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Sommarsummering
I år kom jag äntligen på ett sätt att inte deppa över 
att sommaren är slut. Det är säkert många som har 
insett detta förut, men för mig var insikten ny. 
Det hjälper att helt enkelt fokusera på allt bra som hösten 
eller framförallt vintern och snön för med sig. Exem-
pelvis bra ”stick” på klätterklipporna jämfört med som-
marens lite för äventyrliga kamp mot handsvetten. Jag 
kan också gilla den romantiska idén om höstmys, men 
tvingas acceptera verkligheten att det sällan blir av. De 
flesta verkar mindre höstnegativa än vad jag är och då 
kan jag lära mycket av höstnjutarna. 

Rekordår för campingen
Byalaget fick vid senaste styrelsemötet den goda nyhe-
ten att campingen vid bastun haft ett rekordår. Perso-
nerna som fått campingen att fungera har gjort en jätte-
insats både med upprustning av ängsladorna och drift 
av campingen. Ängsladorna sägs ha blivit jättefina.

Sommarens lärdomar
Sommaren har också fört med sig lärdomar. Den bitt-
raste för min del är hur lite jag vet om odling egentli-
gen och varför föräldrar har så lite tid. Den andra stora 
lärdomen är att inte inleda högtidliga tal med att nämna 
flaggbränning, om en vill bli lyssnad på. Jag har förstått 
på omvägar att flera personer blivit upprörda av det tal 
jag höll på Hembygdsföreningens nationaldagsfirande. 
Därför vill jag tydligt säga att de åsikter jag framförde 
bara är mina egna, personliga åsikter, och inte på nå-
got sätt står för Byalaget. Byalaget är en partipolitiskt 
och religiöst obunden förening och ska inte arbeta för 
någon annan agenda än att göra Näsåker till en så bra 
plats att bo i och besöka som möjligt. Ska människor 
tycka illa om mig vill jag däremot att de gör det av rätt 
anledning. Därför vill jag uppmana den som upprörts 
på ryktesvägar att läsa talet själv. Det finns att läsa i sin 
helhet på tinyurl.com/nationaldagstal.

Vandringsleder har börjat formuleras
Det är lite för tidigt att börja prata om, men under som-
maren har en plan om ett projekt kring vandringsleder 
börjat formuleras. Vandringsleder går ju också att njuta 
av året runt. Därför hoppas jag att planeringen av det 
snart kan komma igång. 

Stort tack
Ett stort tack också till de andra arbetsgrupperna i Bya-
laget. Känner du att något behöver göras eller att det vore 
trevligt om något blev gjort? Det kommer antagligen inte 
att hända förrän du gör det. Byalaget är en förening som 
gör det möjligt. Ni som är engagerade i Byadraget, Bya-
bladet, Nipgruppen eller arbetar med Blomlådor är vik-
tiga och ovärderliga förebilder i det arbetet. 

Jonathan Lange
Ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan
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Ordförande:
Jonathan Lange, 070-256 07 75 
lange.jonathan@protonmail.com

Övriga ledamöter:

Elisabet Humlesjö, 070-399 61 85
elisabet.humlesjo@gmail.com

Desirée Barroso, 070-41 00 479
annadesireebarroso@hotmail.com

Elna Melin, 070-376 48 59
elnamelin@gmail.com

Anders Näsström, 070–571 45 81
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När jag tänker tillbaka på mitt eget 
liv så var det kanske barndoms-
åren i Näsåker den mest bekym-
merslösa och lyckligaste tiden. När 
jag som äldre och som gammal gör 
en resa till Näsåker efter turistvä-
gen så tonar minnen upp sig hela 
tiden. Namn som Jacke i Mång-
manån med sin timmerränna, 
Höven dit jag följde min pappa 
eller till Moströms i Mo. 
Saknar naturligtvis timmer i älven 
och minns de stora brötarna. När-
mare Näsåker så var det Eriksson 
i Lidgatu, som var min mammas 
stora hjälp i diverse arbeten och 
som också skaffade Zachrils Pehrs/
sons/stolar och klockfodral, som 
senare överlämnades till Nils Henrik 
Qvist, en av delägarna i Srömnäs 
bolag. Senare kom dessa föremål 
att hamna på Museet i Härnösand, i 
samband med en stor donation. Min 
mamma behöll fyra stolar, varav två 
finns hos mig. Närmare Näsåker 
så åker vi förbi den lilla stugan, dit 
jag gick för att två gånger per år 
leja brödbakerskor. Väl framme vid 

Strömnäsgården så var det en grind 
och en liten allé fram till den stora 
gårdsplanen. För en fyra, femåring 
var allt så stort och flaggstången 
vid trädgårdslanden räckte nästan 
upp till himlen. Gick man in i huset 
från köksingången så var det natur-
ligtvis det stora köket. Strax till vän-
ster fanns jungfrukammaren. Köket 
var bara stort, spisen stor, vedlåren 
likaså, diskbänken med tillhörande 
bänk lång. Till vänster från köket 
fanns serveringsrum och därunder 
en jordkällare. 

I serveringsrummet fanns separa-
torn, och mjölk kom man in med 
varje kväll. Från serveringsrummet 
gick dörren till matsalen och därifrån 
till vardagsrum eller salong. Båda 
rummen med kakelugnar. Där fanns 
också en sommarveranda som jag 
sommartid minns att min mamma 
fyllde med blommor. Från vardags-

rummet gick dörren in till hallen 
som också var stor och möblerad 
med soffa, stolar och bord. De övriga 
rummen nere var pappas och tjänste-
männens kontor och likaså ett ritrum 
och stort kassavalv. Jag minns kakel-
ugnen och i hörnet en spottkopp. I 
”herrarnas” rum var det ståpulpeter 
men det fanns också skrivmaskin 
med eget bord. Till den avdelningen 
var det en särskild ingång.

Från den stora hallen gick trappan 
upp till övre hallen och där var det 
öppen spis. Där var också den stora 
verandan med bland annat mammas 
syhörna. Höst och vår kom en hem-
sömmerska, som delvis sydde nytt 
eller ändrade, lade upp eller fällde 
ner. Man hade uppsprättade chevi-
otbyxor som syddes till kjol. Allt 
skulle tillvaratas. Från hallen var 
det dörrar. In till toalettutrymmet, 
som från början hade ”torrtoalett”. 
Senare vid en större renovering med 
badkar och WC. Jo, utedass fanns 
naturligtvis just vid alléns början. 
Ett litet rött hus! Från hallen gick 
nästa dörr till föräldrarnas sovrum 

Kerstin Drejare född Nordeman, 1921-2011, besökte oss på Strömnäsgården 
på 90-talet. Hon hade bott här som barn och hade så mycket att berätta. 
Efter det bad vi henne skriva ner sina barndomsminnen från Strömnäsgården 
och Näsåker. 
PS: De rosa och ljusblå kakelugnarna fanns tyvärr inte kvar när vi köpte 
Strömnäsgården 1982. Elisabet Humlesjö

Barndomsminnen från Näsåker 1926-1934

Strömnäsgården omkring 40-talet. Fotograferad av Paul Lundin. Lånad från Murbergets hemsida.

Kerstin Drejare.
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och därintill ett mindre rum, som 
blev mitt och innanför detta en 
garderob. Jag kommer ihåg min 
mamma, när hon satt med locktång 
och värmde den med metatablett.
Nästa halldörr gick till pojkarnas 
rum och den sista dörren till min 
syster, där det också stod en extra-
säng. Så fanns det de två gästrum-
men, som användes för ”bolagets” 
gäster. Det ena rummet med blå-
mönstrad kakelugn och toalettupp-
sättningen i samma ton, det andra 
i rosa med rosamönstrad kakelugn 
och toalettuppsättning som ovan. 
På ömse sidor om dessa rum var 
det stora garderober. Några gånger 
blev en garderob min sovplats och 
jag minns hur jag njöt av att höra 
forsens brus.

Ett litet hus på gården var bakstu-
gan. Sommartid användes också 
sovrummen där som gästrum. Nästa 
lilla hus var bryggstugan med den 
stora mangeln och innanför den för-
varades vårt bröd och jag kan ännu 
känna doften av ”korn” och säd. I 
ladugården fanns med häst, kor, 
gris och höns. Och detta sköttes 
till stor del av Emma Sjödén. Varje 
kväll kom Emma in med mjölk. 
Vidare, mellan oss och Näsströms 
fanns iskällaren och jag minns de 
stora isblocken, som kom, kanske 
i mars månad. Köksträdgården sköt-
tes av min mamma och likaså en stor 
rabatt, detta roade henne. ”Vinflask-
bottentrappan” skulle förevisas och 
den vita möbeln stod med utsikt mot 
forsen. En tid fanns också nipsip-
pan, inhägnad men tydligen var det 
inte rätt miljö för den där. Stod man 
på nipkanten och såg ner mot älven 
så fanns sommarlagårn där nere. 
Koskällan hördes upp. Allt sköttes 
av Emma. 

