
Bra uppslutning på
möte om muddring
Närmare 60 personer dök upp på 
församlingshemmet trots kort tid för 
affi scherna att ”verka” på byn. Mötet 
hölls med anledning av de planer på 
”rensning” som Vattenfall aviserat 
och som oroat många på byn. 

Föredrag hölls av Christer Borg, Nils-
Erik Humlesjö och Bernt Ove Wiklund 
och man tog upp aspekter som biologi, 
fi skbestånd, fl odkräfta, arkeologi, kul-
turminnen och naturvårdsprojekt som 
bedrivs i Näsåkers Nipor, allt hotat av 
planerna från Vattenfall. 

Redaktionen

Full fart på hotellet!
Lördag 15 mars var det disco på hotellet, bra fart och fullt med folk.
Lördagen därpå, på Påskafton, var det dags igen för fullt hus med Solutions! 
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Redaktionen...
Vi välkomnar en ny redaktionsmedlem på 
Byabladet, Birgit Lidström, jätteroligt att ha 
dig med! Tack vare Birgit, som kommer att 
bli den som sätter ihop alla delar till en tid-
ning; artiklar, bilder, annonser och korsord 
bland annat, hoppas vi kunna fortsätta ge 
ut Byabladet under detta år. Nu är det tredje 
numret vi gör i färg och det känns mycket 
bra, tidningen blir på något sätt mer som en 
”riktig” tidning. Riktig är den ju förstås, men 
ni förstår nog vad vi menar, kanske ska man 
säga som en ”stor” tidning i stället.
 Våren har kommit med -25°C på nätter-
na, vad är det som händer egentligen? Nåja, 
det blir nog ordning på både väder och vind 
i år med, även om tecknen på klimatföränd-
ringarna är högst påtagliga. 
 Ha en bra fortsatt vår så ses vi till början 
juni igen.

Redaktionen
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Skicka lösningen senast den 5 maj till Daniel Törnstam Nipvägen 3 88030 Näsåker. Först öppnade rätta lösningen 
vinner en Godisask skänkt av Konsum Näsåker. Märk kuvertet Byakrysset. Glöm inte namn och adress.
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Vinnare var Gullan Johansson, Näsåker som vann en 
iskrapa/bil-borste skänkt av Ritzéns Livs, Näsåker. 
Grattis!

12 st insända lösningar.

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.

Byabladet

Har du nåt att berätta?
Skriv till Byabladet!

Alla meddelanden är GRATIS!

Glöm inte att titta in på:  www.nasaker.com

Nästa nummer kommer ut vecka 22
Skicka artiklar och annonser före den 10 maj

H U N D E V A D
H A E A N E M I
S J U N G E R S

L I I S M I G R A N T
F E N Y L E R S G Ä R
L O L L A A N S T I F T A
I A A U V E U A H
C O G N I T I V R Ö S T E
K A D R E N A L I N I R
A S E R K O N S T R A
K O A L B A N K Ö A

M Ä D A N E N G L A N D
Ä R E N D E T I O N D E N
K R D E P Å T B E R A
L A V E I S K U B E R T
A D E N I T I D O G T
R R S E R A N G E L
E R S Ä T T A R E N R O
N Y A E L A S T N I N G
A L D R I G T E I N I

Lösning på Byakrysset 1 / 2008Glada Byarutan

Lille Pelle är ute och leker på gården när en dam 
kommer fram med fem små kattungar i en låda. 
Pelle blir överförtjust så damen frågar om han 
kanske vill ha en.
 – Nej, det går inte, svarar Pelle. Mamma släpper 
inte in katter hemma.
 – Men pappa då?
 – Jo han brukar få komma in.

Vad är det för skillnad på en häst och en 
politiker? Hästen kan inte sko sig själv.

Bonden Larsson hade lämnat in sin skördetröska 
för reparation men kunde inte förlika sig med an-
talet debitarade timmar på räkningen.
 – Nog för att tröskan var dålig, sa han till basen, 
men inte trodde jag att ni behövde vaka över den 
på nätterna.

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

Påskafton sitter 
jag här och skri-
ver. En morgon 
med svag sol i 
vårvinterljus. 
Dagen mellan 
L å n g f r e d a g 
och Påskdag. 
En dag i vila 

och avvaktan på på uppståndelsen. 
För ni kära läsare, vet väl varför vårt 
land fi rar påsk? Antagligen gör ni det 
pga av att ni är långt över 30 år som 
läser en sådan här spalt och dessutom 
fi ck lära er det i skolan. (Jaja, jag vet 
att jag är fördomsfull och att det fi nns 
undantag, men det får ni stå ut med!)
 Historielösheten slår mig när jag 
häromdagen läser de fyras svar baktill 
i tidningen Ångermanland på frågan ” 
varför fi rar vi påsk?” En mogen dam 
visste, medan de övriga tre (under 30) 
svävade i det blå. Jag påstår inte att man 
måste vara en troende för att veta pås-
kens betydelse men nog borde okun-
skapen inte vara så uppenbar? Kan man 
leva i ett samhälle utan att känna till 
grundläggande fakta om sitt land?
 Tänker även på en undersökning 
i England som visade att unga vuxna 
som röstade i TV programmet ”Big 
Brother” var fl er än de som röstade i 
parlamentsvalet!
 Det säger rätt mycket om passivi-
seringen och den legala drog som TV 
utgör. Morgon, middag och kväll kan 
du snabbt förpassa dig till en låtsas-
värld genom att trycka på kontrollens 
knappar.
 Då är radion bättre för där kan 

du inte blunda för din synbara verk-
lighet, som utspelar sig framför dina 
ögon medan du lyssnar. (Detta skriver 
jag ju förstås, bara för att slå ett slag 
för vår närradio som snart kommer att 
starta under våren ) 

