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Omslagsbilden
Bilden på första sidan har kanske inte mycket med Grängsjö att göra - mer än att det
förstås är en Grängsjöbo som tagit den. Däremot kan man förstås säga att den hör
ihop med årstiden - och framför allt med den till årstiden hörande delikatess, som
nyligen under trevliga former inmundigades på kapellet. Det handlar förstås om
surströmming. Bilden togs alltså vid ”surströmmingscentret” Ulvön den 7 juli 2012,
då Eva och jag hade seglat dit upp. Flaggan man ser sitter i aktern på vår båt, och
utanför ser man båten ”Ulvön”, som just är på väg att lägga till i Ulvö Hamn.
”Söderbergarna” på Ulvön var först med att konsumentförpacka surströmming i
plåtburk. Detta skedde ca. 1890. De handlödde burkarna, och till en början läckte
burkarna saltlake. Men sedan man anskaffat en falsmaskin var det problemet undanröjt, och framgången var ett faktum. Plötsligt blev det möjligt att leverera surströmming till hela Sverige. Svenskarna började äta surströmming, och på burkarna stod
det ”Surströmming från Ulvön”. Ganska snart sålde samtliga Ulvösalterier surströmming i plåtburk. Andra fastlandssalterier tog naturligtvis efter, men då hade Ulvön
redan ett mycket betryggande marknadsförsprång.
På grund av de stora marknadsandelar som Ulvösalterierna fick, blev leveranskraven stora och produktionskapaciteten ansträngd. Ulvösalterierna började därför
köpa in färdigjäst surströmming från andra mindre salterier utefter kusten. Det gick
till så att fiskarna kom ut med sina tunnor till Ulvön. Surströmmingen provsmakades - och om den var av högsta kvalitet så köptes den. Detta gjorde att surströmming i Ulvö-burkar oftast hade mycket hög kvalitet. Uppfattningen blev att Ulvösurströmming var bäst. Men det är förstås inte säkert att det var så. Möjligen kunde/
kan salterierna längs Hälsinglands kust erbjuda ännu bättre surströmming... /SE

Eva sittande på Ulvön - vid något som väl måste vara världens största surströmming
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Om vår hemsida mm
Som bekant har Grängsjö Byalag en hemsida. Adressen dit finns redan på Grängsjö-Bladets första sida - under den stiliserade bilden av Gränsesjön.
På hemsidan finns också samtliga hittills utgivna upplagor av GrängsjöBladet. Alla ”Internetanslutna” har alltså möjlighet att gå in och läsa bladet där...
Redan i föregående upplaga meddelade vi, att vår rel. nyinflyttade bybo Svente
Holm övertar rollen som webmaster efter Jörgen Myhrman och därmed alltså tar
över ansvaret för vår hemsida. Nu kan vi också tillägga, att han delar ansvaret
med sin hustru Marie. Den som har synpunkter på hemsidan eller har något att
publicera där kan maila till:
svanteholmgnarp@gmail.com
Makarna Holm är också tillgängliga per telefon.
Svante 070-3721520 och Marie 070-3239039
Den som ev. har bidrag till Grängsjö-Bladet eller synpunkter på publikationen
kan maila till sevenerik44@yahoo.se eller ringa Sven Erik, 070-3916793
För dem som själva kanske inte besökt kapellet på senaste tiden är det möjligen
svårt att begripa redaktionens beskrivning av den nya scenen med tre ”fack” där
man kan köra in vagnarna med de nya borden på. Därför kommer här nedan en
bild (av tveksam kvalitet) på själva konstruktionen. Här var några av borden
upptagna, så det är endast i mittenfacket som vagnen är lastad med sina samtliga
fem bord. Som synes är inte arbetet färdigställt än, men förhoppningsvis kommer det att bli snart... All heder till den som kom på tanken med denna lösning
- och till dem som utför arbetet!
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Västergrängsjö för 130 år sedan
Västergrängsjö är som bekant numera en civilicerad och lugn plats på jorden,
och eventuella konflikter löses givetvis under ordnade former. De störningar av
ordningen, som undantagsvis kan förekomma, består mestadels av stöld eller
inbrott som begås av mindre nogräknade element från andra trakter. Att det
inte alltid varit så idylliskt, belyses av en tidningsartikel i Hudiksvallsposten 19
nov 1884. Den har ställts till redaktionens förfogande av kände Sven Norman,
och visar alltså enligt Sven, att det inte alltid har gått så lugnt och fridfullt tillväga,
som man kan tro idag.

