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Evenemangskalender 
på gång
När man planerar ett år brukar det kännas som att 
man ska hinna med det mesta och det är lätt att ta 
på sig många ambitiösa projekt. När året nu börjar 
gå mot sitt slut hinner verkligheten till slut ikapp en.
Förhoppningsvis kan man i backspegeln ändå upptäcka 
ett och annat som hunnit bli gjort. Bland annat ett roligt 
Byalagsprojekt som är på gång – Byalagets hemsida!

Mest efterfrågat är möjligheten att ha en kalender 
med olika evenemang som sker i Näsåker med omnejd 
och som inte finns på Näsåkers Facebook-sida. 

Tanken är att den som arrangerar ett evenemang ska 
kunna lägga till det i kalendern genom att få användar-
rättigheter till sidan. Förutom det finns också möjlig-
het att beskriva en förening man är med i, ett smult-
ronställe, eller någonting annat Näsåkersrelaterat. Det 
är Byalagets hemsida, men kan förhoppningsvis också 
bli en sida med relevant och lättillgänglig information 
om orten.

Målet är att sidan ska vara lättanvänd, men vi kom-
mer att bjuda in till en workshop om hemsidan för den 
som är berörd. Byalagets arbete bygger på det som sker 
i de olika arbetsgrupperna och du som vill vara med 
och informera om bygden eller om engagemanget som 
sker i Byalaget är varmt välkommen att bidra till arbetet
med hemsidan. 

I övrigt vill jag passa på önska alla läsare en God Jul 
och en god fortsättning. 

Jonathan Lange
Ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan •  Från Byalaget Näsåkers Samverkan

Byalaget Byalaget Näsåkers Samverkan, Hålafors 228, 880 30 Näsåker. BG 5015-6207 

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
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Jimmy Hofsö, 070-52 729 14
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Risto Kinisjärvi, 070-206 37 55

Daniel Rutschman, 076-112 88 26 
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Vill du delta i Byalagsarbetet? 
Byalaget vill gärna ha in nya styrelseledamöter, och helst 
unga människor. Byalaget har oftast fyra till sex styrelse-
möten per år. I Byalaget finns olika grupper med eget ansvar, 
som Byadraget, Byabladet och Niporna. 

Är du lite nyfiken eller rent av sugen på att delta i Byalagets 
arbete, eller om du har ett förslag på någon som du tycker 
skulle passa, hör av dig till valberedningen via Christer Borg, 
christer.borg@alvraddarna.se, 070-684 74 31.

Hemsidan hittar du på www.nasaker.org
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Alla åldrar deltog i Anna Flodin Papas 
workshop Bäckenbottenträning.

Alla vet att rörelse (det vill säga 
av sin egen kropp) har positiv 
betydelse för både hälsa (medan 
du lever) och livslängd. I linje 
med det tyckte Helen Jonsson på 
Badhuset i Näsåker att det under 
höstlovsveckan för barnen i sko-
lorna i höst skulle vara bra att 
dra igång en rörelsevecka. 

Det vill säga en vecka där åtmins-
tone eleverna en ledig vecka och 
även många föräldrar och andra 
som är lediga samma vecka skulle 
kunna ägna sig åt lite aktiviteter 
som bygger hälsa.

Arrangemanget sköttes av motions-
sektionen i ÅSK, där Lottie Själan-
der är kassör. Jag frågar om det var 
lyckat och Lottie menar att det var 
en givande vecka och bland många 
andra aktiviteter fanns Linedance 
i skolans gympasal, löpning och 
gång i elljusspåret vid skidbacken, 
och köraktiviteter samt märkestag-
ning och Poolparty i badhuset att 
välja på. 

ÅSK och personalen på badhuset i 
Näsåker har utvärderat veckan och 

funnit att den varit mycket upp-
skattad av deltagare i alla åldrar 
och att flera av de som deltog har 
sagt att man skulle vilja ha liknande 
aktiviteter åtminstone två gånger 
per år. 

För en del deltagare innebar veckan 
att man prövade helt nya aktivite-
ter och för andra att man fick en 
nytändning i aktiviteter man sysslat 
med tidigare. Poolpartyt i badhuset 
blev den mest välbesökta aktivi-
teten, tillsammans med ordinarie 
aktiviteter i ÅSK. Några av delta-
garna menade att det kändes som 
förr i tiden när det fanns många 
aktiviteter för barnen på loven. 

Gruppträning, där man alltså jobbar 
med sig själv tillsammans i en 
grupp med andra tillhör de en av de 
mest efterfrågade aktiviteterna hos 
Näsåkersborna, och ÅSK lovar att 
rörelseveckan kommer att anordnas 
igen. Ett lyckat initiativ med andra 
ord som uppskattades av många i 
Näsåker.   

Christer Borg
Foto: Elisabet Humlesjö, Eva Edberg 

och Sara Eriksson

Rörelsevecka – bara i Näsåker

Helen Nymoen med lilla Celine två månader 
och Anna Papas Flodin.

Stärkta pensionärer! Mats och Solveig 
Holmström och Elisabet Humlesjö på pen-
sionärsgym under ledning av Sara Eriksson.

Det svängd bra i Kraftkällarn’s lokaler.
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Fredagen den 13 september firade 
föreningen sina första 70 år.
Dagen började med att ordförande 
Bo Strandlund hälsade alla väl-
komna till vår fest med god mat och 
underhållning. Därefter drog Klas 
Norberg igång på känt manér med 
sång till eget komp på gitarr och 
roligt mellansnack. Han har en röst 
som klarar sig galant utan förstär-
kare. Han inledde med en Elvisklas-
siker men med Nicke Sjödins text, 
så bjöds vi på visor och opera i en 
salig blandning.

Därefter blev det smörgåstårta, som 
Inga-Lena Vestin och Elsa Edin 
bakat. Ordförande gav en kort his-
torik över föreningens verksamhet 
från de gångna 70 åren, 1949 – 
2019. Föreningen bildades den 28 
mars 1949, på initiativ av Johan Fri-
tiof Norén som även blev förening-
ens första ordförande. Föreningens 
namn blev Ådals-Lidens folkpensi-
onärsförening. Dagens namn PRO 
Ådals-Liden – Resele gäller från 
hösten 2016 efter en sammanslag-
ning av de två föreningarna. Vår 
meste medlem är Karl-Hugo Fors-
berg som blev medlem 1949 och 
var det fram till 2005 när han avled 
i en ålder av 88 år. Forsberg var 
alltså medlem i 56 år. Från 2013 hyr 
föreningen ÅSK:s kansli där vi har 
våra aktiviteter, tidigare hyrde vi på 
Församlingshemmet eller Markus-
gården.

Aktiviteter genom åren har varit 
många, tipspromenader, resor, 
boule, smyckning av midsommar-
stången vid Lissgården, surström-
mingsfest och Luciafirande. Sedan 
några år gör vi en dagsutflykt till 
Omsjö camping med tipspromenad 
och hamburgare. Senaste aktivite-
ten som är återkommande är bow-
ling i Junsele bowlinghall som vi 
började med hösten 2014. 

Vidare utdelades blomsterkvastar 
och förtjänsttecken för fullgjorda 
förtroendeuppdrag. Nål till Jan 
Bertil Johansson för hans ordföran-
deskap under många år, brosch till 
Inga-Lena Vestin för sin roll som 
studieorganisatör med mera och 
brosch också till Carina Näsström 
för hennes insats som revisor, med-
lemsvärvare, valberedare och lott-
försäljare av rang. Föreningen fick 
motta uppvaktning i form av gåvor 
till PRO Ångermanlands jubileums-
fond av de inbjudna föreningarna i 
Sollefteå samorganisation.

Som final blev det kaffe med tårta 
som hade bakats av Elsa Edin och 
Gudrun Svensson, därefter tackade 
ordföranden alla som tagit sig tid 
att komma till Näsåker och fira vår 
stora dag med oss. Stort tack till alla 
de som servade oss denna dag.

Den 16 oktober hölls höstens första 
möte, ordföranden som hälsade alla 
välkomna. Till vår glädje noterades 
att två nya medlemmar infunnit sig, 

nämligen Maj-Britt och Karl Göran 
Albertsson. På uppmaning hade 
många med sig en gåva till vårt lot-
teri, det var allt från stickade strum-
por, kaffe, böcker, knivar till torkade 
trattkantareller. Vi hade besök av 
Stina Näslund från ABF, som infor-
merade oss om deras stora utbud av 
studiecirklar. Om någon känner för 
en cirkel, så kontakta Inga-Lena 
Vestin för vidare information. Efter 
Stinas genomgång vidtog dragning 
i lotteriet där vinnaren fick välja 
från det digra prisbordet efter att ha 
dragit nästa nummer. När vinsterna 
var fördelade kom den efterlängtade 
kaffestunden med den i vanlig ord-
ning väldigt goda smörgåsen som 
tillretts av flinka fingrar i köket.

