Grängsjö Bladet
Grängsjö Byalags informationsblad

Nr 38

Redak tio n: Sven Er ik No r din
Ola Wahl man

Årgång 4 April 2013

I ng r id B e rg l un d

www.grangsjo.se

Omslagsbilden
Bilden togs den 28 april 2009 - alltså för snart 4 år sedan. Läsaren med gott minne
erinrar sig kanske ”Ystad - Haparanda, ett steg i taget”, som var en uppmärksammad del av Cancerfondens satsning ”Mustaschkampen” för att samla in
pengar till forskning om prostatacancer. Man hade engagerat TV-profilerna Robert Aschberg och Gert Fylking, som fotvandrade genom Sverige. De startade i
Ystad den 16 mars och var framme i Haparanda på Sveriges nationaldag, den 6
juni. Under vägen samlade man alltså in pengar, och varje söndag sände TV 8 ett
inslag från den plats vandrarna just då befann sig på. Under veckan den 27 april
till 2 maj gick man från Hudiksvall till Härnösand, och den 28 april tog man
vägen via Yxfabriken i Gränsfors med matpaus vid Innigårn, där GrängsjöBladets påpasslige fotograf fanns på plats (ca ett år före fösta utgåvan av bladet).
På bilden ser man alltså herrarna Aschberg och Fylking egenhändigt grilla och
krydda det närproducerade kött som Björn och Åsa ställt till förfogande.
Under vandringen fick man ihop ca 8 miljoner kronor, som alltså tillfördes
cancerfonden. Säkert pengar som kom till användning. En försynt undring från
en amatör är dock varför forskningen på detta område så ensidigt tycks fokusera
på behandling av cancer, och så litet på orsakerna till att cancer uppkommer. Den
svenske forskaren Jan Hammarsten har efter 20 års forskning just på prostatacancer konstaterat, att höga insulinnivåer är en stor riskfaktor, när det gäller uppkomst och utveckling av prostatacancer. Han kallar insulin ”gödning för cancer”
och anser att det bästa man kan göra för att undvika cancer är att äta mat som
höjer insulinhalten i blodet så litet som möjligt. Han har också själv dragit slutsatsen av detta och övergått till s.k. LCHF-kost, d.v.s. så litet kolhydrater (socker
och stärkelse) som möjligt. Det är ju nämligen kolhydraterna som triggar igång
insulinproduktionen, eftersom detta hormon krävs för att transportera sockret
(glukos) från blodet och till kroppens celler.
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Gamla foton kan ofta ge skrämmande information om hur gammal man blivit
- men också illustrera hur teknisk utveckling och andra genomgripande förändringar i samhället ägt rum. På bilden ovan ser vi en bild från en kaffepaus vid
slåttern i Erskors. Närmast hästen sitter sannolikt Thure Nordin, och till vänster
om honom den äldre brodern Hans. Möjligen är också ett par av systrarna med
på bilden. Fotot är troligen taget omkring år 1930.
En bild av det här slaget kommar nog aldrig mer att tas i vårt land. Hästen har
förstås för länge sedan ersatts av traktorn som dragare, och ”höhasan” på bilden
används naturligtvis inte heller längre. Att dra ihop det slagna höet med hasan
och sedan för hand med hjälp av högafflar lägga upp höet på hässjor för att torka
hör till en gången tid. Numera har höhässjorna ersatts av de stota vita ”dinosaurieägg” vi ser uppstaplade ute på fälten. Man torkar inte höet, utan det lindas in i
tunn plast direkt - eller matas i grönt skick in i jättelika silos. Rent tekniskt betyder
det att vallväxterna s.a.s. konserveras med hjälp av naturligt förekommande
mjölksyrabakterier. Man kan säga att det handlar om en jäsningsprocess, utan
tillgång till syre, och resultatet sägs bli ett foder som ur näringssynpunkt är
överlägset det torkade höet.
Men trots att de nya metoderna förstås har avgörande fördelar och minimerar
behovet av manuella arbetsinsatser, så har de kanske också förändrat bondens
arbete på mindre positiva sätt. Det krävs stora investeringar i maskiner och utrustning, tempot blir högt uppdrivet, och det handlar mycket om ensamarbete.
Utan att vara teknikfientlig, eller hemfalla till romantisering av gångna tider, så
måste man ändå inse, att teknisk utveckling inte enbart är av godo. Något som
skulle kunna kallas livskvalitet kan hotas av storskalig drift och ekonomiska
realiteter...
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FISKEMINNEN

