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Omslagsbilden
Vid pimpeltävlingen på Gränsesjön den 25 mars råkade redaktionens represen-
tant (SEN) under pågående fiske trycka av kameran, så att både pimpelspöet och
den magra fångsten kom med på samma bild. De två abborrarna vägde tillsam-
mans 109 gram - och gav häpnadsväckande nog tredje pris i tävlingen... Mer om
evenemanget på sidan 7.

Några ord från redaktionen
Ingen har ännu kommit med någon synpunkt om sidantalet i bladet, varför det
även nu blir åtta sidor (man behöver ju inte läsa flera än man själv önskar..).
”Tryckningen” av bladet kommer fortsättningsvis att ske via Föreningsrådet på
fördelaktiga villkor.

OBS! I fortsättningen kommer alltid Grängsjö-Bladet att ges ut snarast
möjligt efter varje månadsmöte (som är första måndagen i varje månad). Vi får
alltså hjälpas åt att tänka på, att om någon information om kommande aktivitet
skall vara med i bladet, så bör man vara ute i god tid. Nästa månadsmöte blir t.ex.
den 7 maj - och mötet därpå blir den 4 juni. Det betyder alltså att information om
något som skall hända de första dagarna i juni måste finnas med redan i maj-
numret, d.v.s. vara redaktionen tillhanda senast den 7 maj.

Den som vill ha bladet måste som bekant betala medlemsavgiften i Byalaget.
Den är 50 kr/år för en person och 100 kr för en familj. Avgiften sätts in på
Byalagets bankgiro 396-7221. Glöm bara inte att ange vem du är och vad
betalningen avser! En extra avgift på 50 kr för dem som vill få bladet med post.

Grängsjö - ”socknens äldsta och först upptagna by”...
(utdrag ur Richard Gothes bok ”Hasselafinnar” från 1942)

”Men vad är nu ”Grensiö” för något, som uppges med 4 åbor i 1542 års skatte-
bok och sedermera hela seklet ut i jordeböckerna? Namnet finns ju ej inom
socknen (Hassela). I början vill man nog tänka på ödehemman någonstans.
Uppåt Ässjön skall ju ha funnits ”gamla gårdar”, sägs det. Ej heller passar nam-
net inom Bergsjö socken. Studerar man kartan, ledes man snart till en stor by
inom Gnarps socken, Grängsjö. Då bebyggelsen av de inre trakterna här som på
andra ställen företrädesvis anses ha ägt rum från kusttrakterna, kunde det ju
tänkas, att vissa jordlotter inom Hassela av ålder kunna ha hört utsocknes folk
till, som varit ”arffborne” till dessa jordeparter redan innan våra arkivariska läng-
der taga vid.
Gränsjö, i 1500-talets jordböcker illa och slarvigt stavat – Grensiö (1560), Gränsiö
(1568), Gransya (1588), Grändsiö (1593) och till och med Gumsiö (1606) mm
skall enligt traditionen, Olof Johan Broman och Widmark också vara socknens
äldsta och först upptagna by.”
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Lotterivinster sökes!
Små lotterier är i regel ett enkelt sätt att dra in pengar till Byalagets kassa. Ett par
lotter för rimligt pris är de flesta beredda att kosta på sig, och ett hundratal brukar
försvinna snabbt vid våra sammankomster.Om du kan tänka dig att skänka
något, som är lämpligt som lotterivinst, så tas detta tacksamt emot!

NYTT KÖK PÅ GÅNG!
Glädjande nog har vår ansökan hos kommunen om bidrag på 40 000 kr till
ombyggnad av vårt kök godkänts. Fantastiskt!

Vi räknar med att starta omkring den 15 maj med att riva ut allt det gamla ur
köket, och om allt går enligt planerna, så skulle det nya köket kunna stå färdigt
den 1 oktober - lagom till vintersäsongens inomhusaktiviteter. Detta kräver
förstås att många kan ställa upp med det praktiska arbetetet. Liksom tidigare
kommer i första hand tisdagskvällar att vara arbetskvällar. Var och en kan förstås
bidra utifrån sin förmåga. Några har yrkeskompetens inom skilda områden,
som kan bli aktuella här. Andra har kanske en mer allmän praktisk händighet
som kan komma väl till pass. Men även du som inte anser dig särskilt framstå-
ende på något område kan säkert bidra - om inte annat så med ett gott humör...

Vedspis till salu!