 Att våga se verkligheten som vi 
lever i och för att slå vakt om den eller 
förbättra den, då tillfällen ges, kräver 
att vi slår av dumburkens förslösande 
dimridåer och kavlar upp ärmarna.
 Att vi vågar visa oss. Att vi vågar 
stå upp för våra åsikter. Att vi slår 
näven i bordet. 
 FÖR NU ÄR DET DAGS IGEN! 
Storbolaget Vattenfall AB är ute efter 
oss och vårt vatten. ”Baggböleriet” är 
inte slut om ni trodde det. Storbolagen 
får aldrig nog! Kunde de så skulle Vat-
tenfall AB torrlägga hela älven innan 
de gav sig!
 Jag har bott på många platser i 
Sverige, från Skåne till Västerbot-
ten, men aldrig har jag upplevt mig 
och min närmiljö så exploaterad som 
här i våra bygder! Ideliga försök sker 
till utsugning i större skala. Skogen, 
vattnet, luften (ok, vindsnurrorna får 
gå) och det som fi nns i marken. Allt 

tas härifrån och kvar blir vi, om vi ens 
blir det, då vi helst ska fl ytta till ett 
storstadsghetto. Synen på oss verkar 
vara ”Sveriges indianer” som får leva 
i reservat och vara bidragsberoende. 
För när vi försöker klara oss själva 
och tar egna initiativ till sysselsätt-
ningar så kommer storbolagen och 
sparkar undan benen på oss.
 Tänk vilka värdefulla bygder vi 
bor i!!! Och tacksamma får vi vara, 
för att vi ännu inte behöver snappa 
luft!
 Fast snart är väl dricksvattnet 
hårdvaluta även här i Sverige. Ute 
i världen är ”kriget” redan igång. 
Ägarna av dricksvatten tjänar stor-
kovan. Man säljer vatten till sin egen 
befolkning för att de ska överleva. För 
utan vatten dör allt. 
 Jag märker att Långfredagstan-
karna sitter i fortfarande. Men jag 
väntar med stor spänning på morgon-
dagens uppståndelse. Uppståndelse 
och befrielse från allt som är nedslå-
ende, själsdödande och förminskande 
omänskligt. En fri Nämfors med 
levande vatten!

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Storbolaget Vattenfall AB är 
ute efter oss och vårt vatten. 
”Baggböleriet” är inte slut om 
ni trodde det. Storbolagen får 
aldrig nog! Kunde de så skulle 
Vattenfall AB torrlägga hela 
älven innan de gav sig!

P
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Vattenfall AB vill muddra två del-
sträckor nedströms Nämforsen. Vad 
innebär detta för älven och byn..?

Det var under första halvan av mars 
som markägarna till de områden som 
Vattenfall vill lägga upp muddermas-
sorna på blev kontaktade. Sedan dess 
har allt gått mycket snabbt. Markä-
garna har blivit kontaktade av Rädda 
Forsen-gruppen och har fått informa-
tion av oss om de fakta vi lyckats ta 
fram. Skrivelser från olika föreningar 
och grupper i Näsåker är på väg till 
Länsstyrelsen, Kammarkollegiet, Fis-
keriverket, Sollefteå kommun och 
Vattenfall med åsikter om projektet. 
Kanske behöver jag inte tala om att 
dessa skrivelser är negativa i sin helhet 
eftersom ingen i dessa föreningar och 
grupper kan se några positiva aspekter 
för vare sig Näsåker som by eller dess 
befolkning. Några av markägarna kan 
möjligtvis få lite kompensation genom 
små kontantersättningar eller löfte om 
att få fritt disponera massorna, t ex 
skulle de kunna säljas eftersom de till 
stora delar består av grus.

Bakgrund

Anledningen till Vattenfalls kom-
mande ansökan om muddring, eller 
”rensning” som man själv kallar det 
är vinstökning. Genom att muddra en 
450 meter lång sträcka vid Bastuvallen 
och en 600 meter lång vid Hundforsen 
uppnår man effekten att vattenytan 
nedströms sänks (eftersom vattnet 

rinner undan snabbare). Den ökade 
effekten är drygt 9 GWh/år, vilket med 
dagens elpriser ger en ökad vinst på 
drygt 3 miljoner per år. Tillsammans 
med elcertifi katen som man får för 
detta tillskott hamnar summan ganska 
precis på 6 miljoner per år. Då ska man 
dock ta hänsyn till att Vattenfall själva 
räknar med ett överskott i den nord-
iska elproduktionen med hela 27 TWh 
inom bara 7 år, vilket motsvarar års-
produktionen gånger 4 för hela Ång-
ermanälven. Den ökade vinsten från 
muddringen är alltså ungefär 0,033 
promille av det förväntade överskot-
tet som ska säljas på den öppna mark-
naden och t om mindre om man tar 
hänsyn till minskande elpriser till följd 
av elöverskottet som nämns ovan. 
 Massorna som enligt beräkning 
består av 330 000 kbm ska läggas upp 
på ett antal ställen längs älven, bland 
annat precis bredvid parkeringen vid 
Bastuvallen och den planerade natur-
campingen som Näsåkers Nipor fått 
bygglov till. Muddringen ska pågå från 
våren 2009 och avslutas april 2011. 

