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Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs söndagen den 1 februari vid ett evenemang på kapellet
med anledning av att den unge mannen på bilden otroligt nog fyllde 90 år just denna
dag... Han torde vara alltför välbekant för Grängsjöborna för att behöva en presentation, men för ordningens skull berättar vi, att han heter Torgny Östman. Till hans
många förtjänster hör också att han förutom tilltalsnamnet Torgny också heter Sven
Erik, vilket förstås tilltalar den som skriver dessa rader alldeles särskilt. Grängsjö
Kapells stora sal behövdes för att ge plats
åt alla dem som ville uppvakta Torgny på
högtidsdagen.
För alla oss som växt upp i Grängsjö
och inte är alldeles purunga, så är förstås
namnet Östman och ”Syltfabriken” välkända
begrepp, och det skulle gå att skriva mycket
om den betydelse Torgny, hans bror Lennart och pappan Oskar haft för Grängsjö.
Ett avsevärt antal Grängsjöbor har också via
Karin Sjödin har just uppvaktat Torgny med familjen Östman under årens lopp haft sin
en egen visa - vilket att döma av hans leende bärgning genom arbete på ”Syltfabriken” uppskattades i hög grad...
numera ”Hälsingeprodukter”/SE

Kapellets stora sal var på söndagen välfylld med anhöriga och bybor, som ville hylla Torgny på
hans födelsedag...
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Här ovan syns några av de gratulanter som slagit sig ner i kapellets stora sal och
blir bjudna på kaffe, tårta och kakor. Visst är det väl en tillgång för oss i Grängsjö
med omnejd att ha denna lokal ”mitt i byn” för aktiviteter av det här slaget. I vår
på många sätt stressade och splittrade tillvaro får nog den fysiska möjligheten till
denna form av okomplicerad och gemytlig samvaro anses vara en viktig tillgång.
Tack vare att Grängsjö Byalag lagt ner en del ansträngningar för att rusta upp
och behålla kapellet som en resurs i byn - och tack vare att Torgny valde att
utnyttja denna resurs för sitt födelsedagsfirande fick vi nu tillfälle att träffas och
uppleva en sorts bygemenskap och samhörighet som
känns väldigt trevlig och
angenäm...
Tack Torgny för att du
bjöd in till denna fest, och
tack alla övriga som bidrog
till att göra den till en alldeles odelat positiv upplevelse - inte bara för kakornas och tårtornas skull!
Redaktionen hoppas
att dessa bilder och enkla
rader i någon mån skall bidra till att vi länge minns
Torgnys 90-årsdag!
Mycket blommor blev det på 90-årsdagen. Storasyster
Karin ser på, när Torgny tar emot...