Därefter upptogs mötesagendan 
igen. Informerades om att Senior-
shopen kommer på besök den 15 
januari 2020 klockan 13. Detta i sam-
arbete med Handarbetscaféet och 
kommer att ske i församlingshem-
met. Vävstugan meddelade att årets 
lotteri har 200 lotter á 10 kronor och 
dragningen kommer att äga rum vid 
julbordet den 13 december. Vi pra-
tade även lite om problemet med för-
sämrad vård som vi ser runt oss och 
de problem det medför för oss lite 
mindre unga. Därefter tackade ord-
förande för visat intresse och avslu-
tade mötet. Tack för denna gång, vi 
ses på Lucia den 13 december. 

Jan-Bertil Johansson

PRO
Ådals-Liden - Resele
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Vid slutet av september i år 
befann mig ännu en gång några 
dygn inne i markerna i Resele 
och Ådals-Liden. Efter de två 
stillsamma dygnen under himlen 
i det området åkte jag sedan till 
den väldiga kanjonbildningen 
Stockholmsgatan i Anundsjö vid 
gränsen till Lappland. 
Jag stod vid Uvtjärn, vid mynningen 
av kanjonen, när dropparna från häl-
larna därinne sakta, så sakta, sååå 
sakta föll ned och förenades med 
tjärnen. Det lät som ett klockspel. 
Eller som en komposition av Arvo 
Pärt, Spiegel im spiegel. Eller som 
Philip Glass, Metamorphosis II. 
Åtminstone lät det så i mina öron. 
I mitt huvud. Vid det tillfället kom 
ännu en gång Lavskrikan förbi. En 
av mina absoluta favoriter bland 
fåglarna. Den är så tyst i sin flykt. 
Och duktig på att ”prata”, den saken 
är säker. I gammal samisk tradition 
heter den ”Fågeln med de hundrade 
rösterna”. Vi har berättelser från 
skogshuggare vilka förr i tiden såg 
den som en vän, när ensamheten 
smög sig på i vinterskogen. Lavskri-
kan gör mig så glad. Och glad är det 
bra att vara.

Sedan tog jag mig till Kläppsjö i 
Junsele där Arne och Sandra bor. 
Tillsammans med Arne skulle jag 
till ett område med muntliga tra-
ditioner. Vi skulle till ”Dödmans-
näset” i Väster-Rocksjön. Ur sjön 
rinner Tärnickån. Den rinner när-
mast västerut. Den rinner mot kväl-
len. Mittemot Kullberg förenar den 
sig med Ångermanälven. 

Platsen vi besökte är en liten bit 
bortom vägs ände. Sjön var i det 
närmaste spegelblank när vi kom 
dit. Det är en plats där det för länge 
sedan ska ha hänt något mycket dra-
matiskt. Jag ska inte gå in på just det. 
Vad jag däremot ska gå in på är att 
jag inte hade någon mobilkontakt, 
något som då kändes mycket befri-
ande. Några samtal var missade. 
Varav ett visade sig vara från Georg 
Selling i Myre i Sidensjö socken. 

Från Tärnickån till Donau

Uvtjärn, vid mynningen av Stockholmsgatan.
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Vi språkades sedan vid dagen efter, 
en fredag. På måndagmorgon träf-
fades vi och tog oss till den lilla 
sjön Trehörningen på skogen i 
Myre. Det Georg ringde mig om 
visade sig vara en stockbåt i två 
delar vilka ligger i blötan vid sjö-
kanten. Jag gick igång. Direkt! 

Väl hemma igen, glad i hågen, 
ställde jag ihop en liten översiktlig 
rapport med foton av fyndet. Den 
sändes till bland annat till Sidensjö 
hembygdsförening och kulturmiljö 
på Västernorrlands länsstyrelse. 
Vid det andra besöket vid fyndet 
en kort tid därefter var även SVT/
Mittnytt med. Örnsköldsviks Alle-
handa skrev även en stor artikel. 
Inslaget från Mittnytt visades även 
på Landet runt.

Georgs mycket intressanta fynd kom 
därmed till kännedom i breda lager. 
Vid det tredje besöket på platsen var 
vi en mindre grupp och även då var 
SVT/Mittnytt med. Örnsköldsviks 
Allehanda rapporterade även denna 
gång. Vi var nu på platsen för att ta 
C-14 prov ur stockbåten. 

Från Västernorrlands museum kom 
Ola Georg och Madeleine Nilsson. 
Till vår stora glädje finansierades 
provet, och även ett C-14 prov ur 

en stockbåt vilken förvaras på hem-
bygdsgården i Sidensjö, av länssty-
relsen. Det blev klart med det när 
jag ringde dem efter det att de fått 
min rapport. Vi lär få svar på C-14 
proven under vintern. Sedan tidi-
gare vet vi att stockbåtar använts 
sedan åtminstone 9 000 år i Europa. 
Några av de äldsta fynden kommer 
från våtmarker utanför Rom och 
Paris. Det äldsta fyndet i Sverige 
är omkring 3 000 år. Det äldsta i 
Norrland är omkring 2 500 år. Den 
stockbåten är från Hälsingtuna i 
Hälsingland. Vi vet att stockbå-
tar användes ändå in i 1800-talet. 
Enstaka exempel finns även kända 
från 1900-talet. Hur gammalt kan 
då Georgs fynd vara? Det är all-
deles omöjligt att svara på. Ingen 
människa i världen kan genom att 
titta på den säga åldern. Ingen!
Jag har samtalat med Lasse Englund 
i Näsåker. Igen. Det är alltid intres-
sant att prata med den karl’n kring 
olika typer av fynd. Inte minst när 
det gäller fynd av organiskt mate-
rial. Vilket stockbåtar är gjorda av. 
Som det verkar är stockbåten i Tre-
hörningen tillverkad av en grov tall. 
På min fråga om något liknande 
fynd finns i Ådals-Liden vill Lasse 
minnas att Paul Lundin har skrivit, 
eller nämnt något, om ett stock-
båtsfynd längst upp i Ådals-Lidens 
socken. Uppe vid Degersjön. 

Den uppgiften ska det nu sökas efter. 
Är det någon/några av Byabladets 
läsare som känner till var uppgif-
ten från Lundin kan finnas? Hör då 
gärna av er!

Klart som korvspad väcktes, och 
det redan vid första besöket på 
fyndplatsen, tanken på att arrangera 
ett helgseminarium kring stockbå-
tar och maritim arkeologi. Så blir 
det. Sista helgen i juni nästa år. Det 
är redan klart med några ytterst 
kunniga forskare. Och fler blir det 
som tillkommer. Fasen, vad det är 
roligt att ställa samman sådana där 
seminarier! Mer information om 
detta kommer framöver i tiden.

Julen är nu inte långt borta. Innan 
den blir Ulla och jag, min bror 
Mikael och Marie-Louise, i en cen-
traleuropeisk metropol en tid. Vi 
kommer att bo invid Donau. Floden 
som har sin källa i Schwarzwald i 
södra Tyskland och mynnar i Svarta 
Havet. En flod så mäktig där den 
flyter igenom fyra huvudstäder på 
sin väg att förena sig med havet. En 
flod jag under många år längtat till. 

Vi kommer där vi blir att vandra runt 
på vältrampade gator. Vi kommer att 
tillbringa några kvällar på blues- och 
jazzklubbar. Vi kommer att strosa 
runt på julmarknader. Vi kommer 
som vanligt att besöka någon syna-
goga, kyrka, och någon basilika. Där 
kommer ljus att tändas. Många. De 
kommer att tändas för dem alla vilka 
inte längre finns tillsammans med 
mig och oss i Jordelivet. Men de är 
med mig ändå. Än var jag är. Här i 
världen. I den lilla. Och den stora...

Till alla er läsare av Byabladet 
önskas en riktigt God Jul & Ett Gott 
Nytt 2020!

Bernt Ove Viklund

Eva Harström från SVT och upptäckaren av stockbåten, Georg Selling. Stockbåtens två delar vid sjökanten. Efter provtagningen drogs 
delarna ut på isen där hål togs upp delarna trycktes ned och sjönk 
till botten av tjärnen. Där bevaras delarna bäst. Så länge.
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Kjell – en uppfinnare och överlevare med glasklart minne

Kjell Lidgren i Krånge som snart 
fyller 84, är en levande historie-
bok full av berättelser om sitt liv, 
sina uppfinningar och sin kärlek 
till skogen.
I Kjell Lidgrens kök möts man 
alltid av samma godmodiga leende 
och entusiastiska berättarglädje.

– Du kan aldrig gissa vad jag håller 
på med nu, säger han ofta.