Familjen Sjödén med de barn jag 
minns, Bo och Gunhild, bodde i en 
liten stuga på andra sidan landsvä-
gen. Vad jag minns levde de i köket 
och innanför köket bodde Kalle, 
glömt hans efternamn. Kalle var 
något av gårdskarl och på somrarna 
skulle han på lördagseftermidda-

garna kratta den stora gårdsplanen. 
Ibland var han något ostadig på 
benen och gick då, delvis på knä. 
Då omtalade han, att Kalle var son 
till Karl XV:e. I minnet tänker jag 
på denna fantastiska Emma med 
en familj, som med tiden växte. 
De bodde i köket, kanske också i 
något kallt rum på övervåningen 
och med Kalle i rummet  innanför 
köket. Säkert var Kalle inte så lätt 
att ha som ”när”-granne. Husfar 
var Nisse Sjödén, som arbetade i 
skogen, arbetade i ladugården och 
skötte gräsmattor. 

Vår närmaste granne var August 
Näsström med hustru och som jag 
tror hade tre barn, Pelle, Gerda och 
Erik. I det stora huset hade också 
Svenska Handelsbanken sitt kontor. 
Där arbetade kamrer Hörnström och 
fröken Tyra Kalm. Kamrer Hörn-
ström hade sin ena arm kapad från 
armbågen. Han var en vänlig man. 
Men jag minns en gång när hans 
hustru Beda blev väldigt upprörd. Vi 
hade en sommargäst, fröken Åker-
lund från Skåne, jämnårig med min 
syster Signe, båda kanske i 20-års-
åldern. Fru Hörnström kom stör-
tande till min mamma och klagade 
på det olämpliga och störande, att de 
två flickorna var tillsammans med 

”herrarna på kontoret” och badade i 
älven. Alla i baddräkt á la 30-talet. 
Gick man vidare från Näsströms så 
fanns innan landsvägen, Lundbergs 
affär och kommer jag ihåg rätt, kom 
ett nytt biträde dit, Harald Wessblad. 
En snygg, glad man, som gifte sig 
med Elsa Lidström. Morföräldrar till 
den välkända Helen Sjöholm. 

På andra sidan vägen fanns Fors-
bergs bilverkstad. Forsbergs hade 
en dotter och en son Bo. Bo var 
kamrat till min bror Gunnar och 
båda gjorde en gång en bilfärd, 
som slutade med en krock mot en 
telefonstolpe. Pojkarna var i 13-14 
års åldern och chauffören, min bror, 
hade somnat vid ratten. Det var 
en sorglig historia. Vidare vägen 
fram kom man till Tenglunds. Där 
bodde tre generationer, den gamla 
mormor och sönerna Edmund och 
Klas, som skötte ladugården och 
döttrarna Aina och Vega och Vegas 
barn, Ann-Sofi och Sigge. Det var 
en fin gård med de granna fönstren 
vid ingången och sommartid med 
mycket blommor. Familjen hade 
ett vackert hem och konst av bland 
annat Pelle Molin. På vinden fanns 
den fina ”klädkammaren” som 
innehöll kläder från tidigare gene-
ration. Midsommartåget som gick 
genom byn till Prästnipan visade de 
unika skapelserna från Tenglunds 
vind. Vilka kläder! Vilket härligt 
gyckel i detta festtåg!

Fortsättning följer i nästa nummer.
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Så har ännu en Urkultsfestival kommit och gått 
– och inte vilken som helst, utan 25-års jubelfesten. 
Urkult startade alltså 1995 och den gången kom det 
runt 800 besökare. 
I år var det 6 400 betalande, men inräknat alla männ-
iskor som på olika sätt varit en del av festivalen blir 
det runt 9 000 deltagare. I den gruppen som inte var 
betalande ingår till exempel barn, volontärer, artister 
och många fler. 

Historien om hur Urkult började och de första åren 
innehåller stoff till en alldeles egen artikel, så låt oss 
bara summera årets festival.

Jag tar kontakt med Julia Wiberg och Märta Kero som 
båda arbetar tillsammans med flera andra på Urkultskon-
toret. Julia berättar att Urkult nu går in i en utvärderande 
och planerade fas inför framtiden. Det exakta läget på 
ekonomin kommer det slutgiltigt svar på senare i höst, 
men eftersom antalet besökare stämde med de beräk-
ningar man gjort så ser det riktigt lovande ut. Stäm-
ningen på festivalen var på topp och vibrerande med 
många människor i omlopp som alltid.

– 25-årsjubileet kändes fantastiskt och vi inom organi-
sationen ser tillbaka på ett otroligt fint festivalår, säger 
Julia. Det har känts stort att fira 25 år av Urkultfestiva-
ler, och speciellt roligt att under årets Eldnatt få tacka 
de personer som var med när det drog igång 1995.

Årets festival hade trygghet som tema genom work-
shops och en satsning på ”Nattskiftet”, en extern trygg-
hetsgrupp med fokus på sexuellt våld och övergrepp. 
För de som arbetar med Urkult känns det viktigt att 
Urkult fortsätter att vara en välkomnande och trygg 
festival för alla att besöka. 

– Ja, allt gick lugnt till väga, inga anmälda våldsbrott 
och vi kände oss nöjda med artist- och aktivitetsutbu-
det, säger Märta.

Urkult hade flera oförglömliga konserter i år. Stina 
Wollters spelning på solscenen värmde många hjärtan, 
Süperstar Orkestars röjiga trumpeter fick många att 
dansa och Seinabo Seys stämma många att häpna. För 
att nämna några få glimtar från årets line up! 

Slutligen hälsar Urkult till alla Näsåkersbor och besökare:

”Varm tack från botten av Urkults-hjärtat alla 
ni som gjort festivalen möjlig och Näsåker en 
sådan otrolig plats att driva en festival på. Utan 
er inget Urkult. Inget Urkult utan er. Oavsett 
vad du bidragit med för Urkult är ingen gär-
ning liten eller obetydlig”. 

Christer Borg med benägen hjälp av Märta Kero 
och Julia Wiberg från Urkult

Foto: Felicia Jiborn, Marta Kero och Ida Olsson

25-års jubelfest
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Urkultståget, som arrangeras av några eldsjälar i föreningen 
Ådalslidens Järnvägsvänner och med hjälp av Urkult för bil-
jettbokningen, firade också jämna år i år. I 10 år har Urkults-
tåget avgått från Stockholm med full last av festivalsugna 
passagerare. Många har åkt flera gånger tidigare, och alla 
uppskattar att tillsammans med andra festivalbesökare ge-
mensamt ta sig till festivalen. I år bjöds som vanligt live-
musik ombord, en alltid lika omtyckt händelse under resan. 
Hugo Den Fete & Milega Band och Bauls of Bengal spelade i 
år och avslutade med en gemensam jam-session!
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Talet vid stenen 8 juli i Tjäll 

När Urkult är över tycker många 
att det är lite vemodigt. Nya 
möten och nya upptäckter gör 
att man ofta skulle vilja fortsätta 
någon dag till. Men när årets 
Urkult är slut så är det slut… 
Eller?
Nja, Arvid Nehlin och Eva Dunder, 
relativt nyinflyttade på Solhult i Sör-
moflo tyckte annorlunda. De drog 
igång en fortsättningsfestival med 
arbetsnamnet Efterkult på Solhult!

Med uppropet ”Festvalen fortsät-
ter efter Urkult” bjöd de in männ-
iskor som ville fortsätta att umgås 
och fira sommaren och livet med 
musik, god mat, jam, workshops 
och en massa annat skoj. Efterkult 
startade samma dag som Urkult slu-
tade, söndagen 4 augusti, och höll 
på till tisdag 6 augusti. 

Minst 200 personer kom till Solhult 
där man hjälptes åt att ordna mat, 
göra fint, hålla olika workshops, 
spela musik och uppträda och en 
massa annat. 
– Det blev som en ”samskapelse”, 
där vi sysslade med workshops, 
badutflykter och musikaliska jam-
sessions på förmiddagarna och 
sedan lyssnade och spelade musik 
på eftermiddagarna, säger Arvid.

Arvid berättar att många fina gran-
nar kom och hjälpte till att dra och 
fixa el, ordna med diskmaskinen 
och bygga scenen. Inte bara det, 
grönsaksgåvor och honung fanns 
med i det som de bjöd på. 
De som kom kunde köpa god 
vegansk mat och fika, allt till ett bra 
pris. Inträdet var blygsamma 100 
kronor, och pengarna gick bland 

annat till reseersättning för de 
musiker som kom från andra plat-
ser i världen. 

Mamma Dunder, bandet som både 
Eva och Arvid spelar i, uppträdde 
tillsammans med många andra. För-
utom en rad av artister och band 
kunde Efterkultarna vara med om 
bland mycket annat Hatha Yoga med 
Chulla Bakthika och Örtavandring 
och yoga med Frida Linnea.