I samband med renoveringen av kapellets kök kommer den gamla vedspisen av
märke ”Husqvarna No 025” att försäljas. Spisen är i originalskick från tidigt
1900-tal och har sannolikt varit eldad i endast någon gång varje vecka - på senare
år inte alls. Varmvattenberedare i gjutjärn. Bilden visar spisen där den finns just nu,
i kapellets kök. Bredd inkl. vattenberedare: 920 mm. Djup: 620 mm. Höjd: 370 mm.
Pris 3000 kr eller högstbjudande. Visning varje onsdag 11.00 - 13.00. Hämtas på
plats av köparen. Kontakt: Ove Walldin, 0652-21026 eller 070-5649733.
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Gubben igen...

Det hade hunnit bli vår, och när jag stod på vedbacken hade jag inga som helst
tankar på den mystiske lille gubben. Han hade annars  fått mig att fundera en hel
del över hur mycket det finns, som vi människor inte vet så mycket om. Gubben
hade tidigare varje gång dykt upp alldeles oväntat. Första gången förstås alldeles
chockartat för en ganska rationell och ”icke vidskeplig” människa som mig, men
vid de senare tillfällena trots allt mer som en gammal vän. Men inte ens första
gången var han på något sätt skrämmande, utan snarare som en godmodig och
originell liten farbror. Det nästan okynniga lilla leendet i gammelmansansiktet
och hans märkligt genomskådande ögon ingav mig i stället en sorts trygghet.
Fast ändå var upplevelsen förstås frustrerande, eftersom jag inte på något sätt
kunde förstå vem gubben var, var han kom ifrån eller varför han kom just till
mig. Och sedan att jag varje gång till synes viljelöst bara lät honom gå ifrån mig
utan att jag fått svar på alla mina frågor...

När jag nu denna aprilkväll befann mig på vedbacken, och den nedgående
solen fortfarande värmde en smula, hade jag koncentrationen helt på den hyd-
rauliska vedklyven, där de halvmeterlånga bitarna av en björkstam efter hand
förvandlades till klenare dimensioner, lämpliga för pannan efter en säsongs
torkning. När jag då vände mig om för att ta upp en ny bit, så stod gubben där
bara plötsligt igen. Samma finurliga smil och ögon som nästan glittrade av
okynne. Som om han precis tänkte på någon rolig historia han ville berätta…

- Jasså, du behöver ve´, frågade han så.
Trots att jag mindes hans röst från tidigare möten, så blev jag ändå förvånad
över den mörka basrösten, som stämde så illa med den lilla spensliga gestalten.
Återigen fylldes jag av frågor, som jag ville ha svar på…

- Du vart stöss när jag försvann, sa han och tittade på mig med nu litet
allvarligare ögon. Precis som om han läst mina tankar igen…

Ja, jag hade ju tänkt fråga…
- Jo, men jag kan ändå inte svare på denne fråger, avbröt han mig.
- Men varför kan du inte svara, undrade jag.  Gubben tittade ner i marken

framför sig en stund, liksom begrundande min fråga. Han såg plötsligt nästan
litet ledsen ut.

- Jo, sir du, du skullen’t ändå förstå. Hä är mycke sôm du in´t förstår – å
nästan ingen aen heller. Han skakade långsamt på huvudet,

- Ja har vare mä länge jag, sô ja vet. Hä finns myttje å tal ôm, men hä ä
sômtans sôm inte går å förklare…

- Ja, men du kan väl åtminstone förklara varifrån du kommer, försökte jag.
Han skakade på huvudet igen, som om han tyckte att jag ställde en väldigt

dum fråga…
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- Ja kôm från månge ställa ja. Fôr hôlla ja tell däri Erskors branog länge. Men
sen hade ja ingan å göre där länger. Dôm hadden’t ens e katta kvar…

- Så du trivs bland husdjur, undrade jag – och hörde själv hur dumt det lät…
Gubben tittade begrundande på mig, som om han verkligen också tyckte att

det var en ovanligt dum fråga…
- Ja ômen’t hä fanns nå djur, sô skulle du aldrig få si mäg heller e´…
Jag funderade litet på vad det kunde betyda. Var gubben kanske någon sorts

hemlig djurskyddskontrollant, som gick omkring och såg till att husdjuren hade
det bra? Han hade ju för övrigt också en gång uttryckt sin uppskattning över att
jag matade fåglarna. Men dem kan man ju inte direkt kalla husdjur. Hela tanken
på gubben som någon sorts kontrollant verkade också alldeles befängd. Han gav
minst av allt intrycket av att vara någon slags byråkratisk samhällsrepresentant.
Snarare verkade han vara en som hade hamnat i alldeles fel tidsålder, någon som
mer hörde hemma på ett museum, bland flera hundra år gamla föremål. Och
ändå verkade han så ovanligt levande, och tycktes väl hemmastadd också i vår
moderna värld. Dessutom föreföll han kunna läsa ens tankar…

