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Ja, det blev ett nummer mindre av Byabladet i år 
och vi planerar nästa år att ge ut 4 nummer totalt. 
Anledningen är att detta är en ideellt baserad tid-
skrift och vi tror att ”produkten” blir bättre med 
lite färre utgivningar. Hoppas ni varit nöjda och att 
ni blir nöjda nästa år också.
 Vi vill också trumma för Närradion som nu 
kör igång från Näsåker den 3 december! Rat-
ta in 106 Mhz och lyssna varje onsdag mellan 
18.00 – 20.00. Kom gärna med programidéer, 
ring eller maila till Christer Borg.
Och glöm inte att skicka material till tidningen, 
denna publikation är till för er, av er!
 God Jul & Gott Nytt År önskar redaktionen

Vattenfall AB som nämns i texten nedan 
berör företaget Vattenfall och framför 
allt de tjänstemän som normalt inte vare 
sig verkar eller bor på orten.  Ilskan är 
alltså inte riktad mot företagets normala 
verksamhet i Näsåker eller någon av er 
bybor som arbetar där.

Nu har skammen krupit upp på torra 
land! Detta sker genom vår egen 
organisation Vattenfall AB. Ett stats-
ägt företag i Sverige. En girighetens 
månghövdade hydra som slår knut 
på sig själv i sin uppfinningsrikedom 
med målet att suga ur Moder Jord de 
sista dropparna.
 Så här är läget för oss i Näsåker 
just nu: För två år sedan manifesterade 
100-talet ortsbor en regning fredag för-
middag, nere vid kraftverket, sitt mot-
stånd, angående Vattenfalls planer på 
indragning av turistvattnet. 
 Trots ett avslag från Länsstyrelsen, 
gav man sig inte!
I februari i år, uppvaktade man byn med 
förslag om muddring i älven. Stort mot-
stånd. Hela 17 olika skrivelser inkom till 
Länsstyrelsen. Frågan blir: förstår inte 
vårt statsägda Vattenfall vad ett NEJ bety-
der? För oss i bygden betyder det: Rör 
inte det vatten som är kvar! Nämforsen 
är vår, våra barns och våra barnbarns, 
och vi säljer den inte för pengar!
 Så i början av denna höst, den 2:a 
september, kommer representanter från 
Vattenfall AB till ett möte i Lokala 
Rådet. (Upplysningsvis kan jag berätta 
att Lokala Rådet är en löst sammansatt 
grupp av politiker och föreningsfolk 
utan demokratiska valprocesser).
Under tre timmar av vår egen dyrbara, 
obetalda mötestid, resonerar man och 
visar bilder. När man så ska till att 
avlägsna sig kryper det fram: ”…fast vi 
slipper ju allt detta om vi får ta av turist-
vattnet”!
 I oktober månad, drygt en månad 
senare, helt utanför det planlagda 
mötesschemat, tilltvingar Vattenfall sig 

ett nytt möte. Tilltvingar sig ja, därför 
att 5 ordinarie ledamöter är förhindrade 
att närvara vid detta utkommenderade 
möte! Man informerar inte heller om 
vad mötet ska innehålla, så att Lokala 
Rådet kan förbereda sig. Upp dyker fyra 
personer, högavlönade, välutbildade och 
lojala vattenfallslakejer med gott om tid, 
pengar och ork. Från byns håll kommer 
hastigt inkallade ersättare, som är där på 
sin fritid, och utan betalning. 
Vad som hände på mötet tolkas olika. 
Men så här inleder företaget Vattenfall 
sin tolkning av mötet i en rapport på 
sin interna hemsida: ”Måndagen den 

20 oktober träffades representanter från 
Vattenkraft och Lokala Rådet i Näs-
åker för att gemensamt försöka hitta 
en lösning på förändringar av spillet i 
Nämforsen”Är det någon som hört his-
torien om Rödluvan och Vargen? Vilken 
fabuleringskonst! Det har aldrig varit 
fråga om något annat än att Vattenfall 
enbart velat informera om sina idéer. 
Inga initiativ har tagits för att samarbeta 
eller hitta lösningar.
Man kan ju bara fråga sig av vilken 
anledning Näsåker inom loppet av 
två år, skulle ha ändrat uppfattning 
angående turistvattnet? Vattnet som 
är vår själ.
 Vattenfall har tre ledord: Effektivi-
tet, Öppenhet och Ansvarstagande. De 
två sista vill jag ställa stora frågetecken 
kring. Effektiviteten har de visserligen 
bevisat. Det är därför man kan säga sig 
ha gått från en ”förvaltarkultur till en 
utbyggnadskultur” när man som mål har 
att expandera kraftmässigt lika mycket 
som ett Danmark per år.

 Det nationella seminarium, som i 
Allhelgonahelgen hölls i Sollefteå, med 
professorer och andra experter på vatten, 
energifrågor och klimat, visade på att 
Sverige inte längre kommer att behöva 
mera ny vattenkraft pga nya kraftkäl-
lor och effektivare brukningssystem. 
Dessa föreläsare står fria i förhållande 
till Vattenfalls egna avlönade experter 
som har tagit för vana att besöka oss i 
Näsåker. När en av föreläsarna, Bryntse, 
dessutom berättade att Vattenfall i sep-
tember detta år 2008, slutit avtal med 
Norsk Hydro om att leverera 18 TWh 
elström mellan 2012 och 2020 till den 
energislukande aluminiumframställ-
ningen i norska Hunsnes, kändes det 
som att; nä, nu har skam gått på torra 
land! 
 Nämforsen och övriga Sverige ska 
kramas ur de sista dropparna för att 
kraften ska säljas billigt vidare till andra 
länder*. 
 Dessutom, hur var det nu med 
Öppenheten? Bryntze hade inte kunnat 
få reda på priset i avtalet men som det 
räknesnille han är, gissade han på ett tro-
ligt pris under 30 öre kWh.
	 Är	det	någon	fler	än	jag	som	tycker	
att det skrämmande när Vattenfall AB 
putsar på sin image som klimatvänligt, 
när det dessutom visar sig att de största 
inkomsterna kommer från kol och kärn-
kraft?	Var	finns	Ansvarstagandet?
 En hydra med många huvuden. 
Därför är isbjörnen i Tv4s reklam en 
stackare, ett offer, som Vattenfall hjälper 
till att förvärra livsvillkoren för. Och vi i 
Näsåker är lika utsatta som björnen. 
 Ekonomi kommer i fortsättningen 
att stavas Ekologi!

Gunilla Fluur,
ordförande Byalaget Näsåkers Samverkan

Titta gärna in på: www.raddaforsen.se
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Ja, som kanske märks anspelar rub-
riken på Agneta Sjödins bok ”En 
kvinnas resa”, som beskriver hennes 
pilgrimsvandring till Santiago de 
Compostela. Hennes bok och den 
moderna pilgrimsleden var helt 
okända för mig och min syster innan 
en släkting berättade om sin spän-
nande vandring men visst mindes vi 
den heliga Birgittas äventyrliga pil-
grimsresa på 1300-talet för att besöka 
aposteln Jakobs grav. Det lär har 
tagit två år innan hon var tillbaka i 
Sverige.

Numera	 finns	 det	 olika	 pilgrimsleder	
dit men den mest kända är den franska, 
79 mil lång med början i St Jean norr 
om Pyrenéerna. Den går 
sedan genom Spaniens 
nordliga landskap nästan 
ända ut till Atlanten där 
Santiago de Compostela 
ligger. Cordula Rabes lilla 
handbok ”Camino de San-
tiago” blev vår ovärdeliga 
bibel för planeringsarbe-
tet.	 Där	 finns	 allt:	 kartor,	
landskapsprofiler,	avstånd	
och höjdskillnad mellan 
orter, härbärgen, hotell, 
matställen, bankomater, 
priser, kommunikationer 
m.m.
 Boken väger bara 2,5 
hg, mycket viktigt! Allt 
passerade köksvågen innan det ham-
nade i ryggsäcken, som bara bör väga 
en tiondel av kroppsvikten, något som 
naturligtvis överskreds med några kilo 
trots en väldigt hård gallring. 
 För att slippa sommarvärmen valde 
vi två veckor i början på maj. Vi ville 
undvika slättland och bestämde oss 
för ett område i Galicien med ett böl-
jande bergslandskap och med bara 
en enda högre stigning. Efter ett par 
dagar i Madrid med b.a. besök på 
Prado- muséet fortsatte vi med tåg till 

