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På Näset i Nordingråbyn Mädan brukas inte jorden längre som i gamla tider. Men på sommaren lever 
platsen upp. Dick Wedins stora släkt samlas då. 
Näset ligger underbart vackert vid en vik av Vågsfjärden. Landskapet är kuperat och backar man land-
höjningen några hundra år är det lätt att föreställa sig det näs som förband två höjder och gav platsen 
dess namn. 
– Nu är det en halvö som sticker ut i Vågsfjärden, säger Dick Wedin, en av platsens två året runt-boende. 
Han flyttade till Näset som åttaåring med sin familj 1946. Genom alla år har han behållit kontakten med 
trakten och bor nu i ett hus granngårds till den fastighet där han växte upp och där hans stora släkt varje 
år möts. Ofta samlas man till högtider, som vid förra årets bröllop i logen som är samlingslokalen på går-
den. Då gifte sig Dicks brorson Lars med sin Dana. Paret är bosatt i Paris. 
– Släkten är spridd över hela världen och växer hela tiden. Nu i helgen var vi närmare ett 50-tal här, be-
rättar Dick. 
Huvudperson var denna gång lilla Mya, dotter till Dicks systerdotter Lina och hennes Robin, vid en namn-
givningsceremoni. Lillflickan tillhör den fjärde generationen som får uppleva sommaridyllen på Näset. 
Alla i släkten har minnen av härliga barndomssomrar på Näset. 
– Framför allt när man fick träffa alla kusiner och göra hyss. En gång tog jag och min kusin, Dicks son, en 
roddbåt och åkte ut till yttersta havsbandet, sedan körde vi fast i ett fiskenät. Det var inte populärt, minns 
Lars Wedin. 
Förutom Dick Wedin är nu Claes Nygren den ende fast boende på Näset. Claes följde med sin mamma 
och syskonen från Småland 1989 då han var 17 år. 
– Det var aldrig planerat att jag skulle hamna här. Men jag gillar naturen och blev kvar. Nu jobbar jag på 
Polarbröd, har några gutefår och bedriver hobbyjordbruk. 
Dick har lämnat över Mädans bykista till Claes. En symbolisk handling där en budkavel förs vidare av en 
yngre generation. Kistan innehåller kartor och dokument ända från 1700-talet. Här kan man också följa 
den stora förändringen på Näset vid laga skiftet på 1830-talet. 
– Då flyttades fem, sex gårdar hit där vi är nu. Innan dess var detta bara åkerängar. 
Med sommarboende räknar Dick Wedin att det bor folk i sju, åtta fastigheter på Näset. Men under större 
delen av året bebos platsen alltså bara av två. Nämnas kan att Härnösands kommunalråd Fred Nilsson 
bodde på Näset under en period för några år sedan. 
– När min familj kom hit bodde det folk på tre fastigheter, men då ett 20-tal personer, säger Dick Wedin. 
Naturen håller nu sakta men säkert på att återta den mark som sedan hundratals år brutits och odlats. 
Men Dick Wedin tror på en renässans. 
– Jag är övertygad om att det bara är tillfälligt att markerna nu växer igen och att jordbruket kommer igen. 
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