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Utgivning 2011

I Byabladets sommarnummer blir det en blandning av 
artiklar som vi hoppas att du gillar. Hur man letade 
skatter i Moflo till hur två unga killar från Näsåker, 
gjorde fyra helt fantastiska föreställningar på scenen i 
Dansens Hus, Stockholm och mycket, mycket mer…
Låt oss hoppas på en fortsatt varm och skön sommar 
med lite mer ryssvärme, det kan behövas efter den 
långa kalla och mörka vintern. 
Vi säger glad sommar med sommarpsalmen:
En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommatiden.
Gå nu ut och njut…
Vi ses i början på september, Redaktionen
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Vi har i skrivande stund ett 
fantastiskt sommarväder. Jag 
hoppas det kommer att hålla 
i sig hela vägen till september. 
Det blir som lite lättare att 
finnas till i sol och värme.
Men inte för alla, tyvärr!
Jag tänker då på Markusgården 
och deras strävan i motvind 
med att få lokalerna uthyrda och 
bion fullsatt. 
Här behövs det visioner och idéer 
för att verksamheten skall kunna 
fortsätta, vilket känns angeläget 
får oss alla här.
Jag har varit aktiv i många ide-
ella projekt och tycker speciellt 
om gemenskapen som skapas 
när man samlas för att ordna 
olika evenemang till stöd för 
verksamheter som är till glädje 
för många grupper.
Markusgården har ju rymt massor 
av trevliga sammankomster. Jag 
tänker på den uppskattade mid-
dagen som lagades av alla våra 
samlade nationaliteter, FFF-fes-
terna för ungdomsgården, teater, 
midvinterfirande, bio, infomöten 
för byns framtid med mera.

Jag vet att det finns idéer om att 
hålla fler marknader där och jag 
kan säkert tro att det finns fler 
som kan vara hjälpta av dessa 
lokalers fortsatta vara. 

Detta ställe skulle jag tro är grund 
för mångas trevliga minnen och 
hoppas på fler för egen del. Så 
därför vill jag ta tillfället i akt att 
uppmana alla som kan, att enga-
gera sig så att vi får fortsätta ha 
tillgång till Markusgården.
Många bäckar små...
Vi har en fantastisk by med 
många engagerade människor 
som driver sina projekt och verk-
samheter här. Jag tycker att det 
är viktigt att påminna om att allt 
som finns här nu, också behöver 
ett deltangande från oss för att 

kunna fortsätta finnas kvar. Vi har 
ju ett rikt utbud, om man tittar på 
hur lite folk vi är här.
Fick jag önska något så skulle det 
kanske vara att filmfestivalen på 
vintern återuppstod och vi hade 
ett allaktivitets hus där vi kunde 
mötas kring våra hobbies och 
göra saker tillsammans. 
Jag vill passa på att tacka er alla 
här för ert fina engagemang. 
Önskar er alla en fortsatt god 
sommar!

Kim Jensen
Byalaget Näsåkers Samverkan

”Fick jag önska något så 
skulle det kanske vara att 
filmfestivalen på vintern åter-
uppstod och vi hade ett allak-
tivitets hus där vi kunde mötas 
kring våra hobbies och göra 
saker tillsammans. ”
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Urban Connection
Streetdancefestival på Dansens Hus 
i Stockholm den 13-1 9 maj
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Urban Connection presenteras 
av Dansens Hus i syfte att hyl-
la den urbana danskulturen. 
Under en vecka samlar man 
svenska och internationella 
dansare och kompanier för att 
i en fusion av stilar, personlig-
heter och uttryck ge prov på 
den konstnärliga utvecklingen 
inom den urbana kulturen.

Under två dagar av festivalen 
gavs fyra föreställningar under 
namnet ”Next thing” på Dansens 
Hus lilla scen. Det var en dans-
föreställning i sex delar på drygt 
två timmar. Av 25 dansgrupper 
hade sex valts ut för att delta i 
föreställningen. Det var fullsatt 
alla förställningar med en entu-
siastisk publik.

I programbladet presenterades fö-
reställningen så här. ”Ta chansen 
att se svenska streetdance- och 
urbandancegrupper! I Next thing 
får du se sex helt nyskapade 
verk. Next thing vill slå fast att 
streetdancen har en plats i scen-
rummet och visa för publiken 
vilken stor mängd olika estetiska 
och konstnärliga uttrycksformer 
som finns inom genren.”

Som sista grupp i föreställningen 
kom ”The Last Minute” med en 
show på drygt 20 minuter. Åter 
till programbladet, ”The Last 
Minute. Utmanande streetdance 
blandas med nycirkus i den an-
norlunda föreställningen Freele-
ss, där möten mellan människor 
står i fokus. I föreställningen 
experimenterar fyra artister med 
att kontrollera scenen och att 
bryta mot scenkonstens oskrivna 
regler.
Medverkande: Eos Karlsson, 
David Sahlström, Jonathan Mo-
rell och Lucas Carlsson.”

Två unga killar från Näsåker på 
scenen i Dansens Hus, med en 

egen dansföreställning. De gjor-
de fyra helt fantastiska föreställ-
ningar och lyfte hela dansföre-
ställningen med sitt finalnummer.

Svenska Dagbladet skriver 
dagen efter: ”Kombinationen 
streetdance och nycirkus visar 
sig vara värd att vänta på. Sist 
men inte minst i Urban Con-
nection-festivalens kväll Next 
Thing, där sex utvalda oetable-
rade grupper har chansen att 
möta publik, kommer The Last 
Minute. Deras föreställning har 
ett tilltal mitt i prick.”

Med skön självdistans lyckas 
de fyra killarna skoja både med 
scenkonstens överenskommel-
ser och sina egon utan att förlora 
greppet om talang och publik.        

