland. Hon var på ett utbytes-
läger för skolungdomar i Malmö 
när hon var 14 år och då bestämde 
sig hon att Sverige var ett land hon 
ville bo i. För fem år sedan fl yttade 
hon och hennes man Markus till 
Hällsjö mellan Kramfors och Sol-
lefteå. 

Varför blev det just Norrland 
undrar jag och Ulrike svarar att hon 
egentligen vill studera vidare på sin 
agronomutbildning i Uppsala, men 
efter att Markus sett bilder från det 
uppländska landskapet utbrast han 
att det var alldeles för platt! De 

började titta i böcker och fastnade 
snart för de vackra vyerna från vårt 
landskap. 

Bilverkstad har Markus haft i 
Nordingrå under dessa år och 
Ulrike, som egentligen är agro-
nom har också ekonomutbildning 
och fi ck därmed sköta bokfö-
ringen i fi rman. Markus menar att 
han gärna tar sig an andra saker än 
bara personbilar, i Nordingrå har 
han mekat med både traktorer och 
båtmotorer. – Jag har också möj-
lighet och utrustning för att släcka 
varningslampor efter reparation, 
något som är krav numera på Bil-
besiktningen för alla bilar från och 
med 2003 års modell. 

Till att börja med kommer de att 
pendla till sin nya verkstad, men 
kan tänka sig att fl ytta närmare bara 
de hittar rätt ställe. Eftersom de har 
både hästar, hundar och katter vill 
de ha en gård. – Det måste åtmins-
tone vara 4,5 hektar mark till bete, 
för det har vi idag till våra hästar 
och mindre vill jag inte att de ska 
ha, säger Ulrike. 

Vi på Byabladet välkomnar dessa 
nya företagare till Näsåker och 
önskar lycka till!

Christer Borg
Foto: Ulrike Henkel
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

0622-400 22, 070-525 19 10
Norrtannflo 203, 880 30 NÄSÅKER
e-post: lennart@stromboms.com

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom

Mark och anläggning
Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

Norrtannfl o 203, 880 30 Näsåker
e-post: lennart@stromboms.com

www.brandmuseet.com

Brandmuseet
Pubkvällar

10 juli, 17, 24 och
under Urkultsveckan.

Se affi scher för detaljer.

Vackra och prisvärda

Smycken
i Åsmon, gå in på hemsidan

www.tulpano.se
Välj ut vad du vill ha och 

beställ av mig.

Anita Rahn 0705 87 84 58

Du kan också boka smyckeparty
där du får ett smycke och
5% av försäljningspriset!

Välkommen till
sommarens gudstjänster 
i Ådals-Liden, Junsele,
Resele och Eds kyrkor! 

För info, se predikoturerna
i Tidningen varje torsdag

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Handelsbanken
Näsåker  0622-10013

Med en buffert har du pengar
lättillgängliga för oförutsedda utgifter

eller ett lite större inköp.
Genom ett månadssparande bygger du

upp din buffert på ett bekvämt sätt.Trygghet är
en sparad slant

på banken Trevlig sommar!

Ändrade öppettider under  8/6 – 28/8
mån, ons och fre  kl. 10.00 – 15.00 

Tidsbokningar tis och tors.

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

Industrivägen 4, 880 30 Näsåker
Tel: 0622-103 04
Fax: 0622-101 20

Så alla medlemmar och andra 
intresserade kan bidra till häst-

köpet på något sätt:  tävlar, 
hjälper som funktionär eller 

också vara publik och köpa fi ka!

Tinkernell-Cupen
HOPPTÄVLING

Vinsten av tävlingarna 
används för köpet

av hästen Tinkernell!
12 – 14 juni

Välkommen 

                  till Holafors!

Efter att jag till och från har läst 
om olika nedläggningshot mot 
våra tre ridskolor i kommunen, 
de i Sollefteå, Ramsele och Hola-
fors, bestämde jag mig för att 
ringa till ”vår egen” i Holafors. 
Dessutom hade jag på ridskolan 
uppfattat att det varit något pro-
blem med ridbanan. 
Yvonne Eriksson, ny ordförande 
sedan april i år, svarar hemma 
och har mycket att berätta.

