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Omslagsbilden
På första sidan syns två i Grängsjö inte helt okända bröder, nämligen Lennart
och Torgny Östman. Åtminstone för äldre Grängsjöbor torde en presentation
vara onödig. De är förstås i hög grad förknippade med ”Syltfabriken” - som är ett
begrepp i vår lilla vrå av världen... Denna industri startades av deras far Oscar och
drivs som bekant numera av Lennarts dotter Lisa. Bilden togs den 13 maj 2008
i samband med avslutningen av den föregående vinterns studiecirkel. Denna
skedde utomhus, då vi strövade runt i markerna runt Svedbro och österut längs
ån. Studiecirkeln handlade ju om bygdens historia, och just Svedbro var under en
period ett riktigt industriellt centrum, med ett avsevärt antal småindustrier i
form av bl.a. kvarnar och sågar. Kraften fick man då förstås från ån, som här på
en kortare sträcka har en avsevärd fallhöjd.

Samling vid Sjödins gamla kvarn i Svedbro inför cirkelavslutningen 2008,
med cirkelledare Bertil Sundin i mitten

Några ord från redaktionen
Någon kanske tycker att historien om ”Tores Erske” inte hör hemma i Grängsjö-
Bladet, eftersom Annsjön enligt rubriken hör till Bergsjö. Men trots att Annsjön
är ”gränsbygd” mellan de gamla socknarna, så har vi ju ändå vant oss vid att
betrakta Annsjön som tillhörande Gnarp och en ”koloni” till Grängsjö...

Trogna läsare börjar kanske tycka att det är tjatigt, men för den som ev. råkar
läsa någon ordinarie ”prenumerants” exemplar informerar vi även denna gång
om villkoren för att få ett eget ex.

Den som vill ha bladet måste alltså 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.

Samtliga utgivna blad finns också på byalagets hemsida: www.grangsjo.se
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Genomförda aktiviteter
Säsongens sista ”Öppet hus” ägde rum den 25/4 med hela 25 personer närva-
rande. Under sommarhalvåret hittar vi andra sätt att träffas och umgås, och
förhoppningsvis skall vädret också anpassa sig efter årstiden, så att vi kan ägna
oss mer åt utomhusaktiviteter.
Filmklubben har sin tionde och sista visning för säsongen onsdag den 16/5 -
”The Village”, en skräckfilm för dem som vågar...
Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö avslutas också för säsongen den 9/5 -
men återupptas förhoppningsvis till hösten...
Valborgsmässofirandet genomfördes med brasa, lotteri, kaffe med dopp, varm
korv och fyrverkeri.  Vacker sång till vårens lov framfördes av familjen Jonsell på
ett sätt som gladde både våren och deltagarna i firandet, vilka voro både Gräng-
sjöbor och ”utsocknes” besökare - och tillsammans mer än 70 personer! Enligt
vad vår webbredaktör Jörgen Myhrman själv berättar på Byalagets hemsida, så
vann han ”en mössa på den allra sista lottdragningen, en mycket välkommen vinst till
skydd för den alltmer glesbevuxna hjässan…”. Stort tack till Urban och Ann-Kristin,
som ordnade detta traditionsrika arrangemang!
Städning längs vägen var det sistlidna söndag, den 6 maj, och en hel del före-
mål plockades bort från vägkanter och dikesrenar. Till dessa hörde i  Grängsjös
västligaste del bl.a. två omsorgsfullt ihopvikta registreringsskyltar (nummer-
plåtar) till snöskotrar - båda enligt fordonsregistret hemmahörande i nordligare
delar av riket. Polismyndigheten i Gävleborgs län har underrättats om fynden.

”Städgänget” vid vändpunkten nere i Gränsfors. Urban, Ann-Kristin, Rolf,
Inga-Greta och Meta. Sven Erik tog bilden.
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Ur Hudiksvalls-Tidningen den 20/8 1935
Skrivet och ritat av ”Belund” - bror till fotografen Ragnar Lundberg

En gammal kärnkarl i Annsjön, Bergsjö
Några bilder ur gamla tiders liv

På sydöstra sidan av den idylliska Annsjön ligga två gårdar. Dessa avskiljas från
den övriga bygden genom nämnda sjö, på vars norra och västra sidor den
egentliga byn Annsjön är koncentrerad. Toresnäs, som denna grupp av typiska,
gammaldags bondgårdar kallas, är den plats där f. torparen Erik Ström, alias
”Tores Erske” först såg dagens ljus och där han tillbringat sin strävsamma
levnad i jämnt 80 år den 28 augusti.