 Det sketchartade stycket bygger 

på storstadens möten och kon-
frontationer, med stuntslagsmål, 
balanskonst och dans. En extra 
poäng är att kvartetten är klädd 
i preppy stil.”

I minglet efter föreställningarna 
får jag en kort pratstund med 
David och Eos.

– Hur känns det?

– Grymt bra att få sådan re-
spons, säger de båda med en 
mun.

– Vad har ni gjort sen ni slu-
tade nian?

David flyttade till Stockholm, 
och gick danslinjen på Fryshu-
sets gymnasieskola. Efter det 
blev det ett år med streetdance 
på Åsa folkhögskola.

Eos hamnade i Gävle på cirkus-
linjen, men redan efter ett år flyt-
tade han till Stockholm och gick 
andra och tredje året på Cirkus 
Cirkörs gymnasieskola. Direkt 
därefter kom han, som enda elev 
från sin klass, in på Dans och 
Cirkushögskolan, som varade i 
tre år.

Fortsättning sid 6

”Två unga killar från Näsåker 
på scenen i Dansens Hus, med 
en egen dansföreställning. De 
gjorde fyra helt fantastiska 
föreställningar och lyfte hela 
dansföreställningen med sitt 
finalnummer.”
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– Vi har träffats från och till hela 
tiden men det var först i höstas 
som vi började planera att jobba 
ihop. Vi är båda kreativa och 
drivna inom våra egna områden, 
och kompletterar varandra bra. 
I januari började vi planera en 
föreställning tillsammans med 
Lucas och Jonathan, men visste 
inte var vi skulle köra den. Möj-
ligheten att få vara med här på 
Dansens Hus dök upp i mars, så 
då var det bara och köra på.

Vad gör ni nu?
– Jag driver en dansskola vid 
Odenplan tillsammans med två 
andra, berättar David. Vi ordnar 
också med streetdance events, 
tävlingar och sommarläger. Det 
största arrangemanget är Street-
star festivalen med den svenska 
uttagningen till världens största 
streetdance tävling i Paris.

På helger händer det att jag har 
Dj uppdrag på klubbar, barer 
och olika events, t ex när Puma 
öppnar ny butik i en galleria.

Sen har jag också mitt eget före-
tag inom webbdesign och mark-
nadsföring.

Eos frilansar som dansakrobat 
och stuntman, och han får många 
erbjudanden.

– Jag var med i Norge på en 
dansföreställning som vi körde 
på en cirkusfestival. Vi fram-
förde den också i Delhi, Indien. 
Sen blir det en del reklamjobb 
och musikvideos. En kul grej 
jag gjorde var s.k. ”motion cap-
ture”. Till ett kommande TV-spel 
har man filmat mina actionrörel-
ser för att sen använda digitalt 
till TV-spelets rollfigurer.

– Just nu är vi tre stycken som 
ger en familjeföreställning på 
Gröna Lund. Vi har en föreställ-
ning varje dag i hela juni, och 
tidningarna har skrivit mycket 
bra recensioner.

Senare i höst kanske jag ska 
vara med i ”Helt magiskt” som 
SVT spelar in i augusti.

Blir det någon mer föreställ-
ning av Freeless, med er fyra i 
”The Last Minute”, undrar jag.

– Ja, vi har fått erbjudande att 
köra den i Vitabergsparken i mit-
ten av augusti. Vi måste ändra 
lite i föreställning så den passar 
den scenen, men hinner vi bara 
repa lite så tackar vi nog ja.

Killarna försvinner in i minglet 
och jag förstår att min pratstund 
är slut. Det är fullt med folk runt 
dem och jag ser några näsåkers-
bor som är framme och gratule-
rar. Killarna ser ut att stortrivas.

Länkar David: 
www.soulstyle.se
www.ohdeep.com
www.streetstar.se

Länkar Eos: 
www.youtube.com/eoskarlsson
www.eosproductionz.com

Text och foto: Per Sahlström

Från vänster: David Sahlström, Jonathan Morell, Eos Karlsson, Lucas Carlsson.
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Häromdagen kunde jag läsa 
i en kvällstidning att Lomma 
kommun är rankad som Sve-
riges bästa kommun i tidning-
en Fokus.

Det är en renodlad nyhetstid-
ning och kommer ut en gång i 
veckan. 44  stycken variabler 
sammanställs om livslängd, lä-
rartäthet, folkhälsa, företagskli-
mat, flyktingmottagande mm. 
för att kunna rankas på den lis-
tan.

Med ett framsynt kommunalråd 
har man nu satsat på SKOLAN 
som ett segerrecept, efter att i 
många år ha legat på topplace-
ringar.

”Vi anser att skola och barnom-
sorg är stommen i hela samhäl-
let” säger kommunalrådet An-
ders Berngarn.

Det är sådana här ambitioner 
Sollefteå kommun ska ha. Att 
ranka sig inom de områden som 
Kommunallagen uppdrar till 
kommuner att sköta. Där finns 
inte nämnder nämnda, som hos 
oss sörplar skattepengar till bad-
hus och hotell, medan Vård Sko-
la och Omsorg får knappa och 
icke tillräckliga resurser. Det är 
ju där pengarna ska satsas.

Denna rankinglista är den vi 

ska klättra på i första hand, inte 
Svenskt Näringslivs.

Med en inlandskommun av vår 
storlek är naturvärden och män-
niskovärden omistliga! Här kan 
vi bli oslagbara!!!!…. Vi ska 
ta vara på vår särart, veta att vi 
är utrotningshotade, med frisk 
luft, rent vatten, ljusa sommar-
nätter, djupa tysta skogar, och 
vintermörker. Livsutrymme för 
framtiden, när städernas civili-
sation brister. Med en bra skola 
och omsorg kommer människor 
att bosätta sig här på grund av 
våra billiga huspriser, utrymmet 
mm. Bredbandsbullerbyar dvs 
arbetsplatser och boende, (all 
inclusive) är framtidens melodi 
för vårt område.