Till exempel att den startade 1976 
av Gudrun Ingelsson med make 
som då bodde i Holafors och att 
man idag har cirka 150 medlem-
mar. Jag frågar snabbt om det är 
kris i föreningen, men det är det 
absolut inte, säger Yvonne. Även 
om de gärna vill ha fl er medlem-
mar och har plats för det tycker 
Yvonne att de har det mesta under 
kontroll och i ordning. 

Jag har tidigare pratat med fjor-
tonåriga Freja Toss Arvidson från 
Näsåker som rider på Holafors. 
Hon är för dagen väldigt glad och 
stolt då hon vunnit en ryttartäv-
ling i helgen i Härnösand. Att hon 
kommit så långt beror till stor del på 
att Holafors och Ramsele ridskolor 
fi nns och har stöttat henne.  Hon 
uttrycker att det skulle vara dumt 
och fel av kommunen att lägga ned 
någon av ridskolorna eftersom hon 
tycker att alla behövs. Holafors 
erbjuder bra hästar för framförallt 
små nybörjare och att Ramsele 
sedan kan erbjuda ett större antal 
stora hästar för de som vill ha det 
när de själva växer i sporten. Freja 

påpekar dock att Holafors är en bra 
ridskola även för de som är större 
och duktigare…

När jag nu har Yvonne på tråden 
frågar jag henne om detta, men 
Yvonne känner inte att detta berör 
just Holafors direkt. 

– Däremot kanske man har ett 
annat läge om man är mer bero-
ende av stora bidrag för att täcka 
ekonomin, men som jag uppfat-
tar det kommer inte kommunen 
själva att lägga ned någon rid-
skola, menar Yvonne. Vi i Hola-
fors har rättat munnen efter 
matsäcken och inte köpt saker 
vi inte har råd med, fortsätter 
Yvonne, men tillägger också att 

det är bra att de själva äger både 
ridhus och mark och att det för-
stås gör det lättare. 

Jag frågar henne om ridbanan och 
hon förklarar att de måste antingen 
bygga om den eller hitta en annan 
lösning. Och då behöver vi hjälp av 
entreprenörer med maskiner och 
folk som kan hjälpa till praktiskt. 

Holafors Ryttarförening får också 
bidrag, men det är detsamma som 
alla föreningar får i kommunen, 
baserat på antal aktiva medlemmar 
i åldern 7-25 år. Medlemmarna 
hjälper till vid Urkultsfestivalen 
som parkeringsvakter och anordnar 
även ridtävlingar i både dressyr

Holafors Ryttarförening,
                      full fart framåt!

Fortsättn sid 16
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Certifi erad massage, bioenergiterapeut och Inspirations pedagog 
Klassisk massage

Tjejtips!
En födelsedags present, till möhippa, en annorlunda träff.

En danskurs med dina tjejkompisar hemma hos dig
Jag tar med mig sjalar och min musikanläggning och kommer till er. 

Vi dansar loss i glädje och skratt. 
En trevlig hemmakurs i goda vänners lag. 

tidsbeställning
0622-10134, 070-212 42 25

www.pudja.se

Unika alster och vanliga koppar
Keramik och Glasfusing i Gårds-
butik/verkstad på Storgatan 33.
Mini-keramik kurser
under sommaren.

Pottery and glassfusing including
souvenirsfrom studio 33 shop.
Hands on and fun creativity with
experiensed guidance at Stor-
gatan 33 in Näsåker.

Välkommen / Welcome!
0622-675800 • 0730-949733
mail: blastacreations@gmail.com
web: www.blastacreations.com

Studio 33 i Näsåker – mitt i byn! Öppettider
Måndagar – Fredagar:

07.00-16.00
Lördagar – Söndagar:

(samt övriga helgdagar)
Stängt

Beställning av sjukresor och
färdtjänst görs via Samtrans
beställningscentral, telefon
0620-439 00 (Dygnet runt)

Bussresor samt övriga resor
bokas: mån-fre 07.00-16.00
på vår telefon 0622-101 01

