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F1ås jöod.iuret - en saga el1er verkliEhet.

av Daga Nyberg, öste'.sund

Man kan und.ra varför inte Flås jöodjuret fått samma uppmärksannhet

som Stors jöod.juret.net finns en nängd vittnesbörd. on en släoxe .i

tr'låsJön i Strörosund.s komrnun i Jänt1a.nd..En sjö som har en till- s]mes

bottenlös "gzubbat' el-ler d.juphå1.Kanske finns här just ett samband.,

menar en de1 vittnen,

Julia Gustavsson i Gubbhögea (Cu t5) satt vid vävstolen en höstd"as,

i börian på 1)ZA-ta].et.Fast det var rlnfrost på narken lät hon korna,

gå ut och d"ricka i Flåsjön.Julia satte sig vid. vävstolen igen men

tittade ibland ut för att se ti1l sina kor.

I viken 150 neter ifrån gårdenrdär korna hö11 ti1l,fick hon olöis-
ligt se tre stora stenar i rad där inga stenar skul-le fi4rras,

Men red"an ti.d"igare hade Julia i Gr:.bbhögen upplevt F1ås jöod juret.

Yarmsonmaren 1!01 hade hon tlllsanmans med. nå.gra- noika-:. fr"ån r.r,2r.rn-

gård.en rott över til1 Sil jeåsen, till ett böneraöte d.är.Ilnder mötet

satt ,lulia vid ett fönsterrson vätte ut mot s jön.

Plötsligt fick hon se något röra sig längs stranden.Det så.g ut som

tre stora pucklarrmed avsevärt avstånd. d.em enell-an.När den mvstiska

företeelsen befann sig rnitt för sil jeåsenrspra.ng några po;kar ner

ti11 strand.enrd.rog ut en båt och försökte ro ifatt oc..iuret.

Det försrann d.å undee vattenytan och sågs inte mer - för den gång-

Ah

Yen iul-ia Gustafsson var! JorGustav iled"envind.-Erikssons mrmma.
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nHals som en häst och ögoa son talllikar,"

Kring sekelskiftet sågs Flåsjöodjuret oekså av två generationer

Sundberg i Alanäset.

Enanuel sund.berg (nr 161) såg ett djur ned tre pucklarrsom kon sim-

mande not land..Varje puckel var en halv rneter högroch d.et son syn-

tes över vattnet var ninst 1) netsa.Djuret var sya.rt.

Bara något år seaare sågs d.juret oekså av Gusta-f Sand.bergrErnanuels

falrsom tidlgare tvivlat på sonens berättelse.

Så här berättar någza andra vlttnen:

En gång på 18!0-ta1et blev Flåsjöns första ångbåt stannand.es mitt

ute på sjönrdärför att kaptenen fått ögonen på en vä1dig sjöorm.

3åten var på väg' från Eafsnäs ti11 Alanäs,På sydsidan av Harahol-

maxna d.ök odjuret upp.Iet val stort som en holnerrapporterade kap-

tenen.

En annan nan blev vittne ti11 att FIåsjöodjuret 1åg och solad.e sig
på strand.en ne1lan Järvsand. och Lövberga.Det 1åg raed. frankroppen

uppe på strand.en.Ogonen var stora som tallrikar och ti.juret var gzovt

som en häst bakom huvud.et.Djurets färg var ljusgrå.

And.ra har sett en sjöorn på straadenrsom såg ut som en Jättestor
stock.När roddarna närmade sig Stornäsyikens stranC sliagzad.e dju-

ret thop sigrså d.et bild.ad.es som vågor på d.en förnenta stoekenrsom

snabbt försvann i d.jupet.

ttBottenlös gzubba - FLåsjöod jurets görns1e?'r

Norr om Haraholmarna i F1åsjön finns en bottenlös d.jupgrubbarett

djuphål.Några tinmerflottarersom draggat härrhar vid o14.ka ti11-
fäI1en råkat på d"juphålet.rnte ens ned sexhundra meter Iång dra.gg-

lina har man fått bottenkänning.

Flottarna ]naz också vid flera olika t1l1fä11en observerat likson
kraftiga strönmar just här.0ekså ångbåten stod. ibland. och stampade

på samma stä1lerliksom fångad. av d.enna kraftiga motström.

Grubban sas finnas i Alaviken mel-1a.n Ta1låsen och Lörrrikslandet,

närmare Tallåsen.Där har rnånga sett hur förenå1 snurrat runt runt



som vid malströmmar.

En ingenjörrsom mer systenatiskt undersökte sjöns djup kring se-

ke1skiftet,komframti11attd.etti11sJmesbotten1ösahå1et-var

bara ett par meter brett.Sonlig:a trodd.e grubban stod. i förbind.else

ned havet och att det var där F1åsjöodjuret gönd.e sigrnär det inte

vlsad.e sig under 1ånga mellanpelioder.
ff Hungerhal lucinat i one I tt .

