
Mädan 

Namnet är troligen en bestämd pluralform av mad som betyder sank ängsmark. Mädan skulle alltså på 

rikssvenska kallas Maderna. I Mädan bodde under åren 1560-1580 Ångermanlands mäktigaste man, 

underlagmannen Erik Swensson från Valmsta, som här förvärvade en imponerande gård bestående av 

nuvarande Mädan 1, 4, 6 och 8. 

 

Källor: Teo och Per Sundin: Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890 och 

Bucht, T: Ortnamnen i Västernorrlands län 1955.

 

 



 



 

Till vänster i bild låg Mädans såg. Huset till vänster var sågverksägare Holmbergs bostad. Nästa röda hus 

är Sundströms hus, ladugård och båthus. Båthuset till höger tillhör Sundqvists. Pethrus Sundqvist var en 

av Mädans sista fiskare. 



 

Vy över Mädansviken från Rödklitten 

  



Bäcksvöja - Badplatsen 

 

Bryggläggning en försommardag vid byföreningens badplats 

 

 

Bild från badplatsen där vi varje försommar har en eftermiddag med fagning, bryggläggning och samvaro 

kring grillen. 

  



Vandringar 

 

Arne Sundström visar vägen på kartan 

 

Guidning på Röklitten av Lennart Wessberg 



 

Göran Telhammer visar platsen och vyn som konstnären Helmer Osslund avbildat. 

Våra ”Mini-Museer” 
 Vi har inom byföreningen skapat 2 ”mini-museer”. Dessa inryms i byns 2 gamla ”spruthus”. 
Spruthusen är de hus där byns brandsprutor förvarades.  De var också en samlingsplats för 
väntan på skolbussen, mjölkbilen, posten osv. Sommaren 2009 firades 10-årsjubileum med 
invigning av ett nytt Mini-museum. Ca 80 personer hade samlats i vägkorset mot Ryd för 
att inviga och bese det nya museet – där en utställning nu beskriver. byns fiskehistoria med 
utställda redskap, en omfattande skriftsamling om fisket samt en bildkavalkad om Mädans såg. 

Det första museet som invigdes 2007 innehåller bilder från förr, information om landhöjningen 
och om häxprocesserna. 

 

I spruthuset i övre Mädan mottogs även varor till den affär som Pethrus Öhman hade hemma på 

Ystgården. 



 

Foto: Jorma Ojala 

 

  



Några bilder från byfesten i Juli 2009 

 

 

Lars Åhsgren gör en av sina spektakulära insatser i trollerikonsten 

 

  



2009 drog vi igång kursverksamhet 

 

 

Kurs i akvarellmålning 

 

Kurs i figursågning 



 

 

Bild tagen vid ett fisketillfälle i Rytjärn 2009 