En liten intervju med denne arbetets hjälte bör kunna giva något av intresse
från en gången tids levnadsomständigheter och arbetsförhållanden.

Det är en säregen syn detta att efter en dryg mils färd på en mörk och stenig
skogsväg plötsligt se skogen dela sig och lämna plats för en leende insjö med
gröna ängar och gulnande sädesfält, röda bondgårdar och grå lador runt om-
kring. En flock av löshästar går förnöjt betande utanför grindarna till gårdarna,
och vid undertecknads inträde på arenan springer en hel flock av fyrbenta
”helyllefabrikörer” förskräckta till skogs så skällorna pingla långt bortöver ber-
gen. Men det börjar falla tunga droppar uppifrån, och folket på Toresgården få
brått med att bärga in de sista höhässjorna. Den gamle deltar dock numera inte
så mycket i de tyngre göromålen vid gården, och han unnar sig gärna en liten
pratstund.

Den 80-årige Erik Ströms berättelse blir en stilla och ödmjuk hyllning åt
arbetet i skog och mark, men ett arbete som gav ett säkert om än mycket knappt
levebröd. Enkelt och flärdfritt berättar han om sina barnaår, då hans tid helt
uppfylldes av arbetet som mors hjälpreda och som ”sytpiga” för de yngre sys-
konen. Dessa växte emellertid till och kunde snart nog i sin tur överta den
befattningen. Den unge Erik fick då följa sin fader på dennes arbetsområden
och deltog vid tolv års ålder med arbetet i timmerskogen. Om våra moderna
skogsredskap (1935!) hade man då ingen aning, och han var åtskilligt över 20 år,
innan han fick en såg i sin ägo. Förut hade man varit nödsakade att fälla träden
med tillhjälp av endast yxan.

Vid elva års ålder gick han i ”slaget” vid slåttern med de äldre och vuxna
karlarna. På tal om att hålla i lien säger den gamle sig ha haft en god medhjälpare
i sin hustru, som dog 1923. Det var en kärnkvinna som få, med vilken han
fostrat inte mindre än femton barn, av vilka dock ett dog efter bara någon
månads levnad. Betecknande för hustruns vitalitet är, att hon redan på tredje
dagen efter det hon nedkommit med ett barn var i fullt arbete med även de
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tyngsta sysslor. Barnen äro nu vuxna och bosatta
på skilda platser. Fem av Strömbarnen ha utvandrat
till Amerika. Av dessa har en son avlidit till följd av
sjukdom, som han ådragit sig vid deltagandet i
världskriget (första världskriget; detta skrevs ju re-
dan 1935, då något andra världskrig inte ännu hade
börjat). Sammanlagt leva nu tio barn.

Man behöver inte ha så värst livlig fantasi för
att föreställa sig vad som krävdes av arbete och
umbäranden av en familjefader, som med torftiga
och knappa tillgångar skulle försörja en sådan bar-
naskara. Jorden var dålig och gav knappa tredje-
delen av de skördar som nu kunna bärgas tack vare
ett intensivt arbete med förbättringar i form av

dikningar och nyodlingar. Jorden gav på den här tiden knappast den allra nöd-
vändigaste kosten, och någon frösäd blev det aldrig över till kommande år, utan
denna måste man köpa. Men barnen växte och blevo friska och starka trots den
många gånger torftiga kosten.

För att alltså få något att ”fri sig med”, som den gamle uttrycker det, måste
man lägga an på förtjänstarbetet i skogen om vintrarna, med flottningen på
vårarna och, när det gäller Erik Ström, även med byggnadsarbete om somrarna.
Han var nämligen en skicklig och ofta anlitad timmerman. Det var ingen åttatim-
mars arbetsdag precis. Arbetet började nämligen klockan 6 på morgonen och
räckte till framåt niotiden på kvällarna. Den högsta arbetsförtjänst man kunde
komma upp till för en sådan arbetsdag var 2 kronor. Aldrig mera, och knappt
det ibland. Man beslöt emellertid att förkorta arbetsdagarna en smula, som
enligt dåtidens sed – särskilt i Gnarp – ville hänga i till långt in på kvällstim-
marna. Hela arbetsstyrkan gick därför en kväll och och slog sig ner vid 8-tiden på
gårdsplanen utanför den gård, åt vars ägare de voro sysselsatta med timringsar-
bete. Kväll blev det förstås, men någon kvällsmat fingo de inte förrän klockan 9
i alla fall. Först sedan proceduren upprepats någon gång lyckades de genomföra
reformen om kväll klockan 8.