Arvid och Eva är nöjda efter detta 
första Efterkult och kanske blir det 
ännu en chans att få vara med nästa 
år? Ja, i alla fall om Eva får som 
hon vill:

– Det var otroligt lyckat och vi ser 
fram emot nästa gång!

Christer Borg
Foto: Efterkultare
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Traditionsenligt så utnämndes 
årets Näsåkersbo under national-
dagsfirandet på Hembygdsgården.  
Där fick Lars ”Brasse” Kantén ta 
emot utmärkelsen för sitt långa 
engagemang i bygdens musik- och 
kulturliv. Musiken har alltid varit en 
stor del av Brasses liv, och när han 

Brasse 
– årets Näsåkersbo

flyttade till Näsåker 1979 så fort-
satte han att spela. Han hade vänner 
som flyttat både till Näsåker och 
Skogsnäs, och det var många här 
som tidigare umgåtts i samma kret-
sar i Stockholm under 70-talet. Det 
fanns ett stort kulturintresse bland 
dem, och man spelade mycket till-
sammans. Brasse var med i bandet 
Ryktet går, som bland annat körde 
en föreställning som handlade om 
Gröna Vågen, där man visade dia-
bilder som synkats till musiken.

På 80-talet gick han med i fören-
ingen Club Sebastian, och de köpte 
Sebastianhuset nere vid kraftverket. 
Där skapades replokaler, fotostudio 

och olika verkstäder. Huset ägs inte 
längre av föreningen, men Club 
Sebastian arrangerar fortfarande 
evenemang och Brasse är förening-
ens ordförande.

Brasse var också en av dem som var 
med och startade Urkult för 25 år 
sedan, och har arbetat med ljudtek-
nik under festivalen sedan dess. Han 
är också engagerad i Urkults ideella 
gren, Kulturflödet, som arrangerar 
8-10 konserter under året. Han har 
även varit aktiv i Skogsnäs kul-
turhus, och han har riggat ljud på 
hotellet så länge att det hunnit byta 
ägare sju-åtta gånger. Man kan säga 
att om det är musik på byn, så har 
Brasse nästan alltid ett finger med i 
spelet. Han är en eldsjäl, och utan 
honom hade Näsåker inte haft ett 
så rikt och varierat kulturliv som vi 
har idag.

Daniel Rutschman

Juryns motivering:

För mångårigt engagemang 
och uppskattade insatser 
i Näsåkers musik- och kulturliv.

Din tur att ta stafettpinnen? Ju 
fler vi blir desto roligare! Och 
det handlar INTE om snyg-
gaste hemmet, den mest avan-
cerade maten eller om hur du 
serverar den...
Det handlar om att träffa bekanta 
ansikten vid nya köksbord, att 
umgås en liten stund vid förrätten 
till exempel en toast med ska-
genröra, för att sedan gå vidare 
till ett nytt köksbord och kanske 
bli serverad en grekisk sallad, 
innan kladdkakan eller en muf-
fins slinker ner hemma hos det 
sista värdparet. 

Korta stunder ses alltså sex per-
soner och på tre olika adresser      
i Näsåker. 
Som avslutning möts vi alla på 
Gästis, där det blir musikquize, 
sång och håll igång till Andres 
Mattson. Några vill kanske dansa 
på borden medan andra sitter 
dästa och mätta vid tända ljus.  
Hoppas att ni också vill träffa oss 
där, för vi kommer... 
Helen Linde, Bettan Sellgren 
och Marie Lundin. 

Dags att anmäla sig igen! 
Lördag 12 oktober, kl 17-00
Alla över 18 år med ca 20 min 
avstånd in till Näsåkers centrum
är välkomna att delta.
Anmäl och swisha 150 kr/person 
till Helen Linde: 070-677 52 19 
senast 30 september.

Näsåkers Matstafett
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Där är stigar jag aldrig vandrat...
Jag står i en korsning

Är tyst
Så tyst

Är på ett berg
Ser hit och ser dit

Ska jag gå dit
Eller dit

Till friheten
Till freden

Eller
Till bekymmer

Eller
Till himlen

Eller
Till underjorden

Till mysterier
Till smärtor

Eller till paradiset
Många stigar jag vandrat

Ber om frihet
Där är många stigar jag aldrig vandrat

Står vid en korsning
Kan jag finna hem

Till friheten
Där är stigar jag aldrig vandrat...

Och där är stigar som bildats av mig...
Ingen ska se mig när jag går...

Jag minns inte längre var jag 
först hörde den blues vilken jag 
försökt att översätta och ändrat 
vissa ord: stad till markerna/
berg, väg/järnväg till stigar/
obanat land, etcetera. 

Eller har jag själv blandat ihop 
strofer från många av de låtar 
jag hört genom åren? Den blue-
sen hade nu hur som helst ännu 
en gång ”ockuperat” mitt huvud 
när jag i lugn och ro åkte hemi-
från min boplats på Härnön för 
att leda en kurs inne i Gångstigs-
landet. 
Den där bluesen då? Hörde jag den 
på Radio Luxemburg i tidiga tonår? 
Eller när jag liftade till Gävle 1966 
för att kolla in John Maylls Blues-
breakers. Kanske det var 1969 när 
den mirakulöse Peter Green med 
sitt band Fleetwood Mac spelade i 
Umeå? Ännu i denna dag den mest 
ihågkomna spelningen jag varit på! 
Eller genom åren på någon klubb i 
Umeå, Stockholm eller i Göteborg? 
Var det i Köpenhamn? Eller i Prag? 
Berlin? Eller var det vid en av nät-
terna vid jazzfestivalen i Molde/
Norge? Kanske det var på någon 
ljusskygg klubb i Los Angeles i 
soliga Californien där jag vid mitten 
av 1970-talet väntade på hyra för 
att ta mig över Stilla Havet? Eller i 
Singapore/Singapura-Lejonens stad 
där jag mönstrade av? Allt det där 
är nu så avlägset. Eller uppstod det 
hela i mitt huvud just när jag pas-

serade Näsåker på väg för att hålla 
helgkurs i Gångstigslandet?

Långt innan jag läste Keith Rickards 
(den människan behöver väl knap-
pats någon närmare presentation!) 
bok ”Livet” hade jag själv uttryckt 
att min livsväg alltmera kantas av 
gravstenar och andra minnesplatser. 
Arkeologikursen den 10-11 augusti i 
år 2019, tillägnade jag Philip ”Fille” 
Alton och Ponny Bergström vilka 
båda gått bort i år. Kursen blev 
lyckad! Efter den har två vänner 
till också flyttat till ”De sälla jakt-
markerna”. Arkeologer båda två. En 
gammal vis renskötare ligger också 
just nu, när jag ställer samman dessa 
rader, på sitt yttersta. Jag har genom 
en dotter till honom skickat min 
allra varmaste och hjärtligaste sista 
hälsning till honom. Av den gamle 
renskötaren lärde jag mig den egent-
liga kunskapen, den jag inte kan läsa 
mig till. Kunskap vilken inte räknas 
i akademiska poäng. Jag gläds så 
mycket över att han och jag är med i 
samma film vilken gick på SVT vid 
början av året: Majndasj - Renarnas 
rådare. Den är bland många andra 
platser även inspelad vid en av mina 
verkligt stora upptäckter genom 
åren. Stora vistet i Resele. Min nästa 
kurs i Gångstigslandet ska tillägnas 
dem. Den blir den 28-29 september. 
Då blir de med oss andra och läser 
landskap.

Tidigare i år, i somras, vid en strand 
i Stugusjön bara några mil från 
Näsåker och Resele kände jag mig 
spirituellt och sentimentalt berusad 
av den spegelblanka sjön. Okey då! 
I min kylväska var även en liten 
flaska mild whiskey. Vilken givet-
vis inte skulle vara producerad i 
onödan. Min saknad efter mamma 
och pappa och min storebror blev 
nu ännu en gång monumental. Mitt 
innanhav av salta tårar började att 
spilla över. Jag skulle vilja skicka 
mms till dem, där de bor i himlen. 
Men det funkar inte. Jävla skit! 
Finns det ingen Gudinna eller Gud 
som kan fixa till en kontakt dit!?
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Eller åtminstone en brevlåda. 
Skrattade när jag tänkte att då 
skulle jag skicka Byabladet och 
mycket annat till till dem så de kan 
läsa de rader jag ställer ihop nu och 
då. Adress: C/O Himlen. Postnum-
mer okänt. Mina tankar tog mig 
till oanade höjder. Jag lade mig 
ned på materialet från stenåldern 
och den boplats jag upptäckte där 
2014. Min fortfarande spänstiga 
snart 70-åriga kropp, det ”tempel” 
jag bebor, vilade då på tiden, vilken 
skvallrar om tusentals av år. Min 
tankeförmåga funkar också. Så jag 
föddes. Och dog. Och föddes igen. 
Jag badade. Naken. Gick ut på den 
sandiga bottnen. Simmade rakt ut. 
Långt ut. Lade mig på rygg. Tänkte 
på när jag passerade Marianergra-
ven på Stilla Havet. Det största 
djupet i världshaven. Då kom två 
Kungsörnar seglande. De kom från 
andra sidan sjön. De kom närmare. 
Deras väldiga vingar var nära var-
andra. Kan det ha varit samma 
par vid vars gamla boträd jag till-
bringade en stillsam natt för något 
år sedan? Just den gången kunde 
jag inte motstå att göra just det. Jag 
kunde bara inte motstå! Den korta 
natten låg jag med halvslutna ögon 
och såg livet långsamt glida bort...
Vid ett tillfälle när jag var barn 
blev jag visad ett boträd där ett 
par kungsörnar bodde. De vuxna 
var så intresserade av, inte minst, 

fåglar. Av mamma och pappa fick 
jag boken Svenska fåglar av Folke 
Rösiö. Den gavs ut 1955. Jag fick 
den några år efter det. Det är en 
för mig verkligt värdefull bok. Jag 
skrev mitt namn i den. Tittar på mitt 
namn jag skrev där. Den lillpojken, 
vilken med tiden åldrades och blev 
den jag är nu, är som alltid med 
mig. Lillpojken ser in i mina ögon. 
Han är med mig. Håller min hand. 
Överallt. I glädje. I besvikelser. Ler. 
Det ordnar sig, säger han, utan att 
säga det med ord.