Arbetstillfällen i form av till-
verkningsindustrier tillhör in-
dustrialismens tidevarv och är 
förgånget.Vi håller redan på att 
lämna kommunikation och in-
formationssamhället, för att trä-
da in i det som kallas ”dream so-
ciety” av Framtidsforskningen.

När jag då tänker på de vind-
snurror som planeras och ska 
byggas så är de förmodligen 
redan gammalmodiga i sitt ut-
förande när de är uppsatta! De 
tekniska innovationerna visar 
på andra kommande typer för 

energi produktion. Ett verk kan 
ersätta ett flertal av de ordinära 
snurrorna. Och vad står vi då här 
med, om några år? Jo otidsen-
liga snurrparker ute i skogarna.

Jag kommer ihåg då jag för 
drygt 10 år sedan semestrade i 
Danmark och körde igenom de-
ras oändliga anläggningar ute 
på åkermarkerna. Snacka om 
förstörelse men å andra sidan 
så har de inga vattenfall och det 
blåser rejält på slätterna.

Dessutom har de havet runt om-
kring där både osmoskraften 
och vågkraften kan tillvaratas.

Tillväxt är ett ord som måste 
vara djävulens påfund. Det lig-
ger och gnager under ytan i alla 
ekonomiska samtal. Det finns 
ingen övre gräns utan allt är ac-
ceptabelt bara det växer, växer 
och växer. ”Tillväxt” får mig att 
tänka på cancersvulster.

Hushållning är ett gammalt 
präktigt ord som innebär att 
hålla måttet, både ekonomiskt, 
miljömässigt och mänskligt.

Vår kommun bör därför bli en 
bli en HUSHÅLLANDE kom-
mun. Att börja med att se, och 
tillvarata de unika resurser vi 
har i form av våra innevånare 
och natur.

Vår plats på jorden är unik. Vi är 
unika som bor här.  

Från mig till er, kära läsare!

Gunilla Fluur

”Hushållning är ett gammalt 
präktigt ord som innebär att 
hålla måttet, både ekonomiskt, 
miljömässigt och mänskligt.”



8   •   Byabladet

Hembygdsgården
                                blir inventerad

I maj och juni månad har Ma-
ria Stavbom och Ulla-Karin 
Nordin arbetat i hembygds-
gården i Näsåker för att inven-
tera alla föremål. De fotografe-
rar och registrerar dem sedan 
i Theodor databas, som finns 
att få för hembygdsföreningar 
i länet av Murberget. Det gör 
att det kommer att vara lättare 
att överblicka och hitta före-
målen i föreningens samlingar. 
Maria och Ulla-Karin arbetar 
i ett Leaderprojekt som Ådals-
Lidens hembygdsförening är 
huvudman för, men alla Sollef-
teås hembygdsföreningar har 
kunnat anmäla sitt intresse för 
att få hjälp. Projektet är på två 
år och även Brandmuseet ska 
inventeras, det planeras till ef-
ter semestern.

Text & foto: Britt-Inger Lidström

Recept på Berits sill
Passar utmärkt till midsommar! 

1 burk krossade tomater
4 avrunna matjesillfileér
1 hackad gul lök
4 msk ättika 12%
4 msk olja
1,5 dl strösocker
1 tsk svart peppar
1 tsk mald kryddpeppar
och massor med dill

Går utmärkt att göra dagen innan 
så det gottar ihop sig ordentligt.
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Söndagen den 5:e juni det 
”Konstnärs- och Författar-
dagen” på Tulpanfestivalen 
i Backsjön. Det blev en jätte-
trevlig dag i soligt och vackert 
väder. Backsjön är en under-
bar liten skogsby mellan Sol-
lefteå och Näsåker och under 
ett par veckor varje försom-
mar arrangeras där en hol-
ländsk festival i samband med 
att tulpanodlingen på gården 
står i full blom.

Arrangemanget är skapat av en 
holländska gift med en svensk, 
och paret har under några år ska-
pat en fantastisk gård i Backsjön 
med många djur, äventyr, butiker 
och fram för allt en stor tulpan-
odling på gården. Man trodde att 
tulpaner inte skulle gå att odla 
på våra breddgrader, men den 
föreställningen kom på skam när 
man ser alla vackra tulpaner som 
odlas på den här gården.

Besökarna idag var av blandad 
”kompott”; kommunala politi-
ker från Sollefteå och Polen och 
många ortsbor, holländare och 
andra turister från när och fjärran. 

Flera lokala hantverkare och Pel-
le Molinsällskapet hade också 
glädjen att medverka vid dagens 
evenemang. Vi kunde glädjas åt 
att många intresserade kom till 
Pelle Molinsällskapets bord och 

vi fick sälja många böcker. Pelle 
Molinsällskapets ordförande 
Cissi underhöll dessutom besö-
karna med skön och uppskattad 
sång a´capella!

Text: Anita Berglund
www.smulansblog.blogspot.com

Foto:  Anita Berglund,  
Ellinor Eriksson Hedman

Fakta
Pelle Molinsällskapet bilda-
des sommaren 2007. Sällska-
pet bildades för att uppmärk-
samma Pelle Molins betydelse 
i den ångermanländska och 
den svenska kulturhistorien.

Läs mer på: 
www. pellemolin.se

Tulpanfestivalen i Backsjön

Lasse Abrahamsson sågade 
en tulpan i trä.

Ett par polska politiker och män från Räddningstjänsten i vänorten Rudniki, Polen 
samt Kent Lidström från Näsåker, Örjan Abrahmsson och Mikael Sjölund från 
Sollefteå kommun beundrar blomsterprakten.
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Det stundar snart midsommar, 
den enda tid på året när män-
niskor har någon makt över 
de andar som blev tillsagda att 
vaka över de skatter männis-
kor på ett eller annat vis måste 
gömma i jordens sköte. De som 
så nedgrävde sina skatter måste 
åberopa en osynlig makt, till ex-
empel ett sjö- eller skogsrå, en 
varelse som icke ansågs så djupt 
fallen som den lede.