Flottningen på vårarna krävde ännu längre arbetsdagar, om det skulle bli
någon förtjänst. Då var det brukligt att stiga upp klockan tre på morgonen, koka
kaffe, lägga matsäck och begiva sig iväg till flottställena, som ibland kunde ligga
miltals från hemmet. Efter ett par timmars promenad vidtog sedan arbetet och
fortgick hela dagen till klockan 9 på kvällen. Sedan blev det ju ytterligare två
timmars promenad, och så var man hemma vid elva- eller halvtolvtiden. Sedan
upp klockan 3 igen… Arbetet betalades med 25 öre per timme, så det gällde ju
att få så många timmar som möjligt. Ej sällan hände det, att det blev arbetsda-
gar, som räckte flera dygn i ett sträck. Men då var det så slut med krafterna, när
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han gick hem, så han trodde, att det var en hop med ”gubbar”, som kom
springande och flåsande efter honom, fast det i stället var överansträngning och
trötthet som åstadkom dunkningarna i hans huvud.

En promenad på 6 á 7 mil om dagen var ingen ovanlighet och förekom ofta,
när man skulle frakta en ko till marknan i Sundsvall eller Hudiksvall för försälj-
ning. Den långa Årskogen efter vägen till Sundsvall, om vilken så många hårre-
sande historier berättats om vilda rövare som lågo på lur för att överfalla bön-
derna och plundra dem, när de återvände från staden med de fattiga slantar de
erhållit genom koaffärerna, har 80-åringen själv inget obehagligt minne av. Men
han minns hur hans fader brukade berätta om ett hemskt äventyr, som timat där
för länge sedan. Tiden för händelsen eller namnet på den person, som den
kusliga händelsen handlar om, kan han tyvärr ej erinra sig. Emellertid kom en dag
en bonde körande med sitt lass över Årskogen. Kommen på mitten av skogen
upphann bonden en kvinna, som bad att få åka. Detta beviljades, och hon tog
plats bredvid bonden på kuskbocken. Efter att ha kört en bit började bonden
litet närmare betrakta sitt ressällskap, som satt så underligt tyst och inte sade ett
ord. Till sin förfäran såg då bonden att ”kvinnan” hade stora, kraftiga, hårbetäckta
händer, som med största sannolikhet tillhörde en mansperson. Han anade oråd,
men fattade sig snabbt, låtsades tappa piskan, och med lugn och oberörd röst
frågade han sitt ressällskap om ”hon” inte ville vara snäll och hämta upp piskan
åt honom, medan han höll tömmarna. ”Kvinnan” steg av och hämtade piskan.
Men den som i samma ögonblick ej var sen att ge hästen ett rungande rapp med
tömlyckan så att det bar av i fyrsprång, det var bonden. Bakom sig hörde han
samtidigt en gäll vissling från sitt ressällskap, och på en gång kom ett flertal karlar
springande ur skogen för att uppta förföljandet av skjutsen. Men bonden hade
en flink häst, som ledigt klarade av situationen till förmån för sin husbonde,
vilken snart satt i säkerhet på närmaste hållplats och berättade om det hemska
äventyret.

————
Den gamle gråhårsmannen och kärnkarlen Erik Ström tillbringar nu sin ålder-
dom i lugn och ro hos en son, som övertagit den gamla Toresgården. Men de
gamla tagen från en lång och strävsam levnad sitta i, och aldrig ser man honom
sysslolös, utan i full sysselsättning med snickeriarbeten och andra lättare sysslor.
Han säger själv, att han aldrig haft det så bra som nu på ålderdomen, bara han
sluppe den envisa, reumatiska värk, som svårt angriper hans ena ben. ”Men en
fårent klage, hä kunne nog ha vare varrer å”, säger han med ett soligt leende.

Förvisso är det detta enkla men sannfärdiga måtto, som i förening med god
hälsa och viljestyrka gjort det möjligt för jubilaren att med ljus och ofördärvad
livssyn arbeta sig fram genom en mödosam, livslång arbetsdag...