Det var i Sjeltije (Åsele) i södra 
Sapmié (Lappland). Det var nära 
Söråseleforsen. En fors som nu 
inte längre finns kvar. Överdämd 
som så många andra. Mina släk-
tingar i Söråsele beskrev det som 
att när ”forsen försvann” så kom 
”tystnaden, det blev tomt”. De sa 
ett en ”gammal vän” var borta. En 
av släktingarna sa att det blev som 
en depression. Ja. Vår tids närmast 
omätligt stora behov av energi har 
ställt till mycket. Den miljö/politiska 
krisen av idag har vi alldeles för sent 
börjat att förstå vidden av. Vår tid är 
verkligen instabil och krisfylld. Tro 
ni inte att jag undviker det när jag 

befinner mig inne i markerna! Inte 
är jag därinne för att fly iväg, nej 
nej! Framtiden kommer inte att för-
låta den mycket korta industriella/
råkapitalistiska tiden och dess per-
spektivlösa sätt att behandla detta 
lilla stoftkorn: Planeten Tellus i det 
gränslöst stora kosmos.

Natten på boplatsen vid Stugu-
sjön vilade jag under himlen, som 
så många gånger förr. Det är långt 
ifrån alla nätter i markerna jag reser 
mitt tält. Oavsett årstid. Jag tänkte 
åter igen tankar om det att åldras 
och om att förgängelsen är oåter-
kallelig. Oavsett vad vi tycker om 
det. På samma sätt som vindarna 
inte bryr sig om vad vi tycker om 
vilket väderstreck den kommer 
ifrån, hur årstiderna övergår i var-
andra, hur sommaren suddas ut och 
övergår i färgerna vilka är mina 
färger. Som när vattnet fryser till 
och allt blir till land. För att sedan 
genomgå omvandligen. Och bli till 
vatten igen.

Kungsörnarna seglade ut över sjön 
och bort över bergen. Mina tankar 
flög med dem. Glad blev jag. Igen. 
Livet är oemotståndligt njutbart!

Bernt Ove Viklund
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En kämpande entreprenör och en klurig och driftig 
Näsåkersbo kan göra stora saker. Till exempel få till 
en kväll med Jon Henrik Fjällgren på Fäbodammen 
i Lidgatu. Sture och Marianne Persson driver Fäbo-
dammen och tillsammans med den födde säljaren 
Göran Sandman lyckades man med idén att skapa 
en musikalisk kväll med superkända Jon Henrik. 
Fredagen 5 juli, en lite regntung dag, gick det hela av 
stapeln. Runt 250 personer köpte biljetter och hade det 
trevligt under kvällen.

För de som inte känner till Jon Henrik kan hans liv kort 
sammanfattas så här: Född 1987 i Colombia, till vardags 
renskötare i Mittådalens sameby i Härjedalen. Första 
konserten genomfördes som 14-åring inför kung Carl 
XVI Gustaf och drottning Silvia. Sedermera känd från 
Talang Sverige 2014 och Melodifestivalen där han delta-
git tre gånger och placerat sig tvåa, trea, och fyra. 

Men kanske fick han ännu mer genomslag när han 
deltog i Let’s Dance 2018, där han vann tillsammans 
med Katja Luján Engelholm.

Inför spelningen på Fäbodammen hade Jon Henrik 
deltagit i inspelningar av en ny säsong av Fångarna på 
fortet. Tyvärr råkade han ut för en olyckshändelse som 
gjorde att han bröt benet på flera ställen. 

Men gipset hindrade honom inte från att komma till 
Fäbodammen där han gjorde ett bejublat framträ-
dande tillsammans med fyra av Näsåkers musikanter, 
mer kända under namnet Vispers. Olof Sjögren, Örjan 
Schwieler, Putte Kihl och undertecknad, Christer 
Borg, hanterade bas, keybord, gitarr och trummor i 
nämnd ordning.

Efter Jon Henriks framträdande, där han efter långa 
applåder gav ett extranummer i form av melodin Norr-
sken som han tävlade med i årets Melodifestival, fort-
satte Vispers att spela fram till småtimmarna. 

Vi som deltog tackar för ett bra och roligt initiativ, som 
så många andra hjälper till att sätta Näsåker på kartan.

Christer Borg
Foto: Jenny Staaf

Jon Henrik på Fäbodammen

Kompbandet Vispers, Christer Borg, Örjan Schwieler, Putte Kihl och Olof Sjögren 
med Jon Henrik Fjällgren.

Jon Henrik bjöd på ett extranummer med 
Melodifestivallåten Norrsken.

Sture Persson var mycket nöjd med 
arrangemanget.
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I samband med ”Livat i Lia” arrang-
erades Brandmannas Brandskola. 
16 barn från förskoleklass till 6:an 
deltog med stort intresse. Vi använde 
skogen och gården vid brandmuséet 
och eftermiddagen inleddes med en 
gemensam förevisning där vi visade 
vad som händer när man häller vatten 
på olja som brinner. Kan nästan lova 
att inget barn som gått Brandman-
nas Brandskola kommer att testa den 
metoden.

Därefter delades barnen in i två 
grupper. De äldre fick börja med att 
släcka en brand med brandsläckare 
och sedan fick de göra ett säkert uttag 
av en skadad förare ur ett fordon som 
för dagen bestod av sammansatta 
bänkar.  Den yngre gruppen startade 
med att rökdyka genom en bana i 
skogen. För att försvåra övningen 
skulle en låda med vatten släpas 
med utan att vattnet skulle spillas 
ut. Sedan väntade en brandbana där 
första momentet var att rulla ut smal-
slang och koppla ihop med strålrör 
och ”kyrka”. Nästa moment var att 
bära slangkorgar, följt av att släpa 
på ett mjukisdjur och avslutningsvis 
”släcka” tre bränder i skogen.

Vi hade en rolig och lärorik stund 
tillsammans och kommer att fort-
sätta med Brandmannas Brandskola 
med några träffar om året. 

Annelie Olsson,
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Foto: Kent Lidström, Annelie Olsson

Brandmannas Brandskola 

Vad som händer om man häller vatten på olja som brinner.

Full fart på Näsåkers yngsta rökdykare. 
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Ritzéns stänger butiken
– men korven blir kvar

En lättare chockvåg gick genom 
byn. På Facebook uttryckte 
många sin sorg och bestörtning, 
men också förståelse för familjen 
Ritzéns beslut: 
”Nej, så tråkigt, det kommer inte att 
kännas riktigt som Näsåker längre, 
när ni försvinner”, ”Tråkigt, men 
jag förstår ert beslut”, ”Jag är 
chockad, jag älskar Ritzéns.” löd 
några av inläggen.

– Ja, vi vet att många tycker att det 
är tråkigt, men det här är något vi 
till slut måste göra, det finns en 
gräns för hur länge man kan fort-
sätta att driva en rörelse utan lön-
samhet, säger Mikael Ritzén.

I tre generationer
Ritzéns Livs har funnits i Näsåker i 
82 år, och drivits av tre generationer.

Det var Mikael Ritzéns farfar Lanz 
Ritzén som öppnade den första 

butiken 1937. Den var inrymd i ett 
litet timmerhus som låg ungefär på 
samma plats där Centrumhuset (tidi-
gare HSB-huset) finns idag. Lanz 
drev även en taxirörelse och ett 
slakteri. När timmerhuset revs för 
att ge plats åt det moderna HSB-
huset med nya fräscha butiksloka-
ler i gatuplanet, flyttade Ritzéns in i 
de lokaler som idag hyrs av second 
hand-butiken Byadraget. Kylrum-
met finns fortfarande kvar i källaren.

I mitten av 60-talet köpte Lanz 
Ritzén fastigheten där butiken har 
funnits fram till idag. Mikaels för-

äldrar, Jörgen och Majken tog över 
rörelsen 1972.