Under min uppväxt i Grängsjö - på 1950- och 1960-talen - var fritidsutbudet
begränsat. Datorer, surfplattor och mobiltelefoner fanns förstås inte än, och
TV:n var en fantastisk innovation, som kom till vårt hem först 1957 - med till
en början endast en kanal, och sändning bara ett par timmar på kvällarna. Men
fiske kunde utövas året runt - fast i olika former. Under sommaren lånade man
någon av sjöns ekor och rodde omkring med sitt kastspö, eller satte sig någonstans med ekan vid en vasskant och metade abborrar. Eller så smög man längs
Annån eller Åsbäcken och metade öring. Så snart isen lagt sig på hösten, så var
man ute med angeldon och pimpelspö, och efter vårens islossning var det
bråttom att så snart som möjligt få ut ryssjor för att fånga de lekande gäddorna.
På bilden ovan är det min kompis Börje Carlén, som tillsammans med sin
far Johan just satt ut en ryssja utanför ”Riglanne” i Gränsesjöns västra del. Jag
stod på land och tog bilden, och det var måndagen den 24 april1961 - obegripligt nog hela 52 år sedan! Pinnarna till ryssjan syns till vänster om ekan, innanför
iskanten, och uppe i skogen på andra sidan sjön kan man skymta gården Lägdan.
Med den osedvanligt kalla vår vi haft i år, så är det förstås knappast troligt att
det går att få ut någon ryssja den 24 april... Snarare känns det som om man
skulle kunna ägna sig åt isfiske långt in i maj. Den så omtalade globala
uppvärmningen tycks visa sig på ett annorlunda sätt i våra trakter, men man kan
förstås inte dra några slutsatser av ettstaka år. Och det har varit sena vårar också
tidigare, men det mänskliga minnet är kort.
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Nordanstigs kommun har ju, precis
som större delen av Norrland, gott
om fiskevatten. Inte minst gäller det
Grängsjö med omnejd. Beträffande
fiskens storlek, särskilt abborrarnas,
så ansågs Orrsjön i min ungdom betydligt överlägsen närmast belägna
Gränsesjön. Därför hände det ofta
att jag grenslade cykeln och åkte till
min kompis Sture, som hade Orrsjön in på knutarna. Ännu lättare gick
det förstås, sedan jag fyllt 15 år och
lagligen kunde använda familjens
moped för transportsträckan.
Orrsjön är som bekant en ganska stor sjö, som sträcker sig över tre socknar - Gnarp, Bergsjö och Jättendal. Och
om man skulle ro runt hela sjön, så tog det sin tid. Det gjorde vi nog inte så ofta,
men rodde gjorde vi förstås. Dels rodde vi mellan de olika ställen i sjön, där vi
trodde fiskelyckan skulle vara bäst, och dels rodde vi drag. En av oss satt vid
årorna, och en satt i aktern med kastspöna och dragen ute. Trots att vi säkert
tillbringade många timmar på sjön, så har jag så här långt efteråt inget minne av
att vi fick någon riktigt stor fisk - däremot kanske ibland ganska många. Men
spännande var det förstås alltid, oavsett om man fick fisk eller inte. Den där
riktiga storgäddan, eller den riktigt stora abborren KUNDE ju faktiskt hugga.
Dessutom är ju vistele ute i naturen på det här sättet alltid vederkvickande för
både kropp och själ. Möjligen är fiske i det avseendet överlägset dataspelande och
TV-tittande, men det ena behöver förstås inte utesluta det andra.
En av dem som också bodde på
Orrsjön var ungefär jämnårige Sune
Gradin, som ibland deltog i våra
fiskeutflykter. På bilden här till vänster syns Sune i ekans akter, och på
bilen överst sitter Sture på roddartoften. Möjligen utförde jag själv en
del inte helt sjösäkra manövrer för
att vid samma tillfälle kunna fånga
båda på bild, då jag var med ombord. Fisket och fotograferandet
skedde sannolikt försommaren
1958. /SE
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Söndagen den 17 mars var det pimpeltävling på Gränsesjön - även denna gång
med Håkan Andersson som ansvarig arrangör och med välfyllt prisbord. Här
kommer resultatet:
1
2
3
4

Olle Hellman, Bergsjö
Kalle Svensson, Grängsjö
Lars-Erik Andersson, Gnarp
Ann Brith Carlén, Hudiksvall

185 g
109 g
92 g
29 g

Därefter lottades ett antal priser ut bland de deltagare som inte fick någon fisk.
Det var 21 personer som fiskade, men tillsammans var det ca 40 personer som
var ute på isen denna dag. Förutom allt kaffe gick det åt 100 korvar med bröd.
Ett stort tack till dem som sponsrade med priser till tävlingen!

Jonotech Maskinservice
Lepro Bygg
Svedlunds entreprenad
Selins Bil
Handelsbanken
Mellanskog
O Erikssons Järnhandel i Bergsjö.
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Många priser att dela ut...