3

Den lille gubben - Bligam
Det var några veckor efter vintersolståndet, och man kunde redan märka att
dagsljuset dröjde sig kvar allt längre, att det var ett annat ljus på dagarna, som
nästan bar en antydan av vår i sig… Trots att det fortfarande kunde vara riktigt
kallt, och att det snöade då och då, så anade man kommande värme.
Förjulsvintern hade i stort sett varit snöfri och ganska mild, så det hade gått
åt ovanligt litet ved för att hålla huset uppvärmt. Men efter några riktigt kalla
nätter, med temperaturer under minus 20, kom så snön. Onödigt mycket på en
gång, kunde jag tycka. Och samtidigt hård vind, så det blev på sina ställen
meterhöga drivor, medan andra ställen var helt snöfria, där vinden blåst marken
alldeles ren.
Mestadels var det i alla fall så mycket snö på slät mark att det innebar möjligheter att ta sig fram på skidor.
Det här ville jag passa på att utnyttja, så jag tog på mig skidskorna och klädde
på mig för en liten tur. När jag hämtat skidor och stavar från vårt ”förråd”, den
gamla möbelfabriken, och försiktigt backade ut genom dörren för att inte fastna
med utrustningen, så kände jag mig plötsligt iakttagen… Och när jag vände mig
om, så stod plötsligt – lika oväntat som vanligt – den lilla grå gestalten där…
Den grå luvan och de gammaldags vadmalskläderna hade han på sig också
denna gång, och de godmodiga ögonen lyste även nu av en sorts inneboende
vänlighet, som gjorde att jag kände mig helt trygg i hans närhet…
Efter ett antal sammanträffanden med den märkliga gubben de senaste åren
visste jag ju också, att han verkligen inte ville mig något illa, men för varje gång
undrade jag alltmer vem han var och varför han dök upp. Sedan jag med datorns
hjälp via Internet också fått bekräftat att det otroligt nog fanns en sanning i det
han berättat om sitt underliga namn, och om den tyske prästen som skapat ett
nytt språk – Volapyk – hade min nyfikenhet verkligen inte blivit mindre. Hur
kunde en liten grå gubbe, som sade sig bo ”i skogen” i Grängsjö känna till
något om ett artificiellt språk med rötter i Tyskland, och hur kunde han ha ett
namn som verkligen betydde något på detta språk? Det hela var så märkligt att
jag nästan började tvivla på mitt eget förstånd.
Men att gubben verkligen existerade var det ingen tvekan om – och nu stod
han åter precis framför mig, precis lika konkret och verklig som de skidor och
stavar jag höll i mina händer.
Nu skulle jag gå ner för den lilla trappan och sätta ner skidorna på marken,
men det bar sig inte bättre än att jag råkade halka, och plötsligt låg jag där bara i
snön – pinsamt nog. Men innan jag hunnit börja kravla mig upp, kände jag ett
fast grepp om min ena arm, och plötsligt stod jag upp igen! Det var den lille
gubben, som innan jag hann blinka hade rest mig upp. Han var tydligen både
blixtsnabb i sina reaktioner – och verkade ha styrka som en domkraft. Det var
fullkomligt obegripligt att den mycket småväxte gubben till synes utan minsta
svårighet på ett par sekunder ryckt upp mig från liggande till stående ställning.
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Och han verkade inte det minsta ansträngd. Nu stod han milt leende,
alldeles obesvärad och tittade upp på mig…
Om jag någon gång frestats tro att gubben var en synvilla, så visste jag nu
bättre. Jag kände fortfarande en viss smärta i armen efter hans järnhårda
nypor, och jag var ganska säker på att jag snart skulle ha ett rejält blåmärke där
han huggit tag i mig (vilket på kvällen också visade sig stämma). Hur kunde
en så liten gubbe – till synes urgammal – ha sådana oerhörda kroppskrafter?
Jag fick stå en stund för att hämta mig efter fallet och den snabba ”uppryckningen”… Under tiden stod gubben och bara tittade på mig med ett
underfundigt leende…
-Gjorde jag illa däg?
Frågan verkade befogad efter det järngrepp han utsatt mig för, fast hans
leende sa mig att frågan kanske inte var så allvarligt menad. Glimten i ögat
antydde att han kanske var medveten om att jag överraskats av hans enorma
styrka.
- Det var gräsligt så stark du är, sa jag…
- Ja, hä är dôm sôm ha vôrte stöss, när ja ha varre tvungen å ta i…
Nu försökte jag samla tankarna för att hinna ställa de frågor jag funderat
på efter tidigare möten, då gubben bara försvunnit. Vem var han egentligen,
och var kom han ifrån? Och nu tillkom en ny fråga: Hur kunde han vara så
orimligt stark?
Åter fick jag en känsla av att han kunde läsa mina tankar, när han tittade
på mig och frågade:
- Ja sir att du unnrer över nan… Men nu vet du ju va ja heter i alla fall.
Fast hä ä kanske nå anne du tänker på?
- Ja, ja vet ju ändå inte vem du är, och än har jag inte fått veta varifrån
du kommer. Och jag undrar också varför du då och då dyker upp här