- Du tycker ja ä kônstig – nån sôm skulle vara på museum?
Hans fråga fick mig att känna mig skamsen. Han läste mina tankar igen. Men

naturligtvis var han i mina ögon ”konstig”, det måste jag ju erkänna… Och
fortfarande visste jag ju inte vem eller vad han var. Han tittade nu forskande på
mig, och det där litet spefulla leendet lekte bakom skägget.

- Jo, det är klart att jag undrar vem du är – och varför du bara dyker upp så
här, utan att jag ens ser att du kommer. Jag skulle nog bra gärna vilja veta vem du
är och var du kommer ifrån, å var du bor förstås…

- Jaha du gôsse, hä är inte lätt å tal ôm så du begrip. Man kan säga att ja bor
i skogen. Men inte sô långt ifrån fôlk… Å ja är branog gammal… Å ändå får ja
ingen pension.

Nu skrattade han litet tyst, ett lågt kluckande skratt. Men så blev han med ens
allvarlig igen.

- Du ska passe däg för maskin dän, men hä är bra att du eller mä vé…
Han tittade på vedklyven med rynkad panna – som om han nog hade tyckt

att en vanlig klyvyxa varit bättre.
- Ja ska gå ja nu, å ja veten’t ôm ja kôm tebaka nå mer. Bare ôm hä behövs,

häl ôm hä ä nån sôm fråger ätter mä…
Med de orden vände han sig om, hoppade över ett par grova vedträn med en

vighet jag inte skulle ha trott honom om – och var snart förvunnen igen. Precis
som tidigare stod jag kvar med de flesta av mina frågor obesvarade. Gubben
hade visserligen svarat när jag pratade med honom, men han talade i gåtor, och
jag visste egentligen inte mer efter vårt samtal denna gång heller…/SE

Den hydrauliska klyven - som gubben
inte verkade gilla...
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Genomförda aktiviteter
Söndagen den 4:e mars bjöd på vårvärme och strålande sol. I pulkbacken sam-
lades ett sextiotal unga och gamla för att njuta av solen, backen och den med-
havda matsäcken. Vissa njöt lite mer av backen och vissa lite mer av matsäckarna.
Byalagets grill var flitigt använd. Man kunde se många stilar och fortskaffningsme-
del. Pulkor, madrasser och snowracer hörde till de mer vanliga, men även en
våghalsig sparkåkare gav sig ut i backen. Även skidåkare, skoteråkare och bandvagns-
resenärer fanns på plats. Föret var i år snabbt, och skaren höll att gå på, vilket
underlättade. /Anna Johansson

Om en isländsk resa
Tisdagen den 13 mars visade Sven Norman på kapellet bilder från sin resa till
Island 1988 och berättade om upplevelserna under resan. Författaren, akademi-
ledamoten, målaren mm, Albert Engström, genomförde också en resa till Island
- men 77 år tidigare, vilket 1913 resulterade i
boken ”Åt Häcklefjäll”. Sven citerade ur den
boken valda delar, där Engström beskrev
upplevelser från samma platser på Island som
dem Sven själv besökt. Han gjorde som all-
tid en mycket uppskattad insats, och samlade
i konkurrens med andra kulturella aktviteter
på nära håll ca 60 lyssnare/åskådare. Hans för-
måga att hantera kameran är välkänd, liksom
hans kunskap om flora och fauna. Här fick
han testa sina kunskaper i en ny miljö, som i
många avseenden är mycket olik vår egen.
Sven belönades med välförtjänta applåder...

Bild från pulkadagen - med strålande solsken och uppemot ett 60-tal deltagare
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Pimpeltävling den 25 mars

Söndagen den 25 mars arrangerades Byalagets traditionella pimpeltävling på
Gränsesjön. Vår Herre bjöd på ett fantastiskt väder, och ett antal sponsorer  (se
nedan) hade bidragit med vinster till både pimpeltävlingen och dagens lotteri.