Bilden till vänster, som togs vid pulkaåkningsdagen den 3 mars visar alltså Lars
Erik Andersson med sonen Egon - och
inte brodern Håkan med son, som felaktigt
angavs i förra upplagan av Grängsjö-Bladet.
Redaktionen ber om ursäkt för misstaget!
Den övriga texten om ”nyfallen snö, strålande sol och temperatur omkring nollan”
var dock korrekt, och hela evenemanget var
förhoppningsvis en odelat positiv upplevelse för alla inblandade. Med tanke på den
höga medelåldern i byalaget måste vi förstås
också göra allt för att ge det uppväxande
släktet så mycket positiva upplevelser som
möjligt i Grängsjö, vilket rimligtvis bör öka
deras motivation senare för att bli kvar i
hemtrakterna...
Snart vår!
Trots att det hela mars och nu en bra bit in i april mest varit riktig vinter, med
åtskilliga minusgrader varje natt, så påstås det ju ändå vara vår på väg. Det innebär
också att onsdagarnas ”Öppet hus” på kapellet snart ersätts av de dagliga
cykelturerna med start från Innigårn. Dags kanske att se över sin cykel, smörja
kedjan och pumpa däcken... I maj börjar också de traditionella ”arbetskvällarna”
- varje tisdag kl. 18.00 - 20.30. Och det finns en hel del att göra...
Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö träffas onsdag kväll den 17/4,
som vanligt kl. 18.30 - ev. sista gången för säsongen. Filmklubben avslutar
programmet före sommaren med nedanstående två filmer:
Den 10/4, kl. 18.30 (Obs. tiden!) visas Titanic.
Ett storslaget drama
En film om förbjuden kärlek mellan Leonardo DiCaprio och Kate
Winslet, som Jack och Rose, unga och förälskade i varandra på den
”osänkbara" R.M.S. Titanic. Men när det lyxiga fartyget krockar
med ett isberg i Nordatlanten blir deras kärlek plötsligt väldigt svår
och invecklad, medan de måste kämpa för att överleva...
Den 24/4, kl. 19.00, visas Bröllopsfotografen. En svensk komedi.
Robin är bröllopsfotografen från hålan i Värmland som får uppdraget att plåta
ett överklassbröllop i Djursholm. Han förälskar sig i brudens syster och försöker
göra om sig för att passa in i den fina världen. Det går väl så där....

7

Från årsmötet den 8/4
I måndags, den 8 april, genomfördes byalagets ordinarie årsmöte med tjugo
deltagande medlemmar. Efter genomgång av dagordningen kunde bl.a. konstateras, att ett avsevärt antal aktiviteter hade ägt rum under 2012. Totalrenoveringen och moderniseringen av köket var förstås det största och mest kostsamma projektet, men alla de ofta förekommande, mindre storslagna verksamheterna, som faktiskt bidragit till de inkomster som möjliggjorde köksprojektets genomförande förtjänar också uppmärksamhet. Där kan man kanske
säga, att ”kvinnorna i köket” står för litet av den ekonomiska basen, vilket vi
kanske inte alltid tänker på. Sammanfattningsvis kan sägas, att vår ekonomi,
trots det gånga årets stora utgifter, är god. Församlingen tycktes också vara enhällig i beviljandet av ansvarsfrihet för styrelsen.
Möjligen skall fastighetesgruppen också ha en särskild eloge för det gångna
verksamhetsåret, även om det är många som deltagit i det praktiska genomförandet av gruppens visioner och planer.
Som tidigare meddelats står byalaget inför ännu en utmaning, som även den
leds av fastighetsgruppen. Det handlar förstås då om det nya plåttaket, som
kommer att kräva ca 200 000 kr i reda pengar - plus arbetsinsatser. Som bilaga till
denna utgåva av Grängsjö-Bladet medföljer fastighetsgruppens informationsfolder om detta omfattande projekt. Ta del av innehållet i foldern, och tänk efter
på vilket sätt just du kan bli delaktig i projektets genomförande!
Efter årsmötet visade Stefan Kasos ett bildspel med inslag från många av de
aktiviteter som byalaget anordnat. Därefter bjöds traditionsenligt på kaffe med
smörgås.
Valda delar av protokollet från mötet kommer att publiceras i nästa nummer
av Grängsjö-Bladet, och protokollet i sin helhet blir som vanligt tillgängligt på
byalagets hemsida.
Kommande aktiviteter (se också föregående sida)
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 10/4 till:
Inga-Greta 0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Traditionell GÖKOTTA den 9/5 - Kristi himmelsfärds dag - 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.).
”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Nästa ordinarie månadsmöte blir

måndagen den 6 maj, kl. 19.00
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