Effekter för Näsåker

Vad innebär detta för oss som bor här? 
Och för dem som bor i älven; för fi skar 
och andra vattenlevande organismer. 
Ja, om vi börjar i den rätta ändan så 
fi nns det litteratur på Internet som 
mycket tydligt visar att både harr och 
svensk fl odkräfta tar skada av den 
grumling som uppstår i samband med 
muddringen. I den rapport som Vatten-

fall själva skickat ut till en del av orga-
nisationerna i Näsåker påstår man att de 
negativa effekterna blir ringa och kort-
variga. Ett märkligt påstående eftersom 
den miljökonsekvensutredning som 
ska med in till Miljödomstolen inte på 
något vis är avslutad. Märkligt också 
med tanke på att Nils Martinsson från 
Vattenfall i fl era samtal med berörda 
snabbt påpekat att ”vi har redan ersatt 
fi sket en gång tidigare och tänker inte 
ersätta det igen”.  Det kan bara tolkas 
som att Vattenfall är medvetna om att 
fi sket kommer att skadas i motsats till 
det påstående man framför i sin sam-
rådsrapport och gissningsvis även i 
inlagan till Miljödomstolen. Vad är 
sant? Det de säger muntligt eller det 
som de skriver när de har något vinna, 
som i Miljödomstolen? 
 Ett problem för kommunens 
ekolog och även för länsstyrelsen är 
att det inte fi nns några anteckningar 
eller dokument om fi sket nedströms 
Nämforsen. Vi i Rädda Forsen-grup-
pen har försökt råda bot på det genom 
att intervjua erkänt duktiga och aktiva 
sportfi skare som alla kan intyga att det 
förekommer både harr, svensk fl od-
kräfta och även öring. Alla arterna är 
mycket känsliga för grumling, spe-
ciellt under de tider som muddringen 
tänkts pågå. Det fi nns en uppenbar 
risk att bestånden dör ut, åtminstone 
kommer de skadas mycket allvarligt 
och det kommer att ta lång tid för dem 
att återhämta sig om de överhuvudta-
get gör det. Det som ska muddras bort 
är nämligen de platser som i mångt 

Muddring nedströms Nämforsen
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www.ivt.se

Värmepump från IVT
Bra för din ekonomi och för vår miljö

Spara stora pengar
med marknadens enda
Svanmärkta värmepump.

Stures Rör
Utför allt inom VVS branschen

0622-101 86, 101 00, 070-649 39 81

Havets delik
atesser! Konsum 

Näsåker
MÅNDAG 12/5 
10.00 - 13.00

Näsåkers
Hem & Skolaförening

Astrid Lindgren-dag 
med Svenska Kyrkan 
och Rädda Barnen 
den 24 maj.



16

Jag är inte här
för att få uppmärksamhet

Jag är inte här
för att bevisa något

Jag säger inte
att min sanning är din

Jag kanaliserar änglarnas kraft och 
visdom
och mästarnas budskap

Jag ger dig möjlighet
att beskåda valarnas dans
och njuta av delfi nernas sång

Jag förmedlar kärleken och ljuset
ur alla dimensioner och från Moder Jord

Jag är allt 
men samtidigt inget
och där är befrielsen

Charind Khalil

Karin Annersten 
Karin Annerstens utställning på galleri Kvinnominne. 
Du når henne på www.alvaroiklapp.com. 

Välkommen!
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och mycket gör att dessa arter fi nns 
här, trots tidigare regleringar. Biolo-
gisk mångfald är skyddad i svensk lag-
stiftning bland annat i Miljöbalken och 
i och med att vi antagit EU:s Vatten-
direktiv i svensk lagstiftning får inga 
vatten, oavsett status idag, försämras 
utan ska tvärtom ges en bättre ekolo-
gisk status. Att gräva ut botten och ta 
bort strömhinder i form av grundbott-
nar och grusvallar är i strid med detta 
och vi hoppas att länsstyrelsen och 
Sollefteå kommun inser det. Men vi 
kan inte vara säkra på att allt går vår 
väg eftersom man i Miljödomstolen 
väger ekonomisk nytta mot biologisk 
skada. En väldigt viktig del är den 
lokala opinionen. Vi i Rädda Forsen-
gruppen kan inte själva hindra Vatten-
fall, vi är beroende av er andra i byn. 
Alla kan hjälpa till genom att t ex gå på 
de möten som kommer att hållas. Är 
det många människor som är emot och 
som visar detta har det stor inverkan 
på utgången i detta fall.
 Andra aspekter på muddrings-
planerna är att de på många sätt 
förstör det som byggts upp av bl a 
Näsåkers Nipor. Vem vill bo på en 
”Naturcamping” granne med mud-
derpråmar, grävskopor och lastbi-
lar? Vem vill gå på en tur på de fi nt 
iordninggjorda stigarna i mullret från 
dessa maskiner? Samma sak gäller 
även Hedenhösland som har kommit 
mycket långt i sina projektplaner. Just 
området runt Bastuvallen är oerhört 
viktigt för samtliga pågående projekt 
som syftar till sysselsättningsförde-

lar för Näsåker. En del i vårt konfe-
renspackningsprojekt har varit en idé 
att kunna ta konferensgäster till just 
Bastuvallen och där låta dem prova 
på fi ske. Det blir ju roligare om det 
fi nns någon harr där på riktigt och om 
man slipper kasta mellan grävmaski-
ner och mudderpråmar. Hedenhösland 
och konferenspackningen är i ett upp-
startsskede som är mycket känsligt och 
tål inte att få vänta i ytterligare två år 
för att Vattenfall vill klämma ur älven 
ytterligare några kilowatt…