De hade en varubuss som de körde 
ut varor med ända upp till Röån, 
minns Mikael. Ofta var det Majken 
som körde. 

Unikt med två varubutiker
Mikael började jobba i affären 1977 
direkt efter gymnasiet. Egentligen 
är han utbildad svarvare och verk-
tygsmakare. Men de färdigheterna 
har han aldrig använt.

– Jag var ju uppväxt med affären, så 
det blev ändå mest naturligt att jag 
började jobba där, säger han.

Och när han gifte sig med Anna 
1992, började hon också arbeta i 
butiken.

De tog över själva ägarskapet från 
Majken år 2000 och fram tills 
för ett par år sedan hade de flera 

Att ha tid att se och tala med kunderna har varit A och O, men nu får vi lite mer tid 
för annat istället, säger Anna Gideonsson Ritzén.



Byabladet   •   15

anställda utanför familjen, men den 
sista tiden har det i princip bara 
varit de själva och dottern Michaela 
som har skött ruljangsen.

Att en så liten ort som Näsåker har 
kunnat stoltsera med att ha både 
en Ica-butik och en Konsumbutik 
(numera COOP) under så lång tid, 
är närmast unikt för en så liten ort.

Anna Gideonsson Ritzén menar att 
det är för byns och de trogna kun-
dernas skull som de har hållit ut så 
länge som de har gjort.

– Kontakten med kunderna har 
varit det absolut roligaste under alla 
åren som jag har jobbat i butiken. 
Det har varit viktigt att kunna ha 
tid att tala med de som kommer in. 
Det är väl så en äkta lanthandel ska 
fungera, säger hon.

Så vad händer nu?
– Den största bonusen blir att vi 
kommer att ha mer tid för varandra 
och kunna vara tillsammans under 
längre ledigheter, Mikael och jag 
har bara haft två dagars semester 
tillsammans de senaste tretton åren, 
säger Anna.

Både hon och Mikael har utbild-
ningar i botten som de kan ha 
nytta av om de vill söka annat jobb 
och Michaela har börjat plugga i 
Sundsvall.

Men hur blir det med korven, 
den berömda ritzénska korven 
som Mikael tillverkar enligt 
familjens nedärvda recept?
– Jo, den kommer jag att fortsätta 
med, det är bara att hålla utkik, 
bedyrar Mikael.

Åsa Hedman

Korvtillverkningen på Högenvägen blir kvar, lovar Mikael Ritzén.

Under anläggningstiden av kraftverken och ett 15-tal år efteråt körde Ritzéns runt till 
byarna kring Näsåker med en varubuss.

En ung Lanz Ritzén på försäljningsresa.

Erbjudandet i almanackan från 1962 har 
gällt fram tills idag, två gånger i veckan 
har Ritzéns kört ut varor till kunder från 
Moforsen i söder till Holafors i norr.
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Sommaren med PRO

Den 30 maj var det dags för 
vårens utflykt till Omsjö, med 
tillhörande tipspromenad, regn 
och blåst. 
På morgonen var det strålande sol-
sken som väckte förhoppningar om 
en härlig dag. Väl framme delades 
tipslapparna ut för tipspromena-
den, efter rättning visade sig vara 
tre som hade lyckats få nio rätt, 
Annika Hiltunen, Bo Strandlund 
och Urban Sjödén. I väntan på mat 
var det mingel och klagomål om 
frågornas svårighetsgrad. Så var 
det dags för hamburgare förtjänst-
fullt grillade av mäster själv, Bengt-
Ove Moberg. Under intagandet av 
mat och kaffe drog det ihop till regn 
varför den tänkta bangolfen bara 
lockade de två tuffaste, Erna Berg 
och Auno Numminen.

Torsdagen 20 juni samlades ett gäng 
glada för att färdigställa midsom-
marstången vid Lissgården. Tidi-
gare under förmiddagen hade Bo 
Strandlund och Seppo ordnat med 
björkriset till stången och damerna 
med blommor till kransarna. Enligt 
min bedömning den hittills vack-
raste stången under våra år som 
stångtillverkare. Som vanligt bjöds 
vi fika på Lissgården. Efter detta 
tog vi en välbehövlig semester i 
väntan på höstens aktiviteter.

Årets kommunkval i boule ägde rum 
på Remslebanan i Sollefteå. 

Våra två lag lyckades inte med sin 
målsättning att få spela semifinal, det 
blev respass direkt efter poolspelet. 

Årets surströmmingsfest lockade 35 
hungriga deltagare. Till härliga drag-
spelstoner droppade de hungriga 
in. Ordförande Bo Strandlund häl-
sade välkommen och festen kunde 
börja. Förväntningarna var höga 
då Ulvöprinsen hade skänkt årets 
strömming till alla föreningar i Med-
elpad, Ångermanland och Jämtland. 
Med spänning tog man den första 
tuggan och jo det var rätt smak. 
Petter Olsson hade haft godheten att 
skänka potatisen till årets fest, vilket 
vi uppskattar mycket. Under livligt 
diskuterande om huruvida Ulvöprin-
sen var godare än vårt vanliga märke 
tömdes burk efter burk. Vilket måste 
betyda med beröm godkänt. Medan 
disken plockades undan av flinka 
damer spelade Marie Forsberg och 
Kent Ingelsson ur sin varierande 
repertoar. När strömmingen lagt 
sig till rätt i våra magar serverades 
kaffe och bakelse designad av Inga-
Lena Vestin. Supergott. Sedan blev 
det mera musik av Kent och Marie, 
deras försök till allsång gick inte 
så bra, vilket man kanske ska vara 
tacksam för. Ett stort tack till de 
som bidrog med bakning, dukning, 
utsmyckning och servering så att 
festen kunde genomföras.

Jan-Bertil Johansson

Tipspromenadens frågor

1 Vilken är Sveriges minsta fågel?

2 Vad hette raketen som tog 
människan till månen 1969?

3 Vad är bötesbeloppet för bilkörning 
utan bilbälte?

4 Vad är bötesbeloppet för rödljus-
körning med bil?

5 Hur lång är Ångermanälven?

6 Vad är årsproduktionen vid 
Sollefteå kraftverk?

7 Vem har skrivit Rackarungar?

8 Vem har komponerat 
”Humlans flykt”?

9 Vad är detta för flagga?  

10 Vad kallas en kastrerad rentjur?

11 Vad heter kusken som vann 
Prix d’Amérique med Ina Scot 1995?

12 Ett annat namn för renko?

13 Vad heter Krylbo Central 
efter 1970?

Svar: 1: Kungsfågel, 2: Apollo 11, 3: 1500 kr, 
4: 3000 kr, 5: 460 km, 6: 300 GWh, 
7: Ester Blenda Nordström, 8: Rimskij-Korsakov, 
9: Norrland, 10: Härk, 11: Helen A. Johansson, 
12: Vaja,13: Avesta

...åhhh, 
         så gott!
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Nämforsens klagan
Med vemod och klagan jag kväder en sång
för nu är jag besegrad av kulturens gång.
Blott brusa och dåna var mitt ideal
så det gav eko kring berg och kring dal

Visst kännes det smärtsamt att mista den kraft,
som från urminnes tider jag alltid har haft.
Nu jag kryper till korset och gör mitt honnör
medan dånet det tystnar och dör.

Minns ni sagan om Nämforsen från forndomens dar?
ren i glömskan den fallit nu har.
När som trollen med staven mot klippväggar slog
då vår Herre både vredgas och log.

Uti sagan är sagt jag skall tystna en gång
och bli slut på mitt dån och min brusande sång.
Men sekler skall komma och sekler skall gå
över kultur skall naturen rå.

Nu är jag bunden och dömd likt en fånge i bur,
men jag vet jag har hjälp utav Herrans natur.
För de bojor skall brista, som människor smitt
och jag skall bryta en fåra på nytt.

Sen skall jag brusa och välla mig fram likt en hin
ej bli hejdad av människor, väder och vind.
Och mitt skum skall jag kasta så högt jag förmår
och brusa se’n i mångtusende år.

Och till sist bland de älvor i Nämforsens djup
skall jag famna och smeka, som jag gjort förut.
För den orätt jag lidit, skall jag hämnas en gång
sen sjunga evigt min brusande sång.

H. W. Wallin, Lidgatu Näsåker 1947

Dikten är skriven av Henrik ”Valle” Valentin 
Wallin 1880-1956 Lidgatu, Näsåker, som var 
en mycket duktig visdiktare och Nämforsens 
klagan är en av de visor han skrev.
Han skrev den efter att utbyggnaden av 
kraftverket var klart, 1947. Då det var många, 
många som sörjde över att forsen försvann.

Nämforsen målad av Pelle Molin.

Bilder och fakta är lånad från Anita Berglunds blogg: 
smulansblog.blogspot.com

...lämplig att införa nu när ”turistvattnet”  
tystnade den 16 augusti.

