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Omslagsbilden
Den svartvita bilden på första sidan togs söndagen den 8 januari 1961 och visar
utsikten från Klovberget (”Klôve”) ner mot Grännsjön (d.v.s. mot sydväst).
Skidåkaren som syns ungefär i mitten av bilden är Inger Andersson (nu heter
hon Forsberg) - dotter till Elsa och Ivar Andersson. På den tiden var man inte
bortskämd med liftar och pistade branter, utan ville man åka skidor utför, så fick
man gå uppför. Och ville man ha preparerade backar, så fick man själv trampa
dem hårda med skidorna.
För mig och en del kamrater blev Klovberget ibland utflyktsmålet på vinterhelgerna. Där fanns det branter att åka utför. Vi startade från Västergrängsjö,
följde vägen mot Nolamyra och sedan över skogen mot Åsarna för att så småningom efter avsevärd stigning komma upp på Klovbergets topp. Därifrån kunde
man sedan alltså åka neröver den delvis ganska branta bergsslutttningen mot
Grännsjön (om man fortsatt ända ner till sjön, så skulle man ha kommit fram
ungefär vid Jägarviken). Men eftersom man fick gå uppför, så blev det förstås
bara en kortare sträcka utför man åkte - och det blev ändå inte många åk, innan
det var dags att bege sig hemåt igen - om man skulle hinna hem innan det blev
mörkt. Och man skulle förstås också hinna äta medförd matsäck - oftast några
smörgåsar och varm choklad i en termos. Kanske en apelsin som ”efterrätt”.
Vid det här tillfället hade jag lyckats få med mig två flickor - Inger och hennes
kompis Ing-Britt Dahlström (som nu heter Andersson) - och det var alltså hela
53 år sedan. Nästan obegripligt!
I viss nutida information benämns Klovberget felaktigt ”Klövberget”, vilket i stället är både ett berg och ett naturreservat en dryg mil nordväst Hassela
kyrkby. Viss språkförbistring råder också beträffande namnen på sjöarna. Den
sjö man ser på omslagsbilden, med badplats vid Jägarviken, heter nog rätteligen
”Grännsjön”, men får ibland också heta ”Grängsjön” eller ”Baståssjön”. Det
sistnämnda namnet är förstås begripligt med tanke på närheten till Baståsen,
men sjöar med det namnet finns på annat håll, bl.a. i Dalarna och Västmanland.
Vår egen sjö, här hemma i Grängsjö, vars korrekta namn torde vara ”Gränsesjön”,
heter också på vissa kartor förfärligt nog ”Grängsjösjön”... Så är t.ex. fallet på den
topografiska kartan från 1958 - men berget där skidåkningen skedde benämns där
alldeles korrekt just ”Klovberget”. På kartor från 1846 kallas vår sjö ”Gräng Sjön”
(liksom Orrsjön kallas ”Orr Sjön”, Annsjön heter ”Ann Sjön” o.s.v.)/SE
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Från vänster: Emil, Anna, Greta, Erik och Anders-Erik Sjölund. De två äldre herrarna
är bröder. Emil Sjölund, längst till vänster, är från Norrgårn och pappa bl.a. till numera
bortgångne Östen Sjölund och till Anna, som står närmast honom. Anders-Erik Sjölund,
längst till höger, är från Lägdan på södra sidan av sjön (”Lägdfarbrorn”) och pappa till Erik
och Greta på bilden. (Bilden har ställts till förfogande av Ingrid Sjölund, svärdotter till Emil
på bilden ovan och änka efter dennes son Östen)
I min barndom (på 1950-talet) umgicks mina föräldrar en del med folket på
”Lägdan”. Jag har minnen av sparkfärder över Gränsesjöns is, när vi tog genaste
vägen dit. Men mest minns jag kortspelskvällarna på Lägdan. Då hade man ännu
inte elektricitet indragen, och beslysningen i det stora köket bestod av en fotogenlampa, som pumpades upp och gav ett intensivt vitt ljus. Lampan hängde i
en krok i taket mitt över köksbordet, och ute i hörnen var det fortfarande ganska
mörkt. Medan de vuxna spelade ”rams” satt jag i soffan i kökets nordöstra hörn
och läste FIB, en veckotidning som på den tiden var en högst seriös publikation
och ofta innehöll jakt- och fiskehistorier, samt noveller av dåtidens kända arbetarförfattare (Jan Fridegård, Ivar Lo-Johansson, Vilhelm Moberg, Albert Viksten
m.fl.). Men med ett öra fanns jag med vid de vuxnas bord och lyssnade till deras
prat. Där satt då, förutom mina föräldrar, Eik och Greta, samt deras far AndersErik och Gretas man Gunnar (”Ram-Gunnar”). Vid kaffet fick förstås också jag
sitta med vid bordet./SE
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Min far, Thure Nordin, skottar snö den 25 februari 1978. Till vänster i bild syns
de byggnader som nu tillhör Stefan och Berit Kasos, och i bakgrunden till höger
syns Wahlmans. Bilden här nedan togs från samma punkt, den 22 januari 2014.
Man kan bl.a. se att en del träd har hunnit växa upp på 36 år!