Ponferrada där vi snabbt blev invigda i 
pilgrimslivet. Övernattningen ägde rum 
i ett före detta kloster och i den stora 
sovsalen i källaren fanns 30 vånings-
sängar! Här var övernattningen gratis 
men man lämnade förstås en allmosa. 
Efter	 en	 impoviserad	 fiolkonsert	 på	
klostergården med spansk folkmusik 
där vi t.o.m.skymtade en japan bland 
åhörarna var det dags för kö till dusch-
rummet och sedan installation i källaren. 
Det var mycket spännande att ligga och 
spana över salen från våra undersängar. 
Alla tänkbara språk talades bland damer 
och	herrar,	flickor	och	pojkar,	gummor	
och gubbar och vi hörde ju otvivelak-
tigt till den senare kategorin. Lampan 
släcktes kl 22.00 och tändes kl 07.00 

men många var uppe redan kl 05.00 och 
tog sig fram i mörkret med hjälp av sina 
pannlampor.	Redan	första	dagen	fick	vi	
skruda oss i våra regnponchos. Det var 
bara att ge sig ut i regnet för härbärget 
skulle vara utrymt kl 08.00 och så gällde 
det att hålla utkik efter compostelaskyl-
ten. I städer och större samhällen fanns 
vackra emaljerade skyltar med en av 
Jakobs symboler, snäckan, som han lär 
ha druckit vatten ur och som sedan blivit 
symbol för hela vandringen. I små sam-
hällen	och	på	stigar	fick	man	leta	efter	

en	grovt	målad	gul	pil	som	kunde	finnas	
på en sten, en stam eller en husknut.      
	 De	flesta	gick	förstås	förbi	oss	med	
glada tillrop som ”hola” eller ”buen´ 
camino”. Vi hade inte gått många kilo-
meter innan vi var tvungna att ta regn-
skydd på ett café och då träffades man 
igen	och	fick	en	trevlig	pratstund.	Tem-
peraturen låg nästan hela tiden mellan 
12 och 16 grader, perfekt vandrarkli-
mat. De soliga och vindstilla dagarna 
var mycket jobbigare.
 En del vandrade med mycket små 
ryggsäckar och det gick så småningom 
upp för oss att de ordnade med trans-
port av bagaget. Vi mötte bl.a. ett gäng 
herrar som stolta visade upp sina pil-
grimspass översållade med stämplar 

från alla övernattnings-
ställen. Det visade sig 
att de vandrade för fjärde 
året och nu avverkade den 
sista sträckan.
 En i gänget var chauf-
för och körde rygg-
säckarna till uppgjorda 
mötesplatsr. Tre äldre 
herrar hade hyrt en åsna 
som bar baget. De som 
cyklade körde förstås på 
de större bilvägarna, men 
ett helt gäng ryttare red på 
vandringsleden, som blev 
ganska illa söndertram-
pad. En ung familj hade 
med sig sina två barn 

som satt på var sin åsna tillsammans 
med bagaget, och en elegant fransk 
dam bar nog bara handväskans inne-
håll i sin lilla ryggsäck, men mannens 
ryggsäck var desto större. Vi övernat-
tade på samma härbärge i Villa Franca 
och vi avundades den härliga benmas-
sage som hennes man gav henne ute på 
den soliga terrassen. Det var ett mycket 
trevligt kommunalt härbärge där vi till-
bringade några timmar före läggdags 
kring brasan tillsammans med bl.a. ett 
par från australien medan en liten söt 

Två kvinnors vandring

bichon frisé hoppade omkring från knä 
till knä. Hennes matte, en tysk dam, låg 
med knäckt rygg på en madrass under 
trappan  till sovsalen. Hon hade burit 
för tungt, 20 kg, och i den vikten ingick 
hunden som vägde 6 kg. Följande dag 
skulle hon få sjuktransport får vård.
 Alla kommunala och privata här-
bärgen var utrustade med kök och en 
del valde att laga sin mat där, men vi 
valde alltid att äta de små 
bykrogarnas pilgrimsme-
nyer, som serverades hela 
dagen och bestod av för-
rätt, varmrätt, efterrätt 
och dryck för bara nio 
euro. Som tur var fanns 
inga bantningsidéer med i 
vår vandringsplanering.
 Efter några dagar 
skulle vi avverka den 
branta skogsvägen mellan 
Vega de Varcace och 
O´Cebreiro, bara 15 km,  
men med  en stigning på 
700 m. Vi stannade halv-
vägs i La Faba, en liten 
bergsby med  31 invånare 
men med en trevlig bykrog, där vi åt 
lunch medan vi väntade på att härbärget 
skulle öppnas som alltid kl 14.00. Ett 
mycket prydligt ställe med en pensio-
nerad tysk präst som föreståndare. Han 
hade också lett restaureringen av en liten 
1700-talskyrka som hörde till härbärget. 
Här liksom i alla andra små byar i Gali-
cien var alla hus murade i grov natur-
sten sammafogad med vitt murbruk 
och med skiffertak. Med ett grovt rep 
nerifrån marken upp till kyrkklockan 
ringde prästen till vesper och vi var ett 
litet gäng på 25 personer som hörsam-
made ringningen. Gudtjänsten leddes av 
en karismatisk ung franciskanermunk i 
sedvanlig brun kåpa. Han hade tidigare 
gjort	 en	 flott	 gir	 framför	 kyrkan	 med	
sin fräscha Volvo. Han presenterade sig 
som Michel och började tala med för-
samlingen på spanska och vi  kunde i 
alla fall urskilja paz (fred) och amistad 
(vänskap). Sedan gav han ett oljefat med 
brinnande låga till den som satt närmast 
honom tillsammans med en fråga som vi 
inte förstod. Frågan och fatet vandrade 
viddare och vi blev förstås litet ställda, 
så  när det blev vår tur mumlade vi något 
om fred och vänskap på svenska.  Sedan 
lästes en bibeltext på fyra olika språk så 

där kunde vi hänga med. Därefter valde 
han ut fem personer från olika nationer 
däribland	mig,	som	fick	gå	fram	och	sitta	
på stolar som stod framför altarringen 
vända mot församlingen. Michel för-
svann och kom tillbaka med ett handfat, 
en tillbringare med vatten och en hand-
duk, satte sig ned vid mig som satt först 
i raden och tog av mig höger sko och 
strumpa, hällde vatten över foten och 

torkade	 den.	 Jag	 fick	 sedan	 tecken	 att	
göra samma sak med den unga brasilia-
naren som satt bredvid mig. Det hela var 
mycket oväntat men Michels allvar och 
värdighet gjorde att den här symboliska 
handlingen för fred och vänskap, som vi 
tolkade det, blev mycket högtidlig och 
vår vandrings andliga upplevelse.
   Den lilla bergsbyn O´Cebreiro bestod 
av mycket vackra gamla stenhus. Utsik-
ten	 som	 borde	 vara	 magnifik	 var	 helt	
insvept i dimma. Det visade sig att hit 
kördes busslaster med turister och i de 
gamla husen fanns nu souvenirbuti-
ker och restauranger. Där träffade vi 
den enda svensken på vår vandring, 
en	ung	flicka	 från	Östersund	som	hade	
gått ända från St Jean och haft vådliga 
bekymmer med sina fötter. Då insåg vi 
vilka värdefulla råd vi fått i samband 
med våra skoköp: skorna skulle vara ett 
nummer för stora för att rymma två par 
yllesockor	och	de	fick	absolut	inte	vara	
av bomull. När vi hörde skrämmande 
berättelser om blåsor och sår på fötterna, 
läkarbesök,	flera	dagars	vila	eller	t.o.m.	
avbrott i vandringen kändes det otroligt 
lyxigt att få vara helt problemfri.
 Vi gjorde en omväg för att komma 
till Samos och för att bekanta oss med 

ytterligare ett kloster, som lär vara ett 
av västvärldens äldsta,  från 500-talet. 
Dormitoriet var mörkt, kallt och dys-
tert, men vi hade  inte gjort vår omväg 
förgäves för vid vespern bjöd klostrets 
17 munkar och fyra nunnor på underbar 
gregoriansk sång.
 Efter en för oss ovanligt lång vand-
ring på 2,5 mil genom en imponerande 
ekskog kom vi till Barbadelo sent på 

eftermiddagen. Alla tre 
härbärgen var ”ocupado”.  
Vi orkade inte ta ett steg 
till vid det tredje ”fullsatt” 
så den unga förestånder-
skan lyfte luren och efter 
samtalet ropade hon glatt 
”coche”, ”coche”. Vi 
tyckte det liknade det eng-
elska coach, så vi  förbe-
redde oss på att det borde 
komma ett slags fordon. 
Mycket riktigt efter en 
stund dök det upp en 
Volvo av senaste modell 
och ut klev en vänlig man. 
Han  körde oss  förbi vin-
fält, olivlundar och ekal-