Journalisten Lasse Wahlman, sittande på en stenstolpe nedanför sitt föräldrahem i Väster-
grängsjö i maj 1970. Bilden fanns med i hans avsnitt av serien ”Jag minns min gröna dal”,
som publicerades i Sundsvalls Tidnings söndagsupplaga den 24 maj 1970. Fotot taget av
kände Gränsfors-fotografen Ragnar Lundberg. Lasses text följer här nedan.

I botten på Grängsjödalen ligger sjön med samma namn. Där förekom att
man 1. slog lake, 2.ljustrade braxen, 3. snarade gäddor i dess till- och avflöden,
4. åkte skridskor till skenet av vasseld, 5. badade. Samtliga dessa idrotter lär
vara helt utdöda.

På ”kånntore” fanns makt
och härlighet i det gamla Gnarp

Den nyanserade bilden av denna gröna dal kräver att man börjar på ”kånntore”.
Det var inte enbart ett vedertaget uttryck för socknens samlade administrativa
funktion. Här ansåg man att de klokaste tankarna tänktes, att makten och härlig-
heten var förborgad.

I det allmänna medvetandet fanns det bara ett kontor, och skulle man ”på
kånntore”, så ämnade man sig naturligtvis till kommunalnämndens ordförande,
Anders Norin i Västergrängsjö.

Den mystiska doften av ”Havanna 2” och ”Greve Hamiltons Blandning”
uppblandad med björkved och stämpelfärg var tillräckligt för att göra denna
makten och härligheten levande och sann i ett barns föreställningsvärld.

Även vid något senare tillfälle, när man sniffat den här speciella kontorslukten
- troligen hos någon välbeställd lanthandlare före momsens och oljeeldningens
tid - har man fått ett bestående intryck av materiell och andlig solvens.

Men inte bara detta. Bakom de tunga kassaskåpsdörrarna borde motsvarighe-
ten till sagans skatt finnas, och bland alla papper svaren på många svåra frågor.

(Forts. i nästa nr)
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Kommande aktiviteter

Filmklubben har sista filmvisningen för vårsäsongen onsdag den 16/5 - då
man visar ”The Village”, en skräckfilm, kl. 19.00 som vanligt.

Kristi Himmelfärdsdag - torsdag den 17/5 blir en stor aktivitetsdag... Först
traditionell gökotta med samling vid kapellet kl. 07.00. Senare på dagen blir det:

  Konstutställning och Vårmässa 11.00 - 15.00
Loppis och div. försäljning, visning av trägubbar, demonstration av olika
maskiner av Bergsjöföretaget Minimaskin, kaffeservering...

Den stora gemensamma aktiviteten framöver blir förstås
renoveringen och moderniseringen av köket.

Fredagen den 18/5 kl.  09.00 - 11.00 börjar den stora rensningen av köket
inför renoveringen. Mycket skall plockas ut, och många kartonger behövs för att
lägga saker i! Ta med kartonger du som har! Viktigt att så många som möjligt
hjälper till denna första dag, så att vi får undan allt och kan börja med själva
genomförandet av renoveringen. Sedan kommer arbetsdagarna - tisdagar kl.
18.00 - 20.00 - att huvudsakligen ägnas åt detta med köket. Fastighetsgruppen
har lagt ner en hel del möda redan med planeringen. Nu hänger det på oss alla att
vi gör verklighet av planerna. Kom alltså på tisdagarna och bidra till att vi får vårt
nya kök i ordning! Alla kan hjälpa till med något... Detaljer om själva utförandet
kommer att delges av fastighetsgruppen efter hand. Efter överenskommelse
med de ansvariga går det säkert också att göra arbetsinsatser på andra tider än just
tisdagskvällarna.

Onsdagarnas ”Öppet hus” ersätts snart på traditionellt sätt under sommarhalv-
året av de traditionella cykelturerna varje morgon, med start vid Innigårn. Bra
både för gemenskap och kondition...

Redan nu kan informeras om, att Filmklubben nästa säsong kommer att redu-
cera antalet visningar till 8 filmer under hösten och 8 filmer under våren. Höstens
första föreställniong blir den 5/9, och vårsäsongen börjar den 16/1. Repertoa-
ren kommer denna gång att innehålla betydligt fler komedier än tidigare, vilket är
i enlighet med framförda synpunkter från medlemmarna.