Och så berättar han med lysande 
blick om sitt senaste nyförvärv 
eller någon ny uppfinning han har 
kommit på. Han tycker om ”å finne 
på”, har alltid gjort det. Och trots 
att livsutrymmet har krympt sedan 
benen inte bär som de gjorde förr, 
fortsätter han att klura ut nya upp-
finningar som ska underlätta var-
dagen. Det senaste tillskottet är en 
dubbelmagnet med cykophandtag 
som man kan plocka upp spik med.

– Den klarar att ta ända upp till 1,2 
kilo, berättar han.

Här i köket finns det mesta han 

behöver och är intresserad av, både 
postorderkataloger, rejäla lass med 
ved och många av hans viktigaste 
verktyg. Till verktygen har han kon-
struerat en särskild verktygsvagn på 
hjul som är full med allt från gummi-
packningar och motorsågskedjor 
till borrar och skiftnycklar.

På köksväggen finns skriftliga 
bevis på hans uppfinningsförmåga i 
form av en rad diplom som han fick 
under tiden han arbetade på Sam-
hall-Midland. Där hänger också 
en stor inramad affisch från Clas 
Ohlson. Förstås.
Intresset för verktyg började tidigt.
– När jag var liten trodde jag att 
jag skulle kunna bli rik på lotteri, 

jag var till Kägelvallen och köpte 
hur många lotter som helst på tom-
bolan, men allihop var nitlotter, då 
insåg jag att det inte fanns någon 
genväg till snabbförtjänta pengar 
utan gick hem och beställde verk-
tyg från Clas Ohlson istället.

Och sedan dess har det liksom 
fortsatt av bara farten. Verktyg har 
helt enkelt blivit något av Kjells 
passion. Och då framför allt skruv-
mejslar, han vet inte riktigt hur 
många han har, men kanske uppåt 
en 200-300 stycken tror han.

Men varför så många av 
samma sort?
– Nja, de skiljer sig nog åt en del. 
Det är inte många som är lika var-
andra.

Kjell är född och uppväxt på ett 
småbruk, bara ett stenkast från 
huset han bor i nu. Han började 
hugga i skogen tidigt. Redan som 
trettonåring följde han med pappan 
och högg kastved. Först med fog-

Kjell Lidgren är ett levande uppslagsverk när det gäller Krånges historia.
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Satsar pa antikt och kuriosa

När Lily Mariia Jöransdotter Bergdahl öppnar en 
egen butik i Centrumhuset uppfyller hon en av sina 
drömmar, en annan är att flytta till Näsåker perma-
nent med hela familjen.
I oktober blev det klart, då sålde Peter Salomonsson 
och Rigmor Nordin hela sitt butiksinnehav och mer 
därtill från Omsjö Prylmarknad till Lily Mariia Jörans-
dotter Bergdahl från Umeå.

– Jag älskar att gå på loppisar och har redan samlat på 
mig en massa som jag nu kan exponera och sälja här i 
butiken, säger hon.

Det nya namnet är Lilys Antik och Kuriosa, men maken 
Joakim Bergdahl är lika delaktig.

– Vi kompletterar varandra, Lily köper in och jag håller 
ordning och sköter skyltningen, säger han.

Paret som har tre barn bor i Umeå, men har köpt hus i 
Näsåker och försöker att tillbringa så mycket ledig tid 
de kan i Lia.

– På sikt är tanken att vi ska kunna flytta hit och bo här 
året runt, berättar Lily.
Hon vill att hennes egna barn ska få uppleva samma 
frihetskänsla som hon själv minns från sommarloven 
hon tillbringade i gammelmorfarns gård på Forsåsmon. 
Men än så länge är det pendling som gäller.

– Tills vidare kommer vi att hålla öppet under helgerna.
Sortimentet i butiken håller också så sakta på att för-
ändras i linje med affärsnamnet.

– Här kommer att finnas allt mellan himmel och jord, 
men framför allt lampor och äldre dockor av olika 
modeller, säger Lily.

Så länge de inte konkurrerar med öppettiderna på 
Ingelas Café kommer det också att stå fika framdukat 
till kunderna.

Text: Åsa Hedman
Foto: Privat

svans och bågsåg. När han fick råd 
köpte han en motorsåg. Den första 
vägde 16 kilo med svärd och full 
tank. Han och de andra i arbets-
laget låg borta i kojor på skogen 
under veckorna och högg åt bola-
get. Motorsågarna fick de hålla 
med själv. Allting fick de hålla 
med själva.

Det var förslitningar i ryggen som 
gjorde att han till slut inte kunde 
fortsätta i skogen eller ta något 
jobb på den ordinarie arbetsmark-
naden utan började arbeta som 
verktygssvarvare i 18 år på Sam-
hall-Midland.

Även om kroppen har tagit stryk 
och gjort honom ofärdig är det 
inget fel på minnet.

Kjell kommer inte bara ihåg märket 
på den första egna motorsågen, vad 
den kostade och hur mycket den 
vägde, utan varenda maskin och 

apparat han har inhandlat under 
årens lopp. 

Han är också en levande historie-
bok när det gäller trakten och de 
människor som bott i Krånge med 
omnejd. Han kan namnen på var-
enda en. För ett tag sedan försökte 
han komma ihåg registreringsnum-
ren på bilarna på byn. (Från tiden 
då det stod ett Y följt av fem siffror 
på registreringsskyltarna från Väs-
ternorrland). Kjell kom upp i ett 
hundratal innan det tog stopp.

Text & foto: Åsa Hedman

Jag skulle kunna skriva minst dub-
belt så mycket om Kjell Lidgren och 
hans liv, men mer än så här får inte 
plats i Byabladet. Och som tur är har 
Kjell börjat skriva ner allting han 
minns. Bland annat om somrarna i 
Salsjön. Och sin kärlek till skogen.

Kjells senast konstruerade verktygsvagn blev 
klar i mars i år. Den står i köket och inne-
håller det mesta han behöver i verktygsväg. 
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Det var inte så vanligt med radio 
på tidigt 30-tal. En lördag i mars 
1932 hade min pappa hört nyhe-
ten om Kreugers död. 
När vi på söndagsmorgonen gick 
den vanliga promenaden så talade 
pappa om nyheten för de vi mötte. 
En kommentar som jag minns 
var ”hur skall det då gå för fröken 
Lundin med alla Kreugeraktier?” 
Ja fröken Lundin bodde i en liten 
villa vid gamla Omsjövägen och jag 
tror villan var brunmålad. Vad som 
senare hände med henne vet jag ej.

Går jag nu vägen tillbaka till Ström-
näsgården så var det Näsströms 
stora gård med sonen Hans, som var 
min skolkamrat. I deras hus fanns 
posten med de glada systrarna Tall-
qvist. Den ena hette Ingeborg och 
jag tror att hon senare gifte sig med 
en montör Vestermark. Dessa två 
systrar kommer jag ihåg som glada 
flickor i midsommartåget. 

Så kom Hotell Gästis och mittemot 
hotellet Gustavssons, med yngsta 
dottern. Elva, som var elfte barnet.

På Gästis tog sommartid gästande 
konstnärer ofta in. Bland andra 
bodde och återkom Otte Sköld. Han 
var god vän med familjen Qvist 
och Sahlberg och med en framförd 
önskan från N.H. Qvist så kom han 
att gästa vårt hem ett antal gånger. 
Någon tavla från hans hand blev 
dock ej kvar i vårt hem. 

Ägarna av Gästis hette Bloms och 
jag kommer ihåg fru Blom med den 
förfärliga astmahostan. På somma-
ren sålde min mamma ägg till fru 
Blom, ett roligt besök för mig. En 

dotter eller syster Blom gifte sig 
med en Friesendahl i Moflo om jag 
minns rätt. Hon var så söt och glad. 
Kommer även ihåg länsmejerskan 
Anna Kron, när hon tog in på Gästis 
och också höll uppskattade föredrag.  

Vägen fram på vår sida om gatan 
efter Hotellet så kom man till Lid-
ströms där bodde min skolkamrat 
Ingegärd. Och där fanns flera döttrar 
Signe gift Molander i Resele, Astrid 
gift Boman i Valla och Ingrid gift 
Philblad. Och så Elsa gift Wessblad 
som bodde kvar i Näsåker i barn-
domshemmet. Vidare efter vägen 
kom man fram till affären ”Efter-
trädarn”, Lundins. En varm och 
kärleksfull familj som sonen Paul 
Lundin så fint berättat om. Essy 
Edström hade också sin affär efter 
samma väg och där inköptes leksa-
ker och annat. Essy och hennes bror 
var glada näsåkersbor. 

Så var det Själanders med en dotter 
Astrid som gick samtidigt som jag i 
skolan och en yngre dotter Hjördis, 
numera boende i Ramsele. Sonen 
Tore körde buss tror jag.  Jag minns 
också en brand hos Själanders där 
alla ställde upp för ”vattenlangning” 
i en stor och allvarsam kedja. 