 När det gäller debatten om kol-
dioxidmålen som Sverige tagit på 
sig, hänvisar jag för mer djupgående 
artiklar till www.raddaroan.nu 
 Generellt kan sägas att erkänt 
duktiga forskare menar att vi kan 
klara dem utan att bygga ut vare 
sig vatten- eller kärnkraft och det med 
bibehållen sysselsättning och produk-
tion. Det handlar om energieffektivi-
seringar inom industri och hushåll och 
även satsningarna på bl a vindkraften
i Sverige. Skulle Vattenfall påstå att 
de ska muddra för klimatets skull vill 
jag påminna om att deras kolkraftpro-
duktion i Tyskland ensamt genererar 
mer koldioxid än hela Sveriges sam-

lade utsläpp! Man satsar 4 gånger så 
mycket i kärn- och kolkraft än i vind-
kraft. Knappast ett helhjärtat miljöen-
gagemang i mina ögon. 
 Vi kommer nu i Rädda Forsen-
gruppen att fortsätta med att ta 
fram fakta och argument som visar 
det tokiga i Vattenfalls planer. När 
du läser detta har vi haft ett möte på 
församlingshemmet för alla som är 
intresserade av frågan och gissningsvis 
har det varit en del inslag och artiklar 
i SVT, SR och Tidningen Ångerman-
land. Snart kör vi igång närradion i 
Näsåker och naturligtvis kommer vi att 
ta upp detta också i den. Faktablad från 
Hushållningssällskapet och SLU, Vat-
tenbruksinstitutionen i Umeå kommer 
snart att läggas upp på www.nasaker.
com, dessa handlar om den rödlistade 
svenska fl odkräftan och harren och 
effekterna av grumling. 
 Du som tycker illa om Vattenfalls 
planer kan själv skriva till:

Vattenfall AB, Vattenkraft,
Att: Nils Martinsson
851 74 SUNDSVALL. 
E-post: nils.martinsson@vattenfall.com 
Tel: 060-19 81 85

De vill gärna ha din synpunkt före 18 
april. Låt dem få det!

Christer Borg

Vi i Rädda Forsen-gruppen kan 
inte själva hindra Vattenfall, vi 
är beroende av er andra i byn. 
Alla kan hjälpa till genom att       
t ex gå på de möten som kommer 
att hållas. 
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Här i Nämforsen med omnejd har vi 
ett fantastiskt rikt natur- och kultur-
arv att värna om och att berätta om 
för varandra, våra besökare och våra 
efterkommande.

Människor som besöker en plats vill 
gärna få en känsla av hur det var förr. 
Ofta har de läst, sett en fi lm eller hört 
talas om platsen eller historien. De 
vill vid besöket känna igen sig och 
leva sig in i hur människorna levde, 
tänkte och kände förr i tiden. Vi söker 
äkthet i det förgångna, det kulturellt 
annorlunda. Vi tillfredsställer behovet 
av detta genom att få vara en del av 
historien. Genom att vara delaktiga i 
sociala och kulturella sammanhang, 
närvarande med alla sinnen, upplever 
vi en existentiell äkthet. Vi går från att 
vara betraktare till deltagare. Delaktig-
heten kan skapa en upplevelse av sam-
mansmältning med omvärlden. 
 Besökaren vill ha autenticitet, men 
inte nödvändigtvis verklighet. Detta är 
särskilt viktigt när det gäller kulturarvs-
turismen.

 Denna utveckling aktualiserar 
viktiga frågor om autenticitet, histo-
riebruk och om effekterna av ett ökat 
förändringstryck i kulturmiljön. Kul-
turmiljöer som inte lyfts fram på ett 
medvetet sätt hamnar i skuggan av mer 
uttrycksstarka miljöer. Det kommer 
att betyda att berättelsen blir mycket 
viktig, både till innehåll och hur den 
levandegörs för att nå fram.

 Natur-, kultur- och fi sketurismen 
i Sverige är under en kraftig utveck-
lingsfas och all forskning tyder på en 
stor ökning i framtiden. Turistnäringen 
har möjlighet att bli en av Sveriges 
största näringar och en viktig försörj-
ningsmöjlighet för oerhört många 
människor.

 2007 startade vi föreningen Näm-
forsens Framtid för att bidra till denna 
utveckling. Vi har genom projektet 
Hedenhösland och konferenspakete-
ringen ”Nämforsen, återhämtning & 
möten” tänkt att på ett upplevelseba-
serat sätt berätta om Nämforsen och 
dess omnejds natur- och kulturskatter. 
Verksamheterna är tänkta att skapa 
samarbetsformer för många av de 
entreprenörer och organisationer som 
redan fi nns på orten.
 Jag vill med dessa rader slå ett 
slag för att vi boende vid Nämforsen 
tillsammans ska utveckla natur- och 
kulturarvsturismen här för att bevara 
dessa värden genom informations-
spridning, dokumentation och för att 
skapa fl er arbetstillfällen.

Karin Jansson Borg

Vårt gemensamma
natur- och kulturarv

Turistnäringen har möjlighet 
att bli en av Sveriges största 
näringar och en viktig för-
sörjningsmöjlighet för oerhört 
många människor.

När seklet var ungt...
Det är inte bara idag som det tränas, tävlas och 
liras boll på Lissvallen. Här ser vi ÅSK:s damlag 
i fotboll. Tyvärr har vi inget årtal. Fr.v. Essy 
Edström, Elna Lidgren, Sally Ohlsson, Svea 
Borin, Berta Mähler, Olga Plymé, Edla Ritzén, 
Elsa Lidström, Anni Nilsson, Maja Gustavsson 
och Ingrid Karlsson.

Ur Ådalens släktforskarförenings bildarkiv
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Ombud för
Systembolaget

 n ä s å k e r s m a c k e n

Näsåker
0622 - 101 70
Vintertider
Vardagar 7 - 20
Lör   9 - 19
Sön   10 - 19

Allt för en bra kväll! Filmer, 

godis, chips, tidningar...

