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Omslagsbilden mm

Omslagsbilden föreställer Sven-Johan Höglund, och anledningen till att han
får figurera på förstasidan är den lilla artikeln om tröskverk i föregående nummer.
Det sägs nämligen att tröskverket ”REFORM” som finns med på bilden där,
och som tillverkats av Tröskverksfabriken i Bergsjö, faktiskt ursprungligen hade
konstruerats av just denne man. Ryktet gör också gällande att konstruktionen
och tillverkningen övertogs på ett tämligen ”oschyst” sätt av Tröskverksfabriken.
I så fall får omslagsbilden väl bli en sorts postum återupprättelse för den rätte
konstruktören - omkring 60 år efter hans död. Möjligen kan vi återkomma efter
ytterligare forskning i ämnet. Hur som helst var Sven Johan Höglund en riktig
”uppfinnarjocke” och den som tillsammans med partnern John Enander drev
”Mangelfabriken” på Åsvallen. Det företagets ”logga” syns här ovan - och här till
höger har vi en bild på den mangel som tillverkades, enligt uppgift en senare
utveckling av den ursprungliga modellen.

Nere till vänster syns en annan av Höglunds konstruktioner - en cykel av trä
- enligt uppgift fullt användbar, även
om trähjulen måste ha inneburit en
något stötig gång på grusvägarna. Till
höger syns sedan arbetarna vid
mangelfabriken. De är här åtta till
antalet, vilket förstås visar att verk-
samheten hade en viss omfattning.

De läsare som kanske har mer information om tröskverkskonstruktionen,
mangelfabriken och Sven-Johan Höglund får gärna höra av sig!

Bilderna har ställts till redaktionens förfogande av Sven Erik Andersson, Åsvallen.
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Några ord från redaktionen

Har du betalt medlemsavgiften i Byalaget? Det är fortfarande ganska många
tidigare medlemmar som än inte betalat för innevarande år. Det kan förstås bero
på att man inte längre vill vara med - men vi hoppas att det är ren glömska...

Denna upplaga av Grängsjö-Bladet distribueras till samtliga som var med-
lemmar under 2012, men eftersom bladet innebär en viss kostnad för varje ex, så
kommer från och med april endast betalande medlemmar att erhålla detta.
Medlemsskapet kostar, liksom föregående år, endast 50 kr för enskild person och
100 kr för familj. Den som vill ha bladet hemskickat med post betalar 50 kr extra
för att täcka portokostnaden. Betalningen görs via bankgiro nr 396-7221 - eller
direkt till någon i styrelsen. Vid betalning över bankgiro, ange namn och adress
och vad betalningen avser.

Med denna upplaga följer också ett inbetalningskort. Ni som redan betalt behö-
ver förstås inte bry sig om detta (men kanske spara det till nästa år!).

Ett särskilt välkommen i alla fall till nytillkomna medlemmar! Hoppas ni skall
trivas med byalaget och Grängsjö-Bladet! Och om ni har något att berätta, som
kan intressera övriga medlemmar, så är redaktionen ytterst tacksam för bidrag..

*****

Filmklubben visar den 13/3 ”Gudarna måste vara tokiga 2”
Denna komedi är ett stycke gudomlig galenskap! Den afri-
kanske bushmannen Xi möter en helt ny värld, när han ger
sig av för att leta efter sina barn, som genom en olyckshän-
delse hamnat i en tjuvjägares lastbil. Filmen sätter fingret
på den så kallade civiliserade världens galenskap.

Den 27/3: ”Hur som helst är han jävligt död”. Svenskt
komedi. Två galna hypokondriker med storhetsvansinne och förföljelsemani
träffas i Stockholms skärgård för att skriva en teaterpjäs, bada bastu och koppla
av. En kvällstidning har fått tag på en nyhet om de båda och skickar en fotograf
för att i smyg ta bilder och avlyssna deras samtal. Under ett bastubad går dörren
i baklås och när männen lyckas ta sig ut, tycker de sig se ett rådjur i buskarna.
Uppjagade hämtar de gevär och skjuter några skott. Framme i buskaget upp-
täcker de en död man på marken…
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Fettisdag

Den 12 februari var det fettisdag. Detta fira-
des på kapellet med traditionellt festande
på bruna bönor och fläsk och semla med
kaffe. Här ovan syns två av de välbesatta
borden. Det var nära 60 bybor som infunnit sig. Ingrid Berglund sponsrade
evenemanget med egenhändigt bakade semlor, som fick mycket beröm, och
även fläsket och bönorna hade en strykande åtgång... På bilden här nere ser man
kastrullen med bönor (som fick fyllas på några gånger), samt det stekta fläsket -
och falukorven som var ett altenativ. Allt hölls varmt av den nyinköpta värme-
hällen. Som vanligt skall kvinnorna i köket ha all heder av sin verksamhet!