Så byggdes det nya bankhuset mitt 
emot Själanders och jag tror att 
kamrer Hörnströms tid var över. 
Strax därefter fanns ett litet hus och 

där höll modisten Antoinett till med 
spännande attiraljer. 

Antoinetts hus var granne med 
Björkå Bruks  kontor som också var 
bostad för jägmästare Ekman. Jäg-
mästare Ekman hade en spännande 
hustru som hette Ira som hade varit 
restaurangpianist. Något exotiskt 
och spännande för Näsåker. Famil-
jen hade en papegoja, som som-
martid satt i ett träd nära vägen, till 
mångas glädje. Jag kommer mycket 
väl ihåg när Ira Ekman kom till 
Näsåker och jag fick överlämna en 
rosenbukett och hälsa välkommen.

Fortsättning sen var Konsum på 
ena sidan vägen och mittemot låg 
skolan med lärarna Lundberg och 
Näsström. Ett starkt minne från 
5:e eller 6:e klass var den grymma 
olyckan. Två bröder till mig gick 
i samskolan i Sollefteå och hade 
kommit hem för fettisdagslov. Det 
var en måndag och Helge Lundberg 
och mina bröder åkte skidor i nipan 
nedanför skolan. Vi hade sånglek-
tion och lärare Lundberg tränade oss 
med ”Uti vår hage” då en av mina 
bröder kom inrusande och berät-
tade att det hänt något med Helge. 
Lärare Lundberg sprang ut och ner 
mot nipan och såg sin son blödande 
från tinningen. Sen kommer jag inte 
ihåg mer än att Helge dog fettisda-
gen och att han återkom i en kista 
en afton senare. Den förtvivlan, 
som hördes från Fru Lundberg var 
oerhörd. Kistan stod någon tid i en 
iordninggjord lekstuga. Det var sorg 
i hela byn.

Efter skolan kom prästgården med 
prästen Tjernström med hustru och 

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. Elisabet Humlesjö

Andra delen:

Barndomsminnen från Näsåker 1926-1934

Kerstin Drejare.
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två äldre döttrar. Sen gick vägen 
ner mot bron och järnvägsstationen. 
Den andra vägen gick mot kyrkan. 
Mittemot fanns en vacker rödmå-
lad gård, som beboddes av familjen 
Frisendahl och därefter en likaledes 
vacker gammal gård, som bebod-
des av Fru Liljeström och Bank-
kassör Tyra Kalm med sin mor. 
Dit kommer jag ihåg, att jag några 
frukostraster blev inbjuden och fick 
smaka på de allra godaste kakor och 
därtill choklad. Det var ett så fint och 
annorlunda hem.

Så var det fortsättning mot Hem-
bygdsgården och Pelle Molins hem. 
På sidan om den nu omtalade vägen 
så gick en väg ner till Per Hansch-
bäcken. När det blev för strömt i 
vår älv nedanför Näsströms så gick 
vi till Per Hansch och badade. En 
gång var vi rätt många där och hade 
det så roligt, att vi inte märkte att 
betande kor tagit ett och annat klä-
desplagg. Från vem kommer jag 
inte ihåg, bara att det blev liv i den 
stora oredan och i backspegeln tror 
jag ett och annat skratt. Men alla 
var ju rädd om sina kläder.

Minnesbilder: Jag tror att det var i 
småskolan, när vi hade fröken Wik, 
som en skolkamrat dog. Hon bodde 
vägen mot Rå och hela klassen gick 
dit, Där stod den lilla kistan med 
uppfällt lock och vi såg vår klass-
kamrat. Mitt första möte med döden.

Jag hade en skolkamrat som hette 
Sonja Sjöström och hon bodde på 
vägen mot Rå, men på andra sidan 
och upp mot skogen. Jag skulle 
besöka henne och just då var hon lite 
dålig. Hon hade cyklat till byn, och 
på hemvägen mött ett ”vittertåg” så 
hon hade ramlat och slagit sig på 
olika ställen. Så visst trodde vi på 
vitter och annat småfolk.

En annan händelse från mitt hem. 
Visst kom det luffare och visst kom 
det män som slipade knivar, män 
som förtennade kastruller och män 
som spelade och sjöng. Någongång 
årligen kom en man, Travenfelt, som 
jag trodde hade sitt namn efter hans 

vandringar genom landet. Jag minns 
stolen alldeles innanför dörren, där 
satt Travenfelt. Man sa om honom 
att han var en avdankad ”studiosis” 
kanske präst, kanske läkare. Alltnog 
kommer jag ihåg att min mamma 
gjorde iordning smörgåsar och en 
vichyvattenflaska med något stär-
kande till honom. Han kanske också 
fick något mål mat.

Jag fick senare höra att han tillhörde 
en känd jämtlandssläkt, adlig. I en 
Nätraboschyr från omkring 1900 så 
fanns en provinsialläkare där med 
namnet Travenfelt.

Ett annat minne från skoltiden, 
kanske 1932 eller 1933 är då hertig-
paret av Västerbotten prins Gustaf 
Adolf och prinsessan Sibylla, som 
nygifta på Eriksgata norrut pas-
serade Ådalslidens järnvägssta-
tion. Alla skolbarn var där och en 
skolkamrat Dagmar Lidström från 
Häxmo överlämnade blommor till 
prinsessan Sibylla. 

I början av 30-talet flyttade konst-
närsparet Edvard Bechteler och Ruth 
Zachrisson till Näsåker. Han kom 
från Tyskland och hon tror jag kom 
från Eskilstunatrakten. Min pappa 
tyckte mötet med konstnärerna var 
trevligt då han fick en liten möjlighet 
att tala tyska. Så småningom bygg-
des villan på nipkanten och familjen 
Bechteler blev en del av samhället. 

Deras fina konst, deras tavlor blev 
uppskattade.

Jag hade ett öppet hem och sommar-
tid kom släkt och vänner på besök. 
Då gjordes utflykter till Ramsele 
dels för att titta på backsippan och 
dels på den vackra gamla kyrkan. 
Kyrkoherden hette Kruse och hans 
far hade varit anställd i Strömnäs 
Bolag. Vidare åkte man till forsars 
mäktiga brus och då besöktes 
Åkvisslan och Kilforsen. Det räckte 
tydligen inte bara med Nämforsen. 

Många gånger har jag undrat över 
barndomsminnen och den styrka de 
har givit. Från hemmet kommer jag 
inte ihåg några ”tråkigheter”, allt var 
så självklart. Ett starkt minne var 
den gång några ”herrar” kom för ett 
extra samtal med mina föräldrar.

Då fick de beskedet att tiden i 
Näsåker skulle upphöra. Det var 
30-talets depression och indragnin-
gar. Vi hade bott med bolagets för-
måner med billig hyra, vedbrand 
och el, jakt-och fiskerätt och så tog 
allt slut. Dessutom kom skatten för 
den goda lönen ett par år senare 
när pensionen var liten. Då blev 
jag insatt i anpassning, indragning 
och sparsamhet och det gick ju det 
också. Jag hade en duktig och glad 
mamma, som orkade de tunga åren 
också. För min pappa blev det några 
tunga år men även det ordnade upp 
sig till en så småningom fin ålder-
dom för dem båda.

Bild lånad från Sollefteå Bilddatabas
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Kyrkhäcken vid Ådals-Lidens kyrka brinner.

Räddningstjänsten, dåvarande 
Brandkåren, räddade Ådals-
Lidens kyrka. Det var Allhel-
gonahelgen 1993 och det skulle 
hållas minnesgudstjänst i kyrkan 
för de under året avlidna. 
Kyrkbetjäningen; präst, kantor, 
kyrkvaktmästare och kyrkvärdar 
var samlade i sakristian för bön 
och förberedelse för gudstjänsten. 
Plötsligt ringer det på kyrkans 
telefon. Det var min fru som sa: 
Har ni sett hur häcken brinner? 
Hon hade då ringt 90 000 men inte 
blivet tagen på allvar eftersom hon 
hade sagt ”det brinner i häcken”. 
Samtidigt ringde någon till 90 000 
från Ungdomsgården, som då var 
på badhuset.

Kyrkan var fullsatt. Vad skulle vi 
nu göra? Någon tyckte vi skulle 
evakuera allt folk till församlings-
hemmet. Jag var rädd att det då 
skulle det bli panik bland kyrkbe-
sökarna. Jag minns att jag gick ut 
i kyrkorummet och sa att ni som 
har bilar vid Smedjan måste nog 
flytta dem. Sedan kom hederskyrk-
värden, Åke Hägglund inrusande i 
sakristian och skrek åt kyrkvakt-
mästaren Roland Persson att han 
måste stänga kyrkluckorna, så att 
inga eldflagor kom in i kyrktornet. 
En mycket klok tanke.