Ni kanske minns repotaget om den stora satsnigen 
på elljusspåret ifrån Byabladets julnummer 2017?  
Att ÅSKs skidsektion, lagt ner enormt många 
timmar med eget arbete både på finanseringsansök-
ningar till röjning av sly och på spåret själva spåret. 
Nu äntligen närmar sig det omfattande arbetet slutspur-
ten, lagom till årets skidsäsong.

Först lades en markduk, därefter en och en halv deci-
meter krossgrus som skulle toppas med ett finare grus. 
I skrivandes stund är det precis det som görs, att plana 
ut det sista topplagret med fint grus som kommer bli 
både hårt och slitstarkt. Det kommer underlätta sladd-
ningsarbetet med skidspåren under vintern. Underlaget 
är perfekt för promenader både med barnvagn eller 
rullator. Det är en lättillgänglig plats för utflykter både 
för skolans verksamhet och för privatpersoner, samt en 
kanonfin möjlighet för en löprunda med lagom terräng 
för de flesta. 

Det är en motionsslinga för kroppen och knoppen 
så självklart är alla andra fordon som bilar eller 
fyrhjulingar helt förbjudna. Och visst tänker ALLA 
som vill använda spåret på att plocka upp efter sig 
själv? Viktigt att vare sig fikarester eller hundbajs 
blir kvar i eller runt spåret!
75 nya energisnåla lampor gör det möjligt att nyttja 
spåret även på kvällarna. 

Det är som sagt Ådalslidens sportklubbs skidsektion 
som gjort denna satsning som gynnar hela vår by. Så om 
du inte redan är medlem i ÅSK passa då på att bli det nu.

Marie Lundin

Välkommen att bli medlem i ÅSK
300 kr / familj, 100 kr / enskild. 
Bankgiro: 5741-7511. Swish: 1223 390 61 53.
Glöm inte att skriva ditt fullständiga namn vid inbetalningen. 

Skidsäsongen 
kan börja
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Välkommen till Kraftkällar’n!
Öppet alla dagar, 05.00–23.00

Lös träningskort och köp tagg i kassan på badhuset! Från det år du fyller 10 år får du träna 
med en utsedd vuxen, båda ska ha köpt gymkort och medlemskap i ÅSK. Från det år du fyller 

15 får du träna på gymet utan vuxen. Duschmöjligheter finns i badhuset. 
Frågor – kontakta Kristoffer Kårén 072-513 07 62 eller Badhuset 0622-68 30 20.

Vi har köpt in 
Battle Ropes!  Vår nya benmaskin!

1 dag: 50:- 3 mån: 550:-
1 mån: 200:- 12 mån: 2.200:-

Halva priset för ungdomar 10-19 år 
samt pensionär och sjukpensionär.
Självklart ska du vara medlem 
i ÅSK, medlemsavgiften kan också 
betalas på badhuset.

Gilla oss på Facebook
”Kraftkällar’n i Näsåker”

Räddningstjänstens uppdrag är att rädda liv, egen-
dom och miljö. 
Det kommer alltid att gälla. Det som förändras är meto-
derna för hur arbetet ska lyckas på bästa sätt och hur 
vi arbetar så säkert som möjligt. Det senaste tillskottet 
för att kunna arbeta säkert är ett komplettment till vår 
fallskyddsutrustning. Numera kan vi med hjälp av en 
lina fastsatt i en liten tyngd kasta över tyngden så att 
linan följer med. Därefter sätter vi fast ett rep och drar 
det över taket för att sedan säkra repet på båda sidor av 
byggnaden. Sedan kan vi säkra oss i repet och utföra 
arbeten uppe på tak. Som nybörjare började vi med en 
vanlig villa, sedan använde vi en byggnad inne på fest-
platsen. Avancerade vidare med hembygdsgården för 
att sedan avsluta med att kasta över kyrkan. Då många 
av våra räddningstjänstuppdrag utförs i Näsåker försö-
ker vi så ofta som möjligt genomföra våra övningar här. 
Det ger oss en god lokal kännedom som vi har nytta av 
i vårt arbete.

Annelie Olsson,
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Foto: Annelie Olsson

Övning med ny 
fallskyddsutrustning

Bosse Johansson kunde med lätthet kasta tyngden över kyrkans tak.
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thermia.se/inverter

Du vet redan att du kan spara mycket pengar på att installera  
en bergvärmepump. Utmaningen är att göra affären så bra 
som möjligt, genom att välja rätt märke och rätt modell. Vi 
är säkra på att nya Thermia Diplomat Inverter kommer till- 
godose dina behov. Kontakta oss så berättar vi allt du behöver  
veta om framtidens energisystem.

PIONJÄREN INOM  
VÄRMEPUMPAR

* Med styrning: Då värmepumpen är  
installerad i ett värmesystem som styrs  
via värmepumpens reglerdator.   
Utan styrning: Då värmepumpen ej är kopplad  
till ett värmesystem, samt utan att räkna med  
funktionen hos den inbyggda reglerdatorn. 

A+++

Med styrning*

A++

Utan styrning*
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På flera adresser i Näsåker utförs ett 
omfattande arbete med dagvattnet och de 
kommunala vatten- och avloppsledning-
arna. Här jobbar Anders Jonsson för fullt 
på Lärkvägen.

11 september hade Gästis i Näsåker medlemsmöte och smidde planer för hösten och 
vintern. En stor förändring är att de ska skapa en musikscen i samarbete med bland 
annat kulturföreningen Club Sebastian, det vill säga, göra en större lokal. Det pratades 
också om att ordna tårtbuffé en söndag i höst. För övrigt startar även pysselkvällen som 
kommer köra på onsdagar som vanligt nu i höst. För pyssel får du ta med eget material. 
Så håll utkik, det händer saker i Näsåkers gemensamma vardagsrum – Gästis!

Stort TACK till personalen som klippt häckarna vid övre kyrkogården i Näsåker. 
Så fint och välskött. Hälsningar Astrid Edler Eriksson
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NÄSÅKER
2 rum och kök 
Gökvägen 8 D
46 Kvm, 3 962 kr/mån
Ledig: Omgående

NÄSÅKER
3 rum och kök 
Storgatan 21
104 Kvm, 7 080 kr/mån
Ledig: Omgående

NÄSÅKER
2 rum och kök 
Lärkvägen 16 B
45 Kvm, 3 921 kr/mån
Ledig: Omgående

BO RÄTT - I HYRESRÄTT

Fler lediga lägenheter hittar du på vår hemsida.

Solatum Hus&Hem AB

Tel. 0620-68 28 60, 68 28 63  | www.solatum.se   

Tisdagen den 9 juli hade vi i Lions Näsåker besök 
av Svenska Motorvagnsklubben* från Alvesta. 
De var ute på en resa genom Sverige och de rullade in 
på Ådals-Lidens järnvägsstation klockan 10 med sina 
rälsbussar. De var 32 stycken medlemmar som besökte 
oss för att åka med Lionståget på Liabanan.

Det var väldigt roligt att möta dem på station. Sture 
Persson körde upp oss med Fäboexpressen men några 
valde att promenera uppför nipan. 

Sedan åkte vi några rundor med Lionståget och besöket 
avslutades med thai-lunch på Hembygdsgårdens serve-
ring. Det var mycket nöjda gäster som vi vinkade av 
klockan 13 – prick – helt enligt deras tidtabell.

Vi på Lions är glada att ett sånt sällskap med tågentusi-
aster hälsat på oss. En del tack vare att vi annonserar i 
broschyren Tågsommar som det var ett reportage om i 
sommarnumret av Byabladet.

Jan-Petter Olsson

*Svenska Motorvagnsklubbens (SMoK) verksamhet går ut på att 
bevara kultur- och teknikarvet i form av äldre svenska motorvagnar, 
samt främja intresset för rälsbussar och motorvagnar. 

Tågentusiaster 
på besök
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1-3 augusti firade Urkult 25 år med ännu 
en magsik folkfest. Stort tack till alla som 
medverkat, närvarat och bidragit med sin 
energi och resurser! Ni gör Urkult möjligt!

För prisförfrågan:

DIN GRUSLEVERANTÖR I VÄSTRA

För prisförfrågan:

sjalander@telia.com • 070-564 62 66

Välkommen 
till världen!

Vi hittade den här lilla varelsen den 
24 februari. Hon säger att hon heter Ester 
Viola Brita Karatj. Hon återfås tyvärr inte 
mot beskrivning för vi har börjat gilla 
henne alltför mycket. Hon verkar ha det 
bra här på Nyåkern i Forsås med oss. 
Hälsningar Daniel och Ida.

Den 1 september fick vi, Ludwig och 
Victoria vår dotter Frida och vi bor i Rå.

Den 3 september kom vår efterlängtade 
dotter till oss. Mina stolta föräldrar är 
Helen och Tony. Mina syskon heter 
William och Tindra.

Joline och Felicia Mohlén fick den 
5 september en liten lillebror. Vi bor i Näs-
åker med pappa Linus och mamma Fanny.