MOTORELEKTRISKA I NÄSÅKER AB
Omlindning, service och försäljning av:   

 – Elmotorer
 – Dränkbara pumpar
 – Generatorer
 – Startmotorer
 – Bilelektriska tillbehör

Tfn: 0622-301 45
Lennart: 070-342 57 40, Folke  070-223 83 51

Klassisk massage
&

Bindvävsmassage
Medicinsk Qi-Gong

Biyunmetoden

Hatha Yoga

Välkommen till

Jeanette Flodin
Diplomerad massageterapeut
Diplomerad bindvävsmassör

0622-103 55

Bokningar & info 0622-500 17
070-265 17 70

www.omsjocamping.se

Midsommarafton:
Dans till Leif Tommys

kl. 22 – 02

Omsjödagen 18 juli: 
kl. 13 – 17, femkamp.

Dans med Vispers
kl. 21 – 01

Välkommen till Omsjö camping!

Omsjö Camping

och hoppning, vilket tillsammans 
bidrar till den förhållandevis goda 
ekonomin. På tävlingarna, som 
drar deltagare från hela kommu-
nen, får man in pengar dels från 
startavgifter och även stallavgifter 
för de som vill stalla in hästarna 
under tävlingsdagen.
Men att det går runt bygger också 
mycket på att de fl esta ställer upp 
mycket ideellt och hjälper till med 
praktiska göromål. Inte minst 
gäller det ridläraren Isabel Konik, 
utan vars obetalda hjälp utanför 
den 75-procentiga anställningen, 
framförallt under tävlingsdagarna, 
det inte skulle fungera. Två ”grab-
bar” arbetar också heltid som 
stallpersonal och detta är möjligt 
tack vare lönebidrag från arbets-
förmedlingen. Och givetvis ställer 
många av företagen i Näsåker med 
omnejd upp (som vanligt höll jag 
på att säga :-) och sponsrar fören-
ingen. 

Jag frågar Yvonne när hennes eget 
intresse för hästar startade. 
– Jag har hållit på med hästar 
sedan jag var 6 år. När vi fl yttade 
till Junsele 2001, min make Åke, 
jag och våra fyra barn tänkte jag 
att jag skulle försöka få barnen 
intresserade också. Och en dag 

kom yngsta dottern hem från 
skolan och sa att hon ville börja 
rida i Holafors, så då var det bara 
att passa på, skrattar Yvonne. Och 
det är ju så att en gång hästmän-
niska, alltid hästmänniska, så nu 
har jag en egen häst som är instal-
lad i Holafors och den sköter jag i 
princip varje dag själv. Det ger en 
väldig avkoppling från arbete och 
det vanliga vardagsarbetet att ta 
hand om och umgås med hästar. 
Man är närvarande hela tiden, 
glömmer bort allt annat, det är helt 
enkelt avstressande. Och miljön 
i Holafors är i sig också väldigt 
avstressande och familjär, säger 
Yvonne.

150 kronor kostar det att vara med 
i Holafors Ryttarförening; 300 
kronor för hel familj. Man behöver 
inte vara hästintresserad eller ryt-
tare för att bli medlem och det går 
alldeles utmärkt att bara komma 
förbi och hälsa på, alla är välkomna 
in för att se vad som händer på 
ridskolan. Man har full möjlighet 
att ta emot funktionshindrade ryt-
tare och man har haft studiebesök 
från handikappomsorgen i Junsele 
vilket var väldigt lyckat. 

Vad är bra med ridsporten som 

sådan frågar jag Yvonne. Hon 
menar att man får utvecklas som 
människa i sin egen takt och att de 
som rider får stärkt självkänsla. De 
lär sig att ta ansvar, umgås i grupp 
och ta hänsyn, allt samtidigt. I 
Holafors har man ett skötarsystem 
där alla har ansvar för ”sin” häst 
varannan helg. De som är i åldern 
13-15 brukar natta över, titta på 
fi lm och umgås under de helger de 
har sitt pass.

– Vi fyller en funktion som sam-
lingsplats och som en form av 
ungdomsgård, menar Yvonne.

