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Västra sid,an av Flåsjön har bättre odlingsmark än den östra bland.
annat beroende på de siluravlagringar som finns här.Tack vare

de

bergrsom i terlasser sluttal ner mot sjön är frosten här mindre

kännbar.Det tänligen branta Svartberget skjuter här nnot noråost

stuprätt ut i sjönroch på
lingsbara markenrsom

ömse

genom

sidor av detta berg ligger den od-

detta berg delas i två d.elar:en nordlig

oeh en syd.lig. (l'Orfattaren påstår också att Svartberget också. ka1-

1as för Kopparbergetrmen det 1åter ju mindre sannolikt.Svartberge't

kallar vi numera för Kalkbergetrmen namnet lever kvar i1 en.addemel1an Eavsnäs och Nyhamnrsvartudden).

len östra sid.an av sjön har bildats -av äId.re bergartel.Den är f1ack,
sunpig och skogbevåjxt och i hög grad utsatt för frostens härjningar
Från

syd.änd"ån

tiIls

av sjön och upptil Flåsjöälvens utlopp har den ända

i våra d.agar saknat all bebyggelse.

F1å.sjöbygd.en

är av jämförelsevis sent ursprung och går ej

1ängre

tillbaka än ti11 slutet av 1500-ta1et.Även här torde finnar från
början ha brutit bygd..Åtninstone omtalas finnar bosatta såväl i
Ringvattnet som Alanäset.(fc;rfattaren anserratt

d,e

flesta gårdarna

upptagits av svenska nybyggare från Ströms Vattudal.Sannolikt

ha

via Alavattnets vattendrag kommit över ti11 nordändan av
FIås jönrskriver han.Som vl numera vet är d"etta end.ast d.elvis sant).
d.essa

Alanäset var ursprungligen en helt kringfluten ö nen är numera ett

i Flåsjön utskjutande halvrunt näs.B)m blev tidigt bebyggd på grund
av sitt

gTmnsamma 1äge

och sina naturliga betesmarker.

Stra.:r söder on A1anäset utmynnar i en bukt ett mindre från väst-

nordväst

kommande

vattendrag.Dess övre de1 utgöres av en sjörsom

ursprungli.gen hetat Renvattnetrförmod.ligen av lapskt ursprungrmen

nu

kallas Ringvattnet(namnet Renvattnet tveksamt).

Slutligen anlades söder
Hafsnäs.Dessa
den

om

Svartberget vid

Flå.s

jöns strand

gård.en

tre nybyggen Ringve.ttnetri'la.näset och Hafsnäs utgöra

äldsta bebyggelsen yid. Flå.sjön och skattlad.es alla första

gång-

en 1580.Härtil1 kon på sjöns norra sida i nord.västlig riktning från
Alanäset vid Si1 jeå.sbäckens mynning nybygget Sil jeåsen. Si1 jeåsen
anlades 16p5.Nybygget hade god til1gång på beten och slåtterängar
men

var mycket utsatt för frost.lfågra år senareri början av 1]00-

taletromtalas ett nybygge på Storhohnen i Flåsjöns sydända söder
om Hafsnäs.Bygd.en

var såled.es från början ganska oansenligroch

enstaka nybyggena 1åg viti
bodde

skilda 1ängs

d.en

stora sjön.Ännu

d.e

1749

här end.ast 5 nybyggare.Und.er 1/00-talets senare hä1ft-anla-

des Löfberga gård vid sjä1va syd.spetsen a sjön vid. Löfbergaåns

inlopp.Ungefär samtidigt anlades Jerfsand mitt emot Storholmen.
iiärigenom och genom d.e gamla nybyggenas utbrytning och uppdelning

växte bebyggelsen i-cke obetydligt vid. 1lOo-talets slut,och med
ökade odlingen växte också välståndet.Nybyggena

vid Flåsjön

den

ägde,

enligt en uppgift från 1798rbättre utseende än de gaa.rla gårdarna
söd.erut i Strönsbygd.enroch nybyggarna redde sig även enligt

uppgift bättre än åborna i den ä]d"re bygden.ne förra hade
ligen i d.et hela obetydliga"re skatt att betalarmen
skap.Dessutom had.e d.e andra

sarnma

had.e näm-

d,e ägd.e mer bo-

viktiga näringskäL1or i fisketrfåge1-

jalrten och o jurfångsten.

Särskilt kan här

nämnas

dragande orsak til1

sjöns r"ika fiskersom torde ha varit en bi-

bebyggelsens utbredni-ng i denna trakt.som be-

kant är F1åsjön uppfylld av bankar och morängrund såväI i nordvästliga d.elen ovanför Alanäsetrsom 1ängs nordöstra och östra kusten
runt F1åsjöns utlopp och utn'red urbergsområ.d.etroch ovanför

dessa

grundidkades sed.an ganmalt på isen och i upphuggna vakar ett inkonstbringand.e vinterfiske med nät.Man fångade sikrlake och röding.
Den senare

i nordvästra d.elen av sjön.Eär förorsakade de klippiga

och otillgängliga stränderna jämte äl-dre tlders prinitiva båtred.skap

Y_

ofta sjöolyckor.Båtarna var flatbottnaderrymmande 12 - 1l personer,
rodda av två 6sn.Varken sommar- e1ler vinterfisket

avsalu uta,n endast i. allmänhet tilI

Alla byarna

od.1ad.e

och frostfria

gav fisk ti1l

husbehov.

rå.groch i synnerhet Alanäset med sitt

läge kunde till

och med odla råg till

Från början av 1800-talet har FIåsjöbygden tillvuxit

skyd.dad.e

försä1jning.
ganska betyd-

Iigt.1B0B bildad.e Alanäs egen sonken och blev lBJJ annex under
q+-xb

Nordväst om Alanäsetrsom redan på 1BlO-tal-et bestod. av tre gård.ar
(utom prästbostä11et)ruppstod i börJan av nämnd.a århundrade flera

nybyggen:GubbhögenrLillviken med ej nindre än fem åbor och Olrnäs.

Ringwattnet växte upp til-1 en stor by1även den roea f"rn bönderrSiljeåsen med tre bönd.er o.s.v. f söd.ra d-e1en av bygden b1ev..nu båd.e

Stor-' och Lillholmen bebyggd.a.HafsnäsrKalkberget, Järfsand. och i
synnerhet Löfberga blev större byarrden sena.re med fem gård.ar.
Nord.östra d.elen av F1åsjön var alltjämt obebygg'd. rned två undantag.
En gårc1

vid Flåsjöåns utl-opp till

Storsel-e 1ängre ned. vid ånrsamt

Alavikens skogsnybyggerbeläget på sydsid.an av det stenbundnarmo-

ränuppfyllda s.k.All-männingnäset ne11an

F1å.s

jön och

Tås jön.Båd.a

dessa nybyggen höra ti11 Tåsjö socken.

Ströns socken hade äy 1772 cta JJI inbyggare.År 1888 däremot 2948.

; ökninC'på !2) procent.Folkökningen lBBO - 1901 uppgår ti11 5J11:
En
procent. Alanäs hade vid 1 880 års slut

1

000 inbyggare och har se-

dan d.ess fått sin befolkning ökad med. 5jr4 pyoeent.Båd.a bygd.erna

visar a1ltså under de senaste decennierna en likformig ökning
befolknlngen.

(lenna uppsats skrevs tydligen i början av 1!OO-talet).
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