När skatten var nedgrävd i jorden 
måste den som ville ha en sådan 
väktare genom trollformer fram-
kalla ett sådant underjordiskt rå 
och giva det befallning att vaka 
över skatten så icke någon män-
niska skulle komma över den. 
Men en enda natt på året näm-
ligen Midsommarnatten var det 

människan given att genom mod 
och rådighet övervinna dessa 
skattedrakar som ej ägde några 
mänskliga krafter utan måste ge-
nom hemska syner skrämma den 
skattsökande.

I Moflo by, Ådalsliden på 
1850-talet var det två drängar som 
hade hört att en silverskatt skulle 

vara gömd i Räbbstugebacken på 
östra ändan av byn (och märkligt 
nog har det funnit en silversked i 
backen). Nu hade de vidtalats att 
midsommarvaka för att få fram 
den gömda skatten. Vid elva-

tiden stegade de iväg, tysta och 
ängsliga, de skulle nu utmana de 
underjordiska makter och då fick 
de inte yttra ett ord. Bäst de satt 
där i backen, sömniga och trötta, 
fick de se två män komma nerifrån 
backen emot där de satt. Den ene 
av männen bar ett slaktaräte och 
den andre kniv och yxa och kom-
men inom hörhåll för de vakande 
sade den som bar sätet – ” Hocken 
av dem ska vi ta först? ”– ”Ja, 
vi tar väl den som ha stryböxern 
först” (den ene hade nämligen 
ljusa byxor vävd av stry). Men 
de som inte inväntade de ankom-
mande, de var våra modiga Mid-
sommarvakande – förskräckelsen 
satte fart på deras ben hem efter 
byvägen så det syntes bara ett 
streck efter dem.

Mer från Kallins dagboksanteckningar… 
I midsommarnatten

”Allt var tyst och stilla och 
solen skulle snart gå upp den 
tid som lönen för vakningen 
skulle bli hans. ”
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Bonden Erik Erson (född 1760) 
visste att en silverkanna var ner-
grävd på Storingesbotten (ett 
lågland ner den branta nipan mot 
Fjällsjöälven) och för den skull 
beslöt han att ensam vaka en Mid-
sommarnatt, och hade tagit plats 
på krönet av nipan. Allt var tyst 
och stilla och solen skulle snart 
gå upp den tid som lönen för vak-
ningen skulle bli hans, och rätt 
som han satt fick han se en mus 
komma och dra en vanlig höskrin-
da full med hö efter sig. Synen 
var så komisk så Erik Erson brast 
i skratt och i det samma gick so-
len upp och synen försvann. Hade 
han kunnat tiga var skatten hans.

En annan gång skulle torparen 
Anders Hansson (född 1815) för-
söka vaka fram silverskatten, en 
kanna fylld med guldmynt, och 
även han hade tagit plats på nip-

krönet för att kunna ha sin blick 
riktad ner på ingesbotten, där kan-
nan skulle vara nedgrävd. Hans-
son hade föresatt sig att ingenting 
skulle skrämma eller överraska 
honom som det gjort för hans 
farfar. För den skull satt han med 
ryggen emot byn och endast såg 
ner mot den befintliga skatten. 
Emellertid vände han på sig och 
såg emot byn samt fick se att hela 
byn stod i ljusan låga, alla hus 
brann det i, även hans hem. Då 
hade han glömt alla varningar och 
förutsättningar att ej låta någon-

ting hindra honom förrän skatten 
var hans. Han sprang hem emot 
byn, men under det han sprang 
fick han se att byn var alldeles 
som den brukar vara, ingen eld 
såg han. Då förstod han att han 
blivit narrad och vände tillbaka, 
men solen hade under tiden upp-
gått så när han kom ner på nipan 
såg han i daggen ner på ingesbot-
ten en ring där kannan stått. Det 
hade varit hans kanna om han icke 
trott på branden.

Johannes Kallin 
genom Linda Svedin f.d. Kallin

Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 
Orrvägen 3 D 2 2 rum & kök 66 4.957

Orrvägen 6 A 2 2 rum & kök 65 4.692

Orrvägen 6 A 2 1 rum & kök 37 2.851

Orrvägen 6 B 2 2 rum & kök 65 4.734

Storgatan 21 1 2 rum & kök 68 4.863

Storgatan 21 2 3 rum & kök 75 5.375

Ängsvägen 28 A 1 2 rum & kök 46 3.511

Ängsvägen 32 A 1 2 rum & kök 46 3.546

Ängsvägen 32 C 1 2 rum & kök 46 3.518

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

Dessa historier har väl 
många av oss hört förut. 
Men när de nu fanns med i 
Johannes anteckningar, så 
tänkte jag att flera skulle 
tycka om att höra dem. 
Om det är skrönor eller 
inte, kan man fundera på. 
Men visst skulle det vara 
spännande att sitta nere 
på nipkanten en midsom-
marnatt och uppleva sol-
uppgången. 

Linda Svedin
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Vid  en projektanställning fick 
jag genom Hembygdsför-
bundet/Sollefteå Museum möj-
lighet att göra några utställ-
ningar om ett par barnmorskor 
i Ångermanland. 

Jag började som man brukar med 
att ta reda på så mycket fakta 
som möjligt och jag blev mycket 
fängslad av ämnet, dels därför 
att det är kvinnohistoria och ett 
historiskt intressant yrke. Tråkigt 
nog finns det inte så mycket att 
läsa, jag blev mycket förvånad 
när jag bara hittade ett par böcker 
och några artiklar. Varför det inte 
finns mer skrivet vet jag inte, 
kanske beror det på att det är om 
kvinnor, det är ju inte ovanligt att 
de är anonyma i historien eller att 
vara barnmorska inte var något 
högre status jobb. 