léer och efter en kvart stannade han 
framför ett vackert gammalt hus  byggt 
i den typiska galiciska stenen och med 
skiffertak. ”Casa Carmen -  1700” stod 
det över porten. Vi klev in under rosen-
portalen och  togs om hand av mannens 
vänliga fru som t.o.m. kunde några ord 
engelska. Vårt dubbelrum låg en trappa 
upp, vackert möblerat, ljuvliga sängar, 
ett lyxigt badrum med mässingkranar, 
handmålad rosenslinga under taket och 
väldoftande potpourriskålar. Vi åt husets 
middag i en vacker matsal med breda 
glasdörrar ut mot en trädgård som prun-
kade	av	 rosor	och	fikonträd.	Två	 tyska	
”pilgrimsdamer” vid bordet bredvid 
tyckte som vi att detta var en lyx man 
var värd efter tidigare umbäranden. Föl-
jande morgon sov vi ut, åt frukost och 
bad om notan. Vi hade besökt en ”tele-
banca” i Samos så vi var säkra på att vi 
skulle klara smällen, som helt uteblev. 
All denna lyx kostade bara 40 euro, 375 
kronor per person!
 Sedan åter till vandrarlivet. Sista 
dagsmarschen gick till Porto Marin och 
sista natten  utspelades i en enorm sovsal 
men nu hade vi ju  fått in tekniken med 
öronpropparna så snarkkonserten nådde 
oss inte.                          Fortsättn. sid 7

På väg till la Faba...

Till O’lebreiso...
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toppsäljaren är en egen designad hatt, 
men	 hon	 har	 hela	 dressar	 i	 fleecema-
terial, mjukt och varmt. En annan pro-
dukt är spishandukar och pannlappar i 
samma mönster.
 Dagmar har till sin hjälp och för 
att hon är teknikintresserad köpt sig en 
symaskin som kostar en mindre förmö-
genhet. Ivrigt visar hon mig symaski-
nens specialitet: Dagmar kan läsa in ett 
fotografi	 till	 sin	dator	och	sedan	över-
förs denna med hjälp av speciell pro-
gramvara till symaskinen som sedan 
stygnsätter ett mönster efter bilden. 
Det går inte att ta miste på Dagmars 
glädje	 inför	dessa	finesser,	men	så	har	
hon sedan länge greppat den nya tids-
ålderns utmaningar i form av datorer. 
Hon	har	gått	flera	kurser	hos	Per	Sahl-

ström i datorkunskap och speciella pro-
gram och Dagmar framhåller Per som 
en mycket duktig pedagog. 
 Avslutningsvis pratar vi lite om 
Näsåker och Dagmar säger att hon 
alltid talar väl om vår by när hon är ute 
och reser. Hon har också alltid med sig 
foldrar om Näsåker som alla kunder får 
och Dagmar berättar om människorna 
från Rättvik som kom upp till Näsåker 
som turister efter att ha fått en sådan 
broschyr. Dagmars inställning och age-
rande visar på vikten av att alltid för-
söka verka som ambassadör när man 
träffar folk som inte varit här eller 
känner till Näsåker.
 När vi ändå är inne på Näsåkers-
byn och hur det är här frågar jag henne 
vad hon tycker om Vattenfalls vilja att 

återigen försöka ta merparten av turist-
vattnet. Det märks tydligt att hon blir 
upprörd. – Om de hade skattat här och 
på så sätt lämnat något bestående, det 
är konstigt att man inte måste det, säger 
hon. 
 Vi avslutar samtalet och Dagmar 
återvänder till symaskinen där hon satt 
när jag ringde, för det här med textil är 
en mycket viktig del i hennes liv.
 – Höll jag inte igång som jag gör 
skulle jag inte vara så pigg, avrundar 
Dagmar.

Text & foto: Christer Borg

Dagmar
         – en riktig textilentreprenör

Efter att ha träffat Dagmar Sjödin 
på Industrivägen inför ett arbete 
med produktfotografering fick jag 
en sådan lust att göra en artikel om 
Dagmar och hennes syateljé nere 
i källaren i huset där hon bor. Där 
är ett myller av färger överallt med 
spännande motiv att fotografera och 
en historia att berätta.

Dagmar	 är	 född	 i	 Junsele	och	flyttade	
hit till Näsåker 1956. En tid arbetade 
hon som kontorist i hennes och makens 
företag, men då mannen förolyckades 
i en olycka vid Hällbydammen 1970 
startade Dagmar om genom att utbilda 
sig till textillärare. 
 – Det var tur att jag hade realexa-
men sedan tidigare, så jag fick plats på 

seminariet i Umeå som det hette på den 
tiden, säger Dagmar.
 1974, när Dagmar var färdig med 
utbildningen, började hon sin yrkes-
bana som textillärare; först ett år i 
Ramsele, men sedan resten av tiden i 
Junsele ända fram till pensioneringen 
1996. 
 – Jag gick inte en enda dag till 
jobbet och tyckte det var tråkigt, påpe-
kar Dagmar. 
 Jag vet ju om att Dagmar har mycket 
att göra på mässor och marknader och 
hon säger att detta började redan 1988. 
Då var det framförallt på sommaren 
som hon åkte iväg, men efter pensio-
nen	har	det	blivit	mycket	fler	markna-
der. Jag frågar vad det var som gjorde 
att hon började med detta i perioder 

kringflackande	 liv	 och	Dagmar	 svarar	
att hon helt enkelt ville komma ut med 
sina alster. Under en lång tid hade hon 
växtfärgade garn med sig och Dagmar 
hade många kurser i växtfärgning, både 
i byn men också uppe vid Omsjö. 
 Nu för tiden åker hon på ungefär 
tjugo mässor och framförallt markna-
der varje år. Det tar sin tid, oftast åker 
hon hemifrån på torsdagen för att hinna 
ställa i ordning. Sedan brukar själva 
marknaden i regel vara från fredag till 
söndag, då det är dags att packa ihop 
och börja hemfärden som ofta slutar 
sent på söndagskvällen. Imponerande 
prestation tycker jag med tanke på att 
Dagmar faktiskt fyllt 77 år! 
 – Men det är det sociala som är vik-
tigt, menar Dagmar. Kommer jag hem 
utan att ha tjänat en krona så gör det 
inget, huvudsaken jag fått träffa folk.
 Hennes aktivitetsområde är från 
Hudiksvall i söder till Lycksele i norr 
när det gäller marknader. Vad anbe-
langar mässor är det framförallt Sol-
lentunamässan i Stockholm som varit 
aktuell. För att klara dessa strapatser på 
egen hand köpte Dagmar 1990 en husbil 
som hon både sover i under marknads-
dagarna och som också med förtält 
fungerar som marknadsstånd. Hon har 
också med sig en kärra som hon själv 
designat! Den tillverkades av S-karos-
ser i Dorotea och blev färdig 1993. 
Kärran är specialinredd med backar för 
alla grejor, detta för ordningens skull 
och	det	finns	fack	för	bordsskivor	och	
ställningar. 
 Vad är det för produkter du gör, 
undrar jag.
 – Just nu är det mycket hällrist-
ningsmotiv på väskor, vedsäckar, vete-
värmare (en påse med vete som värms 
i mikrovågsugn och används som vär-
mekudde) och skoväskor. Skoväskorna 
har	man	om	man	ska	på	finare	tillställ-
ningar och inte vill ta sina inneskor i 
vanlig plastpåse…
 Dagmar syr också barnkläder och 

Slutligen buss till Compostela där vi 
utförde en pilgrims alla ”måsten”. Vi 
började med att besöka pilgrimskontoret 
för att få en stämpel i vårt vandrarpass 
och övernattade sedan på  ett litet pen-
sionat. 
 Dagen därpå väntade vandringens 
mål,  katedralen,  en märklig byggnad 
med en blandning av många stilar och 
som vi tyckte ganska dåligt underhållen. 
Vi hade aldrig tidigare sett en helgedom 
vars fasad var försedd med ogräs på alla 
utskjutande delar. Senare under mässan 
skulle vi få vara med om att visslande 
svalor	 flög	 kors	 och	 tvärs	 under	 de	
höga valven. Men först en lång kö för 
att se St Jakobs relikkista under altaret 
och därefter en ny kö till Jakobstatyn, 
som smyckade koret, praktfullt utförd i 
silver, guld och ädla stenar och med 

sina attribut: staven, pumpan för vatten 
och snäckan. Man gick upp för en liten 
trappa för att sedan  lägga handen på 
hans vänstra axel när man passerade 
honom bakifrån. Den enorma katedralen 
var fylld till sista plats när mässan bör-
jade. Utmed kyrkgångarna fanns moni-
torer för att alla skulle kunna se vad som 
hände i koret. Prästen började med att 
läsa upp alla som anlänt dagen innan bl.a. 
”dos suecas”, det var ju vi! Sedan följde 
en lång predikan där vi bara uppfattade 
enstaka ord. Allt var för stort, pompöst 
och  välregisserat för att vi  skulle kunna 
uppleva någon andakt, men vi blev bl.a. 
mycket imponerade av ett enormt rökel-
sekar som hängde i koret utfört i silver 
och som vägde 50 kg. Det lär ha använts 
under tidigare århundraden för att skingra 
odören som pilgrimmerna spred.

