
FIås iön.

uppgifterna i denna uppsats om FIåsjön är hämtade från en kopie-

rerd sida ur en bokrvars titel är obekant för mig.Inte heller för-

fattarens namn är mig bekant.Av de rnång;r facktermerna att döna är

han geo1og.trMörk som en skotlära.res hjärnaf"skriver Ä1bert Engström.

Ett av mina mörka ämnen är geologirmen jag skal1 ändå försöka att

på vanligt språ.k redogöra för innehål1et'

Bebyggelsen vid den vidsträckta. och fiskrika F1åsjön finner man på

sjöns syri.västra sida.Genorn ett 10 km brett område av kvartsit och

täckt av ett betydande lager moränjord.rskiljes Tåsjön från Flåsjöns

stora vattenyt a (lz9r6 kmz).Detta mellanland är'bevuxet ned tät

barrskog.Numera ligger F1åsjön ett Zo-ta]- rneter högre än Tåsjön

och liknar ti1l formen ett böjt ka.stträ (en bumerang).Dess största'

längd från norr till söder är 4 mil och dess största bredd' i rakt

västöst1ig riktning nära 7 km.sjöns betydligaste tillopp är Fåns;ö-

ånrsom rinner upp i stensiöa i svanafjäIl söd.ex om sjougdälven.

3ergen vid" FIåsjöns västra kust stupa tärnligen brant ned mot s;ön'

där den höga Svartud-den skjutet ut.I{är finns också ett silurområde,

som strä,cker sig från mellersta JämtIand.. iistra stranden därenot

är 1åg.I{är har också sjön sitt nuvarande utlopp F1åsjöån,som tin-

ner mot sydost til1 Tåsjöälven.

Flåsjön har vid istidens slut utan tvivel varit uppd'ämd' av is'Detta

bevisas av de d.eltablldningar och terrasserrsom finns vid sjöns

sydända.Terrasserna består av sa.nd som spolats upp av issjöns vå-

gor.Tetlå.sse1,na vid mynningen av den söderifrån infa]1a1de Lövberga-

ån nå en höjd. av i2-13 meter.samma höjd visa även d.e 1ängre norrut

be1ägna terrasserna vid. s jöns västkant, (JArvsand', ilolmsund).S;fns

avlopp strax efter istiden har troligen under lång tid' fö1jt den

d.algångrsom nu maykeras av Lövbergaån upp ti11 Gåxsj6n och därifrån

över IIöss jön ti11 Yä.ngelälvenGenom ovan nämnda terassbildning'ar m'm'



r hind.rades vattnet att rinna d.enna vägroch ffå.s;ön fick då sitt nu-

varand.e utlopp.

(letta är nyeket intressant.I{avsnäs 1å.g under denna tid. troligen

under issjöns yta.Flytlexan.Jag kan oekså tänka nigratt d-e fina

terrasserna vid vår Sågbaeke har en jökeläIv som sitt upphov.Äl-ven

förde med sig sten och slamrsom lagrades a1lt efterson isen drog

sig tillbaka.Man kan d.ock inte undgå nisstanken att havsnäsborna

i nå.gorn nån stått naturen bi.Terrasserna är ovanligt jämna och

s1äta - åtninstone bitvis).

Men låt oss återgå tiI1 vår okände geo1og.F1å.sjön utgör en enda

sammanhängande ränna e1ler bäckenrsom han skriver.Sotten är tämligen

oregelbund.en och ofta uppd-e1ad. i mindre päral1e11a d.juprännor.övre

ändan av s jön har många mindre öar och 1B rneters djup.Di.aefter s jun-

ker botten ti11 J0 neter men delar norr on A1a.näset upp sig i två

ralnnor om 40 oeh J2 meters d.jup.Mellan dem finns en ryg:g: 18 rneter

und.er vattenytan.Sedermera. blir bottenplabet bredare visande C.jup

rnellan 5! och 75 meter.Framför Svartud.denrgränsudd.en me11a:: s jöns

nordliga och sydliga d.el sluttar botten långsamt ned til1 ett ctjup

av 88 meter.

Söd.erut delas rännan genom öarna Storholmen och Lillholmen i två

rännor a$ 27 och J0 meters djup.Själva sydändan av sjön är mycket

grundromkring 7 - B meter.

(Jag skulle tro att i samband med. sjöregleringen och de mätningar,

som då gjordes and"ra siffror framkommit än de ovanståend.e ).