När jag väl fått upp ögonen för 
detta yrke började jag hitta saker 
med jämna mellanrum om Ådals-
Lidens barnmorskor, ett foto, ett 
tidningsurklipp m.m. De gör sig 
påminda och ser till att jag inte 
har glömmer dom, har jag tänkt 
halvt på skämt, halvt på allvar. 

Nu har jag i varje fall tagit mig 
tid och forskat lite kring dessa 
och tänker skriva om dessa 
kvinnor i Byabladet. Jag tänkte 
börja med den sista, som säkert 
många av er kommer ihåg, Fru 
Signe Molander. 

Den 17 september 1933 beslöts 
vid Ådals-Lidens Kommun att 
anställa Signe Lidström som 
barnmorska, hon är en av sju 
som söker tjänsten. Lidström 
är hennes flicknamn, Signe är 

troligen dotter till Erik August 
Lidström och hans fru Helena 
f. Näsström som hade en dotter 
som hette Signe. (Bodde i den 
s.k. Lidströmska gården mitt i 
byn.)

Jag har hittat ett tidningsurklipp 
från den 1 april 1966 med an-
ledning av att Signe fyller 60 år 
och att hon ska gå i pension om en 
månad. Hon har då arbetat i 32 år 
i kommunen och hon konstaterar 
att arbetsvillkoren har förändrats 
mycket under den här tiden. Då 
när Signe började skedde de 
flesta förlossningarna i hemmen, 
då hade hon ensam ansvaret om 
modern och barnet. Signe hade 

tagit sin barnmorskeexamen 
i Stockholm (under lång tid 
det enda ställe som utbildade 
barnmorskor) jobbat några 
år i Skåne men återvänt till 
hembygden när tjänsten blev 
ledig här. Signe berättar vidare 
i artikeln att ”numera” arbetade 
de mest med förberedande vård 
som mödragymnastik och att 
arbetstiderna inte gick att jämföra 
mot förr. ”Nu får vi kompensation 
för eventuell övertid i form av 
ledighet. Något sådan existerade 
aldrig under de första åren”. Vid 
den tiden fanns det väglösa byar 
och att hon vid ett tillfälle haft 
en besvärlig förlossning vid just 
en sådan by. Hon hade dock haft 
sina farhågor och tagit med sig 

Signe Molander
     – Ådals-Lidens sista barnmorska

”Nu får vi kompensation för 
eventuell övertid i form av 
ledighet. Något sådan exis-
terade aldrig under de första 
åren”
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Barnmorskor 
i Ådals-Liden kommun
(Som jag har hittat)

Märta Strandberg 
f. 1739
Bodde i Norrtannflo.

Cecilia Carling 
f. 1784 d. 1886
Examinerad barnmorska 
som började 1810. 
Gift. Bodde i Myre.

Brita Christina Frisendahl 
f. 1829 d. 1899
Vet inte när hon började. 
Men 1861 är hon socknens 
barnmorska. Och är det 
fram till 1885.
Kom från Junsele och het-
te Åström som ogift. Bodde 
i Kläpp först, men flyttade 
sedan till Åsmon 1867.

Mathilda Glas 
Arbetade bara ett år, 1885-
1886.

Hilda Ritzén 
f. 1861 d. 1941
Barnmorska mellan 1886-
1933. 47 år!
Hette Wallinder som ogift 
och kom från Junsele. Gift 
med skräddaren Nils Erik 
Ritzén. Flyttade till Rå, 
men 1989 flyttade de till 
Åsmon.

Signe Molander
Barnmorska mellan 1933-
1966.

Det jag främst hämtar min 
information ifrån är sock-
enstämmoprotokollen om 
jag inte har tur och hittar 
ett tidningsurklipp som i 
Signes fall. Känner ni till 
något om dessa damer hör 
gärna av er till mig, jag är 
tacksam för all informa-
tion.

ett par starka karlar och dessa 
behövdes, de hade fått spika 
hop en bår och burit kvinnan 
en mil genom skogen ”Det var 
i värsta vårbrytningen och för 
att underlätta för bärarna gjorde 
vi fast båren på en hästsläpa 
där terrängen tillät”. När de 
kommer fram till en bilväg far 
de vidare till Sollefteå lasarett 
där kvinnan omedelbart förlöses 
med kejsarsnitt.  

En höstnatt gick hon vilse i 
mörker och dimma trots att hon 
tagit en vägvisare med sig och 
fick snubbla fram över stock och 
sten till en utby i Resele. Det gick 
dock gått bra för både Moder och 
barn i bägge fallen.

Signe hade även förtroende-
uppdrag i barnavårdsnämnden 
och socialnämnden i flera år i 
Ådals-Liden.

Tidningsartikeln avslutas med 
att hon konstaterar att hon trivts 
mycket bra med sitt yrkesval och 
skulle hon få välja igen skulle 
hon utan tvekan välja att bli 
barnmorska igen.

Text & artikelurklipp: 
Britt-Inger Lidström 

 

Stoppa Maskinerna

Ta ett djupt andetag
Jag lever i kaos
Allt jag rör vid blir rörigt
Jag får aldrig någon ordning
Fastän jag verkligen försöker
Allt skulle ju bli väldigt mycket 
lättare då 
Om jag hade ordning

Andas in
Varför kan inte allt bara 
fungera
Jag blir så förbannad
Jag blir så trött
Är det ingen som fattar att jag 
blir så himla trött
Jag förstår inte hur alla andra 
orkar

Andas in 
Om jag bara hade pengar
Då skulle allt ordna sig
Då skulle jag kunna betala
Så det slapp bli sådant kaos
Att det ska vara så omöjligt att 
få lite pengar
Jag vinner aldrig någonting
Det är bara alla andra som gör
Nej, jag får väl leva med mitt 
kaos
Men det är inte mitt fel att allt 
går åt helvete

                              Cecilia Berling



14   •   Byabladet

TID 17:00
OBS! 30/7 kl 19:00 
Caféet öppnar 15:30 
 
BILJETTPRIS 
Vuxna 250:- | Barn under 18 år 125:- 
Knäbarn gratis  
Biljetter via Ticnet www.ticnet.se 
eller på plats. 
 