  
Så lämnade vi vårt pilgrimsliv och upp-
levde en eftermiddag som turister i den 
charmiga staden Compostela för att 
dagen	därpå	flyga	hem	till	Sverige	igen.
 Agneta Sjödin jäktade sig igenom 
79 mil på 19 dagar, något som vi uppfat-
tar som en idrottsprestation av OS-klass.  
Vi vandrade 13 mil under nio av våra 14 
dagar i Spanien och har som bestående 
minne att vi, förutöver alla pilgrims-
kontakter, aldrig har kommit så nära ett 
främmande land vad beträffar natur och 
människor långt från de gängse turist-
stråken.
 

 Text: Ulla Lundin. Foto: Barbro Henriksson

Fortsättn. från sid 5, Två kvinnors...
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Byggnadssnickerier i 
specialutförande 

efter ditt önskemål

Den 29:e september ordnade Resele-
Ådals-Lidens jaktvårdskrets en ung-
domsdag för andra året i rad. Tanken 
är att väcka intresset för jakt och 
uteliv bland barn och ungdomar. 

I år höll man till uppe vid Fängsjön vid 
Näsåker och evenemanget startade vid 
sjutiden på morgonen och avslutades 
vid tvåtiden. Vad gäller det jaktliga stod 
harjakt med stövare och fågeljakt med 
trädskällare på dagordningen. Förutom 
de punkterna hade man förstås också 
en station med kaffe eller saft med 
fikabröd	 och	 givetvis	 korv	med	 bröd.	
Hela två burkar av den stora modellen 
Bullens kokkorv gick åt, vilket också 
speglar att denna station var mycket 
välbesökt. ”Föreståndare” för denna 
programpunkt var Urban Sjödén som 
alltså hade att göra.
 Nära nog ett trettiotal personer 
deltog under dagen som trots dåliga 
prognoser från SMHI blev strålande 
fin	med	 en	 höstsol	 som	 både	 värmde	
och lyste upp tillställningen. Av dessa 
var hela fjorton ungdomar i åldrarna 
fem till femton år. De lite äldre som 
ville	fick	prova	att	stå	på	pass,	så	kallad	
uppsiktsjakt, då en person med jägar-
examen och licens för vapentypen står 
precis bredvid, redo att ingripa med råd 
och stöd om situationen skulle hetta 
till.
 Jaktligt kammade man noll vad 
gäller fällda byten, men ungdomarna 
tyckte det var spännande ändå, speci-
ellt	de	som	fick	se	Jösse	springa	förbi.	
Förra året fällde man en hare och en 
tjäder, men alla ansåg att årets upplaga 
var väldigt lyckat trots nollresultatet. 
Skott avlossades förvisso, men det tog 
mellan skogen och en viss bakre place-
rad kroppsdel som en av dagens ledare 
muntert uttryckte saken. 
 För de som inte hade jaktkort på 
marken bjöd SCA på denna dags jakt, 
vilket kretsen tackar för. Man tänker 
givetvis ordna en ungdomsdag även 

nästa år och då som nu planerar man att 
annonsera dagen via utskick till kret-
sens	medlemmar	och	via	affischer.	
 Under denna dag deltog som ledare 
från kretsens styrelse Tommy Sehlin, 
Urban Sjödén, Lars Rulander, Per-
Henrik	 Olofsson	 med	 sin	 finnspets	
Kito, Peder Ragnarsson med sina Tjä-
derlekens Aino och Molli, samt Börje 
Olofsson	med	 sin	 finnspets	Arras	 och	
Kjell Gustavsson med stövaren Pia.
 Förutom denna lyckade dag hade 
kretsen också en familjedag som ordna-
des vid skjutgatan i Lidgatu den 24:e 

maj. Den dagen stod förutom tipspro-
menad	med	fina	vinster	 pilbågsskytte,	
blåsrörs dito och salongsgevärsskytte 
på programmet. Under familjedagen 
bjöds givetvis på kaffe och korv, alltid 
lika uppskattat. 

Text: Christer Borg, 
Foto: Gunilla Gustavsson

Ungdomsjakt

Linnement, tavlor, spikmattan, klassisk massage.mm.
Boka tid till Nina Pudja: 0622-101 34 mobil 070- 212 42 25. Välkomna!

Jag önskar er alla en god jul och ett gott nytt år!
www.pudja.se

Ljusrum, massage, presenter!
Ljusrummet är öppet nu! Där kan du också prova den Indiska spikmattan.

Samla ihop några vänner för ett ljust möte. Pris 60 kr/person ca. 1tim. 
(max 8 personer per gång)

Min nya utgåva av Färgade ord är nu klar i begränsad upplaga!
Det är en färgglad bordskalender med träställ. 

Den är dekorativ, upplyftande och full med tänkvärda ord
Säljs hos mig, Bilisten och Essys.

Öppet hus fredag 12 december kl. 13.00- 19.00

Görans Schakt AB

Rosenmetoden
Jag kan ge dig en varsam kroppsbehandling som
handlar om  muskler, andning och avspänning. 

När musklerna vilar återfår de den rörelseförmåga 
och fria andning du en gång föddes med...

Vill du veta mera: www.rosenmetoden.se
Välkommen!

IngaMari Solders 
Osenterapeut och Beröringspedagog
mottagning i Tannflo, Resele
ingamari@vildros.com
Tel 0622 103 99, 0703 47 50 97

www.v i ld ros. com
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Ombesörjer allt vid dödsfall
Bouppteckningar, 
testamenten, etc...
(jour dygnet runt)

Storgatan 74 Sollefteå
0620-510 14

Nya Begravningsbyrån 
Sollefteå
Roger Söderholm

Myten säger att en behaglig inomhustemperatut leder till höga 
uppvärmningskostnader. Men med Diplomat Optimum G2 har 
vi bevisat att du kan ha det varmt och skönt, samtidigt som 
uppvärmningskostnaden kan sänkas  
med mer än 75 procent.

Med vår nya HGW-teknik får du  
dessutom varmvatten på köpet*.  
Njut i badet så ofta du vill. 

En ny sanning 
   om uppvärmning

*Till skillnad från traditionell teknik producerar  
Thermia Diplomat Optimum G2 tappvarmvatten  
i samband med att den värmer upp husets   
radiatorsystem.

www.thermia.se
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Har du behov av hjälp med röjnings-
arbeten, uppkapning av ved. Manuell 
gallring och nedtagning av fröträd, även 
enskilda träd, medframskotning. För-
säljning av hö, ensilagebalar och ved.

För mer info och beställning, kontakta:

Henrik K Strömbom
Tel: 076-838 06 14
E-mail: henrik_karlsson@hotmail.com

Tannflo Jord- & Skogstjänst

Detta är en liten historia om hur värl-
den ibland kan bli synkroniserad på 
rätt sätt, att saker ibland händer i en 
följd som gör att saker och ting faller 
på plats. Synkroniserad precis som 
klockor kan bli synkroniserade med 
varandra…

Urverket i Ådals-Lidens kyrka, från 
1954, har en längre tid stått stilla. En 
dag i höstas ringde då vår kyrkvakt-
mästare Roland Persson till Klockhu-
set i Skadom där Torbjörn Holmer har 
sitt i hela landet berömda museum med 
massor av gamla klockor. Han tänker 
fråga Torbjörn om råd, men det blir 
bättre än så… 
 Just denna dag råkar en av Sveriges 
absoluta experter på gamla urverk, en 

av de få kvarvarande, vara där. Han blir 
intresserad och Roland sätter sig i bilen 
och åker ner för att hämta mannen. 
Väl framme i Näsåker och kyrkan ber 
mannen om ett lod och ser omgående att 
urverket hamnat lite på snedden. Roland 
hittar en skruv som tydligen ramlat ner 
från verket och plötsligt så går klockan 
igen efter lite justeringar. Sådana här 
urverk är väldigt känsliga för att hamna 
det minsta snett och det var alltså det 
som hänt här. Nu går klockan igen och 
Roland och mannen har fortfarande 
kontakt via e-post…

Berättat av Gunilla Fluur för Christer Borg

Ur led är inte tiden...