Jag frågar varför det generellt inte 
är så många killar som rider, men 
då svarar Yvonne snabbt att Hola-
fors faktiskt har åtta stycken killar 
som rider. Men hon säger samtidigt 
att de ibland funderar på varför det 
verkar vara fl er tjejer som intresse-
rar sig, rent generellt. 

– Kanske skulle vi starta en Väs-
ternridgrupp eller kanske en 
ridgrupp med riddartema för att 
få fl er grabbar att komma, säger 
Yvonne och skrattar innan vi avslu-
tar samtalet. 

Så fundera på det ni grabbar som 
läser detta; hör av er till Yvonne 
eller Isabel om ni vill starta en väs-
tern- eller riddarridgrupp!

Kontaktinfo: 
Holafors 255, 880 30 Näsåker, 
0622-201 54 till klubbstugan/
stallet.
Isabel Konik, ridinstruktör: 
0768- 34 93 54, Yvonne Eriks-
son, ordförande: 0621-103 37, 
070-210 86 48. 
Hemsida:
http://hem.passagen.se/holafors/
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Tel: 301 43

IngaMari Solders 
Rosenterapeut och Beröringspedagog

Mottagning i Tannfl o, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

Rosenmetoden:
www.rosenmetoden.se
TaktilStimulering:

www.beroring.se
Välkommen!

Kropps- och själavård

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund          0622-105 45       070-577 16 66  Fax 0622-105 70
Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570

Katten var mycket liten när den kom 
och kunde bara dricka mjölk med napp-
fl aska, tack och lov fanns Sophias napp 
kvar på vinden. I början låg kattungen i 
kaffepannsmössan för att ha det varmt 
men när den kunde använda sina ben 
fi ck den sova i lekstugan i Sophias 
säng. Den hade sin egen dyna bredvid 
hennes.
 Det var en grå fi skarkatt och den 
växte snabbt. En dag lämnade katten 
lekstugan och fl yttade in i huset där den 
tillbringade sina nätter under sängen i 
disklådan, den hade nämligen redan då 
helt egna idéer. Sophia bar katten till-
baka till lekstugan, hon gjorde allt för 
att ställa sig in men ju mer hon älskade 
dess snabbare var den i disklådan igen. 
När lådan blev för full skrek katten och 
då måste någon diska. Den hette Ma 
Petite och kallades Mappe.
 Det underligt med kärlek, sa 
Sophia. Ju mer man älskar den dess 
mindre tycker den andra om en.
 Det är alldeles riktigt, anmärkte 
farmorn. Och vad gör man då?
 Man fortsätter att älska, svarade 
Sophia hotfullt. Man älskar värre och 
värre. Hennes farmor suckade och sa 
ingenting.
 Mappe bars ut omkring till alla 
trevliga ställen som en katt kunde 
tycka om, såg sig omkring och gick sin 
väg. Den kramades platt och uthärdade 
artigt och kröp in i disklådan. Den fi ck 
intensiva förtroenden och vände bort 
sin gula blick och ingenting i världen 
tycktes intressera denna katt utom sova 
och äta.
 Vet du, sa Sophia. Ibland tror jag 
att jag hatar Mappe. Jag orkar inte 
älska den längre och jag tänker på den 
hela tiden!
 Vecka efter vecka förföljdes 
katten av Sophia. Hon talade milt och 
gav tröst och förståelse och bara nån 