Med stöd av:  
Sollefteå kommun, Club Sebastian, Bilda, 
Scenkonstbolaget, Landstinget Västernorrland, 
Skogsnäs Kulturhus, Leader, Europeiska jord-
bruksfonden för landsbygdsutveckling 

SKOGSNÄS 
 

20-24/7, samt 27-31/7

www.taraberg.se

(2 mil utanför Ramsele)

Naturbrukskonferens
Årets naturbrukskonferens i 
Ramsele med rubriken ”Åter-
ta makten över maten!” an-
ordnades av bl. a Nipakademin 
och Framtiden i Våra Händer 
helgen 15- 17 april.

Konferensen hölls i SVAR:s 
fina lokaler med den ännu 
finare utsikten över Ramseles 
niplandskap och den samlade 
många deltagare från trakten 
och från hela landet och även 
långväga gäster som Marcelo 
från Brasilien och Hugo Blanco 
från Peru.

Det var spännande och intres- 
santa dagar med anföranden, 
diskussioner och möten med 

människor från många håll. 
Deltagarna är alla engagerade på 
olika sätt i viktiga och angelägna 
projekt för en levande landsbygd 
och ett ekologiskt uthålligt 
naturbruk, där varsamhet och 
respekt inför naturens rika och 
viktiga ekologiska mångfald har 
en stor plats. Både det storskaliga 
och det småskaliga naturbruket 
har sin plats, ja, i synnerhet det 
senare, för att landsbygden ska 
kunna behålla sin befolkning. 
Det hela är en fråga om att 
producenter och konsumenter tar 
tillbaka makten över maten från 

bolag långt bortifrån, som drivs 
av vinstintresse utan ansvar och 
hänsyn för marker, miljö och 
människor. Som Hugo Blanco 
sa: ”Det industriella jordbruket 
har glömt bort att uppgiften är 
att odla/producera mat, inte att 
maximera vinst.”

Småbondens logik lyder: ”Hur 
ska vi producera bra för att 
konsumenten ska äta bra?”

Och Gert Andersson från Slow-
food i Jämtland sa:” Låt oss återta 
torget och kommunikationen 
mellan producenten och konsu-
menten. Vi måste tänka efter 
själva: Hur är situationen? Vad 
är det som pågår?” 

Tack för ordet!
Vi ses på torget!

Text: Ylva Segerström, Näsåker.

Småbondens logik lyder: 
”Hur ska vi producera bra för 
att konsumenten ska äta bra?”
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Trevlig sommar!

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

Byggnadssnickerier
i specialutförande
efter ditt önskemål

• Portar
• Fönster
• Trappor m.m.

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

Utför alla sorters arbeten inom
Mark och anläggning

Lastning • Snöröjning • Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor m.m.

0622-400 22 • 070-525 19 10

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

Helen på Råklippet, 
076 778 00 58

...med sommarens heta 
frisyrer eller sommarens 
fräscha färgnyanser. 
Glöm inte att salongen 
även kommer hem till dig 
ung som gammal.
Varmt välkomna!

Glad Påsk
önskar vi alla medborgare!

Öppettider:
Mån-fre 7.45-16:30 (säkrast 9-15). 
Bibliotekspersonal är på plats 
torsdagar 9-17.

MEDBORGARKONTORET NÄSÅKER

www.solleftea.se

Kom in 
och pigga 
upp dig...

Massage
Healing

Nina Pudja
www.pudja.se

Bevingade ord
Presentkort

Tavelträdet

För tidsbokning:
070 212 42 25

Välkommen till
sommarens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar.

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Hällbildscenter i Norr 
& Näsåkers Turistbyrå

Nipvägen 7, följ skyltningen!

www.namforsen.com
0622-106 30

Information – Bildspel
Utställning – Cafeteria:
Öppet 15/6–15/8:  11–17
Tisdag–söndag (ej midsommar)

Guidning vid hällristningarna: 
klockan 15

Visning av kraftverket:
klockan 12 och 14

Öppettider:
Mån-fre 7.45–16.30 (säkrast 9–15).
Bibliotekspersonal är på plats
torsdagar 9–17.

Glad sommar
önskar vi alla medborgare!
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Sagornas Ådal 1956

Tack alla för ett gott 
samarbete under det 
gågna läsåret.
Väl mött till hösten!

Med önskan om en trevlig 
och varm sommar

Näsåkers Hem & Skola förening

Midsommarfesterna i Näsåker, som 
startades redan i slutet av 1920-talet, 
blev med åren en stor begivenhet där 
tiotusentals människor invaderade det 
lilla Näsåker under några dagar. Under 
midsommardagarna från och med 1949 
visades även ett krönikerspel ”Sagornas 
Ådal”, skrivet av Albert Viksten, som 
handlade om Pelle Molins tid i Näsåker 
och hans avfärd till Norge hösten 
1894. Krönikerspelet framfördes varje 
midsommar fram till 1960. Efter några 
års uppehåll återupptogs föreställningen 
1971 under ledning av Uno Lundin, men 
lades tyvärr ner igen i slutet av 1980-talet.
”Jag hade det året köpt ett nytt teleobjektiv, 
så jag kunde fotografera föreställningen 
från publikplats. Den andra bilden visar 
vilken enorm publik evenemanget drog.”
Ett stort och varmt tack Ulf, för att du 
vill delge oss dessa bilder!