Auktionsliv
Från Gnarp skrives till Hudiksvallsposten:
På auktion den 10 dennes i V. Grängsjö öppnade några företagsamma
personer tillfällig krog i en skogsbacke i närheten. Affären gick bra samt
i ostört skick, tills det mot aftonen blev utsupet och de ville ha tak över
huvudet. I en närliggande granngård inträngde de då med våld, och
mot husbondens uttryckliga förbud började de dansa och föra oväsen.
Husets ägare kallade på hjälp för husfridens bevarande, varvid några
handfasta karlar tillkom. Härvid slungade en av fridstörarna mot en av
ordningsmännens huvud en sten, som dock lyckligtvis förfelade målet.
Den rasande hopen inträngde nu i en stuga i auktionsgården. Sent på
aftonen bad värden dem i hövliga ordalag att avlägsna sig, varpå som
svar följde ljusets utsläckande och våldsamma handgripligheter mot
honom. Den fräcke fridstöraren greps dock och blev igenkänd. Lite
därefter erhöll värden av ett skarpt tillhygge ett slag över ansiktet, varvid
blod ymnigt flöt. Även denna bov fasttogs och igenkändes av tvenne
närvarande vittnen, som även de voro nära att misshandlas.
Att märka är att de båda misshandlade männen innehava framstående förtroendeposter, icke blott inom församlingen utan även inom
hela tingslaget. Vi vilja för denna gång icke namngiva ifrågavarande
husfridsskändare, vissa om att de i en blivande rättslig undersökning
bliva kända för vad de är och dömda efter förtjänst. Gott vore, om
ordningsmakten så vitt möjligt, i synnerhet vid större auktioner, vore
tillstädes och utan skonsamhet åtalade varje berusad, Om detta gång
efter annan upprepades skulle det helt säkert injaga hälsosam skräck och
det onda småningom övervinnas. Som tillståndet nu är, är det odrägligt.
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Den lille grå gubben
Nu började det lida mot höst. Kvällarna hade blivit svalare, och efter nätterna låg
daggen kvar länge i gräset, innan solen hann torka upp. När jag hämtade tidningen på morgonen hände det att Gränsesjön doldes under ett tjockt moln av
dimma – en effekt av det fortfarande varma vattnet i sjön och den svala nattluften… En sådan morgon kommer jag plötsligt att tänka på, att det redan gått
flera månader sedan jag träffade den lille grå gubben. Senaste gången hade det
blivit ett kort möte, men han hade i alla fall hunnit avslöja sitt namn – ”Bligam”… Ett märkligt namn, som jag aldrig hört tidigare. Kunde han kanske vara
av utländsk härstamning? Riktigt svenskt lät det ju inte. Fast det var också svårt
att förknippa det med något annat språk. Det skulle kanske i så fall vara latin…
Jag har inte mer än hunnit tänka på det här, förrän jag plötsligt får se den lille
gubben bara några meter ifrån mig! Som om han uppfattat min tanke och
blixtsnabbt uppenbarat sig… Som vanligt har han den grå luvan på huvudet
och de ålderdomliga kläderna i övrigt, vilka tycks bestå av någon sorts vadmal.
Som vanligt ser man också ett vänligt leende bakom det grå skägget, och i hans
ögon anar man nästan att han skall komma med ett skämt. Den där finurliga
glimten finns där.
Gubben står alltså på den fuktiga gräsmattan snett framför mig, och precis
som vid alla tidigare möten undrar jag hur han bara sådär plötsligt kan dyka upp
alldeles intill mig, utan att jag lagt märke till honom tidigare – och alldeles
ljudlöst… Men känslan av overklighet försvinner genast, när man ser gubbens
vänliga ansikte, leendet och glimten i ögat. Allt detta är ju nu så välbekant för
mig, och det känns nästan som att oväntat träffa en gammal vän, som man inte
sett på länge. Som om man hade skilts alldeles nyligen, fast man vet att det är
ganska länge sedan man sågs. Det blir liksom bara att fortsätta samtalet från
förra mötet.
- Så du ska läse i bla´ dän nu? frågar han så med sin knarriga gammelmansröst och tittar på tidningen jag håller i handen…
- - Jo, jag brukar börja dagen med att läsa tidningen till frukosten, svarar
jag. Fast egentligen skulle man kanske inte göra det, för det är ju mest
krig och elände man får läsa om, så det är nog ingen bra början på
dagen…
- Ja, hä ä myttje sôm´nt man skulle behöve vete. Åsså äre myttje sôm´nt
dôm skriv – sôm man skulle behöve vete…
Gubben såg plötsligt lite sorgsen ut, och rynkorna i hans ansikte tycktes bli
djupare. Han skakade litet på huvudet och tittade ner i marken.