Mat och café, servering 
med fullständiga 
rättigheter i fäbodmiljö. 
Hantverksförsäljning.

Vi tar emot beställningar 
på smörgåstårtor.
Nu utökat salladsbord.

Öppet:
1/10-31/5 kl. 11-18
Sture & Marianne Persson
Lidgatu, Näsåker
Tel. 0622-101 00, 101 86
070-649 39 81, 656 49 06

Fäbodammen i Lidgatu

0622-105 10
070-554 29 68

Öppettider (vintertider)
Vardagar 10 - 18
Lördagar 10 - 14
Söndagar stängt

Ingelas Café 
Nu också 
smörgåstårtor!

070 554 29 68

Välkommen in!

Beställ er unika och

personliga gåva!

- Till jubilaren, dopet, föreningen eller företaget!

Blästa Creations

Ring gärna före besök!
0622-67 58 00 • Storgatan 33, 880 30 Näsåker 
helen.blasta@gmail.com

Helen Blästa med ateljé och verkstad 
centralt i Näsåker gör smycken, 
handgjorda skålar, lyktor, inred-
ningsdetaljer och mycket annat i  
  keramik och glas,  
  ni är välkomna  
  under hela året!

Prova själv, upplevelsen av en 
inspirationsträff i glasfusing eller 
akvarell - eller varför inte, ge en 
värdecheck för en upplevelse? Mycket 
uppskattad gåva till någon som “har 
allt”. Vänligen kontakta mig för mer 
information.
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Föreningen Nämforsens Framtid
Lördagen den 16 februari sam-
lades under kvällen, närmare ett 
70-tal personer på Markusgården, 
för att avhandla det första årsmö-
tet, och betitta samt avnjuta, både 
dans, musik, presentationer och 
små rätter. 

Föreningen presenterade sina verksam-
heter och visade bildspel och Heden-
hösland visade delar av sin utställning 

med prototyper av byggnaderna och 
fi gurerna. Långväga gäster kunde ses 
i den blandade skaran. Jan Röhlander 
från kommunen, Brita, Anna-Greta och 
Sture, tappra själar från Röån, för att inte 
tala om den inhoppande basisten Magnus 
Nilsson från Junsele som premiärspelade 
med De Vispers. Vilket drag!
 Drag var det även på stödlotteriet. 
En mängd priser gjorde att dragningen 
aldrig ville ta slut. Men det gjorde 

det till sist eftersom både elström och 
besökare tog slut ganska exakt på den 
utsatta tiden 20:00. En trevlig kväll, 
var alla överens om. Samt ett rejält till-
skott till medlemsregistret blev det, då 
ett gratis livslångt medlemskap erbjöds 
och erbjuds även dig som läsare om det 
nu skulle vara så att du inte är medlem. 
Anmäl dig snarast!

Gunilla Fluur
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Klassisk massage
Djupavslappning

Inspiration och dans

Försäljning 
Pudja konst

www.pudja.se

Ring och boka tid
Nina Pudja

0622-101 34
070-212 42 25

   

www.thermia.se

En luft/vattenvärmepump från Thermia ger både vär-

me och varmvatten och klarar husets totala uppvär-

mingsbehov. I Energimyndighetens test visar Ther-

mia Atria Optimum dessutom genomgående goda 

resultat. Den sparar mest pengar, ger mest varmvatten 

och är tystast. Läs mer på www.energimyndigheten.se  

eller www.thermia.se

Energimyndigheten har utfört test 
av luft/vattenvärmepumpar:

Thermia ger dig störst besparing!
Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, 
testamenten, etc...
(jour dygnet runt)

Storgatan 74 Sollefteå
0620-510 14

Nya Begravningsbyrån 
Sollefteå
Roger Söderholm
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På grund av att vi inte beviljats sökta anslag för 
”Kvinnominne” med utställningen ”Efter tusen år av tystnad” 

står vi helt utan pengar och därmed utan möjlighet 
att fortsätta projektet.

Får vi ihop 60 000 – 100 000 kr kan vi beviljas ett mycket
större EU-bidrag och därmed säkra ”Kvinnominnes” framtid.

”Kvinnominne” är ett unikt projekt i Sverige och i Skandinavien 
och drömmen är att göra det till ett Internationellt Centrum med 

aktiviteter året om och en årlig Gudinnevecka på sommaren.

Förstå, att det är NU – om vi skall slippa lägga ned, fl ytta
 och magasinera utställningen.

Vi behöver att du skänker ett belopp eller ger ett Systerlån*
till föreningen. Tre – och fyrsiffriga belopp behövs!

Pg. 39191-2
Märk talongen ”Kvinnominne” och ”Gåva”/”Lån” och namn

Alla som skänker pengar till ”Kvinnominne” får ett diplom och
Alla som donerar mer än 5000 kr får sitt namn ingraverat på en 

mässingsskylt på ”Kvinnominne”.
Så varför inte ge alla vännerna ett Kvinnominnediplom 

i present i år?

Detta är för oss en hjärtesak och vi hoppas på frikostigt
stöd överallt ifrån!

På föreningen Tealogernas vägnar 

 
Solveig Sköld och Birgitta Onsell

* Systerlån är ett räntefritt lån på 3 år. På begäran skriver vi ut en skuldförbindelse.

”Kvinnominne”
är utan finansiering fr o m 30 juni 2008

Då man stog å bôcke å drog
å hadd fott opp farta
sä dä slute bjäller
å dä sprute lågomt här i blåmjålkpipa
å pire å rann ’n jämn en stråle
häri gräddpipa
då var e som dä skull vära
å syntes int na märkvärdit.