Lever Flåsjöod juret i d,ag?E11er har det sjunkit i glönskans d.jup,

liksom så nnånga a"nd.ra 1okala sällsanheter? Företeelserrson und.er

längze el1er kortare tld. varit sa^Etalsamnet i blrnrhå11it nännj.skor-

na i skräckrförnnd.ra^n - e1ler beund.ra,n.

En b1åsig oktobersöad.a€ 1!8J ringer Jag runt ti11 hembygdsintresse-

rad.e personer i byarna k=ing P1åsjön för att få d.et senaste nytt

om F1ås jöod.juret.Av s jutton samtal blev d.är inget napp.

Någon gång pä 1)Zo-talet försvann tydligen sjöornen i Flåsjön.sjönk

ner i dJupgrubban? El1er tog' sig ut i Bottenvikenreller kanske tiI1

någon annan fjä1Is jö;ned.nystiska d.juphål.

Birger Källbergrson kon tiIl Havsnäs p& 1)Jo-talet som folkskollä-

rare från Snåland had.e ald.rig hört talas cn FIås jöod juret.Han sj.t-

ter just nu 69fu s:mmanstä1ler en bygdekrönika och vllle gärna ha

kopior av roina uppteckningar f rån Länsmuseet..

Tora Törnerrd-otter ti11 en av mina sagesmänrfjärd.ingsmannen Olof

söderlund i Havsaäsrhörde aldrig sin far - som tiog på 1lJO-taret -
nänrna något om monstret i s jön (na +ot).
Tora menar att rnycket av d.et mystiska som berättas av vår moxmors-

generati-on var hr::rgerhallucinationer.Folk var ute i skog oeh mark

och arbetad.e hårtrtimmar i sträckruta.:r natsäck.r si.tt utrnattad.e

ti11stånd var d.et Iätt tillratt en rrinkand.e gren blev en vittra

och ljusets växli.ngar på vattnet ett sicrämmande vid.und.er.

rftr'1ås jöod. jurets motbilderrr .

För att återknyta ti11 inledningens F1åsjöodjui kan jag inte stå
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emot journalisten inom mi.grsom absolut vi11 återge et-i; par notbll-

derrför balansens sku11.

fngeborg Norlin rodde från slåttern til1 fäbodarna på andra sidan

Flåsjön.Året var 1874.Hon såg då en timmerstock j- vattnet,son vid

:rärmare påseende visad-e si.g vara en jättefisk rned buken i vädret

l solskensf,.Bon slog tifl fisken med åran i huvud.et d.et hård.aste

hon kund.e.Fisken slog tillbaka ned stjärten oeh sj-mmade ut ett styc-

kerd.är d.en återigen vände buken i vädret.Ingeborg var iate bangen.

Eon d.rände tiI1 igen rned. åra.n så flsken d.ornnad.e.Med oändligt be-

svär fick hou upp besten i båten.Slåtierkarlarna trod.de inte sina

ögonr.aär fngeborg sköt iland. ned. en fisk som nästan fyllde båten.

ne träd.de en stång genom gälaraa och bar gädd.an över axlarna ned

bakkroppen släpande på marken.När gäd.d.an var appg:jord. saltad.es den

i två fjärd.lngarrsåled.es åtta pund.Totalvikt:75 kilo (enligt Erik

Brän:rholns r:.ppteckning 1%2) och längden 4 - 5 alnar.Det var fnge-

borgs farbrorrMikael Eolnberg {g^ 43.rRi.92)rson bar gäd.dan.

Ett annat fiskafänge i Flåsjön:Ett byalag'var ute på justring där

Sörån rinner ner i F1åsjön'JDet var år 1882 eller så".Då kom d.et en

lake så stor att ing:en vågad.e sätta justern i. den.Man yax räd.d. att

laken skulle välta båten ned stjärten om d.en fiok justern i sig.

En Eallinrsom just hö1J- justernroch som annars inte var tvehågsen

av sigrvar 6vertygad.on att båten skulle stjälpt vid. en tvekamp

med denna jätte1ake.

Så - var det kanhänd.a tre storgäd.dor Eed.envind.s mamma såg på grurts,-

d.et?Och var d.et kanske Söråns jättelakersom spökat för alla c1e tju-

gotal ögonvittnen, som medd.elade Eril< Brännholm sina iakttagelser i

början av 191A-ta1et?

Eller vad. var det sorn händ.e med d.oldisen bland våra sjönonsterrdet

rnystiska iPlås jöod juret ?