enda gång tog hennes tålamod slut och 
hon vrålade till och drog den i svan-
sen. Då fräste Mappe och rök in under 
huset och efteråt hade den bättre aptit 
och sov ännu längre än vanligt, inrullad 
i sin onåbara mjukhet och med tassen 
nätt över nosen.
 Sophia slutade leka och fi ck mar-
drömmar. Hon kunde inte tänka på 
någonting annat än katten som inte 
ville vara tillgiven. Under tiden växte 
Mappe och blev mager och vild liten 
katt och en juninatt kom den inte till-
baka till sin disklåda. På morgonen 
gick den in i stugan och sträckte på sig, 
först frambenen med stjärten i vädret, 
sen bakbenen, blundade och började 
slipa klorna på gungstolen. Därefter 
hoppade den upp i sängen för att sova, 
hela katten var präglad av lugn över-
lägsenhet.
 Den har börjat jaga, tänkte far-
morn. Hon hade rätt. Redan nästa 
morgon kom katten in och lade en 
liten grågul fågel på tröskeln. Halen 
var avbiten helt behändigt och några 
röda bloddroppar vilade vackert på den 
blanka fjäderskruden. Sophia blek-
nade, hon betraktade ofrånvänt den 
mördade fågeln. Hon gick förbi mör-
daren Mappe med små stela sidsteg, 
vände och rusade ut.
 Senare omnämde farmorn det 
egendomliga med vilddjur, tillexempel 
kattor, inte kan förstå skillnaden mellan 
en råtta och en fågel.
 Då är de dumma, sa Sophia kort. 
En råtta är otäck och en fågel är trevlig. 
Jag tänker inte tala med Mappe på tre 
dagar. Och hon talade inte längre med 
sin katt.
 Varje natt gick katten ut i skogen och 
på morgonen slog den sitt byte och bar in 
det i stugan för att få beundran och varje 
gång kastades fågeln i havet. Lite senare 
stod Sophia utanför fönstret och skrek: 
Kan man komma in? Är liket undan-
städat? Hon straffade Mappe och ökade 
sin egen smärta genom en förtärande 
krasshet. Ibland skrek hon: Har ni tvät-
tat bort blodfl äckarna? Eller: Hur många 
är mördade idag? Och morgonkaffet var 
inte längre vad det brukade vara.

 Det var en stor lättnad när Mappe 
äntligen lärde sig att gömma sina brott. 
Det är en sak att se blodpölen och en 
annan att bara veta om den. Antagligen 
blev Mappe trött på allt skrik och bråk 
och kanske han trodde att familjen åt 
upp hans fåglar. En morgon när far-
morn tog sin första cigarett på veran-
dan tappade hon munstycket och det 
rullade ner i en golvspringa. Farmorn 
fi ck upp en planka och då såg hon vad 
Mappe hade gjort, en rad av fi nt avätna 
små fåglar. Naturligtvis visste hon att 
katten fortsatte med att jaga och inte 
kunde låta bli men nästa gång den strök 
sig mot hennes ben i förbigående drog 
hon sig undan och viskade: Din sluga 
fan. Kattkoppen med mört stod orörd 
vid trappan och samlade fl ugor.
 Hördu sa Sophia. Jag önskar att 
Mappe aldrig hade blivit född. Eller 
att jag aldrig hade blivit född. Det hade 
varit mycket bättre.
 Så ni talar inte fortfarande inte 
med varandra? Frågade farmorn.
 Inte ett ord, svarade Sophia. Jag 
vet inte vad jag ska göra. Och om jag 
förlåter honom så vad är det för roligt 
när han inte bryr sig om det! Och far-
morn hittade ingenting att säga.
 Mappe blev en vild katt och kom 
mycket sällan till stugan. Den hade 
samma färg som ön, ljust grågul med 
randade schatteringar som berg eller 
solfl äckar på en sandbotten. När katten 
smög över strandängen var dess rörel-
ser som vindens stråk genom gräset. 
Den vaktade i timmar inne i snåret en 
orörlig siluett, två spetsiga öron mot 
solnedgången, plötsligt försvunnen…
och något som pep till, en enda gång. 
Den slank in under krypgranarna, 
genomdränkt av regn och mager som 
ett streck och den tvättade sig vällustigt 
när solen kom fram. Det var en absolut 
lycklig katt men den delade inte med 
sig åt någon. Heta dagar rullade den 
sig på det släta berget och ibland åt 
den gräs och kräktes upp sitt eget hår i 
frid och ro på kattors sätt. Och vad den 
gjorde däremellan vet ingen.
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Öppet: 
lördag & söndag 11 – 15

Sommaröppet: 
Alla dagar i juli: 11 – 15

0622-103 11, 073-181 93 60

Loppis 
i Näsåker

500 kvadratmeter!

Välkommen till
Storgatan 31

Valp, nosarbete, agility, 
bollvallning, freestyle, 

spår & livräddning mm.

