erineen av ve!*t-en"lånd" t j--!åål-99.
Den västligaste delen av Ångermanland skjuter som en kil in emellan
Jäntland och Yästerbottens lappmarkroch här ligger den eta Q mil 1ånga Tås jön i socknen rned samma namn.Parallä1ltirned. Tås jön ligger F1ås jönt
som är ungefär lika lång son Tåsjön.End.ast d.en östligaste delen av FIåsjön ned utloppet Flåsjöån ligger i Ängernanland.
Största d.elen av bebyggelseä runt Tåsjön ligger inti1l strändernard.ock
mest utefter den norra strand.en.Så är ju också l a1hnänhet förhållandet
vid. a1la norrländska sjöar.
Då åkrar och betesmarker i alhnänhet sträeka sig änd.a ner ti]l stränd-ernarhar ju d.en nu bestämd.a höjningen av Tåsjöns vattenstånd stäl1t
tiII en d.e1 rabalder, såsom man har sett av pressen.
Nu är förhållandena vid Tåsjön enellertid rätt så lnvecklade.Sjön sänktes nämligen i nitten av 1800-talet ett par neter genom böndernas åtgörand.eroch d.en markrsorn på d.etta vis vannsräges nu av ett särskilt
Resl

bo1ag.

Det var på en sockenståimma 18{!rsorn bönderna i Tåsjö byrbeslöt att bi1da Tåsjö sjösänkningsbölag ävenson att begära statsäåS1a4: för arbetets

enellertidrinnan man kom igångrrnen 1851 var sänkningen verkstä11d.Det rörde sig om ett par neter.Först sed.an sänkningen vax färdigrfick man statsanslag å 6000 1g1.let vii.r tur för tåsjöborna att arbetet kund.e göras genom grävning vid'Tåsjöä1vens utlopp ur
tåsjön.Ilad.e det nänligen funnits berg härrså hade de nog gått bet på
uppgiften.D;rnamit fanns ej på den tid.enroch krut had.e oe icke råd att
skaffa för att få bort d"e största stenbunlingarna.I stället eldad.e man
omkring d.e största stenarna så att de blev röda, och så slog man vatten
utförand.e.let

d.röjd"e

':

på dern så d.e sprungo sörider.
Vinsten av sjösänkningen blev en 87 000 neter lång strandremsa runt Tåsjönrsom vdxlade i bredd från J rneter upp till 585 n.Ytinnehållet å
denna strandremsa var ieke mind.re än 550 nettar.Sönderna köpte emelleroi
tid ieke tiII sig strand.remsorna frarnför sina ägorrutan Tås jö s jösänkningsbolag skötte det he1a.I s;rnnerhet d.e allra första åren gav god.a resrrltat.Det fanns åred.å man d.elad.e ut J0 procent på det insatta'kapita=.

let.
År 1!10 överlät enellertid Tåsjö sjösänkningsbolag landvinningen t111
Tås jö s jösänkningsland.vinningsföretag rJ.poår Sed.an dröJd.e det enellertid ej 1ängerinnan bönderna kommo i delo ned föreningen on äganderätten til1 landvinningsnarkenroch 1ångvariga rättegånger blev följden.
fu 1932 lämnade emellertid högsta dömstolen utslag i nåletrvarvid Tåsjö
sjösänkningsland.vinningsföretag ti1ldönd.es all genom sjösänkningen vunnen mark.Und.erhand"lingar är nu iSånS enellan kungl. vattenfallsstyrelsen och denna föreningen om försäljning av landvinningsnarken til1 vat-
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Tåsjön ska]l emellertid höjas ytterligare ett par neter över det vattenstånd.rsom varrd.å sjön sänktesroch det är härrsom a1la bönderna runt
Tås jön l4emma ned i sPelet.
De gårdarrdär stiänderna är brantarberöras icke nycket av sjöhöjningent
Tårnen g;årdarrso ha mera flacka stränderrkomma i1Ia ut'Stänningen vid'
sjön har emellertid lugnats ned betyd.ligtrsed.an bönderna börjat komma
underfund med vattenfallsstyrelsens sätt att gå frarr.Flera gårdq.rrsom skul1e komma särskilt i11a utrhar vattenfallsstyrelsen köptroch de ha betalat

ett gott pris.
Det var finnar, som redan i början av 1)00-ta1et bör jad.e od-1a upp marken
vid Tåsjönrd.är det förut var Iena vildmarken.Sedan har ju invanching
skett från and"ra hå1l under tidernas lopproch det märks ju knappast något av d.et finska inslaget bland. tåsjöbönd.erna.Jorden i tåsjötrakten
innehålIer naturlig kalk och är d.ärför slmnerlJ.gen börd.igrvilket också
närks på rnånga vis.sveriges geologiska undersökning har sagtratt just
trakten kring Tåsjö är den bördigaste i silurområdet öster om fjä11kedjan.
markrsom brutits och odlats under många generationers slitroch som
anetes vaxa d.en börd.igaste i hela Nor::landrdrånkes så här under vattenrtycker en utomstående vara hårtroch vad skola d.å tåsjöborna sjä1v4. säga.Nu