Ett lotteri med välfyllt prisbord hörde också till, och byalagets ordförande,
Urban Norlin förrättade dragningen, med hjälp av ett par av de närvarande
ungdomarna...
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MIRRE
I Grängsjö finns det en hel del katter, och
det fanns det redan på den tiden när jag
växte upp. Vi hade också alltid katt, och
jag minns nog fortfarande de flesta av
dem. Men den jag kommer ihåg bäst och
har flest minnen av är nog MIRRE. Dels
levde han länge; han blev 18 år... Och dels
var han väldigt tillgiven. Dessutom var
han ”död” två gånger långt innan han
slutligen gick bort ”på riktigt”. Det var en
vanlig ”bonnkatt” med tigrerad svart-
brungrå päls, och han var kastrerad.

Den första gången han försvann och
vi var övertygade om att han var död var
en gång på vintern, efter en rejäl snöstorm.

Han var då borta i flera dagar, innan vi en morgon, när jag skulle åka med bussen till
läroverket i Hudiksvall, hörde ett ynkligt jamande någonstans vid huset. Till sist
visade det sig att han fanns under huset. Han hade tydligen krupit in genom en av
gluggarna i grunden, när snöovädret kom, och sedan hade vi täppt till dem med snö,
när vi skottade, så att han inte tog sig ut.

Så småningom fick vi fram honom, men klorna på framtassarna var då alldeles
nedslitna av hans försök att klättra ut på cementväggen invändigt…

Nästa gång var vi om möjligt ännu mer övertygade om att Mirre verkligen var
död. Då ringde en granne och berättade om en överkörd katt. Utseendet stämde
enligt hans beskrivning precis med Mirre – som då ovanligt nog åter hade varit
borta ett antal dagar. Pappa tog bilen och åkte för att titta på den överkörda katten.
Han kom tillbaka med en bedrövad min – så vi förstod direkt att det verkligen var
Mirre. Han hade katten i en papperssäck, som han tagit med sig, och vi grävde
sedan ner den uppe i skogen. Hela familjen var riktigt bedrövad och tyckte det var
tråkigt att det skulle sluta så för Mirre, som varit så tillgiven och alltid kommit och
mött oss som en liten hund, när vi kom hem efter att ha varit borta någonstans -
och som så ofta hade suttit i knät på oss alla, spinnande av trivsel...

En kväll, några dagar senare, satt vi i vardagsrummet och såg på TV, när vi
plötsligt hörde det typiska gnisslet av Mirres klor mot altandörren, där han bru-
kade visa att han ville in till oss. Vi tittade på varandra och undrade alla om vi
inbillade oss. Till sist steg jag ändå upp och öppnade dörren - och in kom en
alldeles välbehållen Mirre! Trots att han var både ”död och begraven”, så stod han
där livs levande! Jag minns fortfarande den märkliga känslan. Det vara bara att
plocka fram kattfatet igen och ge Mirre litet mat! Och han levde många år efter
detta…  Bilden på Mirre här ovan togs fredagen den 2 maj 1969.  /SE
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Söndagen den 3 mars
var det pulkaåkning i
backen nedanför ”Snåra”.
Nyfallen snö, strålande
sol och en temperatur
omkring nollan. Det
kunde inte bli mycket
bättre! T.v. initiativtaga-
ren Anna Johansson,
som skall ha tack för sitt
engagemang! T.h. Lars
Erik Andersson med
sonen Egon. Grängsjö-Bladets fotograf kom lagom
till fikapausen.



