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Flåsjöns första ångbåt Svalan.
Av Jacob E.Eriksson(li t2).

Äy 1879 inköptes ångaren rrSvalan" från Karmfors Sågverks A.-3. vid
Ångermanälven

föd

BO0O

kronor och skulie så fraktas

land.svägen

från Sollefteå ti11 Flåsjön.
En söndag spänd.es 12 häster förroch färden gick mot Långsele.Som
d.et troligen var första gången d.ärstäd.esrsom en båt gick

med. hand.-

kraft efter landsvägenrsanlad.e d.en unika tilld.ragelsen en massa
åskådare.Ti1l en början gick färd.en brarmen framkomna ti11 Tönderås el1er Ald.eråsbacken orkade hästarna ej längrerutan

man

nåste ta

ti11 taljor och block.Trots detta åkte båten tillbaka utför

och

av vägen ned i en djup da1.Folk och hästar fick bege sig hemloch båten
lämnad.es

i

sommard.vala.

Nästa vinter anlitades folk och hästaz från Alanäs.Dessa lyckad.es

få upp båten och körde den ti1l Lövbergardär d.en ernellertid i

en

av de branta backarna vid. österkä1en ånyo gjord.e en kullerbytta och

fick återigen sornmarvila.
Tredje vintern blev d.en äntligen fraktad. ti11 Flåsjöns strand. vid
Lövberga.
Sommaren 1881

gjord.es rrSvalantr i ordning för" trafikri

främsta

xum-

met för kyrkturer om söndagarna.En ångbåt i d"essa trakter på denna

tid. var givetvis en märkvärdighetroch alla ville se och provåka
d.en nya

hade

farkosten.Eo söndagrd.å en d.ei- kyrkobesökare på norgonen

rott til1 Alanäs kSrrkarville de på hemvägen följa ned ångbåten.

Rod.d.båtarna

togs på s1äproch i en av

dem

i Siljeåsen (Sif 1{)rson ej vågade vara

satte sig Jöns Danielsson

ombord pårrSva1a"n".Yid. sanma

ti11fä}le vax även fiskaren Erik ?ers-goffar i- Lillviken ned (Li ZA)..
I{an betraktad.e båten mycket nogaroch så sa han:rrDe kan nog vä'n
bra båt allt'inrmen int var'e na'.rt fiskbåt intr'.
Maskinen

var dålig.Vid.

d.enna

kyrktur rodde bröderna Erik och 01of

t'7

Ersson (i,i ZA) den en och en hal-v ni1 långa vägen från Alanäset

ti1l tillviken
maski.nen

'rsvalanrttillryggalade dea.Den första
en ny 1 BBJ,Den nya maskinen var emellertid,

lika fort

ersattes

med

som

för kraftig för det garnla sk'ovetrvarför ett nytt skrov

bestä11des

hos Kristinehamns lfekaniska Verkstad..Den nya båten fick namnet rrAk-

tiv'trsom ti1l och

med

vid. tjocka kunde gå med- bottenkänning.När

den skulle göra första kyrkturen frå.n Lillvikenrfördes den av kap-

ten

Od.6n

(Af

128)rnykommen och okänd. på

farleden.Det var tjockaroch

båten begynte skrapa mot botten.ne kvinnlige passagexarna börjad.e

b1i

räd.da men lugnades av kapten oddn med orden:"Det

är tjockaroch

vi rnåste gå med landkänning".
Författarens fader (nri.t< Karlsson i LilivikenrLi

ä

5OO

honom

52) ägde en aktie

kronor i detta kuriösa företa,groch derr utdelningrsorn

tillgodorvar fri kyrkskjuts.

Jämten 1917.

kom