ÅSK har under säsongen haft en tävling 
som kallas för Måljakten. Den fung-
erar som så att en viss summa, i år fem 
kronor, skänks till föreningens fotbolls-
sektion för varje mål som görs under 
fotbollssäsongen. Vem som helst kan 
alltså delta i denna tävling som också 
förstås är ett sätt att stötta föreningens 
aktiviteter. Dels lottas priser ut varje 
hemmamatch, dels större priser, två 
festivalbiljetter på Urkult, vilka år i år 
vanns av Algot Frisendahl och Henrik 
Strandberg. 
 Förstapriset i år var en EU-moped 
som vanns av Linnea Sporring. Denna 
fina	 vinst	 fick	 hon	 ta	 emot	 vid	ÅSK:s	
kansli söndagen den 26:e oktober. 
Thomas Wikström, ordförande i fot-
bollsektionen, delade ut priset. 

Text & foto: Christer Borg

ÅSK
    Måljakt

I Handelsbanken har det lokala

Kontoret det samlade ansvaret för sina kunder.

Vi bygger allt på närhet till kunderna.

Du kanske redan vet var ditt närmaste

Kontor finns? Välkommen in!

 Näsåker  0622-10013

Urjul & gott nytt!   

www.urkult.se
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    Ett stort tack till alla våra kunder och
    besökare vi  haft under året som gått.

  2009 fortsätter vi att utveckla verksam-
        heten med servering och en ny
        spännande konstutställning på
                      Galleri Kläpp. 

                  GOD JUL och
            ETT GOTT NYTT ÅR!
                         önskar
                   Karin och Alvaro
       

Välkommen in och lyft på grytlocken på min hemsida!

    www.alvaroiklapp.com
    telefon: 0622 10060   0738 161675
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...1940 var det en nationellt och internationellt etablerad målare 
som kom till byn. Efter krigsutbrottet uppsöker han andra land-
skap än franska, katalanska och grekiska. Han gifter sig med 
Ingrid Rydbeck i Ramsele gamla kyrka 1941 och hyr därefter 

övervåningen i en skola nära Kilforsen. Hans hustru och 
levnadstecknare, senare redaktör för konsttidskriften Palet-
ten i många år, beskriver hur han ”upptäcker Fjällsjöälven” 
och	”en	älvdalskultur	som	idag	inte	längre	finns”.	Kilforsen	
strax före utbyggnaden blir ett av hans motiv. ”En av dessa 
vidunderligt	 vackra	 strida	 forsar	 som	 nu	 inte	 finns	 mer.	
Forsen såg ut som ett väldigt vitt skum, brant, koncentrerad 
(....) men så praktisk att bygga ut” skriver Rydbeck-Zuhr i 
biografin	över	maken.	Innan	paret	1945	bestämmer	sig	för	
att bygga en stuga i Åsmon förhör de sig noga om Vatten-
falls planer för Fjällsjöälven. Via platschefen i Forsmo får 
de	veta	att	 inga	omedelbara	utbyggnadsplaner	finns.	Zuhr	
med familj bosätter sig strategiskt mellan fyra oreglerade 
forsar; Kilforsen, Kattdalsforsen, Åkvisslan, Nämforsen. 
I tio år återkommer Zuhr till motiven kring Åsmon innan 
förödelsen sätter in. Vårvintern 1952 målar han febrilt – väl 
medveten om det förestående stora kraftverksbygget med 
en tunnel som kommer att ta två mil av Fjällsjöälven och

    tre av de forsar han målat allra mest.

Text  ??????

När Zuhr anlände till Åsmon...

Nu är det snart jul!
Vi har alla tillbehör för en mysig hemmakväll 

– hyrfilm, snacks, godis och läsk

Ombud för:

Höst- och vintertider: vardagar: 7 - 20  •  lördag: 9 - 19 • söndag: 10 - 19
Välkommen!

God Jul
&

Gott Nytt År!
Önskar Ådals-Lidens pastorat

Se information om gudstjänster 
och andra evenemang 

i  predikoturerna  i Tidningen 
Ångermanland varje onsdag

Pastorsexp tfn 0622-100 21

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi alla våra gäster 

Semesterstängt: 1 dec – 6 dec
Välkomna 7 januari

Lidgatu, Näsåker. tel. 0622-101 00
www.fabodammen.com

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

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Ådalslidens Fiskevårdsförening

Även i år har vi planterat in över 1 ton fisk 
i Karvsjön!

Fisken och frakter blir dyrare för varje år. Därför 
höjs kortpriserna fr o m 1 januari 2009.

Dygnskort: 70:-  Årskort enskild: 500:-  Årskort familj: 700:-

 Juklappstips!

Köp lotter på vårt båtpaket. Lottpris 50:-

Båt + fyrtaktsmotor + båttrailer (värde 35 000:-)

För info 070-190 14 50

www.karvsjon.se

RÄDDA FORSEN!

Aktivister, gamla
som nya hälsas välkomna 

till en upptaktsträff där vi ska
diskutera strategier, Lokala Rådets 

agerande och ev. formering.

Ring ”Mamma” på 073-0676694, 
så får du reda på plats och tid.

Välkommen!

God Jul
&

Gott Nytt År!

 Näsåker  0622-10013

Tavelbild kommer!
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Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

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

 

Strömboms 

Entreprenad
Utför alla sorters arbeten inom
Mark & Anläggning, Lastning, 
Snöröjning, Buskröjning
Även försäljning av vägtrummor mm

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

 

Strömboms 

Entreprenad

Entreprenadmaskiner
Snöröjning mm. 

Markarbeten
Vägarbeten

Tenglunds Taxi & Maskin KB

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

Nu måste vi dra åt svångremmen
Sa man från regeringen
Min satt så hårt att jag börjat få svårt att gå
Fötterna har domnat
Eftersom blodet har svårt att nå dit
Och huvudet spränger att allt överflöd
Så jag har svårt att tänka klart

Och nu skulle svångremmen dras åt igen
Den här gången gick jag av
I två delar

Barnen blev väldigt förvånade
Men tog det hela ganska bra
Dom ser väl så mycket underligt på tv
Vad som kan hända med människor
Det går nog över lilla mamma sa dom

Ja så var man två då
Jovisst det kan ha sina fördelar
Speciellt om man som jag är ensamstående
Den ena delen kunde ju springa till jobbet
Medan den andra kunde sköta hemmet
Och hjälpa barnen med läxor

Ett tag gjorde jag så
Eftersom det var mest att sköta hemma
Behövde jag både ögon, öron och händer där
Så underdelen fick gå till jobbet 
Det var den uppenbarligen bäst på

Det hela fungerade riktigt bra i början
Men efter ett tag började man klaga på jobbet
Dom tyckte jag skötte allt alldeles för huvudlöst
Och undrade om allt stod rätt till där hemma

Först blev jag lite förvånad
Hade dom inte märkt något
Jag hade ju gått av
Men sen kom jag på att varför skulle dom det
Dom märker ju ingenting annat

Kanske för att deras svångremmar sitter så hårt
Att dom knappt kan andas
Men det blir lättare när dom går av
Då kan vi alla springa runt alldeles huvudlösa på 
våra arbeten

Sissi Bertling
HUNDraelvan tackar för 2008 - helt på Eget Bevåg!

Gott nytt år!

Ingelas Café
Köp dina julkakor hos oss! 

4:-/ st för små kakor från advent till julafton.
Välj bland de sorter vi har för dagen...

Vi bakar saffransbröd från advent!
Från 1 dec till 23 dec gör vi jul landgångar

på beställning. 75:- st.
Ring och beställ eller kom in!