Efter bara några minuter fanns 
räddningstjänsten på plats och 
kunde släcka branden och vi kunde 
då hålla minnesgudstjänsten som 

planerat. Förmodligen hade någon 
ställt ett gravljus eller marschall 
för nära häcken.

Det kändes oerhört skönt att det 
inte blev större skada. Vi tog bort 
resterna av den gamla häcken och 
planterade en ny mellan östra och 
södra grinden. 

Vi är mycket glada och tacksamma 
över att vi har räddningstjänsten 
här i Näsåker. Tack vare den har vi 
kvar vår vackra och fina kyrka.

Nils-Erik Nilsson, 
prost, kyrkoherde emeritus

Foto: Bertil Mohlén och  Nils-Erik Nilsson

När Räddningstjänsten räddade Ådals-Lidens kyrka

Ådals-Lidens kyrka efter branden i kyrkhäcken.

Kyrkvaktmästare Roland Persson och Pekka 
Häkkilä planterar den nya häcken försom-
maren 1994.
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Den 29 februari uppträder Violet Green på Hotell 
Nämforsen.
Föreställningens röda tråd är en ”kvinnlig musikhistoria” 
där pionjärer inom blues, gospel, soul, rythm & blues 
och rock presenteras. Det finns ett starkt underliggande 
positiv budskap i kvinnornas artisteri och livsgärningar, 
längtan efter frihet och oberoende och rätten till att bli 
älskad som man är.

Föreställningen är gjord i lättsam underhållningsform 
där anekdoter om 25 kvinnliga artisterna blandas med 
fakta om deras liv och musikaliska produktion. Vi rör 
oss från 1900-talets början fram till 1970 med artister 
som till exempel Memphis Minnie, Mahalia Jackson, 
Big Mama Thornton, Ethel Waters, Etta James, Sister 
Rosetta Tharpe, Bessie Smith men även artister som 
under mitten av 1900-talet haft betydelse som Janis 
Joplin, Bonnie Rait, Aretha Franklin och Tina Turner.

Det här är verkligen en föreställning som passar både 
unga och gamla. Den fyller sitt syfte i att både sprida 
värdefull kunskap och underhålla.  

Lars Brasse Kantén för Club Sebastian

Kulturarrangemang
kring byn

5/12 Windows från Norrdans, Essys skyltfönster, 
Näsåker
Arr Club Sebastian

14/12
kl 18

Ulrika Bodén med band håller en julkonsert
Ådals-Lidens kyrka

31/12
kl 19

Mamma Dunder
Skogsnäs Kulturhus

29/2
kl 20

Violet Green, Hotell Nämforsen, Näsåker
Arr Urkult

Vi har arrangerat sju olika före-
ställningar under hösten.
Den 23 juli kom Göran Samuels-
son, känd från Packmopedturnén,  
från Värmland och sjöng och spe-
lade sina egensinniga  texter och 
låtar på Gästis.

31 augusti uppträdde Jan Boholm 
med sin föreställning ”& Alla 
Dessa År” på Hotell Nämforsen. 
Han hade med sig tre musiker, Olov 
Sjögren från Näsåker spelade bas.

Den 13 september kom sju med-
lemmar ur den Dramatenbaserade 
Romeo & Juliakören och gjorde 
tre framträdanden med ”Renässans 
för alla”. Först fick alla skolbarn 
se dem på Markusgården. Där var 
Hem & Skola medarrangörer. Tack 
för alla era insatser året runt!

Samma kväll uppträdde de på 
invigningen av det nyrenoverade 
kulturhuset i Skogsnäs. Där var 
Club Sebastian och Urkult med-
arrangörer.  Några barn som sett 
föreställningen på dagen blev så 

begeistrade att de kom och såg den 
längre versionen samma kväll. 
Dagen efter hade vi Höstfest på 
Hullsta gård, med snittar och bubbel. 
Det passade Romeo & Juliakörens 
vackra festframträdande med dans 
och sång till ackompanjemang av 
luta från 1500-talet.
I september gästade Anna-Lena 
Hemström Markusgården med sin 
musikaliska monolog ”Fogelstad”. 
Där passade vi på att boka in henne 
även till våren 2020. Då ska hon 
framföra ”Ett jävla solsken”, efter 
boken med samma namn som hand-
lar om journalisten och äventyrer-
skan Ester Blenda Nordström. 
Norrdans gästade Hullsta gård 
i oktober med ”Proxy”, ett nytt 
verk av Norrdans nye konstnärliga 
ledare, Martin Forsberg.
Årets barnförbjudna rysare, ”Till-
baka innan midnatt” gavs på Hull-
sta gård i mörkaste november.

Säsongen avslutades den 22 nov-
ember i Skogsnäs kulturhus med 

gruppen WAO som framför musik 
och poesi från Tornedalen. Teater-
föreningen i samarbete med Ram-
sele Kulturförening.

Vi vill passa på att komma med 
ett julklappstips: 

Den 14 mars 
kommer 
Teater Väster-
norrlands egen 
produktion, 
familjeföre-
ställningen 
Pinocchio, 

med specialkomponerad musik av 
The Ark. Den ges på Hullsta gård. 
Håll utkik efter annons i Sollefteå-
bladet och Tidningen Ångermanland.

Det kommer att ges familjerabatt på 
biljettpriset.

En riktigt fin vinter önskar vi er alla!

Marie Aleman och Annika Gustafson
för Sollefteå Riksteaterförening

Ådals-Lidens kyrka efter branden i kyrkhäcken.

Hälsning från Teaterföreningen

Violet Green.
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Bosse Johansson, Annelie Olsson och Anton Sjödin tillsammans med vår chef 
Johanna Engström och och övningsledare Lars Samuelson.

Luciafirande i Näsåker
–    S ö n d a g  8  d e ce m b e r    –

Tack till Ådals-Lidens församling, Lissgården och Moléns Taxi för medverkan i arrangemanget. 
Intäkterna från Luciafirandet tillfaller Lions hjälpverksamhet.

Varmt välkommen att fira det traditionella 
Luciafirandet. Luciatåget börjar med ett 
besök på Lissgården 16:30. 

Kröning av Näsåkers Lucia i kyrkan 
klockan 18. 

Välkommen att köpa Lions 
kolbullar på Julmarknaden 
vid Hembygdsgården

En gång om året får vi åka ner till MSBs* skola på 
Sandö. I oktober var det dags igen med en heldag 
med enbart brandrelaterade övningar. 
Det vill säga en vecka där åtminstone eleverna en ledig 
vecka och även många föräldrar och andra som är 
lediga samma vecka skulle kunna ägna sig åt lite akti-
viteter som bygger hälsa.

Förmiddagen ägnades åt sökövningar där fokus låg på att 
använda värmekamera i samband med närsök. Närsök 
är en effektiv metod som i korthet går ut på att hitta 
alla dörrar i en byggnad och se med värmekamera samt 
sträcka sig in i rummet för att känna närmast dörren. 

Många som försöker ta sig ut kommer ofta till dörren 
så det finns en chans att finna personer relativt snabbt. 
Efter lunch fick vi först öva på att bryta upp dörrar. 
Sedan övade vi släckteknik där syftet är att få vattnet 
att gå så lång väg som möjligt genom brandgaserna 
samtidigt som så mycket vatten som möjligt förångas 
vilket ger effektiv släckning samtidigt som vattenska-
dorna begränsas. Vi hann även med en övning där skär-
släckare, fläkt och rökdykning kombinerades.

Annelie Olsson,
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Foto: Kent Lidström

*MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap   

Information från Räddningstjänsten
Markus Spjut kör skärsläckare.
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Söndag 8 december, kl 13 - 17
Hembygdsgården och Brandmannamuseet, Näsåker

Knallar
Tunnbrödsbakning 
Vi bjuder på glögg och pepparkaka 
Tävlingar
Kolbullar och varmkorv
Skoterklubben visar upp skotrar
Tomten delar ut godispåsar kl 15:30
Brandkåren medverkar

Varmt välkomna till en mysig 
gammaldags julmarknad!

Arrangörer: Lilla Butiken, Anna Nilsson, 
Ådals-Lidens Hembygdsförening och Lions
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Ofta får man frågan till vilken församling eller 
socken Gårelehöjden tillhör? Svaret är att sedan 
1858 har ”Högda” helt tillhört Junsele socken, 
gamla kommun med mera, men innan dess gick 
sockengränsen mitt igenom byn, så den nedre 
delen av Gårelehöjden tillhörde Ådals-Liden. 
Något som orsakat denna fundering är nog att byn har 
postadress Näsåker idag. Detta beror på att när det 
lilla postkontoret i ”Högda” lades ner i slutet av 1960-
talet så beslöt man flytta postadressen till Näsåker för 
att samordna lantbrevbäringen. 