Men då man skulle ävles å diske fanskape
då vart man var bå ett som anne.

Storskåla ommapå å sil’n geck väl bra.
Men sen.
Skåla vä’n dänn klompen häri, 
pipern
å kula vä högvis vä tratta.
Onn å fo opp
- fast man hadd’n särskilt ’n mejsel -
översttratt’n va olik dom annrern.

Diskbänken vart full i grejer
som låg å blanke å såg oppkäfti ut
sen man hadd gnôgge
å bôrste
å gnidd.

Två gang om dan gatt man gära ä dänne,
å like mang e gang
gatt man sätt ihop en.

Ändå
va oseparäremjålka
goest

Av Nicke Sjödin
Ur boken ”Åslappe”
Inskickat av Nicke till Smulans blogg

Hälsningar Anita Berglund/Omsjö 
smulansblog.blogspot.com
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Lediga lägenheter i Näsåker
Pelle Mohlinsväg 3, 2 t 3 RK  88 kvm 5997 kr

Orrvägen 1B, 2 t  2 RK  70 kvm 5005 kr

Ängsvägen 32C, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 32A, 1 t  2 RK  46 kvm 3436 kr

Ängsvägen 28B, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Storgatan 21, 2 t  3 RK  75 kvm 5007 kr

Ängsvägen 24B, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Ängsvägen 24A, 1 t  2 RK  46 kvm 3443 kr

Ängsvägen 22C, 1 t  2 RK  46 kvm 3408 kr

Direktnummer till Helen Bystedt 0620-68 28 60 
Ewa Norén Svensson 0620-68 28 63. 
Mera information om lediga lägenheter och våra fastigheter 
finns på www.solatum.se

Vår husvärd för Näsåker /Junsele är Lars ”Bubben” 
Lundgren. Du når honom mellan 10:00-11:00 på 0622-100 76.

B-O Skogsservice
för info ring
0622-300 15
070-343 24 14
070-202 66 09

Bert-Ove Ellingson, Moflo

Röjning, plantering 
och huggning 
utföres

Jakt & 
fritidskläder 
från 
Woodline

Avverkning med 
beståndsgående 
gallringsskördare

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

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

Erik Tenglund 0622-105 45 070-577 16 66 Fax 0622-10570
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Axel Soeborg
1872-1939

Ett par kilometer efter den gamla 
vägen från Näsåker till Omsjö och 
några hundra meter in i skogen, 
fi nns en stor hällristning/konstverk 
inristat i en stor sten. 

Hällristningen, som är ca 2,5 meter 
långt och 1,5 meter högt, föreställer 
en häst som drar en tvåhjulsvagn. Det 
känns lite märkligt att det fi nns en häll-
ristning mitt i skogen, men så är det.
 Konstnären till hällristningen vis-
tades en tid i Näsåker i början av 1920-
talet. Det fi nns personliga minnen 
nedtecknade av bybor som träffade 
honom. Han tyckte om att måla natu-
ren, som så många andra konstnä-
rer gjort i Näsåker genom åren, och 
djur, gamla hus och lador var andra 
omtyckta motiv för konstnären. Han 

blev också mycket intresserad av de 4000 
år gamla hällristningarna i Näsåker, och 

blev troligen inspirerad att göra ett lik-
nande minnesmärke i skogen.
 Det berättas att konstnären var 
något av ett original och gick mest för 
sig själv och fi losoferade. 

 Hällristningen i skogen ville han 
göra i smyg. Men barnen i bygden såg 
honom gå iväg till skogen på dagarna, 
och de smög efter honom för att se vad 
han höll på med. När hösten kom for 
konstnären vidare. Men hällristningen 
fanns kvar i skogen och barnen kunde 
berätta var den fanns.
 Det är många år sedan jag såg 
hällristningen nu. Förmodligen är den 
överväxt av mossa och kanske är den 
svår att hitta igen. Jag vet inte.
 Jag undrar vad han tänkte på, när 
han stod där ute i skogen och ristade 
i stenen, den danske konstnären Axel 
Soeborg.

Anita Berglund

Den 7 februari kunde Lions president 
Sture Persson överlämna en check på 
5 000:- till  Hem och Skola-förening-
ens ordförande Kenneth Modén. Lions 
arbetar ideellt och medlemmarna kör 
bland annat tåget på festplatsen under 
somrarna. Hem & Skola och Näsåkers 
alla barn och ungdomar tackar Lions 
för detta engagemang!
 Överlämnandet skedde traditions-
enligt på ungdomsgården i Näsåker.

Överlämnande av en check...
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På Medborgarkontoret kan du bland annat få hjälp med följande:
•Information om kommunal och övrig offentlig verksamhet
•Broschyrer och blanketter
•Enklare konsumentfrågor
•Biblioteksärenden
•Besöka arbetsförmedlingens kundarbetsplats
•Få hjälp att kontakta ”din politiker”

Välkommen för ett besök på Nipvägen 7 eller ring 0622-68 30 00

Våra öppettider är:

    Måndag-fredag
       9.00-12.00 
     13.00-16.00

       Torsdagar
  Biblioteket öppet 
       till 17.00

Näsåkers Lokala råd
 
Rådet består av Lokala 
politiker och representanter 
från olika intressegrupper.