Kasos´påbörjade garagebygge. Bilden tagen den 12 oktober 2008.
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Trettiosex år mellan bilderna
Om man bor på våra breddgrader, så får man förstås vara inställd på att det kan
bli rejäla vintrar – och en hel del snö. Visserligen verkar det numera som om
klimatet håller på att förändras i riktning mot varmare somrar och mildare vintrar, och det talas en hel del om ”växthuseffekten”, som skall bero bl.a. på all
koldioxid vi släpper ut med avgaser från bilar och annat. Men fortfarande brukar
det ju som bekant vara skidföre på vintrarna i Hälsingland - fast det denna vinter
lät vänta länge på sig. Vi fick ju ett synnerligen kraftfullt snöfall den 5 - 6 december, men sedan blev det regn och tö, så det är först ganska nyligen som det
äntligen blev hyfsat skidföre - som redan i stort sett töat bort igen.
Vintern 1978 var det i alla fall en hel del snö, vilket man kan se på den övre
bilden, där min far Thure är i full gång med att få undan snön framför vårt hus,
så att man kan ta sig ner till vägen. Närmare bestämt togs denna bild lördagen
den 25 februari 1978. För den fotointresserade kan jag berätta, att kameran var en
gammal Practica IV, och filmen som användes var en Kodak Plus-X med känsligheten 22 DIN (ca 100 ISO). Den normalframkallade jag i dosa.
I bakgrunden syns bl.a. Wahlmans nyuppförda ekonomibyggnad, där taket
ännu inte tycks vara riktigt klart…
På den undre bilden, som alltså togs den 22 januari i år, så kan man se, att vyn
ter sig en smula annorlunda ut i dag. Kasos garage har tillkommit, liksom alldeles uppenbart också en hel del växtlighet. Nu ser man nästan inte alls Wahlmans
bakom de snötyngda träden, och även nedanför Kasos hus har skog växt upp.
Därför syns nu inte längre de öppna fälten på andra sidan sjön. Som det ser ut på
den övre bilden minns jag att det var på den tiden när jag bodde hemma och åkte
skidor. Om man gick upp i den lilla öppna gipen som syns mellan Kasos´ (f.d.
Ekbloms) boningshus och lagård, så fick man sedan ganska bra fart ner mot
sjön, åtminstone sedan man åkt några gånger, så att spåret var uppkört. Som
redan påpekats, så var man ju på den tiden inte bortskämd med liftar och särskilda anläggningar för utförsåkning. Om man ville åka skidor utför, så fick man
vackert trampa och gå uppför först… Fördelen var kanske att man alldeles ”gratis” fick en skaplig kondition. Det fick man väl för övrigt också av snöskottning,
som ju var en vanligt förekommande sysselsättning under denna årstid. Numera
är ju detta något som i hög grad sker med hjälp av traktorer och snöslungor. För
trettio år sedan handskottade man även ganska stora ytor utan att tänka så mycket
på besväret och att det tog tid. Men då fanns ju inte heller några datorer att ägna
tid åt – och på TV fanns det inte mer än två kanaler att hålla reda på. Så man hann
faktiskt skotta snö…
Men det är förstås för- och nackdelar med allt. Nog kan det vara skönt
också att få snön undanröjd med hjälp av maskiner – särskilt när man börjar få
några år på nacken./SE

5

Gränsesjön

Något om förstasidans ”huvud”.
Några undrar kanske vad ”korven” på förstasidans huvud föreställer. De flesta
har nog uppfattat, att det är en stiliserad bild av Gränsesjön, men de tycker då att
bilden inte riktigt stämmer. Anledningen är nog att de flesta av oss bor på sjöns
norra sida och därför vant oss vid att se sjön norrifrån, som den avbildas här
ovan, med sjöns östra del till vänster. Men av tradition har ju kartbilder alltid
norr uppåt och söder neråt, d.v.s. Gränsesjön avbildas på kartor mer som man
ser den från södra sidan. Möjligen har man t.ex. från Lägdan eller Svedlunds
lättare att känna igen förstasidans bild som korrekt. På bilden ovan syns förstasidans bild alltså ”uppochner”, d.v.s. med söder uppåt. Och vi som bor på sjöns
norra sida har kanske lättare att känna igen den bilden av sjön...
Ovanst. kanske också kan tjäna som en påminnelse till oss alla. Hur vi ser
saker beror oftast på var vi står - både rent fysiskt och ideologiskt... Den vi tycker
är tokig, därför att han eller hon inte ser något på samma sätt som vi, kanske bara
har en annan utsiktspunkt - och faktiskt är precis lika klok som vi (eller klokare).