- Fast hä ä myttje sôm´nt löns å skrive å…
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-

Hur menar du då?
Jo, fôlk bry´nt säg ôm å läse, för dôm tror dôm vet ändå… Åsså skrivs
hä sô myttje, sô fôlk ôrke´nt läse allt…
Ja, det kan du ha rätt i… Det är svårt att veta vad man skall läsa – och
vad man kan lita på. Det är inte bara sanningar som skrivs. Och ofta vill
man ju sälja något - varor eller idéer...

Plötsligt kände jag att jag pratade på ett sätt som kanske låg alldeles utanför
gubbens verklighet. Trots att han på alla sätt verkade oerhört medveten och
”klipsk” och ibland nästan tycktes genomskåda mina tankar, innan jag hunnit
uttrycka dem, så verkade han ändå på något sätt tillhöra en annan värld.
Jag tittade ner på dagstidningen i min hand och sedan på gubben. Det var på
något sätt märkligt att både gubben och tidningen fanns samtidigt. Gubben
tycktes nästan höra hemma i en tid då dagstidningar inte förekom, och ändå stod
han nu här livs levande framför mig. Jag såg att det daggfuktiga gräset gjort
fläckar på hans mjuka skinnskor, och hans knarriga röst genljöd fortfarande i
mina öron, så det var ingen tvekan om att gubben var precis lika verklig som den
tidning jag höll i min hand… Men det där med namnet. ”Bligam”… Hur kunde
man heta något så märkligt? Det lät ju inte riktigt svenskt, och ändå var uppenbarligen gubben svensk. Han talade ju svenska, till och med utpräglat gnarpsmål,
fast mer ålderdomligt än det jag som barn hört de allra äldsta byborna prata, de
som var födda på 1800-talet… Jag måste förstås fråga gubben.
-

Det där med ditt namn... Är det verkligen ett svenskt namn?

Gubben tittade efterforskande på mig. Han vände sig om, precis som om han
tänkte gå sin väg, och jag blev plötsligt rädd att jag på något sätt hade skrämt
honom eller blivit alltför närgånget personlig i mina frågor. Strängt taget angick
det ju inte mig varifrån hans namn kom, om det var svenskt eller kom från något
annat språk. Det kom plötsligt för mig, att han kanske var invandrad från något
annat land och att han inte alls ville beröra det ämnet. Kanske skulle det också i så
fall kunna förklara hans avvikande utseende och småväxthet...
Men när gubben åter tittade upp mot mig var det åter med det varma leendet,
och alla tankar på att jag kanske omedvetet skulle ha sårat honom eller gjort
honom besvärad var genast borta. Han såg sig om, som för att se att ingen annan fanns i närheten. Sedan gjorde han en gest med handen som om han ville att
jag skulle börja gå upp mot skogen, och det gjorde jag. Han följde med bredvid
mig. Och så började han lågmält berätta... /SE
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Från månadsmötet den 1 september
Ombyggnaden av scenen pågår fortfarande. Den ursprungligen planerade varianten med gavlar på de tre vagnar som skall skjutas in under scenen med fem ihopfällda bord på varje, har fått överges till förmån för en lösning där ”insynsskydd”
av tyg i stället kommer att användas. Det blir alltså tre små ”ridåer” på scenens
framkant, vilka förhoppningsvis kommer att ge ett enhetligt och bra intryck. Vagnarna kommer då att bli lätt tillgängliga genom att man helt enkelt viker upp tyget,
när vagnen innanför skall dras fram och borden skall användas. (se bild sid. 3)
En ordentlig rengöring av samtliga stolar genomfördes redan före
surströmmingsskivan den 29/8 - där för övrigt 60 personer hjälptes åt att
förtära de doftstarka läckerheterna. Förra årets clownpar hade nu ersatts av en
munk och en nunna, som underhöll gästerna och bidrog till trivseln bl.a. med
sång. Så vitt redaktionen förstår, så hade de båda rymt från sina respektive kloster
i Svedbro och på Backgårn. Ett stort tack till de ansvariga, som dolde sig bakom
klosterdräkterna - d.v.s. Carin Walldin och Ove Sjödin!
Den gångna lördagen - 30/8 - var det lyskväll. Även om begivenheterna
denna kväll kanske huvudsakligen tilldrar sig längs kusten, så firas lyskvällen
numera också sedan åtskilliga år vid våra insjöar. Gränsesjön är inget undantag.
Åtminstone från sjöns norra sidan kunde man under kvällen se massor av
marshaller längs södra stranden, och på vissa ställen anhopningar av ljuspunkter.