Håkan Andersson, som skötte både utspisning, lotteridragning och övriga delar
av tillställningen, skall ha stor heder av det hela. Vinnare i tävlingen blev Ove Sjödin
(439 g),och andrapristagare Kalle Svensson (417 g).  Redaktionens blygsamhet gör
att dess representant i tävlingen endast nämns i förbigående på sid. 2. I stället visas
förstås dennes hela fångst (109 g) på första-
sidan. Sammanlagt 7 av de 24  deltagarna
fick fisk. Övriga kunde i alla fall njuta av
det fina vädret, angenämt sällskap, grillad
korv och fika - samt de flesta också av
vinster i lotteriet. Vinsterna föreföll näs-
tan lika många som antalet lotter...

Tack till sponsorerna!
Pelle Söderlind Skogsentreprenad AB
Kajsas Diversehandel
Lepro Bygg
Svedlunds Entreprenad
Svedbro Smide
Åkerigrus
Jonotech Maskinservice
Mellanskog
Hydroscand
Rosenqvist Rail

Vattenståndet hade stigit, så det var ”land-
löst”, och det krävdes en landgång för att ta
sig ut på isen och tillbaka i land.

Korvgrillning, fika och lottdragning efter fisket
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Kommande aktiviteter
Öppet hus som vanligt på onsdagarna från kl. 11.00 och framåt. Valborgsmäs-
sofirande med majbrasa på samma plats som föregående år, d.v.s. söder om
stora landsvägen och något hundratal meter öster om Orrsjövägen.

Från årsmötet
Årsmötet avhölls i kapellet måndagen den 2 april. Dagordningen genomgicks i
vanlig ordning, och samtliga platser i styrelsen blev besatta, med ett flertal omval.
Sålunda är Urban Norlin fortfarande ordförande, liksom förmodligen Jörgen
Myhrman kvarstår som sekreterare och Stefan Kasos som kassör - även om
styrelsen formellt konstituerar sig själv efter årsmötet och kan fatta andra beslut.
Omvalen var för övrigt legio även bland ansvariga för de olika återkommande
aktiviteterna (surströmmingsskiva, majbrasa, pimpelfiske etc., etc.), även om
också några nya namn införlivades bland de verkställandes skara. Litet tid åtgick
för genomgång av föreningens nya stadgar, som i någon mån omformulerats
för att passa in under  Skatteverkets regler gällande allmännyttiga föreningar (vars
verksamhet ej beskattas). Det torde inte vara någon tvekan om att vår verksam-
het står i övernsstämmelse med sagda regelverk. Nu hoppas vi också att formu-
leringen i våra stadgar gör det!

Mona Lundin föredrog fastighetsgruppens imponerande historik, där det
framgick hur mycket byalaget åstadkommit med kapellet efter att byggnaden
övertogs den 26 april 2005. Även en detaljerad plan för köksrenoveringen fick vi
ta del av via vår utmärkta bildvisningsanläggning (som dock skärpemässigt inte var
på topp denna kväll). Starten beräknas ske i mitten av maj, och vi får anledning
återkomma med mer detaljer i den frågan. Om målsättningen att ha det nya köket
klart till den 1 oktober skall hålla, så går det åt ARBETSKRAFT! (Se även sidan 3).

De idogt arbetande kvinnorna, som ständigt ser till att vi får lämplig förtä-
ring föreslogs få en uppmuntran t.ex. genom att bli bjudna på ett restaurangbe-
sök - vilket de förstås i högsta grad gjort sig förtjänta av.

Medemsavgiften för nästa år beslutades bli densamma som i år - 50 kr för
enskild och 100 kr för familj. Även ”portokostnaden” för dem som vill ha bladet
hemskickat med post blir densamma - 50 kr.

Det är Lisa som fördelar värmen!
Genom ett förbiseende av redaktionen nämndes inte i förra bladet att det fak-
tiskt är Lisa Östman, som via sitt företag ”Hälsingeprodukter i Gnarp AB”
skänkt de stora takfläktarna i stora salen - en sponsring som vi är glada för.
Tilläggas bör för övrigt också i det sammanhanget, att Urban Norlin var delaktig
i monteringsarbetet - och alltså inte enbart Sven Erik Andersson.

Grängsjös och byalagets äldsta, Anna Carlén, fyllde 95 år den 21 mars.
Stort GRATTIS i efterskott!