Håll rätt 
på nyckeln
Från och med nu bokar 
och hämtar man nyckeln 
till bagarstugan på macken 
i Näsåker. Hyran betalas 
kontant eller med swish 
100 kr per dag. 
Naturligtvis är du medlem 
i Hembygdsföreningen. 

Mia Andersson,
Ådals-lidens hembygdsförening Åsa Sjödén i bagartagen.
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Näsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor

Badhuset: 0622-68 30 20, 073-275 18 43
Medborgarkontoret/biblioteket: 0622-68 30 00 • Storgatan 4, Näsåker

Vi är ett antal personer som jobbar för att Näsåker 
ska vara en kulturellt intressant plats att bo på eller 
att besöka. Därför finns det också mycket kulturliv 
på byn. Några av dem som står bakom och arrang-
erar är föreningen Urkults Kulturflödet som skapar 
cirka åtta till tio arrangemang om året förutom 
Urkultfestivalen och kulturföreningen Club Sebas-
tian som upprättar runt 12-14 arrangemang.
Vad vore livet utan kultur?! Vi hoppas ni uppskattar 
vårt arbete och kommer på våra konserter.

Lars Brasse Kantén

Kulturlivet 
blomstrar på byn

Så här ser vårt höstprogram ut i Näsåker

19/10 gästar Kristina Issa och Hannah Tolf Urkult för 
en konsert på Markusgården

25/10 kommer Stahlhammer Klezmer Trio att besöka 
Hotell Nämforsen. Club Sebastian arrangerar

23/11 kommer Fränder att spela på Hotell Nämforsen 
i Urkults regi. Urkult har även den helgen utvärde-
ring och årsmöte.

5/12 presenterar Club Sebastian Windows i Essy’s 
skyltfönster.

14/12 bjuder Urkults Kulturflödet in till en julkonsert 
i Ådalslidens kyrka med Ulrika Bodén och Ahlberg, 
Ek & Roswall

Badhuset
Medborgarkontoret
/Biblioteket

Sista insläpp 
1 timme före 
stängning.

Lunchstängt 
kl 12-13, 
mån-fred

Måndag fr o m 7/10 18-20 10-16

Tisdag 15-21 10-20

Onsdag 13-16 10-16

Torsdag 06-08:30 10-16

Fredag 16-21 10-16

Lördag fr o m 5/10 14-17 Stängt

Medborgarkontoret/Biblioteket stänger kl 13, 1/11

Badhuset stänger kl 19 fredag 1/11 och är helt stängt lördag 2/11

...och det blommar 
på Storgatan
Ängsblommor på Storgatan till glädje för både 
människor och humlor och bin. Vem har gjort det 
så fint undrar man? Jo det visar sig vara Margareta 
Alton som i våras sådde en fröpåse med sommar-
blommor där det var uppgrävt utanför staketet på 
Kissebo. Tack!

Elisabet Humlesjö
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Behöver du också trycksaker?

alinea.se

Bruksvägen 18, Sollefteå • 0620-156 30

Vi hjälper dig gärna 
med exempelvis:
✓ Foldrar
✓ Tidningar
✓ Produktblad
✓ Affischer
✓ Kontorstrycksaker

Vi tackar Byalaget för fortsatt förtroende!

Dags för vinterdäck!
Vintern är snart här – kolla om du behöver nya
 – vi har de flesta fabrikat till superlåga priser!

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • Mobil 070 640 54 02

Lia Bil- & Däckservice

•  Återförsäljare för OK Q8-sortiment av oljor 
 till lägsta pris
•  Vi har Aspen bensin till din motorsåg
•  Nu även återförsäljare för Olssons i Ellös, 
 reservdelar och filter till traktorer – snabba leveranser!
•  Däckhotell 400:-/säsong – då ingår skiftning, 
 avspolning och förvaring!

Linedance Måndagar kl 18. Start 16/9
Gympasalen i Näsåker.

Vattengympa Onsdagar kl. 18:30. Start 11/9 
Badhuset i Näsåker. Anmälan till Eva, 070 217 54 87. 

Bad & bastu Torsdagar 18–20. Start 26/9
För tjejer 15–100 år. Badhuset i Näsåker.

Dags för gympa!

Avgift från 16 år: 150 kr/termin för 1 pass. 
200 kr om du deltar i flera pass. Enstaka pass 20 kr/gång. 

Så klart ska du vara medlem i ÅSK!Vem/vilka äger hotellet nu?
Hotellet ägs sedan december 2016 av 
Michel Orto, Magnus Lidström och 
Jörgen Hellström. 

Vad har ni för öppettider?
Vi har öppet måndag-fredag kl 11–20, 
även lördagar de helger som vi har 
arrangemang på hotellet. 

Hur ser ni på framtiden för 
Näsåkers vackra hotell?
Som de flesta säkert sett så har vi 
hotellet ute till försäljning. Vi har haft 
flera spekulanter på plats som tittat. 
Hotellet är en fantastisk möjlighet 
för rätt person/familj! Kommer det 
en köpare, med en bra plan för att 
driva hotellet och på så sätt kan lyfta 
Näsåker som by, så kommer vi även 
erbjuda hjälp med finansieringen om 
det behövs. 

Vad skulle ni önska er av befolk-
ningen i Näsåker för att få snurr 
på verksamheten?
Näsåkers befolkning är underbar och 
utan den så hade vi fått slå igen för 
länge sedan. Men det är ändå så att 
vi kan tyvärr inte konkurrera med bil-
ligare mat och öl än en ideell förening 
eftersom vi måste följa de lagar och 
regler som finns. Vill man att hotellet 
skall finnas kvar så kanske man skall 
fundera en extra gång innan man väljer 
det kortsiktiga och billigare alternativet 
när man skall arrangera något. 

Vem kontaktar man om en vill 
arrangera något eller boka bord?
Du ringer 0622-100 38 eller mejlar 
hotellet på hotell@namforsen.se, så 
ska vi försöka hjälpa dig efter bästa 
förmåga.

Fem snabba frågor från Marie Lundin 
till Magnus Lidström, Hotell Nämforsen
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Farbror Tages gubbröra

Skär matjessillen i små bitar. 
Finhacka äggen och purjo-
löken. Blanda allt i en bunke. 
Tillsätt gräddfilen, majonnäsen 
och chilisåsen och rör till en 
jämn smet och allt blandats. 
Serveras på en bit spisbröd, 
om farbror Tage valt så hade 
det blivit på en bit 
Falu Råg-rut.

Den här enkla och goda gubbröran brukade alltid farbror 
Tage Franzén göra när vi hade middagar och festligheter 
tillsammans. Jag har många roliga minnen i samband med 
hans gubbröror.
Vi önskar er alla en trevlig höst!
JP och provsmakaren samt matfotografen Phan

1 burk matjessill, 210 g
3 hårdkokta ägg
1 liten purjolök
3 dl gräddfil 
2 msk majonnäs 
1/2 msk chilisås 

Vill ditt företag synas på
Näsåkers nya

välkomstskylt?
KONTAKTA OSS PÅ SJALANDER@TELIA.COM

Vi har 8 st lediga reklamplatser  á 2400*950mm

Startkostnad 4000kr + moms

Sedan 2200kr + moms/år för underhåll och hyra
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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!

Telefon/fax: 101 78
Verkstad, Åsmon: 301 13

Mobil: 0731 82 19 45, 070 685 57 59
Näsåker

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen 
till höstens 

gudstjänster och 
evenemang
i våra kyrkor

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

Friskvård i Näsåker

Massage, healing
energimassage

ortobionomi 
öronakupressur

inspiration, samtal

Försäljning: 
Linnex, presentkort, tavlor

Välkommen att boka tid!
070-21 24 225

Nina Pudja

för hår & själ

Jag stormtrivs i det lilla huset 
på Lärkvägen 2B. Känns mer 
och mer som mitt. Längtar 
tills jag är klar med undervå-
ningen och får bjuda in till olika 
tema-kvällar. Men först ska jag 
påbörja en mästarutbildning 
på distans – studerar samtidigt 
som jag jobbar. Känns så spän-
nande och roligt. 
Välkomna till mig 
under hösten, Marie
Hos mig hittar du fina presenter, 
hjälper dig gärna att välja...