Byalaget stod för drygt 50 av marshallerna. Resten var utsatta av bybor privat. En
fin tradition i sommarens vemodiga slutskede.
Diskuterades möjligheten att införskaffa och på kapellet visa filmer av kände
dokumentärfilmaren Erik Erikson, Ljusdal (flottning, timmerhuggning,
fäbodliv och andra nu ”historiska” aktiviteter i framför allt Hälsingland).
Delar av byalaget har varit ute och kört gokart (ett fylligt referat med bilder
kommer i nästa upplaga av bladet).
Byafiberprojektet
Som de flesta vet så grävde man för några år sedan ner en optisk fiberkabel längs
vägen i Grängsjö. Den som ville ansluta sig till kabeln fick betala åtskilliga tusen.
Nu tycks det via detta nya projekt finnas en möjlighet att komma billigare undan
- och alla skall betala samma avgift, oavsett om man bara har några meter till
befintlig kabel, eller om man kanske har en hel kilometer dit. De gamla kopparkablarna, som används för den vanliga ”fasta telefonen” har begränsad kapacitet,
eftersom det handlar om ”gammaldags” elektrisk överföring av signaler. I de
optiska fiberkablarna används laserljus som medium, och kapaciteten blir mångdubblad. Via den optiska fiberkabeln kan man ha såväl telefon som TV och
datatrafik med hög hastighet, och kostnaden tycks kunna bli betydligt lägre än
med nuvarande system. Det förtjänar påpekas, att detta alltså inte är något som
enbart är intressant för dem som har datorer och vill ha tillgång till Internet. Det
hela bör intressera alla som har TV och telefon - vilket väl i princip bör betyda
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samtliga bybor. Det finns också anledning påpeka, att en fiberoptisk anslutning
med största sannolikhet påverkar en fastighets andrahandsvärde. Med andra
ord blir ett hus mer värt med sådan anslutning, och blir mer lättsålt - om nu
någon trots allt skulle komma på tanken att sälja sitt hus i det fantastiska
Grängsjö... Information finns på nätet (”Allas Gnarp”), och tisdagen den
16/9 kl. 19.00 blir det en informationskväll på kapellet med Henrik
Hübenette. Håll utkik efter informationslapp i brevlådan också!
Kommande aktiviteter
Torsdagen den 25 september kl. 18.30 kommer Folkteatern i Gävleborg till
kapellet. Man kommer då att ”ge en inblick i arbetsprocessen med föreställningen
Körsbärsträdgården i regi av Michael Cocke”.
Dramatikern och författaren Anton Tjechov arbetade länge med sin sista pjäs
Körsbärsträdgården. Den hade urpremiär för 110 år sedan (!),1904, ett år innan
den första ryska revolutionen, en mycket omvälvande epok i dåtidens Ryssland.
Så här beskriver folkteatern själv sitt arbete med pjäsen: ”När vi på Folkteatern
i Gävleborg närmar oss denna berättelse önskar vi göra det på platser och i rum som själva
bär på en historia, och som mycket konkret förhåller sig till begreppet förändring. Vår vilja
är att med detta som utgångspunkt sätta Tjechovs berättelse i direkt dialog med en mycket
påtaglig del av den verklighet som är vår – vi invånare i Gävleborgs län. Även om berättelsen
om Körsbärsträdgården hela tiden är densamma, tror vi att föreställningarna kommer att
skilja sig åt på ett sätt som vi aldrig försökt tidigare, och bli unika för just den plats där de
spelas”.
Eftersom ”repetition är all kunskaps moder” upprepar vi här nedan från föregående upplaga:
Studiecirkeln ”Hus och Gårdar i Grängsjö” återupptas efter valet
(oavsett valresultat)....
”Öppet hus” i kapellet börjar den 1 oktober, onsdagar från kl. 11.00. Som
vanligt opretentiös samvaro med eller utan handarbete - och med kaffe.
Förra årets evenemang ”Trivsel o flärd” med bl.a. mannekänguppvisning
var mycket välbesökt och uppskattat. Därför planerar vi en repris nu i oktober.
Närmare information kommer i nästa upplaga av bladet.
Taklagsfest med anledning av den i sommar fullbordade
takrenoveringen kommer att äga rum den 7:e eller 14:e november.
Närmare detaljer omkring detta kommer att tas upp på månadsmötet i oktober.
Årets Luciafest med auktion och traditionella aktiviteter blir fredagen den
12/12. Det går bra att redan nu börja tänka på gåvor till auktion och lotterier...
Nästa månadsmöte måndag den 6 oktober kl. 19.00
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