Välkomna! 
Semesterstängt: 24/12 – 1/1

Ingelas Café, Storg. 23, Näsåker. Tel. 0622-10510

God Jul och 
Gott Nytt År! 
önskar Ingela, Elsa

och SivAnne

tillönskas medlemmar och sympatisörer.
Näsåkers Socialdemokratiska förening

Less på skinka...
Arroz con pollo, typ,  kyckling med ris
( norrländsk översättning)

4 personer

1 kg kycklingklubbor
2 finhackade vitlöksklyftor
1 citron, pressad saft
1 krm svartvartpeppar
2 hackade gula lökar
1 hackad grön paprika
1 finhackad vitlöksklyfta
1 1/2 msk olivolja
1 kuver saffran, 0,5 g
2 lagerblad
1 dl torrt vitt vin
6 dl vatten
2 msk konc kycklingfond
1 1/2 tsk salt
3 dl ris

Karin har en artikel på G om köttseminariet i Ramsele...
Får se vad jag lägger in för recept...
Kanske blir det bara Vegetarisk gryta och couscous med saffran

Marinera kycklingklubborna med citronsaft, 

vitlök och peppar 

i ca 2 timmar i kylen. Vänd dem någon gång 

under tiden.

Mjukfräs lök, paprika och vitlök i olivolja i en 

gryta.

Bryn kycklingklubborna i ca 1 1/2 msk olivolja 

i en stekpanna. Lägg över dem i grytan.

Tillsätt övriga ingredienser och koka upp.

Lägg i riset. Koka under lock ca 25 minuter.

Smaka av med ev salt.

Servera med en fräsch sallad. 
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Adress Våning  Storlek  Yta  Hyra 

Orrvägen 6 2  2 R & K 65  4.485:-

Gökvägen 8 B 1  2 R & K  46  3.464:-

Storgatan 21 1  2 R & K  68  4.557:-

Storgatan 21 1  3 R & K 75  4.986:-

Storgatan 21 2 2 R & K  68  4.557:-

Storgatan 21 2  3 R & K 75  5.007:-

Ängsvägen 30 A 1  2 R & K  46  3.443:-

Ängsvägen 28 B 1  2 R & k 46 3.408:-

Vitterkor
Då min far var getare åt sina föräldrar, Moflo och skulle geta korna till Fäboden, 

så var de många getarlag i sällskap. Före min far och hans kor var Anders Petter 

Molén med sina kor och det var cirka 200 alnar emellan Fars första och Anders 

Petters sista ko. Trots att min Far försökte på alla sätt att driva sina kor, kunde han 

icke förminska avståndet dem emellan en enda bit. Det var som det varit en kompakt 

massa emellan dem. Kommen till Klocksvedjjan fick de höra kåkande och lockande av 

kreatur och mycket skällskrammel, som drog från vägen emellan båda getares kor och 

tog vägen ner mot Klocksvejjrået. Det var vitterkor som hade varit emellan getarnas 

kor och när dessa dragit av från vägen kunde min far komma närmare och förena sina 

kor med Anders Petters.

En annan händelse från min barndom:

År 1889 så följde jag min broder Erik August till skogen för att leta kor. De 

hade varit borta en natt och dagen efter på eftermiddagen ville August att jag skulle 

följa honom och leta. Jag var endast 10 år och korna brukade gå och ha sitt betestill-

håll, men fann ej några kor. Till slut måste vi gå till långskogen som det kallades då 

de for ända till Fågelhällberget, mitt för Stormabäckbodan och dit var det en mil 

från Moflo by.
 Jag hade tröttnat mycket, så när vi kom till Mörtdalen och ej hörde någon ko-

skälla, var vi tänkt att vända om hem. Men vi tänkte att vi skulle gå på Stormonipan 

och lyssna innan vi vände om hem. Klockan var 11 på kvällen och höll på bli skymning. 

Och när vi stod på den höga nipan och lyssnade, fick vi höra koskälla långt upp efter 

Stormobäckarne och så långt det var att gå för mig, som hade tröttnat mycket vart vi 

så glad att vi sprang på lätta ben tills vi hant upp korna, som ännu draga bort från 

hemmet. Och nu var det att vända korna mot hemmet. Och under färden över stenhäl-

larna inträffade det som jag nedskrivit, detta i anledning.

 Vi hade två oxar med bland våra kor. Lidén rådde om den ena och den andra 

rådde vi om. Och bäst vi körde korna så stod eller gick en stor gråvit ko mitt i 

flocken och hon tiddes, så korna började lukta på henne som deras sed är. Men så 

fick oxarna se henne och det gick fort för den större oxen att betäcka henne. När det 

var gjort, försvann kon och vi såg ej den nå mera. Vad kom kon ifrån. Vad for hon. 

Vem rådde om henne. Vi kände alla kor som fanns inom Moflo by och var jämt en 

mil från byn och försvann som jorden skulle ha uppslukat den.

Vår tro då och vår tro än i dag är att det var en vitterko.

P. J Kallin gn. Linda Svedin f. Kallin

Intresserad? Kontakta:

Helen Bystedt 0620-68 28 60
Ewa Norèn Svensson: 0620-68 28 63

Lediga lägenheter i Näsåker!

Mer information om lediga lägenheter finns på:

www.solatum.se

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

God Jul
&

Gott Nytt År!

Jag har fått tillgång till min farbror Per Johannes Kallins 
(signaturen J. K) anteckningar och dagböcker och tänkter nu 
delge er Byablads läsare lite händelser från förr i tiden. Ni får 
nu tänka er att det är J. K som skriver.

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

Juletid är kommen! 

Kom och gör er julefina. 
Unna er det! Stora som små, 

han som hon.
Välkomna! Helen, 076-778 00 58

Jul- och öppningerbjudande
vid klippning:

Gratis frans och brynfärgning!

Råklippet

Närradio 106 Mhz!
Från och med den 3:e 
december kommer Bya-
laget att börja sända över 
Sollefteå Närradio på 
106 Mhz.
Ratta alltså in 106 Mhz på 
onsdagar mellan 18-20 från 
och med 3:e december!

Vi söker en 

Turistentreprenör
som vill ta över Turistbyrån

För mer info och ansökan hör 
av er till Karin Jansson Borg

e-post: karin@isaris.se
tel: 0706-39 34 43

Senast 15 december!

Byalaget
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Arrangör

Minnen från Åsmon
                        – nio och ett halvt till tolv och ett halvt år 
I början av juni 1945 flyttade vi till 
Åsmon i Ådalsliden, Ångermanland. 
Pappa började arbeta vid Nämfors-
bygget 1944. Han hade ordnat bostad 
åt oss hos Folke Lidmarks och flytt-
lasset hade skickats i förväg, så att 
allt var på plats när vi kom fram. 
Avresan ifrån Torpshammar har jag 
ingen minnesbild av, men kan minnas 
att jag tyckte att färden blev lång. 
Hade tidigare åkt tåg till Sundsvall 
som längst. 

Men efter det att vi passerat Långsele 
och	 kom	 mot	 Österåsen	 fick	 vi	 se	 ett	
landskap som vi ej var van 
att se sedan tidigare. Älvarna, 
Faxälven och Ångermanäl-
ven, gick djupt i dalgångarna 
och det var branta nipor. Vi 
hade ju inte sett Indalsälvens 
djupa belägenhet heller vid 
detta skede fast att Liden låg 
relativt nära vår hembygd. 
Varje gång vi sedan kom att 
åka	tåg	till	Torpshammar	fick	
man det intrycket att Ljungan 
höll på att svämma över när 
man	fick	se	den,	mellan	Ånge	
och	 Torpshammar	 flyta	 i	
jämnhöjd med omgivande 
landskap. 
 Vi korn i alla fall till 
Ådalslidens station i kväll-
ningen	och	där	mötte	pappa	och	vi	fick	
åka med Viktor Johansson i taxi (Nash 
1938 ca.) de ca. 4 kilometrarna till 
Åsmon. I huset bodde förutom ägarna, 
Folke och Gerda med dottern Dagmar, 
familjen Fahlén som bestod av Sixten, 
Gun och dottern Ing-Britt. Vår lägen-
het bestod av kök, ett rum och en liten 
alkov. Järnspis för uppvärmning, och 
matlagning. 
 Kommer ihåg att Svante, den kvällen, 
inte alls tyckte om att vi hamnat på detta 
ställe. Men det var enda gången, sedan 
hörde jag honom aldrig klaga på detta. 
 Svante hade efter att han insjuk-

nande i polio ej kunnat klara av att 
börja cykla igen vid den tidpunkten 
utan som nioåring skjutsade jag honom 
bakpå cykeln jag trampade. På morgo-
nen den andra dagen i Åsmon åkte vi 
ner till bron över Fjällsjöälven på detta 
sätt. Där vid bron over Kattdalsforsen 
kommer jag ihåg, min reaktion på att 
älven rann i rak nordlig riktning. En 
älv i Norrland skall bara rinna i östlig 
eller sydlig riktning, enligt mitt huvud. 
Möjligtvis nordost. Men nordlig nej det 
stämde inte. Ja det var bara att låta den 
forsa på. 
 På eftermiddagen skulle en last-