Artikel lånad från Anita Berglunds blogg
smulansblog.blogspot.com  

Foto: Ulf Holmgren
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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

Glad Påsk!

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

Handelsbanken
Näsåker  0622-193 90

Vi...
...finns där du bor.

...satsar på Näsåker. 
...har kontor här 

sedan 1921.

Välkommen till oss !

Storgatan 12, Näsåker • 0622 - 102 02

Öppettiderna är flexibla efter 
dina önskemål, olika varje 
vecka för att det skall passa 
dig och mig perfekt!
Tidig morgon som sen kväll, 
liten som stor, dam som herr.
Glöm inte bort att du kan göra 
fynd i Boutiquen…

…

Semesterstängt 
fr o m 14 juli – 25 juli 

Besök gärna Salongens hemsida och ta del av mina erbjudanden med mera:
www.salongenshemsida.se

Glad 
     sommar!

Sommaröppet: 
Alla dagar i juli och
under Urkult 11–15

Övriga öppettider:
lördag & söndag 11–15

073 181 93 60

Loppis 
i Näsåker

500 kvadratmeter!

Välkommen till
Storgatan 31 

Mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com

Tel 0622-103 99, 0703 47 50 97

www.vi ldros .com

T R E Tension/Trauma
Releasing Exercises

Rosenmetoden
Taktil simulering

www.traumaprevention.com

T R E INSTRUKTÖR
ROSENTERAPEUT OCH BERÖRINGSPEDAGOG

IngaMari Solders
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Telefon: 0620 - 175 75
Centrumplan 7 • Sollefteå
Ramsele: 073 821 75 75

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!

Bagarstugan vid Hembygds-
gården lånas ut till medlem-
mar av Ådals-Lidens Hembygds- 
förening och att bli medlem 
kostar endast 50 kronor. 
Stugan bokas på Ritzéns livs. 
Var och en som använder den 
får ta med egna bakredskap 
och ved och komma ihåg att 
städa efter sig.

Text & foto: Britt-Inger Lidström

Här var det andra bullar

Angela Carlén och Bert Ove Viklund
bakar tunnbröd i Bagarstugan.

1–3 
Longering 

7–10 
Agilityläger

15–17 
Aktiv 

familjehund!

22-24 
Valp & ung-

hund
29-31 

Bollvallning

www.egetbevag.se • 0622-300 
12

HUNDraelvans kurser i juli!

Sverigepremiär!

Hyr HUNDraelvans 

inhägnade agilityplan! 50:-

Missa inte longering med hund!
Vill du se hur det kan gå till? Första helgen i juli hålls det 
kurs i Åsmon. 
Vi kommer att hålla till på träningsplanen strax innan byn! 
Varmt välkomna!
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Tel: 301 43

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

förväntad mängd värme och varmvatten, bryter G2:an 
alla mönster.

Tack vare unik värmeforskning får du oöverträffad 
komfort samtidigt som du sänker dina upp-
värmningskostnader ytterligare.

Det är inte magi, men inte heller vad vi vant oss vid. 
Besök thermia.se för mer information.

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

Får ni besök 
av bekanta? 

Har ni trångt? 
Vi hyr ut stuga! 

6 bäddar, varmbonat

0622-10569
Björklund

Kanot
Finns!

Här var det andra bullar
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Hytt och pytt från Näsåker...

Den 7 maj var det “bytardag” på Markusgården. Ett besök som passade både liten som stor. 
Bra jobbat Anna Nilsson med flera.

På Sollefteå Marknadsmässa den 3-5 juni hittade 
jag Ellinor, Simon och Johanna en kramgo Flammy. 
Flammy spatserade utanför utställningen som Sol-
lefteå brandkår hade för att fira 100 års jubileum. 
Under mässdagarna hade räddningstjänsten i Näs-
åker och Sollefteå kommun vännortsbesök från 
Rudniki, som bland annat deltog i kortechen genom 
Sollefteå gator lördagen den 4:e.

Valborgskvällen på Mon i Näsåker var välbesökt och 
värmande. Tack till alla er som gjorde denna kväll möjlig.

Brisa 5 år sjöng “Spring för livet” på pappa Henriks 30 
årsfest, tror inte ett hjärta var oberört. Henrik med familj 
tackar så mycket för uppvaktningarna, vilket även vi alla 
som var där gör, tack Henrik för en lyckad kväll.

Text & foto: Ellinor Eriksson Hedman
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Nya Begravningsbyrån
Sollefteå

Roger Söderström
Ombesörjer allt vid dödsfall.

Bouppteckningar, testamenten, etc.
Jour dygnet runt.

Ombud i Näsåkerområdet:
 Göran Sandman, 076-148 83 31

Storgatan 74 • Sollefteå
Tel: 0620-510 14

•  SERVICE efter biltillverkarnas krav med  
 giltig servicestämpel
•  Alla slags REPARATIONER, även bilel
•  Vi släcker varnings- och servicelampor,
 FELDIAGNOS från 250 kr
•  Däckservice
•  Service och reparation av trädgårds-
 maskiner, cyklar, ATV, 
 båtmotorer mm. 

Vi reparerar och servar alla bilar!*

*t.o.m årsmodell 2010

3 års
garanti på reservdelar

levererade av
Mekonomen

 Sommaröppet: 10 – 22 alla dagar
Vardagar – dagens lunch kl. 11–14

Välkommen till Lidgatu!
Sture och Marianne Persson

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

Minigolfbana!

Trubadurkvällar 
under juli och

Urkultsdagarna
Välkommen!

B R A N DM U S E E T
N Ä S Å K E R

 Micke Hedman och 17 flitiga “fiskar” avslutade torsdagen den 12 maj sin simskola med lek och glass.