Det var 1794 som marken i området kring Högdar-
berget blev upplåten till att söka nybyggen på när en 
Jöns Jönsson i Rå, Ådals-Liden och Anders Olofsson 

i Fransåsen, ansöker och får tillstånd att var för sig ta 
upp ett nybygge på Kronoallmänningen mellan Jun-
sele och Lidens socknar. Jöns Jönsson kom bosätta 
sig i den nedre delen av byn och Anders Olofsson i 
den norra delen överlät redan året efter sitt nybygge 
till en Johan Helgesson från Fjällsjö. Kvarnar hade 
nybyggarna anlagt i både Hö- och Storbäcken, men 
dom kunde endast begagnas vår och höst när det fanns 
tillräckligt med vatten. Den kvarn som låg vid Stor-
bäcken finns kvar och det är alldeles i närheten av 
rastplatsen vid riksväg 90 längst ner i byn. 

Befolkningen ökade ganska snabbt i byn efter att 
söner till nybyggarna delade sina hemman. Även torp 
anlades tidigt.

Att byn överfördes helt och hållet till Junsele socken 
1858 hade sina administrativa orsaker men i folkmun 
har det sagts att de som bodde i den del som tillhörde 
Ådals-Liden ivrade för att de skulle tillhöra Junsele. 
Orsaken sägs vara att Ådals-Lidens kyrka skulle 
genomgå reparationer och bönderna ville slippa betala 
in pengar för detta och delta med en massa besvär-
liga dagsverken. Dom gick ur askan till elden för bara 
några årtionden senare skulle det byggas en helt ny 
kyrka i Junsele och då ville de byta socken igen till 
Ådals-Liden, men detta hörsammades inte.

Under första halvan av 1900-talet var Gårelehöjden en 
stor by med två affärer, kafé, post och skola. I början 
av 1960-talet försvann både affärer och skola. Idag 
bor ca 30 personer i byn.

Göran Stenmark 

Gårelehöjden, byn i två socknar

I mitten av september körde vi igång med årets barmarksträ-
ning inför skidsäsongen. 

Vi tränar varje måndag och försöker hitta på blandade trä-
ningsaktiviteter. Allt från stafetter till bandy och för våra äldsta 
barn och ungdomar har klubben i år köpt in fyra par rullskidor 
som de har fått provåka med mycket lyckat resultat.

Även denna säsong har vi fin uppslutning på träningarna, mellan 
20-30 barn och nästan lika många föräldrar som stannar och 
hjälper till.

Bilden är tagen på en av våra träningar då vi körde reflexjakt 
i pannlampornas sken runt elljusspåret. Både roligt och spän-
nande att gå runt i mörkret tyckte barnen.

Sen gammalt avslutas varje träning med saft och Mariekex!

Nu väntar vi bara på ännu mera snö så vi kan börja åka skidor 
också!

Fanny Smedman

I väntan på snön...
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För tredje terminen i rad kör 
Gästis pysselkvällar varje onsdag. 
En kväll i november deltog hela 
sjutton bybor, och det lagades tröjor, 
stickades, virkades och småpratades 
för fullt. 
Pysselkvällarna inleds alltid med 
samling runt soppa  som lagats av 
en deltagare. Man måste dock inte 
vara med på soppan, en del kommer 

till Gästis efter att ha ätit middag 
hemma. 

Vi brukar tända värmeljus och göra 
riktigt mysigt dessa kvällar, och 
själv har jag blivit beroende av dem. 
Det händer något med pratet när 
man handarbetar. Små anekdoter, 
minnen från uppväxten och resor, 
ibland läser någon högt ur en bok. 
Ofta mycket skratt. 

Pysselkvällar på Gästis

Imme Keskikangas leder kurs i 
capoeira både på Skogsnäs och i 
Näsåker. 
Kursen ges för både barn och vuxna, 
och i Näsåker på tisdagkvällar i gym-
nastiksalen. Nu är terminen snart 
slut, men Imme kommer starta ny 
kurs till våren, så håll utkik.

Capoeira är en afrobrasiliansk kamp-
konst med inslag av musik, sång, 

dans och filosofi. Denna fysiska 
konstform utvecklades av afrikanska 
slavar i Brasilien.

Söndagen den 10 november anord-
nade Imme tillsammans med sin 
syster Agnes Keskikangas en capoei-
raträff på Gästis tillsammans med ett 
gäng hängivna capoeriaspelare från 
Härnösand. Träffen var alltså ingen 
kurs utan de samlades för att spela 
”roda”. Det innebär att några spelar 
på trumma och bermimbau (ett bra-
silianskt stränginstrument med en 
enda sträng) och sjunger medan 
andra ”spelar” på golvet. Deltagarna 
(de som ”spelar”) på golvet utför en 
kampdans där de liksom sveper runt  
med cirklande slag och sparkar.

Johanna Wistrand

Välkomna till en helkväll 
på Gästis innan vi river ena 
väggen för större lokal!
– Fredag 29 november
Vår ständige quizledare Danny 
Barosso hinner anlända till Sverige 
på dagen för att hålla i tävlingen.

Eftersom vi försetts med en karao-
kemaskin, direkt från Johannas 
vindsförråd i Göteborg, så blir det 
karaokepremiär på Gästis denna 
kväll. 

Därefter som vanligt disco i Galle-
riet tills vi stänger vid midnatt. 

Försäljning av varma mackor,  pizza-
slice, snacks, alkoholfria drycker, 
kaffe, te.

OBS! Vi säljer ingen alkohol, så ta 
med eget att dricka om du inte vill 
ha alkoholfritt.

Alla är välkomna – inget krav på 
medlemskap.

Afrobrasiliansk kampkonst

Man tar med sig det man vill pyssla 
med. Det finns alltså ingen ledare 
eller lärare, men vi inspirerar och lär 
av varandra. Själv har jag vågat göra 
saker jag inte hade vågat utan dessa 
kvällar: virkat matta av trasmatte-
garner, virkat lampskärm, broderat.

Man får pyssla med exakt vad man 
vill, bara det inte kräver för stort 
utrymme för det räcker inte borden 
till. Man kan t ex laga en trasig appa-
rat, binda flugfiskeflugor eller annat 
som inte är handarbete. 

Johanna Wistrand



18   •   Byabladet

Härliga ljusa Näsåker!
Tänk om alla i byn skulle göra samma sak, samma dag och på samma tid?
Om vi alla skulle kosta på oss två marschaller var, vart vi än bor i Näsåkersområdet. 
Vi tänder dem vid vår vägkant julmarknadens och luciakröningens söndag den 8 dec kl 13.

Tro, hopp och kärlek för framtiden! 

Amelia Mähler får en nackkrage av Nathalie 
Karlsson och Anton Sjödin.

Lördagen den 21 september var det dags för Brand-
mannas Brandskola igen. Dagen började med att 
alla fick se hur vår skärsläckare med hjälp av vatten 
blandat med skärmedel tar sig igenom trä, betong 
och stål. 
Därefter delades barnen in i två grupper. De yngre fick 
börja med att lära sig resa stege två och två. Sedan gick 
de in på brandmuseet där de fick prova att sätta nack-
krage och själva känna hur det är att få ha en nackkrage. 
De turades även om att lägga varandra i stabilt sidoläge. 
Den äldre gruppen startade med en rökdykarövning. 
Utan att se något fick de fick följa ett rep i skogen och 

aldrig släppa det, precis som vi aldrig släpper vår brand-
slang. Vägen kantades av hinder och med jämna mellan-
rum fanns en påse fastknuten på repet. I varje påse låg ett 
föremål och utan att se skulle barnen känna på föremå-
let med händerna för att avgöra vad det var. Det klarade 
barnen utmärkt! När alla hade genomfört alla övningar 
samlades vi för att fika inne på brandmuseet. 

Just nu hoppas vi att isfestivalen äger rum 2020 så att vi 
kan ses där nästa gång.

Annelie Olsson,
Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Foto: Annelie Olsson

Brandmannas Brandskola 
Rökdykarbana i skogen bakom brandmuseet.
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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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Som vi skrivit om flera gånger 
tidigare har Ådals-Lidens Hem-
bygdsförening sedan flera år 
tillbaka ett rullande projekt som 
pågår vid Pelle Molins stuga i 
Näsåker.  

Det byggs en ”ny” skola, som är 
tänkt att fungera som ett skolmu-
seum med interiör, skolmaterial 
och möbler från perioden runt 
1940-1955. 

Huset, som ursprungligen kommer 
från Norrmoflo, har byggs upp igen 
på platsen av Lars-Olof Eriksson 

och Roger Lidén. Tanken är att visa 
både Näsåkersbor och besökare 
hur det kunde se ut på den tiden i 
skolorna, och främst kanske dagens 
elever kan vara intresserade hur 
deras kompisar förr i tiden hade det 
en vanlig dag i skolan. 