bil ta Folke Lidmark till den arbets-
plats där han, vid denna period, hade 
sitt jobb. Folke frågade då föraren om 
Svante	och	jag	fick	följa	med	fram	och	
tillbaka,	 vilket	 vi	 fick.	 Det	 var	 halva	
vägen till Söderfors. Vägen går där 
en sträcka på ca. 500 meter helt nära 
Ångermanälven och man höll på med 
en höjning av densamma, för att den 
ej skulle hamna under vattenytan efter 
Nämforsens uppdämning av älven. 
 Sedan började vi att träffa våra 
blivande lekkamrater och hur det gick 
till har jag ingen klar minnesbild av 
men antagligen kom kontakterna till 

stånd via Torsten, vår tremänning som 
kommit till byn före oss. Ångerman-
ländskan innehöll en för oss nya och 
främmande ord så att vi förstod inte 
allt i början. Där i byn fanns i alla fall 
“Norsk’ Svens pojkar Svenne (Sven-
Erik) och Harald. Erik och Hildur 
Åmans barn Ivan, Sven-Erik, Karin 
och Bo. Algot och Oskaria Lidmarks, 
Uno, Artur och Frida Larssons. Sven-
Olov. Hildurs, Bernt Henriksson och 
Sågströms, Bengt. 
 Hos Otto Dalgrens bodde tillfälligt 
en	finsk	pojke	som	jag	tror	mig	minnas	
hette Ralp. Hos Oskar och Alice Nor-

grens vilka bodde hos 
Nils-Petter Olsson 
(även Sågströms 
bodde där) fanns några 
år en pojke som hette 
Leif (om jag minns 
rätt). Tror att det var 
en släkting. De här 
uppräknade var de 
mest jämnåriga med 
oss, men sedan fanns 
det både äldre och 
yngre barn i Ås. (Äldre 
vuxna sade Ås om byn. 
Namnet	 Åsmon	 fick	
den för postadressens 
skull.	 Det	 finns	 ju	 Ås	
på andra ställen.) Även 
jämnåriga som inte var 

våra lekkamrater, men våra skolkamra-
ter, fanns i byn. 
 Hos Lidmarks fanns inte vatten och 
avlopp på den tiden. Inte heller brunn på 
gården. Vi hämtade vatten i ett rostfritt 
kärl på en cykelhjulsförsedd (ett hjul) 
kärra och det fanns två ställen att tillgå. 
Ett var en källa nedanför slänten mot 
älven, bortanför Hilmer Anderssons. 
Där fanns en vevställning med lina ner 
till källan. Man skickade alltså ner en 
hink som fylldes i källan och sedan var 
det att veva upp hinken igen. Tror inte 
att det var så bra kvalité på detta vatten.

Fortsättn på sid 20

Medborgarkontoret, Näsåker

God Jul & Gott Nytt År!
önskar vi alla

Konsert med Ranarim! 

Den 13 december, kl 18. Näsåkers kyrka

Välkommen!

God Jul
&

Gott Nytt År!

www.brandmuseet.com

Skrivet av Sven Erik Nilsson

Eftersom artikeln är lång har vi valt att dela upp den till kommande nummer. Redaktionen.
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Eldceremoni  vid Nämforsen

Fackeltåg till Markusgården

Earthheart Elddans

Midvinterbuffé

Earthheart föreställning

Barnaktivitet

Workshop i Earthheart Dance 
för alla åldrar

Midvinterfest 2008
– Vid Vintersolståndet – 

Söndag 21 december vid Nämforsen och på Markusgården i Näsåker

Mer detaljer kommer på affisch och på www.earthheart.se
Arrangörer: Earthheartföreningen Elementa m.fl.

Varmt Välkomna!

Välkommen in till oss på
Storgatan 23, Näsåker

Salong Liss: 0622-10640

ME Fotvård: 0622-10670 

Salong Liss

ME Fotvård
& 

Som vanligt öppethus 
på skyltsöndagen

mellan 15–17
Vi bjuder på glögg, 

pepparkakor och tävling!

Julklappstips!

Passa på! 10%
på presentkort och produkter!

Varför inte ge bort presentkort
på hål i öronen? 

Vi har fyllt på lagret med
nya fina örängen.

Även örhängen till försäljning.

Till barnen:
”lösslingor” i häftiga färger, 

bara att knäppa fast!

Vi önskar alla våra
kunder och vänner 
en härlig adventstid

och en riktigt God Jul!

Luciafirande i näsåker!
söndag 7 december, kl 15
Luciakröning i kyrkan kl. 18 av Lions president Jan Olsson

Jag vill hälsa er alla välkomma till mig, 
på Storgatan 12 i Näsåker. Jag hoppas 
på att kunna erbjuda dig en lugn stund 
mitt i julbrådskan.
Boka gärna en tid på telefon: 0622-102 02
Varmt välkomna!

Marie Lundin Den 1 december öppnas dörren
och jag står redo med saxen!

Det andra stället där vi hämtade vatten 
var hos Henrik och Gerda Henriks-
son. Henrik var bror med vår värdinna 
Gerda. Henriks var en av de närmaste 
grannarna och de hade egen brunn på 
gården, med vad jag kan förstå, bra 
vatten. Varför vi ej alltid hämtade 
vatten där berodde på att de hade några 
kor i sin ladugård som måste komma i 
första hand när brunnen började sina. 
 Det var mycket dåligt ställt med 
uthus för oss. Vi blev tilldelad en liten 
bod som vi skulle ha både ved, cyklar 
och allt annat i. En del saker kunde vi 
ha på husets vindsutrymme där endast 
ett rum för Dagmar var inrett. Till 
Fahléns som bodde där före oss hade 
Folke byggt en ved- och cykelbod. Nu 
ordnade det sig i alla fall när pappa 
fick	köpa	 ett	 uthus	 av	Vattenfall.	Det	
skulle bort från en av de fastigheter 
som fanns i uppdämningsområdet för 
Nämforsen. Plats att ställa det på fanns 
och det innehöll en avdelning för ved 
och en för cyklar och dylikt. Folke 
köpte boden av pappa när vi senare 
avflyttade.	
 I byn fanns, hos Östlunds, kon-
sumbutik som då också förestods 
av  N P Östlund. Även de två äldsta 

barnen, Ingvar och Anna-Lisa, arbe-
tade i butiken och kom senare båda att 
i olika skeden bli föreståndare, när en 
ny butik uppförts på andra sidan vägen 
och i något östligare läge. 
 Öster om Östlunds bodde Eje 
Erikssons och de hade mjölkbutik och 
skola i sitt hus. 
 Poststationen var inrymd hos 
familjen Näslund och hustrun Siri 
skötte om den. Även för posten upp-
fördes ett nytt hus, under den tid vi var 
bosatt i byn. Det byggdes intill Näs-
lunds fastighet, på dess östra sida, men 
närmare vägen. Telefonväxeln skötte 
Gerda Ädel och den fanns i deras 
fastighet. Oskaria, Algot Lidmarks 
fru, (Algot var skräddare och bror till 
Folke där vi bodde) bedrev kaférö-
relse och det var en samlingspunkt i 
byn	 och	 då	mest	 utanför	 “fiket”	 som	
var beläget vid byns vägkorsning. 
Kan	inte	komma	ihåg	om	vi	fikade	där	
någon gång (vi var bosatta ca. 100 m. 
därifrån) men karameller köpte vi där, 
i alla fall under helgerna, när konsum 
var stängt. 
 Ett annat “karamellställe” var hos 
“bagar Otto” Eriksson, pappa till Eje. 
Otto var pensionerad bagare då, så 

denna försäljning drygade väl ut hans 
pension. 
 Förutom Folke Lidmarks och 
Nils-Petter Olsson hyrde även Albert 
Kallins ut till “anläggarfamiljer”. Där 
bodde Landbergs, Jonas Larssons och 
Pelle Lindgrens. “Norsk” Svens familj 
bodde i ett hus vid Hermanssons. Ture 
Larssons i ett hus intill Mobergs och “ 
Dykar” Per Johanssons i ett hus som 
Edvin Vestin byggt då. Hos Gösta Lid-
marks (bror till Folke) hyrde också en 
familj. Familjen Olsson hade ännu ett 
hus där bl.a. Erik Johanssons hyrde. I 
Bernard Näsströms hus bodde fåmil-
jen Åström. 
 Hos Helena Norman, en granne. 
kunde man på beställning få tunn-
bröd bakat, vilket även vi utnyttjade, 
ett antal gånger. Man fraktade dit 
råvarorna och hämtade senare brödet, 
som vi förvarade i en stor trälåda på 
vinden, för att därifrån “plocka” ned 
efter behov. 