Foto:  Ellinor Eriksson Hedman

Simskoleavslutning
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VÅGRÄTT:
 7.  Med natrium på vintervägar
 8.  Fläkt eller doft
12.  Ges till djurbarn
14.  Har stor makt
15.  Miljarddels
16.  Fult ord med a emellan
17.  Med stor ledsenhet
19.  Gaddstekel
21.  Trogen vän till David
22.  Flera gånger 365
23.  Före ”Missa est” i katolsk mässa
24.  Örfilar
25.  I slutet på sluta
26.  Skrovlig

28. ”Inte” – långt i norr
29.  Kan man vara till
31.  = 4 tjog
33.  Kortform av med
34.  Vanlig pluraländelse
36.  Oseder
37.  Vinterboplats
40.  Brummande
41.  Mycket djup
45.  Större mästerskap
46.  För att stötta bom
47.  En sådan är Göta
49.  Sägs till flera
50. Driva av och an
53.  Snöhydda utan i

54.  Kanske paket
55.  Ylleplagg utan ärmar
57.  Nickel
58.  Vacker som ett högre väsen
61.  Brukar barn gilla
63.  Från förr i tiden
64.  Singular
65.  Sjö i södra Zaire
67.  Ger värme
68.  Inte den andre
70.  Giftig vätska
72.  Förkortning för nedslagning
73.  Blev Härnösand 1585
76.  Har vanligen fyra satser
78.  Otvivelaktigt
79.  Kort frågeord

LODRÄTT:
 1.  Lena
 2.  Anatomiskt avgränsad del av organ
 3.  Upplever Östersund i slutet av juli
 4.  Spankulera
 5.  Skred
 6.  I dioxin
 9.  Locka
10.  I vilket hus har du förlorats?
11.  Tjänsteman med juridisk 
  utbildning
12.  Två
13.  Kan tandproblem ge
14.  Tysk pappa
16.  Rusa
18.  Arbeta hårt    
20.  Dataord
27.  Angelägna
30.  Har atomnummer 13
32.  Streckgubbe
33.  Köpmannamässig
35.  Kan man eka
38.  Förkortning för Delaware
39.  Utan partner
42.  Provins i norra Thailand
43.  Los Angeles
44.  En gång norra Italien, 
  Frankrike m.m.
48.  Lynx
51.  Vill nollränta locka
52.  Arbetsuppehåll
56.  Hundmamma
59.  I glad
60.  I Södermanland
62.  Följesedeln
66.  Inget ”flyt”.
68.  Tidsperiod
69.  Objektsform av vi
71.  Multinationellt skivbolag
72.  Har plan cirkulär basyta
74.  Gripa
75.  Rikstidning
76.  Sedan länge nedlagd tidning
77.  Bruten
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Skicka lösningen senast den 22/8 till Bo Lundgren, Lärkvägen 13, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen 
vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. OBS! Vinsten hämtas ut på Näsåkersmacken av vinnaren! 
Glöm inte namn och adress. Lycka till!

Byakrysset 2 • 2011

Namn:________________________________________________   Adress:_______________________________________________________________
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Nästa nummer kommer ut vecka 38
Skicka artiklar och annonser före den 4 september

S U R F A R E R
P C Ö R N U N G E
H A J A S A R V

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

I S A R A B O S A T T
S K Ö N G Ä C K A T Ö

Lösning på Byakrysset 1 • 2011

Har du någon rolig historia som du vill bidra med? 
Maila mig, birgit.lidstrom@citat.com

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

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

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

september • höst

Glada Byarutan

Vinnare är Åsa Nordström, Norrmoflo som vinner 
en Trisslott. Grattis!
Vinsten hämtar du på Näsåkersmacken.

8 st insända lösningar.

Gamle Johan har installerat ett badkar i sin stuga 
och bjuder in grannen Emil att beskåda under-

verket.
Efter en lång stund 
av stum beundran 
säger Emil 
– Ohhh, om det 
ändå vore julafton!

Efter andaktsstunden bjuder Signe prästen på 
kaffe, men kaffet ser inte ut att falla prästen i 
smaken, varför Signe säger: – Smakar det inte 
bra?
– Nja, som jag sa vid andakten, vi får under inga 
förhållanden glömma bönerna.

En norrlänning gjorde sin första flygresa. Han 
tog plats i planet. En högtalarröst uppmanar 
alla att spänna fast säkerhetsbältena. Det 
gjorde alla utom norrlänningen, varför flygvär-
dinnan kom fram: 
– Nu skall vi spänna fast lilla säkerhetsbältet. 
– Äsch, int’ behövs dä, jag har byxhängslen.



Först i kommunen med EU-certi-
fierad utbildning inom värmepump-
installation

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

Utnyttja ROT-avdraget 

och gör en bra affär!

Vår nyaste berg-, jord- och sjövärmepump IVT Greenline HE. 
Reducerar elförbrukningen ytterligare vilket ger dig ännu lägre 
uppvärmnings kostnader.
En god nyhet för dig som vill spara både pengar och miljö.

www.ivt.se

Max antal deltagare 15 st. 
Plats: The Nordic Centre, 

Storgatan 33 i Näsåker
Anmälan görs till Aktiv Ungdom:                    

 076-160 65 75
zwyx.distrikt@aktivungdom.se

Konstkollo
18-22 juli för 10-18 år

Animerad film, glasfusing, 
keramik/mosaik, digitalt foto, 

målning/teckning
och naturupplevelser.

Inga förkunskaper behövs.
Pris: 900:- / inkl. kost & logi

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

9 juli
börjar kl. 19

PartybandMicke Nordström, 
trubadur

Marmelad 
orkestern

TvåtillTvå

välkommen!

Har du nåt att berätta – skriv till Byabladet!