7

Torgny 88
Det händer ibland att man på onsda-
garnas ”Öppet hus” uppmärksammar
bybors bemärkelsedagar.  Onsdagen den
6 februari fanns välkände Torgny Öst-
man med på fikastunden i kapellets lilla
sal. Fem dagar tidigare hade han otro-
ligt nog fyllt hela 88 år. Nu bjöd han
själv på tårta och uppvaktades med
blommor, sång och hurrarop. På översta
bilden finns bevis på att han också ut-
sattes av applåder av närvarande bybor...

På den nedre bilden syns Torgny
med de nyss erhållna tulpanerna i han-
den

För infödda Grängsjöbor är förstås Torgny alltför känd för att behöva en
presentation. För den yngre generationen och inflyttade kan kanske nämnas, att
det var Torgnys far Oscar som i början av 1950-talet startade ”Syltfabriken”,
nuvarande ”Hälsingeprodukter AB”. Torgny och brodern Lennart fortsatte och
utökade sedan verksamheten, som i dag drivs av brorsdottern Lisa - som nu
alltså är tredje generationens syltfabrikör...
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 Från månadsmötet den 4/3
På byalagets hemsida finns under ”Hyr vår lokal” numera ett antal informativa
bilder av våra lokaler - tagna av Owe Walldin och förstås ditlagda av webmaster
Jörgen Myhrman. Värmehäll för varmhållning av mat inköpt. Nytt och billigt
maskindiskmedel inköpt. Pulkaåkningsdag ordnades den 3 mars. Stor till-
slutning och toppenväder (se sid. 6). Inga-Greta redovisade möjlig inkomstkälla
via försäljning av bl.a. ”förstahjälpen-kuddar”. Diskussion uppkom om be-
hovet av brandsläckare, utrymningsplan och annat i våra lokaler. Sannolikt
behövs tre brandsläckare - två på bottenplanet och en i hyreslägenheten. Över-
lämnas till Fastighetsgruppen för vidare handläggning.

Fastighetsgruppen redovisar också en prel. uppskattning av kostnader för ny
takplåt. Projektet beräknas genomföras i tre etapper och pågå under två år, och
kostnaden uppskattas grovt till sammanlagt strax under 200 000 kr. (ca 65 000
per etapp). Byborna kommer att kunna sponsra projektet med 200 kr för en m2

eller 1400 kr för en hel plåt (naturligtvis finns det ingen gräns uppåt för antalet m2

eller plåtar!). Sponsorerna kommer att ”gå till historien” genom att få sina namn
angivna på offentlig plats i någon bestående form. Alla möjligheter till bidrag via
fonder och på annat sätt undersöks. Närmare detaljer om planering och kostna-
der lämnas av Fastighetsgruppen i kommande upplaga av Bladet.

Bekymret för vår hemsida med anledning av Jörgen Myhrmans troliga åter-
flyttning till sina hemtrakter i Östergötland ser ut att kunna lösas, och hans ersät-
tare, Axel Andersson (17 år i augusti) fanns med på månadsmötet för utbyte av
information med avgående webmaster. Axel är bosatt i Västergrängsjö och sänkte
förstås mötesdeltagarnas genomsnittliga lålder avsevärt! Mycket trevligt med för-
yngring i byalaget! Välkommen Axel!

Kommande aktiviteter
Pimpeltävling på Gränsesjön den 17 mars, kl. 12.00-14.00 (med reservation
för is- och väderförhållanden). Valfri startavgift. Förtäring ingår (kaffe, saft, korv).
Prisbord! Start nedanför Nordlinders. Info: Håkan Andersson 070-3333968.
’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’
Fest med mat och underhållning blir det på kapellet den 13 april kl. 18.00.
Kostnad 120 kr/person. Turistbyråns film ”Nordanstigs Ansikten” kommer
också att visas.  Anmälan senast den 8/4 till:

Inga-Greta  0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin  0652-14139
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Traditionell GÖKOTTA den 9/5 kl. 07.00. Samma dag kl. 11.00 - 15.00 blir det
i kapellet konstutställning och ”Kak-buffé” (en kaksort för varje bokstav i
alfabetet - 28 st.). Mer information i nästa nummer.
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Nästa ordinarie månadsmöte blir också
ÅRSMÖTE - måndagen den 8 april, kl. 19.00