hemma hos mig. Besöker du andra ställen också?
- Jo, men nog tala ja ôm att jag kômma långt bortifrån… Där ja arbetta
i e gruva..
- Jo, det minns jag. Men jag tycker det är konstigt att det inte tycks vara
någon annan som träffat dig, om du nu för tiden bor här i närheten.
- Gôsse, ja ha hälsa på i alle gålan i Gränse ja i månge år. Men fölk bryn’t
sä ôm å si mä nu för tin… Ja ha vôrte omodärn.
Nu såg gubben plötsligt riktigt ledsen ut, och den vanliga glimten i ögat
var borta. Han skakade långsamt på sitt grå huvud och såg bekymrad ut.
Så vände han sig bara oväntat om, utan att säga något, och började gå
upp mot skogen. Och jag stod än en gång handfallen kvar - med många
obesvarade frågor. Jag skymtade den lilla grå gestalten mellan granarna, innan
han försvann in i skogen... När skulle han komma nästa gång? /SE
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Bandyspelare på Gränsesjön. Från vänster: Pelle Wallström, Alfred Sjö, Erik Sjölund
(”Lägd-Erik”) och David Rigsjö (”Rig-David”). Bilden kan ha tagits omkring 1930 35, och det är Ann-Kristin som ställt den till redaktionens förfogande. Finns det
möjligen bland bladets läsare någon som kan ge mer exakt besked?
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Våra aktiviteter
För att ge nytillkomna och ev. blivande medlemmar i Grängsjö Byalag en
uppfattninng om vilka återkommande aktiviteter vi ägnar oss under året kommer här en lista på sådana. Utöver dessa hittar vi förstås också då och då på annat,
och kapellet finns alltid tillgängligt, om några har intressanta idéer om aktiviteter.
Efter varje aktivitet anges i förekommande fall också vilka som varit ansvariga det
gångna året.
”Öppet Hus” med fika på kapellet varje helgfri onsdag kl. 11.00 vinterhalvåret
Dagliga cykelturer under sommarhalvårete
Luciafest med auktion
Julgröt
Julgransplundring
Fettisdagsfirande
Surströmmingsskiva – Carin Walldin och Ove Sjödin
Röjning runt sjön – Ola Wahlman, Ove Sjödin och Thomas Lundin
Majbrasa – Urban Norlin
Gökotta – Roger och Lovisa Svedlund
Vassklippning i Gränsesjön – Håkan Andersson och Thomas Lundin
Pimpeltävling – Håkan Andersson och Sven Erik Andersson
Lyskväll – Urban Norlin, Axel Andersson och Ulf Carlén
Skidspår – Roger Svedlund och Thomas Lundin
”Barnens dag” – Roger Svedlund, Anna Johansson och Ingrid Nordlinder
Badstrand, grillplats – Sören Hansson, Ingrid Berglund, Kajsa och Berra Svensk
Tomten i berget, julafton - Ove Sjödin och Ingrid Nordlinder
Cykelutflykter – Carin Walldin och Barbro Gunsth Norlin
Grängsjöbladet – Sven Erik Nordin, Ola Wahlman och Ingrid Berglund
Vårbasar/Kakbuffé – Inga Greta Mattsson, Anki Norlin och Ellen Sjödin
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Från månadsmötet den 2 februari
”Öppet hus” kl. 11.00 på onsdagarna har börjat och fortsätter alla helgfria onsdagar fram till sommaren. Julen har städats ut. Kontakt med ”Japan-Jocke”
har tagits ang. ”Falla rätt-kurs”. Att undvika fallskador är förstås viktigt, men vi
vill gärna veta hur många som kan vara intresserade - bl.a. också därför att kursen
innebär en viss kostnad. Hör alltså av dig, om du är intresserad!
Även denna upplaga av bladet delas ut till de som var medlemmar i byalaget förra
året - även till dem som än inte har betalt sin medlemsavgift. Men från och med
mars går bladet endast till betalande medlemmar...
Glädjande nog har vi redan fått ett antal nya medlemmar i år. Vi säger hjärtligt
välkomna till Andreas Hellmont, Miriam Berjlund, Håkan o Birgitta
Norrby, Marek o Zofia Zimolag, samt Bengt Sondell och Jorid Snefuglli.
Vår kassör Stefan rapporterar (som vanligt) att byalagets ekonomi är god.
En påminnelse: Den första helgfria måndagen i varje månad har vi på kapellet
MÅNADSMÖTE kl 19.00. Då rekapitulerar vi vad som hänt den gångna månaden och planerar tillsammans för nästa. Det är förstås viktigt att så många som
möjligt deltar i den processen, kommer med synpunkter och nya idéer och gör
sin röst hörd. Det är mycket informella möten med samtal i avspänd anda utan
några märkvärdigheter, och vi avslutar alltid med fika. Välkommen du också!

Kommande aktiviteter
Tisdag den 17/2 firar vi fettisdagen på traditionellt sätt med bruna bönor
och fläsk och kaffe med semla. Kostnad 60 kr/person - barn halva priset. Anmälan senast söndag 15/2 till
Inga-Greta 0652-21042 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139

Redan nu vill vi informera om planerna på skoterkafé lördagarna den 7/3 och
14/3 - om den goda snötillgången består. Mer information i marsnumret.

Måndag den 2 mars kl. 19.00 blir det

ÅRSMÖTE
Alla medlemmar välkomna. Vi bjuder på fika.
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