Nu har vi kommit så långt att skol-
salen är klar så långt att golv, väggar 
och tak är målade (tack till valda 
delar av styrelsen i hembygdsföre-
ningen). Nu återstår renovering av 
skolmöbler som vi fått till skänks, 
och vi hoppas kunna ha en invig-
ning under sommarhalvåret 2020. 

Köket i skolan använder Ådals-
Lidens Hembygdsförening som 
möteslokal, där finns plats för cirka 
åtta personer och möjligheter att 
ordna kaffe och te. Är det någon 
förening som är intresserad av att 
hyra den för möten till en låg och 
rimlig kostnad; hör av er till hem-
bygdsföreningen.

Christer Borg,
ordförande i Ådals-Lidens 

Hembygdsförening 
Foto: Britt-Inger Lidström 

och Christer Borg

”Nya” skolan snart klar

”Nya” skolan på plats i Norrmoflo 2014.”Nya” skolan vid Pelle Molins stuga.
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Byabladet behöver din hjälp
Byabladet, din superlokala gratistidning där 
Näsåker är universums absoluta mittpunkt*, 
är uppskattad av er läsare. 
Tack, alla som hejar på! Det ger mig och alla 
andra ideella krafter som på olika sätt jobbar 
med tidningens produktion energi att fortsätta.
Vi har nu en viktig säsong framför oss. Det drar 
ihop sig till 20-årsjubileum för Byabladet och 
visst ska den få leva uti hundrade år?
Det är här din hjälp behövs. Liksom de flesta tid-
ningar i dag har även vi tappat annonsintäkter och 
fastän vi jobbar gratis behövs pengar till tryck 
och distribution. Vi hoppas därför att du vill bli 
Byabladssupporter och ge en spontangåva till 
Byabladet. 
Alla bidrag, små som stora, tas tacksamt 
emot på vårt bankgiro 5015-6207. Märk med 
Byabladssupporter.
Du kommer att kunna följa hur mycket pengar vi 
får in på Byalagets nya hemsida, nasaker.org som 
snart är klar. Går det som vi hoppas på kommer 
du också att kunna köpa Byabladets 2021 års 
väggalmanacka till ett förmånligt pris.
Jag önskar dig en God Jul och oss alla ett gott 
nytt Byabladsår!

Birgit Lidström på lay out- och annonsavdelningen

*Enligt Helen Sjöholms sommarprat i P1, augusti 2006.

Det händer så mycket i vår by – smått som stort. 
Från semlor och pysselkvällar till fiber och berg-
täkt. Att ha koll på allt vore en omöjlighet,  men här 
kommer några rader om ett par arrangemang som 
gått av stapeln på byn under året.
Nose Work är en hundsport vars popularitet formligen 
exploderat. Det handlar om att hunden får använda 
nosen för att lokalisera gömda dofter i olika miljöer.

Såväl fordon, inom- och utomhusmiljöer som behållar-
sök ingår. En härlig utmaning för alla inblandade, och 
ju mer varierade sökområden desto roligare. 

Eftersom undertecknad är domare i samtliga klasser har 
Föreningen Nose Work Norr förlagt flera tävlingar till 
min hemby. Således har Näsåker gästats av Nose Work-
entusiaster från Luleå i norr till Motala i söder. Cam-
pingen, festplatsen, hembygdsgården och brandmuséet 
har genomsökts grundligt och efter tävlingarna har del-
tagarna passat på att äta eller fika i byn. Att vi bor på en 
vacker plats är lätt att glömma till vardags men många 
besökare förundras över de fina omgivningarna.

Jag vet inte hur många sporter som har haft kvaltävling 
inför SM i Näsåker? 

Nose Work är i alla fall en av dessa sporter. Platsen var 
Gästis och dagen till ära fick byn i arrangemangsnam-
net kallas Nosåker.

SM går av stapeln på gigantiska mässan My Dog i 
Göteborg efter nyår. Vi håller tummarna för vår seg-
rare, Jenny Martinsson med Loke från Sollefteå!

Själv ser jag fram emot att få hålla mig hemma i Näsåker.

Åsa Bergh
Foto: Åsa Hedman

Ibland blir Näsåker 
Nosåker – SM-kval!
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Biljetter till Urkult 2020 
släpps 12e dec 

urkult.se/biljetter

God jul 
& gott nytt år 

Önskar Urkult

Ingelas Café
Storgatan 23, Näsåker • 0622-105 10

Semesterstängt 

24/12–7/1

Öppettider: Måndag–Fredag 9–19 • Lördag–Söndag 9–17

Vi önskar alla  
våra kunder  

en riktigt  
God Jul

NÄSÅKER

önskar Ingela med personal

önskar 
Hustomten

Marit 073-815 00 89

GOD JUL
&

GOTT NYTT ÅR!

Tillverkar stålkonstruktioner
till industri, byggnader och kraftverk

Tillverkning av maskinkonstruktioner, 
industrimålning och platsmontering

Kontakta oss för offert!

mahlers@mahlers-smide.se
Västerås 105, 881 91 Sollefteå • 0622-100 58

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

e e e
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Flakaberget ligger vid Fjällsjöälven ett par mil norr om Näs-
åker i Sollefteå kommun – mitt i hjärtat av de tre Ådalarna 
som präglar Sollefteå kommuns vackra naturlandskap.

För mig och generationen före det och för mina barn och barn-
barn har Flakaberget alltid varit platsen där tomten bor.

Under snart en tio års tid har det nu tyvärr inte varit en plats 
för ”tomten” utan nu är det en plats där ”vindkraftstrollen” 
håller på att härja. 

Man har nämligen försökt att få bygga en ”vindkraftsindustri” 
på Flakaberget och ett byggnadslov gavs av Sollefteå kommun 
som innebär att man där får bygga en småskalig park med sex 
stycken 150 meters höga vindsnurror. Detta trots att närboende 
och ”tomten” i flera år protesterat i olika myndighetsinstanser.

När den småskaliga vindkraftsparken tilläts var det emot läns-
styrelsens tidigare rekommendationer eftersom de unika älv-
dalarna skall skyddas.

Ingen bygger 150 meters höga vindsnurror i dag så projektet 
togs över av ett nytt bolag Mitt Vind AB som nu söker tillstånd 
för att få bygga nio till elva stycken 200-230 meters höga 
snurror på platsen. Till saken hör att det nu blir en storskalig 
vindpark som måste miljöprövas av länsstyrelsen. Miljöpröv-
ning görs endast om Sollefteå kommun säger ja till planerna.

Vilket ställningstagande kommer våra förtroendevalda att 
göra? Kommer man att följa översiktsplanen som dels säger att 
inga nya storskaliga vindparker ska tillåtas och dels klart och 

tydligt utpekar Fjällsjöälvens dalgång som ett område fredat 
från vindkraftsetableringar. Eller riskerar vi ännu gång att vind-
kraftsivrarna trixar sig förbi gällande plan och säger ja. Vi är 
många som hoppas att förnuftet får råda denna gång och att 
demokratiskt fattade beslut respekteras. 

Mitt Vind tar nu till desperata åtgärder med bland annat 
”mutor” för att smörja byborna i den by som markerna tillhör. 
Kanske också för att kunna visa upp för politiker i kommun och 
länsstyrelse att byborna är positiva till etableringen.

På något sätt har Mitt Vind ”glömt” att informera befolkningen 
i de byar som ligger närmast vindkraftsparken både efter Fjäll-
sjöälven och Ångermanälven och som kommer att få stora 
störningar och problem, under och efter byggtiden.

Eftersom det redan finns ett par vindkraftsparker godkända på 
andra sidan Fjällsjöälven så skulle en byggnation på Flakaberget 
göra att ett stort antal byar blir helt inringade av vindsnurror. 

Kommunen måste säga NEJ.

Vi som bor och verkar i Fjällsjöälvens dalgång och dess närhet 
behöver ingen ytterligare naturförstörelse och negativ påver-
kan på vår livskvalitet. 

Christer Lidén
Ordförande för föreningen LIVSKVALITET vid Fjällsjöälven

INSÄNDARENINSÄNDAREN

Kilforsen
Betåsen

Näsåker

Imnäs I

– Ramsele

Edsele I

Åsmon
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Vem/vilka äger snickeriet nu?
Det är jag och Arvid Berglund som äger 
verksamheten. Tanken är att Arvid ska 
fortsätta med sitt företag medan jag 
arbetar på snickeriet tillsammans med 
tidigare delägare Kent Lidström så länge 
han vill. Han ingick i inventarierna till våra 
stora glädje. En fantastisk mångsysslare 
som är otroligt duktig på sitt hantverket. 
Finns ingen utmaning som han inte hittar 
en lösning på. 