Äntligen har jag fått 
hem kvinnoringen!

www.salongenshemsida.se • Lärkvägen 2B, Näsåker • 0622-102 02
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Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Skicka lösningen senast den 27/10 till Birgit Lidström, Porfyrvägen 32A, 269 41 Östra Karup. Första rätt dragna 
lösningen vinner en Trisslott. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. Lycka till!
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ROMAN

GEDI-
GEN

TYSKT
FLÖDE

DECK-
ARGIFT

FACK
FÖRR

SVART
PASTA

VATTEN
I ÅBO

BARY-
TON-

SÅNG-
ARE

I SURTE
1950

EN RE-
LIGIÖS
SED-

VÄNJA

UPP-
FOSTRA

ÄR LIM-
BURGER

FÖRE
NÅD

ÄR LE-
DADE

HEJ I
FINLAND BÖR SA-

TIREN
HA ENKÄR-

VÄNLIG
GJUT-
ÄMNE

GENE-
RAS

OCH AN-
TASTAS

KNASEN
OCH

KRON-
BLOM

NORMA,
HON I

STREJK-
FILMEN

FÖR-
KNIPPAS

MED
GÅS

Byakrysset 3 • 2019

STEKER ÖVER ELD
HAR DET
PUTSA-

DE

GRE-
KISKA
VINET

OREGON
VIDE-
VÄXT-

VIRKET

BETES-
MARK

TOALETT

BETES-
MARK

SINADE

TEKNIS
I STOCK-

HOLM
SER INTE

HJÄLP-
ER I 12
STEG

SKRIN

MUSIK
FÖRE

REGGAE
BEKANT

WREST-
LING-
HULK
SLÅ
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P
HAR DET

SOM
SLÄPPT
EFTER

FILT-
RERA
OCH

RENA D NÅGRA FÅ SLÄKTEN NYCKELPIGOR
ÄR VÄXT- ELLER SVAMPÄTARE.

MEN DE FLESTA LIVNÄR SIG PÅ ...

B A S S E
ÄR DEN
SOM ÄR

LIVS-
KRAFTIG

ÄR EN
ATLET S

BLEV
”CHAMP”

HELA
3 GGR BKAN GÅ

TILL ROM
ORD-
NING
OCH

HYFS P L I V I T A L
BOS
DET

MYCKET
FINT I P A L Ä HÅLLA

FÖRE-
DRAG T A L A

VÄXER
LÄNGE E K A R

REGN-
FATTIG A R I DBRUKAR

FEBRIG
EN FUL

FISK

Y R A
HAR
FINA

ÄTTER
FINA U L K

RISHÖG
SOM

BRÄNNS
UPP L

BERNT,
VISSÅN-
GAREN S T A F

RAFFI-
NERAS,
DESTIL-
LERAS I K Ö

NÅGOT
VI LAGT

OSS TILL
MED K N Ä R E N A S
V A N O R N Y S S
RUNT

EN RINK S A R G NYCKELPIGORNAS KLARA FÄRGER KAN SES SOM EN VAR-
NINGSSIGNAL. DE KAN NÄMLIGEN AVSÖNDRA GIFT. DEN SJU-

PRICKIGA OCH DEN TVÅPRICKIGA NYCKELPIGAN KALLAS ... O R N EKONST-
SKOLA

I S M
IRRITE-
RADE
ELLER
FULLA R LIGGER

ALLTID
LÅGT

SÅ SA
NERO
JAG E A

FORMEL
1-FÖRA-

REN
AYRTON

GJORDE
KANSKE

MED-
LAREN E N S

TRÅNG-
SYNT
OCH

PARTISK E N S I D I G G R Ä S S A N K
A N K A O N U M R E R A D

RINNER
GENOM
RYSS-
LAND Ö

PER-
FEKTA I D E A L A Å L A R N A

VIND-
GUDEN

MED
HARPA E O LTILL

SOPPAN

S K E D
INGET
ALLS N O L L I N N E K DKURV

LINJAL

SJÖ I
JÄMT-
LAND O

VIKTIGT
KÄRL A O R T A

INTRES-
SERAD H Å G A D S A LPUH-

KOMPIS
NAKEN-
SKISS

Å N N
SPION-

ORGANI-
SATION

I USA C I A
SAKNAR

EKAN K Ö L E T C
FÖRE
ELIOT

I KORS-
ORDEN ÖTREVLIG

GUDDOM

SKREV
KYRKO-
MUSIK B A C H

FISKAS
DET MED G A R N

BLIVIT
BRÄMAD K A N T A T SRÖHMS

NASSAR
SOM EN

KEJSARE
BILDAR
TÄCKE I S

POLY-
NESIER S A M O A N E R MEDITA-

TIONS-
FORM T M

STAD I
BELGIEN SSOPPA

FÖRR
FINNS I
GRUPP

OKEY
KORT

Ö L S U P A
BÄR-

STÅNG,
FÖR-

TRYCK O K A V O G
POPU-

LÄR
MUSIK-
FORM P O P

UPPLAG
ELLER

NEDER-
LAG D E P Å P R I C K E N L I K A

BÄRS
VAROR
HEM I ?

&

MENIG

SMÅ-
GNOLA-

DE

LED

BRETT
AVSLAG

MÄRKTA

MANS-
GRIS

I JÅNS

NÅGOT
MÅNGA

FÖR-
SÖKER
GÖRA

MATTA
AV

PICKUP

MÄRKT
FÖR

LIVET

FATTIGA SVAVEL

VATTEN-
SJUK

KANTEN

FÖRESTÄLLER
OFTA MARIA

EN TV-ANNA INTE
UT-

MÄRKT
PONERA

DE ÄR
HOTADE
FISKAR
I HOAR

RYGG-
SIMMA

TRENDIG

TIGER-
RÄKA

PARTI

KAN
RYMMA
MÅNGA
3 LIKA

HJELM,
SKÅDE-

SPELARE

VAR
MOSES

BROR

INTE
VÄNLIGT
SINNAD

KOL

EHRENBERG-BLAD

Lösning på Byakrysset 2 • 2019

Vinnare är Kristina Norlén, Sollefteå som vinner en 
Trisslott. Grattis!

18 insända lösningar. 

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får
Byabladet. Övriga i Sverige
kan prenumerera. För endast 
200 kr/år får du fyra full-
matade nummer direkt hem 
i din brevlåda oavsett var du 
bor i Sverige.

Byabladet kommer ut med ett vår-, sommar- 
höst- och vinternummer.

Sätt in pengarna på BG 5015-6207 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.

BYALAGET

N
Ä

SÅ K E R S  S A M V E R K AN

Byabladet

Nr 2 2019 • Årgång 20

Manusinlämning för höstnumret senast 8 september

Nu startar EU-stödda projektet Resele-Näsåker Naturturism

Glada Byarutan

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

Bosse hade åkt till Norrland för att 
fiska. Han fann en härlig fjällfiske-
sjö och sökte upp markägaren för 
att fråga om lov. Det var en gammal 
man som satt i sitt lilla kök och 
gungade i en gungstol.
– Visst, sa han, om du bara gör mig 

en liten tjänst först. Uppe i skogen står en hembrännings-
apparat. Du kan väl kila dit och hämta en hink brännvin 
åt mig?
Bosse hittade apparaten och vred på kranen. Då började 
plötsligt gevärskulor vissla kring öronen på honom. Han 
flydde för livet tillbaka till den gamle mannen.
– Det var någon som sköt på mig, skrek Bosse.
– Äsch, det vara nog bara gubben Karlsson, skrockade 
den gamle.
– Vad är det för galning?
– Min granne. Det är hans apparat!

En dag var Kalle ute och körde bil med en elektriker, 
men de fick sladd och slog en volt. Orsaken var att de 
hade bråttom till sin bekantskaps-krets och gjorde en 
farlig ohm-körning. Effekten blev att bilen transformera-
des och jordades. Utan säkringsbälten på hade de efteråt 
inte ens kunnat minnas vart de hade watt.

– Hovmästarn, jag känner mig så trött efter middagen. 
Kan du ge mig något så jag piggnar till?
– Javisst, ett ögonblick så kommer jag med notan…

...för den fina hatten jag 
fick i maj vid vårens 
avslutning av 
Handarbetscafét. 
Vi besökte då ”Urmakare” 
Hans och hans fru som 
driver Garnkontoret 
i Björkåbruk. 
Väl värt ett besök!
Vi startar nu i höst den 
17 september och fortsätter 
med den 15 oktober och 
19 november på Ingelas 
Café kl 18.
Varmt välkomna!

Astrid Olsson
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ODR Samhällsinformation

        
Hos oss hittar du marknadens enda Svanen-
märkta värmepumpar. EU-certifierad utbildning 
inom värmepumpsinstallationer.

Sture: 070 649 39 81 • Illern: 070 284 91 11

Öppet alla dagar till minst 21.00, ofta längre. Viss flex. Ring gärna och kolla.
Tel. 0622-101 70 • www.sturesror.com

Vi säljer fiskekort! 
Stort utbud av 
fisketillbehör
 

Vi har hyllorna fulla med bra att ha grejor 
för hus, hem och bil!

Närproducerade rökta delikatesser från Gradins Rökeri, 
som lax, sik, öring, skinka, karré, korvar med mera!

Extrapris på lördagsgodis
(ord pris 8.90 hg)

6.90 /hg

Kaffe, te, choklad, caffe latte, espresso, 
cappuccino, wiener melange

10:- /koppen

Delicatoboll (originalet) mazariner, 
wienerbröd, bullar

10:- /st

Livsmedel, mer KRAV och veg
Biltillbehör, kem och olja
även 20–25 liters dunkar
Tvätthall och verkstad 
för uthyrning per timme
Kioskvaror, glass, korv och fika
Presenter och presentkort
Gasol från Primagaz
Batteribyten klockor