All

finns emellertid nöjli.gheter vid Tåsjön.att bryta ny mark 1ängre från
sjön.Hur 1ångt som helst från sjön kan man emellertid' ej bege sig ned'
nyod.lingenrdå Tåsjöbergetrsom 1öper para1lel1t rned Tåsjöntstänger väVi saknar ko1 här i land'etrmen vi har i stället vår vattenkraftroch ju
bättre denna tillvaratas ju bättre för landet i sin helhetroch då nåste
d.e enskild.as intresse ofta sk jutas åt sidan.Had.e vår vattenkraft nu varif,
ful1t utbyggd.rhade vi icke så hårt behövt k1änma åt våra skogarr som nu
skett på grund av att kolirnPorten varit så gott som stängd.
rE lä1 I lrezl
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Regleringen av F1ås.iön.
För några d.agar sedan berättade iag i dessa spalter om regleringen av
vattenstånd.et i Tåsjönrsom lj-gger i Ångernanland strax norr orn Flåsjön.
Båd,e Tåsjön och F1åsjön höra enellertid ti11 Ångerm"näIbens kä11sjöar,
och 1iksom man nu som bäst har börjat med arbetet j. Tåsjöä1vens utlopp
ur Tåsjönrså har man santidigt satt i gång vid FIåsjöåns utfaI1 ur Flåsjön.Yattenståndet i FIåsjön skal1 nämligen också regleras.
Vid Tåsjöä1vens utfa11 ur Tåsjön håller man som bäst på ned borrningar
för att söka efter bästa platsen för det blivande d.ämmet.Man provborrade både vid. själva älrrutloppet och ett stycke ned efter älven'Yid
Flåsjöåns utfall ur F1åsjön är man nu i farten ned' att bygga baracker
för d.e arbetarersom skola ta I hå11 rned. det blivand-e d'ämneträvenson
att leda fran elektrisk strön ti11 arbetsplatsen'

förhållancle rned F1åsjön som rned. TåsJön.Även F1åsjön sänktes i nitten av iB0O-taletrmen icke så mycket son fåsjön.Ingen tycks
känna ti11 det exakta årtalet för F1åsjöns sänkning eller hur nycket den
blivit sänl<t.Det enda man vet ärratt sju bönder från Alanäset grävde utloppet från F}åsjönroch att detta skalI ha skett någon gång på 18101B4O-talet.Efter vad man kan se av en del strandvallarrson ligga runt
F1åsjöns stränderrså torde denna sänkning: ej ha rört sjg om mera än c:a
en meter.Ingen vet anledningen ti11 sänkningen.Landvinningen blev högst
obetydlig.Kanske ma:r d^rnnat gräva mera men led'snat på arbetet'Det var endast vid Ala.näset och vid Lövbergarsom det blev någon vinst av s.jösänkDet är

sarnma

ningen.
tsefolkningen runt tr'1åsjön tar regleringen av sjön nycket lugntrmen så
är det ej meningen att höja sjön mer än c:a en rneter el1er ti11 samna
vattenståndrsom den hade före sänkningen.Det blir ju en d.e1 od'lad nark
som kommer under vattnet vid. Lövberga och Alanäset rnen i övrigt kommer
höjningen av vattenståndeJ icke nän:rvärt inverka på stränderna runt F1åsjönrsom för det mesta är rätt branta.let är egentligen endast en gammal s1äktgård. på Alanäsetrsom gått genon siu generationertsorn kommer
särskilt i1la ut.Även ett par a"ndra mindre gård.ar på Alanäsets syd.sida

att få känning av sjöhöJningen.
Vid den svåra vårfIod.en i våras var förresten vattenståndet i F1åsjön
väl så högt sora det konmer att bIird.å regleringen är genomfördrvi-lket
alla d.e rödrnå.lade stakar runt F1åsjönrsom vattenfallsverkets folk satt
komma
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F1åsjön är enellertid en rätt så stor sjö.Längden är cza 4 $ mil och
bredd.en på d.ei; bredaste stället c:a $ mil.Det blir således inga surå
vattenkvantitete!rsom komrna att nagasinerasrd.å d.ämmet vid F1ås jön en
gång blir färdigtrvilket är meni-ngen att det ska1l bli nästa år.
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