HUNDraelvan har
Norrlands bredaste

kursutbud!

www.egetbevag.se
0622-30012, 070-6259567

Prickig? Randig?
Rutig?

Här är ALLA jyckar 

välkomna! 

Salong Liss

Välkommen in till oss på Storgatan 23, Näsåker. Tel: 0622-106 40 

Vi vill önskar alla en
trevlig sommar!
Öppet hela sommaren!
Kom till oss om du vill ha lite fräsch färg 
i sommarens nyanser, kanske är du sugen
på en ny frisyr?

Leter du efter present?
Här hittar du fi na smycken för dom yngre!

Öppet mån-fre, kvällsöppet varje vecka. Linda & René

Ingelas Café
Sommaröppet: 

Vardag: 10–19
Lördag: 10–16 • Söndag 12–16
Nyhet! Diplom-Is – glasspinnar!

Välkommen!

Storgatan 23, Näsåker • 0622-10510

Sommaröppet 
from 1 juni: 10 – 22 alla dagar

Glad sommar!
Sture och Marianne Persson

tfn: 0622-101 00, 101 86 • 070-649 39 81 • 070-656 49 06

Först i kommunen med EU-certifi erad utbildning 
inom värmepumpinstallation

Sture: 070-64 93 981  •  Jesper: 070-692 23 98  •  Illern: 070-284 91 11

www.ivt.se 

• Bergvärmepumpen som är perfekt 
 för nästan alla svenska hus 

• Nyutvecklad varvtalsstyrning ger 
 alltid rätt värme 

• Extra eltillskott behövs inte. 

• Besparingen blir maximal

IVT PremiumLine X11

Här är värmepumpen 
du väntat på

PREMIÄR

Det finns i skogen
en oväntad glänta
som bara kan hittas 
av den som gått vilse
Tomas Tranströmer

Rabarber
och jordgubbs-
kompott
8 portioner

0,5 kg rabarber
1 l jordgubbar
4 dl socker
0,5 dl vatten
2,5 dl vaniljvisp till servering

Skölj frukten. Skär rabarbern i 
småbitar och dela jordgubbarna. 
Låt sockerlagen koka upp i en
kastrull i ca 5–10 min. Tillsätt 
frukten och koka i ca 5–10 min. 
Undvik att röra så inte bitarna
faller sönder.
För över kompotten i rena upp- 
hettade burkar med hjälp av 
hålslev och slut omsorgsfullt.
Servera gärna i glas toppat 
med vaniljvisp, garnera med en 
jordgubbe.
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VÅGRÄTT:
 7.  Gnider in med salt, socker
  och kryddor
 8.  Nålarbeta
 9.  Strålningsdos förr
 10.  ”Skitsak”
 13.  Solform
 14.  Mellan Sollefteå och Sånga
 17.  I stället för sätta i
 19.  Militärområde
 21.  Läran om tumörer
 25.  9
 27.  Utgör cellens arvsmassa
 29.  Cirka 20 mil väster om Tokyo

 
                    

ii30. Hopvikning
 31.  Författa
 33.  Är högljudd
 35.  Bitar av det hela
 37.  Envåldshärskare
 39.  Tågvirke
 40.  Trodde i smått
 42.  Vik norr om Afrikas horn
 43.  Kan innehålla aska
 45.  Nämns i 1 Mos. 38:9
 46.  Ackord
 47.  Dalaort
 49.  Högfrekvensljud
 50.  Dryck

 51.  Svenskt off
 52.  ”På tvären”
 55.  Öster om Mississippi
 58.  Alvirke
 60.  Guldpeng
 61.  Oborstade
 63.  En av världens äldsta biltillverkare
 65.  Obamahemvist
 66.  I säng
 68.  Hörn utan hö
 69.  Östersjö-ö
 70.  Huligan
 73.  Påbud
 75.  Riktningsord
 77.  Slapp
 78.  Strax norr om Sollefteå
 79.  Försäkra