Om ni har idéer, förslag,     
frågor eller synpunkter som    
rör Näsåker är ni välkomna    
att lämna dessa till Lokala 
rådet via Medborgarkontoret 
i Näsåker
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När jag för många år sedan började 
intressera mig för Fängsjös historia 
fi ck jag följande artikel av hembygds-
forskaren Paul Lundin. Den historia 
som Paul berättar i sin artikel, och 
som han i sin tur hade hört av äldre 
ortsbor, inspirerade mig att forska 
vidare på denna bys historia. Fanns 
det en sanning bakom berättelsen? Jag 
citerar delar av Pauls artikel:
 ”Fängsjö grundades 1826 av två 
dala-soldater från Orsa, 
Erik Ersson Ståbi och 
Anders Andersson, och 
som de fl esta andra dal-
karlar lär de två grun-
darna ha varit otroligt 
tjuriga och envisa. Nu 
skulle emellertid Lidga-
tubönderna innan dal-
karlarna gjorde sin entré 
på orten, ha börjat odla 
och röja och av förklar-
liga skäl opponerade sig 
nu dessa över intrånget 
och lade fram saken inför 
tinget. Men i kungliga 
brev som dalkarlarna lär ha varit 
i besittning av, hette det att de med 
anledning av sina inom försvaret 
utförda tjänster hade rätt att grunda 
nybygge var de ville på kronans mark. 
Och Lidgatubönderna hade inte varit 
nog förutseende att kronlösa platsen!                                                                    
Följaktligen erhöll soldaterna laglig 
rätt att bruka platsen i Räfsjöklippens 
skugga och stället fi ck till att börja 

med namnet Tannfl ohögden efter den 
stora bergskedjan i öster och nord-
ost, där Näfvernäsan är den högsta 
toppen. Ståbi och Andersson odlade, 
röjde, svedjade och timrade upp sina 
hus och ladugårdar. Ståbi var en skick-
lig fi olist och förnöjde fristunderna 
med dalalåtar. Men Lidgaterna hade 
inte glömt nederlaget och en vacker 
dag uppenbarade sig en delegation 
från byn, visade upp en skrivelse som 

de också uppläste och vari bråk och 
kiv som varit rådande nu skulle biläg-
gas och tvisten om Fängsjö helt skulle 
läggas ner. Ingen var gladare än de 
två dalamännen, och de tecknade 
villigt ner sina bomärken under det 
uppvisade papperet. Ingen av de två 
kunde tyvärr läsa eller skriva. Hade 
de besuttit dessa färdigheter skulle de 
säkert ha aktat sig för att skriva på.

 I verkligheten skulle papperet ha 
innehållit en avsägelse av Fängsjö-
byn till Lidgatubönderna. Det hela 
skulle nog ha gått i önskad riktning 
om Lidgatubönderna tänkt på att 
skaffa hustrurnas namnteckningar, ty 
härigenom fi ngo soldaterna behålla 
halva Fängsjö och Lidgaterna tog den 
andra halvan.
 Så slutade alltså striden om Fäng-
sjö skogsby eller som den då hette 
Tannfl ohögdens nybygge. Senare mot 
mitten av 1800-talet lät Ståbis son 
Anders Ersson, som nu tagit över stäl-
let, döpa om byn till Fängsjö, en viss 
förenkling av namnet Fägnesjö som 
var namnet på sjön intill byn, och lade 
själv till släktnamnet Feng efter sitt 
eget sonnamn - något som gav anled-
ning till att Fengs egna söner utökade 
namnet till Fängström.”  Slut citat av 
Paul Lundin.
 Jag förstod att bakom denna his-
toria fanns en ”sanning”, trots att 
tiden med största sannolikhet friserat 
och förvanskat den verkliga histo-

rien. Men ”ingen rök 
utan eld” heter det ju, 
och den smått osan-
nolika historien om de 
båda nybyggarnas hus-
trurs omedvetna men 
lyckosamma insats för 
att behålla den mark, 
som de och deras män 
ansåg ha blivit deras, 
blev den inspirerande 
faktorn till min vidare 
forskning om Fängsjö 
skogsby. Jag har, (tyvärr 
kanske...)  inte hittat 
något dokument  som 

tyder på att hustrurna varit delaktiga 
på det sätt som Paul Lundin beskrivit. 
Jag har dock hittat en hel del gamla 
dokument och arkivmaterial kring 
Fängsjös historia som visar att det 
under fl era tiotals år förekom trätor 
och tvister mellan Lidgatubönderna 
och Fängsjös nybyggare om åborätten 
till marken på denna kronomark. Det 
är intressanta dokument, trots att inne-

Fängsjö
Förord: Jag är väl förtrogen med skogsbyn Fängsjö, genom att jag har mina 
rötter där på min mors sida. Min mor är född i Fängsjö och hon är en ättling 
till den förste nybyggaren Erik Ersson Ståbi som kom till Fängsjö från Orsa 
i Dalarna 1827. Jag har bygdeforskat en del på denna by, och funderar att så 
småningom ge ut en bok/skrift om Fängsjös historia och befolkning. 
 Jag har skrivit en del berättelser om Fängsjö och dess befolkning i min 
blogg. Jag vet att många Näsåkersbor känner väl till ett par bröder i Fängsjö, 
Gustaf och Oskar Fängström. De blev välkända profi ler och förekom ofta i 
tidningarna på sin tid (fram till mitten av 1990-talet). Det jag bifogar här är 
ett utdrag från min hemsida. Ett kort sammandrag om Fängsjös historia plus 
en del gamla 40-tals bilder.