Vad har ni för öppettider?
I dagsläget har vi egentligen inte öppet 
men är där på ospecifika tider när andan 
faller på och jobben behöver genomföras 
för leverans. Alltså rätt mycket!  

Vad går du för skola?
Jag går en tvåårig utbildning på yrkes-
högskolan Höga Kusten i Kramfors inom 
byggnadsvård och interiör. Utbildningen är 
rätt fokuserad på träbearbetning men vi 
får även kunskaper för att varsamt kunna 
restaurera hus. 

Vilka tjänster erbjuder ni idag?
Det är en pensionär och en studerande 
som arbetar på snickeriet i dagsläget. 
Därför blir tiden där knapp men vi tar på 
oss diverse jobb. Bland annat så har vi 
snickrat två entrépartier till en kommun 
i Mälardalen, någon trappa, och så håller 
vi på med några dörrar och fönster till 
ett hus i närområdet. Mellan dessa lite 
större projekt kommer det in mindre jobb, 
framför allt specialsnickerier som vi tar på 
oss i mån av tid. 

Vad är målet med företaget de 
närmsta fem åren? 
Målet med snickeriet har bara börjat 
skönjas men en önskan är att kunna 
fortsätta driva företaget i samma anda 
som tidigare. Det känns hedersamt att 
få vara med på resan som medför att 
Näsåkers Snickeri får fortsätta producera 
specialsnickerier. Det gör jag med stor 
respekt. De renommé som företaget har 
bland tidigare kunder i hela landet vill jag 
fortsätta stå upp för.

Fem snabba frågor från Marie Lundin 
till Åsa Olofsson, Näsåkers Snickeri.

Lia Bil- & Däckservice AB

Hamptjärnsvägen 18, Näsåker • 070 640 54 02

Vi säljer och monterar de flesta 
däckfabrikat på marknaden
– Hankook, Michelin, Sailun, 
Nokian med mera – till mycket 
konkurrenskraftiga priser. 

Behöver du biltillbehör? 
Vi säljer olika produkter för att 
din bil ska må bra. 

Välkommen!

God Jul &
Gott Nytt År!

Vi säljer
TOTAL Nordic – högkvalitativa oljor till rätt pris!

för hår & själ

Hos mig hittar du fina presenter 
som powerringar, örhängen och 
bra hårvårdsprodukter. Jag hjälper 
dig gärna att välja. Säljer även 
uppskattade presentkort!

www.salongenshemsida.se • Lärkvägen 2B, Näsåker • 0622-102 02

Välkomna in! Shoppa 
dina julgåvor hos mig

Jag vill tacka för det gångna året och önska er alla 
God Jul & Gott Nytt År! Marie 

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

www.nipoptik.se

Hos oss får
du kompetens,

valfrihet
och omtanke

Välkommen!
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JPs makalösa Ryttar-kladdkaka

Smöra och bröa en springform med löstagbar kant.
Vispa ägg och strösocker med elvisp så det blir vitt 
och pösigt.
Rör sedan ner de övriga torra ingredienser i den 
pösiga smeten. Klicka sedan i bitar av det rums-
varma smöret och blanda i smeten.
Klicka sedan i smeten i formen och grädda 
kakan i ca 15 min längst ner i ugnen.

Medan kakan är i ugnen gör du iordning 
toppingen:

Blanda samman alla ingredienserna i en 
kastrull och låt allt sjuda i ca 5 min 
så att det blir en jämn smet.
Ta ut kakan ur ugnen och bred 
på toppingen, grädda ytter-
ligare i ca 10 min till tills 
kakan fått fin färg.

Med det här smaskiga receptet vill vi önska er alla en fridfull jul- och nyårshelg. 
Ta sedan hand om er så ses och hörs vi nästa år.
JP och provsmakaren samt matfotografen Phan
PS: Njut gärna av kakan med en klick lättvispad grädde!

4 ägg
6 dl strösocker
3 dl mjöl
8 msk kakao
2 tsk vaniljsocker
175 g rumsvarmt smör

Topping:

75 g smör
2 dl strösocker
2 dl grädde
1 dl sirap
250 g kokosflingor

Näsåkers Badhus, Bibliotek och Medborgarkontor

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

Öppettider i jul: Motionssim

Måndag 23/12 13-18 18-20

Fredag 27/12 16-21

Lördag 28/12 14-17

Måndag 30/12 13-18 18-20

Torsdag 2/1 06-08:30

Fredag 3/1 16-21

Lördag 4/1 14-17

Måndag 6/1 Stängt
Ordinarie tider from 7/1.
Medborgarkontoret/Biblioteket stängt 23/12-7/1.

Julmarknadsöppet med Trimbingo
8 december, kl 13-18
Trimbingo 20:-/brickan
En slinga från Badhuset 
till Julmarknaden vid hem-
bygdsgården och tillbaka.
Vi bjuder på glögg och 
pepparkakor under dagen 
och Pia Fries berättar en 
julsaga mellan kl 17.00-
17.45 Välkommen!
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JPs makalösa Ryttar-kladdkaka

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

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

Urhuset Näsåker

Ljusrummet är öppet 
 Välkommen till ett ljust 

mötesrum i vintermörkret
för 60 kr/per person/timme
Massage • Healing • Ortobionomi

Här kan du använda din 
friskvårdspeng - ring och boka tid

070-212 42 25 
Försäljning av linnement, 
presentkort tavlor mm.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Nina Pudja

Entreprenadmaskiner
Mark- och vägarbeten
Snöröjning mm

För predikoturer, se
annonser i TÅ torsdagar eller 

www.svenskakyrkan.se
/adalslidenspastorat

Pastorsexp tfn 0622-100 21

Välkommen till
advents- och 

julgudstjänsterna 
i våra församlingar

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!

Här kan du köpa

grushinkar
70:-/st

Stureplan



26   •   Byabladet

Namn:________________________________________________   Adress:________________________________________________________________________

Skicka lösningen senast den 9/3 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!

FÄLTHAREN HAR EN LÄNGD PÅ
50-70 CM EXKLUSIVE SVANSEN.

DEN HAR LÄNGRE ÖRON ÄN SKOGS-
HAREN OCH ÄR GRÅAKTIGT TILL GUL-

AKTIGT BRUN. DEN TRIVS BÄST I
ÖPPNA MARKER MEN BOR ÄVEN I...

SKOGSHAREN ÄR GRÅ ELLER BRUN
MED LJUSARE BUK, VIT ELLER

BLÅGRÅ UNDER VINTERN. FRÅN FÄLT-
HAREN SKILJER SIG SKOGSHAREN

GENOM KORTARE ÖRON & SVANS. DEN
BLIR 50-60 CM LÅNG OCH ÄR ETT...
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SJÖHÄSTAR ÄR
SMÅ DJUR, CA 10 CM 

LÅNGA. EN DEL ÄR
FÄRGGRANNA, ANDRA

KAMOUFLERADE. DE
TILLHÖR FAMILJEN...
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Lösning på Byakrysset 3 • 2019

Vinnare är Anders Höglund, Näsåker som vinner en 
Trisslott. Grattis!

12 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 3 2019 • Årgång 20

Manusinlämning för vinternumret senast 10 november

Tågentusiaster på besök i Näsåker

Glada Byarutan

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

En tysk turist var i Näsåker, beundrade drömskt Ånger-
manälven och sade till sin fru: ”Sehr schön!”, precis då 
Lasse cyklade förbi. Lasse som var en fena på skoltyska, 
tillika geografiskt kunnig var naturligtvis tvungen att 
rätta tysken: ”Nein, nicht sjön - ist älva!” Tysken såg 
frågande ut och frågade: ”Älva?” Lasse: ”Javohl, nicht 
sjön – es ist älva!” Tysken såg förbryllad ut och svarade, 
denna gång på knagglig engelska: ”No, it is beautiful 
nature with the water here” Lasse, som även var expert 
på skolengelska svarade: ”No, it called nipern!

Det var en man från Holafors 
som var på Ritzéns. Jag vill 
köpa en meter korv. Beklagar sa 
charkbiträdet men vi säljer bara 
på kilo. Jaha sa mannen, då tar 
jag en kilometer!

En man var på Konsum och skulle köpa en tidning. 
Det blir bli en tjuga, sa expediten. Men, det står ju tio 
kronor på tidningen! Nja, du ska inte tro på allt som stå 
i tidningen!

April
Nästa nummer kommer ut 9 april
Skicka artiklar och annonser senast 22 mars

Det var en tant från Resele som frågade väninnan om 
hon visste vad det var för skillnad mellan ett blåbär och 
en älg? Nej, svarade väninnan. Ja, då törs jag nog inte ta 
med dig till skogen och plocka några bär.

Det var två kompisar som träffades. Kan jag få ditt 
telefonnummer, sa den ene. Nej jag har bara ett och det 
måste jag ha själv.
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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