Brattänge den 31 december 1967

En av David Rigsjös lador i Brattänge (den som låg närmast vägen). Bilden är tagen
från norr vid lunchtid på 1967 års sista dag. ”Kabelvägen” var tydligen plogad även
då. På den tiden slog man fortfarande hö här, och till vänster i bild syns faktiskt
också snötäckt hässjevirke. I dag kan man knappt se, att det varit hävdad mark här...
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Från månadsmötet den 3 februari
Den tidigare framkomna tanken på ett ICA-kort för byalaget har visat sig ogenomförbar, eftersom ICA endast utfärdar sådana kort för enskilda personer.
Juridiska personer, som ett byalag, kan alltså inte tilldelas ett sådant kort. Vi får
alltså fortsätta som tidigare med hantering av kontanter för vissa löpande utgifter.
Den i enlighet med Fastighetsgruppens planering inköpta brandstegen finns
nu hemma och kommer att monteras inom kort.
I julgransplundringen den 18 januari deltog 22 personer. Familjen Jonsäll
bidrog med levande musik (Tack än en gång!). Evenemanget var uppskattat, och
vi kan på goda grunder påstå att deltagarna hade trevligt...
Vårt traditionella ”Öppet Hus” varje helgfri onsdag kl. 11.00 började igen
efter helguppehållet den 22 januari och fortsätter t.v. Alla mycket välkomna!
Den 29 januari återupptogs också studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö”,
och än har vi inte kommit så långt som till ett konkret dokument, där alla
insamlade data skall sammanställas. Det finns därför risk/chans att cirkeln kommer att fortsätta ett bra tag ännu. Vi som åtagit oss att sammanställa dokumentation om egna eller andras hus eller gårdar får gärna påskynda det arbetet. Var
inte alltför ambitiös! Varje enskilt hus skulle kunna resultera i en hel roman, men
vi måste förstås begränsa oss, om vi skall få plats med material från byns alla hus
och gårdar.
Skidspår har körts upp, men snötillgången är just nu otillräcklig. Vi hoppas
på mer snö och möjligheter till fina spår för motionssugna.
Önskemål har framförts om anordnandet av ”skoterkafé” på samma sätt
som tidigare år. Aktiviteten är förstås beroende av väder och snömängd, varför
det är svårt att planera långt i förväg. När det blir möjligt att anordna skoterkafé
kommer anslag att sättas upp på de vanliga ställena i byn.
Kommande aktiviteter
Fettisdagen infaller i år den 4 mars. Då blir det som vanligt bruna bönor och fläsk,
samt kaffe och semlor på kapellet. Tid: 16.30 - 18.30. Kostnad: 60 kr/person.
Anmälan senast söndag den 2 mars till:
Inga-Greta 0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139
Folkteatern har en föreställning på kapellet torsdag den 24 april. Vi saknar
fortfarande detaljerad information om evenemanget, men sådan hoppas vi kunna
komma med i nästa upplaga av Bladet.
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En sånggrupp från Njurunda kommer någon dag framöver att bjuda på sång
och musik på kapellet. Håll utkik efter anslag!
Byalagets ÅRSMÖTE blir den 7 april på kapellet. Du som kanske har tankar
och idéer om verksamheten, lämna gärna in motioner om sådant till styrelsen i
god tid!
Byalagskalendern
Vi har beställt några kalendrar till. På grund av mindre antal och därmed mindre
mängdrabatt blir priset nu 215 kr. Finns att hämta hos Sven Erik eller på kapellet
t.ex. vid onsdagarnas ”öppet hus” (eller på annat avtalat sätt).
Nya medlemmar
Glädjande nog har några nya medlemmar tillkommit i år - Inger Forsberg och
Lars Eklund, samt Anitha Norling. De och ev. ytterligare nya byalagsmedlemmar
hälsas förstås varmt välkomna i Byalaget! Och alla trogna medlemmar från föregående år är vi förstås också mycket glada för...
Medlemsavgiften
Glädjande många har redan betalt årets medlemsavgift. Men två inbetalningar
saknar avsändare. En av dem har betalt 50 kr för enskild medlem, och en har
betalt 100 kr - för enskild medlem och postbefordran av Grängsjö-Bladet. Du
som vet med dig att du kanske har glömt fylla i avsändare, ring kassören Stefan
Kasos - 070-5114709. Det är förstås svårt att distribuera bladet till någon man
inte vet namn och adress på!
Denna upplaga får alla som betalat förra året. Vi har förståelse för viss senfärdighet eller glömska. Men nästa upplaga går endast till dem som betalt medlemsavgiften för 2014.
Ett förtydligande: Medlemsskap i Byalaget kostar alltså för enskild person 50 kr
för ett år - och då ingår Grängsjö-Bladet. Den som bor utanför det område där
byalagets egna distributörer sköter utdelningen, och det därför krävs utdelning
via Posten i frankerat kuvert, får betala 50 kr extra för porto och kuvert.
Medlemskap för familj kostar 100 kr per år - också där med tillägg för postbefordran enligt ovan med 50 kr.
Nästa månadsmöte måndag den 3 mars kl. 19.00
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