     Fortsättning följer i nästa nummer.
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Varmt välkommna!

JuLMarknad Vid MarcusGården!
Öppnar kl 15
OBs! Tomten delar ut godis kl 17!

Besök av Lucia kl 19.30

försäljning av julgranar, hantverk,mm

stort lotteri – fina priser!
Bion startar kl 20

Luciasmyckena är skänkta av Vattenfall, Näsåker. Godiset skänks av Konsum, Ritzéns och  Bilisten. 
Intäkterna från Luciarösningen går till Fritidsgården, Näsåkers verksamhet.

Aj, ja, ja...

Passa på!
Köp Lions 
grushink!

50:-

 Natten går tunga fjät...

Fina öppningserbjudanden hela december!
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VÅGRÄTT:

 7.  Försäkringsbolag

 9.  Objektsform av pronomen

 10.  Ohövliga

 13.  I riktning mot marken

 15.  Utan innehåll

 16.  De flickorna var spänstiga

 17.  Rovdjur

 18.  Elev förr

 21.  Flyg förr

 23.  En viss Jens, författare

 26.  Bastubänk

 27.  Fortsättning på git

 28.  Barrväxt

 29.  Medeltida stränginstrument

 31.  Pluraländelse på en del ord

 32.  Ström

 34.  Maskinknapp

 36. Svindel

 39.  Bokstavsplacera

 41.  Ligger öster om Molde

 43.  Återkommande tongrupp

 44.  Gick med vatten upp till vristerna

 45.  Stickord

 48.  Svordom

 49.  Sänker temperaturen

 51.  Arvsbärare

 53.  Sammansättningsled på grekiska

 54.  Diftong

 55.  Gruvgång

 56.  Lägger märke till

 57.  Tjut

 58.  Nykterhetsorganisation

 59.  Svenska Naturskyddsföreningen

 60.  Sälgförvaringskruka

 62.  Jordart med kristallfragment

 64.  Halvfast massa

 65.  Flit

 66.  I Antillerna

 68.  Namnet på Stephen King-film

 70.  Tyskt elektroindustriföretag

 72.  Muskelsjukdom

 73.  I ost

 75.  Alarm

 76.  Sockermassa

LODRÄTT:

 1.  Som förlorar all färg

 2.  Används till kaméer

 3.  Partner

 4.  Öland och Gotland

 5.  Var de vise männen

 6.  Addis Abeba

 7.  Ringmask

 8.  Historiska kungar

 11.  Dela in

 12.  Styras

 14.  Skydd

 15.  Anger riktning

 16.  Kan man t.ex. ädelfisk i sjö

 19.  Skårad

 20.  Knockout

 22.  ”Var hälsad…”

 24.  Ytmått

 25.  Välförtjänt

 29.  Skratta

 30.  Med yviga rörelser

 33.  Med böjningspunkter

 35.  Prinssång i ”Trollflöjten”

 37.  Utförsäljning

 38.  Hallucinationsframkallande

 40.  Som går

 42.  Motordrivet fordon

 44.  Full kärra

 46.  Amerikansk filmkomiker

 47.  Slidhornsdjur

 50.  Spiral

 52.  Tidsperioder

 53.  Tidevarv

 61.  Namn på Troja

 63.  De fyra första

 67.  Apostlagärningarna

 69.  Doktor

 71.  Öppning

 74.  Drygt tre

Vinnare var Anders Höglund, Näsåker som vann 6 st 
assietter skänta av Ritzéns Livs ”ICA Nära” Näsåker. 
Grattis!

8 st insända lösningar.

Nästa nummer kommer ut vecka 14
Skicka artiklar och annonser före den 16 mars.

S T Y R E A S K

H O R N L E V E R

C Y K E L L A

O K A T A V I S M

F E S A A V I S

E F T E R T Ä N K S A M

H J O L E O R P E

J A K O B I N K L U B B E N

U U P A S P L I N I

L A S E R S T R Å L N I N G

L E R K O F I K I

O R E N A D Y G A N Ä

S E A T M O L A A G G

C P T U L L T V N

E R A B V E N S T A K A

N O T A R I E A R

E D A M E R I D R O T T A

R U M E L I E N O R R I

I K O N L O T U S T R Ä D

T N P A N E R A O L A

Lösning på Byakrysset 4 / 2008Glada Byarutan
– Märkte du att det var svårt att komma ut i morse?
– Va? Nä?
– Julen står för dörren!

De tre barnen frågar sin mamma. 
– Vad önskar du dig i julklapp mamma? 
– Jag önskar mig tre snälla barn. 
– Jipii, vi skall få syskon.

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

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11

12 13

14 15 16

17 18 19 20

21 22

23 24 25 26

27 28 29 30 31

32 33 34 35

36 37 38 BOSSE 39 40

41 42 43

44 45 46 47

48 49 50

51 52 53 54 55

56 57 58

59 60 61

62 63 64 65

66 67 68 69 70 71

72 73 74

75 76

Skicka lösningen senast den 4 januari till Daniel Törnstam, Nipvägen 3, 88030 Näsåker. Först rätta lösningen vinner 
”Två koppar kaffe betala för en” På Ingelas Café i Näsåker. Märk kuvertet ”Byakrysset”. Glöm inte namn och adress. 
Lycka till!

Byakrysset 5 / 2008

Namn:________________________________________________   Adress:____________________________________________________________________

Vad gör orkestern den 23:e december? 
– De har julstämning.

                             Det är flera meter snö utanför! 
                             – Nä, du driver med mig.

Den norrländske skogshuggaren, stor och tyst, infann sig 
som vanligt på Systembolaget på fredagseftermiddagen för 
att köpa sina två flaskor svartvinbärsbrännvin. En dag und-
rade den lilla expediten, i all välmening, om det för en gångs 
skull inte skulle vara något annat. 
”Varför inte prova en flaska vanligt brännvin?” 
”Å nej, sånt bränner jag själv. Det här kokar jag kräm på!”

Prenumeration
Alla hushåll i Näsåker får Byabladet. 
Övriga i Sverige kan prenumerera,
den kostar 150 kr/år. 
Sätt in pengarna på Pg 16 90 33-8 
så skickar vi tidningen!
Glöm ej namn och adress på den som Byabladet 
ska skickas till.

Har du nåt att berätta?
Skriv till Byabladet!

Alla meddelanden är GRATIS!
Glöm inte att titta in på:  www.nasaker.com

m a r s  •  p å s k

Meddelande
HEJ ALLA FÅRINTRESSERADE! Vi är några stycken i 
byn som gillar får, och därför tänkte starta en ”studiecir-
kel” i fårskötsel. Och om det finns intresse, även diskutera 
hur man skulle kunna äga får TILLSAMMANS. Är du 
intresserad? Hör av dig till Karin Annersten
Mejla till:   kariniklapp@telia.com
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Välkommen till traditionellt Julbord

Ring för bordsbeställning: 0622-100 38 eller e-mail till hotell@namforsen.se

www.namforsen.se

7 – 8 och 20 – 21 december
i övrigt efter överenskommelse

God Jul & Gott Nytt År!
Tack till alla som hjälpte till 

med Halloweendiskot!

Näsåkers
 Hem & Skolaförening

&
Ungdomsgården

tackar för det gångna 
läsåret och önskar alla en 

Trevlig sommar!

inkl. ett glas fatöl eller husvin325:-

Tack för hjälpen!
Vi vill uppmana er som ordnar med musik och andra evenemang 

i Näsåker att försöka få till någon som skriver och tar bilder. 

Alla som inte ”var där” är hursomhelst intresserade av att 

läsa om det i efterhand. Vi som gör Byabladet har inte möj-

ligheter att komma som ”riktiga” reportrar, utan denna tid-

ning bygger på ideella insatser. 

Ta bara bilderna med vilken digitalkamera som helst och se 

till att de är så högupplösta som möjligt, dvs tar så stor plats 

som möjligt på minneskortet. Ni behöver inte skriva långa 

artiklar (om ni inte vill förstås) utan bara några rader…

Och givetvis är ni andra också ständigt inbjudna att skriva 

till oss, både om gammalt och nytt…
Redaktionen (byabladet@nasaker.com)

God Jul
&

Gott Nytt År!
önskar Byabladets redaktion