Hälsningar Anita
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hållet i dem i långa stycken är svåra 
att tolka p.g.a. den ålderdomliga och 
högtravande svenska som var vanligt 
på 1800-talet och tidigare. Jag vill 
dock göra en kort sammanfattning av 
Fängsjös historia utifrån dessa doku-
ment:
 Erik Ersson Ståbi f 1791 med 
hustru Brita Ersdotter f. 1786 fl yt-
tade från Stackmora i Orsa till Resele 
våren 1826. Familjen bestod även av 
de fyra barnen Anders f 1815, Erik f 
1818, Hans f 1823 och dottern Anna f 
1825. Erik Ersson Ståbi hade tidigare 
varit soldat i Orsa kompani varifrån 
han begärde och fi ck avsked den 27 
juni 1825. I GMR (Generalmönst-
ringsrulla) 1825 fi nns en notis att 
Ståbi enligt ett läkarintyg skadat en tå. 
I fl yttningsbetyget från Orsa 15 nov. 
1826 står att Ståbi och hans hustru är 
till levernet ärliga men utfattiga. 
 Redan någon gång våren 1827 
ansökte Erik Ersson Ståbi till Kungl. 
Majts. Kammarkollegie om tillstånd 
att upparbeta ett nybygge i Tanfl oh-
ögden som platsen då hette. Familjen 
verkar dock bo kvar i Resele åtmins-
tone till 1830, eftersom de två yngsta 
barnen Abraham och Brita Stina är 
födda i Resele 1827 och 1830. Ansö-
kan om tillstånd för ett nybygge i Tan-
fl ohögden avslogs den 21 april 1828 
med motiveringen att platsen var 
olämplig som nybygge. (Vnrl lands-
kontor D VId:23)
 Lidgatus bönder hade ”sedan 
uråldriga tider” använt Tanfl ohögdens 
skogsmark som fäbodställe och mul-
bete för kreaturen och ville av för-
ståliga skäl inte att några nybyggare 
skulle komma och ta ”deras” marker 

i besittning. Trots Erik Ersson Ståbis 
ansökan om tillstånd, och att han tro-
ligtvis påbörjat sitt nybygge, under-
tecknar Ståbi den 13 juli 1829 med 
sitt bomärke en överlåtelse av sitt 
nybygge till Lidgatu byamän:
 ”Hvarföre jag af berörde Byamän 
(Per Månsson, Pehr Jansson, Jon 
Jonsson, Zachris Lidblom, Per Pers-
son, Henry Ersson, Per Ehrson, Zahris 
Person och Jakob Peterson; min not.) 
nu avhållit för min hitils hafvde kost-
nad och den inom beskrefne puncter 
varande ägorymd en summa af sextio 
Riksdaler Riksgjels sedlar och hvil-
ken summa nu härigenom kvitteras 
då denna trakt och framgent från mig 
afl änder och tillägnas sagde Byamän 
till framgent och everdelig besitt-
ning.”
 Man undrar om Ståbi har klart 
för sig vad han skriver under, efter-
som han trots överlåtelsen fortsätter 
ha kvar sitt nybygge i Tanfl ohögden?  
1832 köper Ståbi 1/9 del av nybygget 
”emot vissa vid köpet betingade för-
behåll” av Per Månsson i Norrtannfl o 
Resele. 
 Under 1830-talet har en annan 
dalmas,  Lassols Anders Andersson f. 
1780 från Mora, med familj, kommit 
till Tanfl ohögdens nybygge. År 1834 
fi ck Anders Andersson av Per Jansson 
i Norrtannfl o Resele köpa en 1/9 dels 
andel i Fängsjö.  1839 ansöker Anders-
son och Ståbi åter igen om åborätten 
till nybygget i Fängsjö, som platsen nu 
heter. Den 6 februari 1840 kommer ett 
kungligt brev undertecknat av ”Carl 
Johan” med följande lydelse: ”Det 
OSS i Nåder en slik fastställelse med-
dela, och jämväl Nådigt förunna dem 

tillstånd att utlappa och nedsätta den 
så kallade Stora Fängsjön, ett företag 
som de förment för Nybygget vara 
högst nyttigt”.  I ett senare dokument 
står det att Lidgatu byamän förverkat 
sin åborätt i Fängsjö, därför att de inte 
fullgjort sina skyldigheter att bebygga 
och uppodla nyhemmanet. 
 Erik Ersson Ståbi överlåter vid 70 
års ålder 1861 än en gång sitt nybygge 
till Lidgatu byamän, samma nybygge 
som han 1855 överlåtit till sina söner 
Anders och Hans Ersson Ståbi. Kung 
Carl och Kammarkollegiet kunde i 
en resolution 1866 dock inte ”fästa 
afseende på den af Erik Ersson Ståbi 
genom afhandling den 10 oktober 
1861 till Lidgatu byamän gjorda öfver-
låtelse af den andel han förut i nybyg-
get till sina söner öfverlåtit, skäligt på 
det ändra”. Och sönerna Anders och 
Hans Ersson Ståbi förklarades äga 
företräde till besittningsrätten av 1/9-
del av hela Fängsjö nybygge.
 Vid Laga skifte 1872 står Ståbis 
söner Anders och Hans Ersson Ståbi 
för 1,33 seland vardera av den sam-
manlagda 24 seland i Fängsjö. Sju 
lidgatubönder står som ägare för den 
övriga marken i Fängsjö. Anders 
Andersson hade redan 1854 överlåtit 
och sålt sin andel av nybygget.  Hans 
Ersson Ståbi, som tog sig namnet 
Westermark, sålde 1878 sin andel till 
Erik Johansson Edlund, när han fl yt-
tade till Tängsta, Resele.  Brodern 
Anders Ersson Ståbi förblev Fäng-
sjö trogen, och han blev anfadern för 
senare generationer Ståbis i Fängsjö.
 I Jordeboken för södra Ånger-
manlands fögderi 1825-1875 står att 
nybygget tillkom 1830 och att nybyg-
get fi ck 48 skattefria frihetsår, halv 
skatt från 1866 och hel skatt från 
1878.
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