LODRÄTT:
 1.  Undersöker handstilar
 2.  10 mil söder om Warszava
 3.  Audiovisuell
 4.  Koppar-mässing
 5.  Berömmelse
 6.  Troshandling
 7. Mitt i Agra
 8.  Helig
 11.  Kan man tråd i nål
 12.  Med 100 matcher i Allsvenskan
 14.  Ja i Milano
 15.  Myrpiggsvin
 16.  Tidsperiod
 18.  Bevakar det epidemiologiska
        läget
 20.  Hälsobrunn i Västmanland
 22.  Gillar eucalyptusblad
 23.  Hamstra
 24.  Murken
 26.  Förkortning för integrerad krets
 28.  Flicknamn
 30.  Är krokodilliknande
 32.  Dryck
 34.  För
 36.  Versfot
 38.  Brorson
 41.  Psalm vid funten
 44.  Världsordningens undergång
 48.  Känner inte till
 53.  Tallinn tidigare
 54.  Småsenila
 56.  Driftighet
 57.  Paulus på hebreiska
 59.  Los Angeles
 62.  Ingjuter
 63.  Var de Vise Männen
 64.  Kvinnonamn
 67.  Publicera
 71.  Björnviloplats
 72.  Kisel
 74.  Nit
 76.  Två

                    

Skicka lösningen senast den 24/8 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner ”hemlig 
vinst” skänkt av Ritzéns Livs, Näsåker. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 / 2009

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________

Vinnare var Reinhold Sjödin, Gårelehöjden, som 
vann ”hemlig vinst” skänkt av ”Näsåkersmacken” 
Bilisten i Näsåker. Grattis!

19 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 39
Skicka artiklar och annonser före den 7 september

K A T T D J U R V

L A V E Ä R R A D E

L E J O N A S R

P K O R G A N I S K

R O M A R E G A V S A M

O R O L I G A S O M Ä

V R A K E T S T E G P S

D O R N I R M A I S A T

J R P E S O P A N E R A

U R D U K D I G P A R

R E O R G A N I S E R A E

S B R Å T S N Ö R D

G A B R I E L E T E M U

A R E A L S I R A R T

P A L L Å T V I N N A R E

R V A R I A N T E P

F A D E R C Å S K A L

I T U E N K E L T I L A

C N U O O U L L T

K A S T G R E N A R T E S

Lösning på Byakrysset 1 / 2009

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? Maila
in den till Redaktiongruppen: byabladet@nasaker.com.

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Sätt in pengarna på PG 16 90 33-8 så skickar 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet 
ska skickas till.

Har du nåt att berätta
                      – skriv till Byabladet!
                                        adress hittar du på sidan 2.

Nästa nummer kommer ut vecka 39

Sätt in pengarna på 
vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Bya
ska skickas till.

Har du nåt att berätta

september •  höst
kan prenumerera, den kostar 150 kr/år. 

Glada Byarutan

Två påstrukna killar ramlar ut från Hotell Färnlöf och 
sätter sig i en taxi.
– Kör oss till Färnlöfs, säger den ene killen.
– Jamen vi är ju där, säger chauffören.
Killarna ger honom en hundring och säger:
– Kör inte så fort nästa gång.

Resele övre jaktlags framgångs-
rike jägare har fått vara med på 
en kunglig jakt…
– Visst är jag belåten med jakt-
resultatet. Jag sköt tre älgar, 
berättar han för Tidningen Ång-
ermanland.
– Men det hade varit ännu roli-
gare att träffa kungen?

Anders hade fått elektriskt i den avlägsna norrlands-
byn, den nya tvättmaskinen skulle provas med nyfi kna 
grannar som åskådare. Med beundran åsågs hur klä-
derna dansade runt i trumman. Maskinen stannade 
och började centrifugera, då den ej var fastsatt och 
golvet lutade gick den sakta framåt… 
Då ropade Anders – Flytt på er, den ä på väg å häng ut.



Fiskeprylar inför sommaren!

Måla om i sommar?
Vi har Beckers färgsortiment!

Sommaröppet: 
(1/6-31/8) vardagar: 7 - 21  •  lördag, söndag: 9 - 21

Välkommen!

Markus & Ulrike öppnar from 1 juni en ny bilverkstad och maskinservice på Näsåkersmacken:


