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Omslagsbilden
Söndagen den 30 mars 2008 kl. 09.53 tog jag denna bild på Sören Hansson, när han
agnar på ett angeldon. Vi befinner oss på Orrsjön, ganska långt in i viken åt Jättendalshållet. Med på fisket är också Sörens kusin Mats-Ola. Jag har kört med skotern
över Gränsesjöns is hemifrån och upp till Sören. Därifrån gjorde vi sällskap till MatsOla. Sören klarade sig bra med sin fyrhjuling, medan Mats-Ola och jag använde
skoter. Det var mycket vatten på isen, så under färden över sjön var nog fyrhjulingen
mest praktisk. Jag vill minnas att fisket inte var så lysande. Däremot fick vi se en
kungsörn sväva högt över våra huvuden, vilket var första gången på många år för
min del. När jag innan återflytten till Grängsjö seglade längs den småländska kusten
i Västervikstrakten blev man däremot på senare år ganska bortskämd med att var
och varannan gång man var ute få se havsörn - ibland flera stycken samtidigt.
Den här marsdagen på Orrsjön kunde vi i alla fall njuta av fint vårvinterväder,
och fikat smakade precis lika gott som det alltid gör, när man är ute i naturen. Och nu
är det mars igen - och angeltävling på Gränsesjön. Se sid 7!... /SE

Innan angelfisket kunde börja måste vi förstås ha betesfisk. Här är det Mats-Olas
mörtstuga som vittjas.
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På ”Öppet hus” onsdagen den 17 februari hade ett 25-tal personer samlats, när
Anna-Märta Pohjolainen berättade och spelade musik med anknytning till
både Gnarp och resten av världen.
Det hon först ”spelade upp” var ljudet av ett tåg som dunkade fram och
blåste i tågvisslan, när det susade fram genom ”Gnarpskurvan i Ås. Folk från
andra orter pratade förr om den ”gröna dalen”, och kurvan är vida känd i hela
landet. Vi Gnarpsbor har alltid känt en stolthet över att se den fina bygden från
tågfönstret.
Hon fortsatte med militärmusik, och hon tyckte att vi skulle hylla den högste
befälhavaren i både krig och fred (ÖB), nämligen Micael Bydén, som är Gnarpsbo.
Sedan kom musik av Gnarpsbördige Pelle Schenell.
På femtiotalet bodde två lärare i Gnarp - Sören Fagerlund och Ulf Nilsson.
De hade tillsammans översatt och arrangerat musiken till en irländsk visa, som
Krister Sund och Ulrica Beijer har sjungit in på skiva, och den spelades nu.
På femtiotalet bildades också i Gnarp ett musiksällskap, som leddes av Sören
Fagerlund. Han inspirerade många att börja spela fiol. Dom spelade bl.a. på
”Bondis”.
Nu blev det musik av Billy Vaughn - ”Sail Along Silvery Moon” - och AnnaMärta undrade, om vi som satt där kände igen den låten från danskurser som
anordnades i bygden. Det fanns dom som hade svårt att sitta stilla, när den låten
spelades upp.
Anna-Märta berättade, att det funnits många kapell som det här (Grängsjö
Kapell), där det spelades och sjöngs många fina sånger.
Hon nämnde också Sixten Berggren, som for runt och visade film i byarna,
och hon avslutade det uppskattade framträdandet med en skiva, där en norsk
manskör sjöng ”Sköna maj”. (Bild och text Barbro Gunsth Norlin)
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Den lille grå gubben
Nu var vi redan en bit in i mars. Snön hade sjunkit undan betydligt, och i
södersluttningarna såg man redan bara fläckar, där övervintrande mesar och
tidigt anlända bofinkar under dagarna sökte efter föda i det vissna fjolårsgräset.
På nätterna var det fortfarande minusgrader, men under dagen föll de isigt
smutsgrå snökanterna längs vägarna ihop med ett rasslande ljud. Dagarna hade
blivit märkbart längre, och vårljuset var riktigt intensivt, så att man fick skyla
ögonen med handen eller med solglasögon, om man var ute på de ännu snötäckta fälten – eller om man var ute på sjön med pimpelspö och angeldon. Den
mörka årstiden hade förbytts i förväntansfull vår, även om det ännu var långt
kvar innan de spröda skotten av gräs skulle börja tränga upp genom brungrå
rester av förra sommarens grönska. Än hade man inte sett en enda tussilago vid
vägkanten, inte ens där solen låg på som mest under dagen. Och varken kanadagäss eller tranor hade börjat sitt kacklande och trumpetande nere vid åmynningen
om kvällarna. Men hela naturen låg liksom på språng för att snart explodera i
grönska och fågelsång…
En kväll hade jag tagit på mig stövlarna, hängt kameraväskan över axeln och
kikarens rem runt halsen. Jag tog vägen ner mot Gränsesjöns västra ände, klev
över de lösa och skramlande plankorna på bron över ån och följde vägen österut
längs sjön. Snön låg fortfarande kvar, men den gångna natten hade varit rejält
kall, så det var isig skare, som mestadels bar mig utan problem. Endast någon
gång sjönk jag igenom mot vägens grus, och stövlarna var tillräckligt långa för att
hindra att jag skulle få in snö i dem. Jag kunde se att en aning av vårflod redan var
på gång, för sjöns is hade lyft litet, så det var en rand av issörja mellan land och
den fasta isen. Jag övervägde att ta klivet över sörjan och fortsätta vandringen på
den mer lättgångna isen men bestämde mig ändå för att fortsätta på land…
När jag efter en stund närmade mig ”Lägdlanne” tyckte jag mig på avstånd
ana en numera välkänd figur vid den lilla röda byggnad som fortfarande finns
kvar där… Det var nu ganska sent, solen stod lågt, och allt som stack upp
kastade långa skuggor. Jag satte kikaren för ögonen och ställde in skärpan.
Minsann! Var det inte en liten grå figur, som tycktes stå där och vänta på mig…
I kikaren kunde jag till och med se skägget, den grå mössan och vadmalsjackan
i samma färg. Det var inte på detta sätt han brukat visa sig. Oftast hade han ju
tidigare bara plötsligt stått bredvid mig, utan att jag varit det minsta förberedd.
Nu fanns han på något hundratal meters avstånd, så jag hade tid att förbereda
mig på mötet. En alldeles ovanlig situation. Den här lille gubben förvånar alltid!
Jag fortsatte framåt, och under tiden funderade jag på vilka frågor jag skulle
kunna ställa denna gång. Han hade ju redan berättat litet om att han bodde
”i skogen”, och en mycket märklig historia om att han en gång arbetat i en gruva
– och att han hette Bligam. Och till min förvåning hade jag ju också hittat det
namnet i en artikel om ett gammalt artificiellt språk…
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Till sist var jag framme vid Sjöös gamla ”sômmarfäjs” på andra sidan den lilla
bäcken nedanför Lägdan. Gubben stod där lätt framåtlutad och med ett illmarigt
leende inne i det buskiga grå skägget. Han hade uppenbarligen väntat på mig
och vetat precis när jag skulle komma… Redan vid tidigare möten hade han ju
också gjort och sagt saker som tydde på att han närmast kunde läsa mina tankar.
Så det föreföll mig inte särskilt konstigt, om han nu också visste att jag skulle
dyka upp just nu - och precis på denna plats.
Nu räckte han fram handen och hälsade. Det var något alldeles nytt. Det
hade han aldrig gjort tidigare. Och när jag kände den seniga handen av barnstorlek upplevde jag åter litet av den styrka han visat prov på, när han en gång med
lätthet lyfte upp mig, sedan jag fallit vid trappan hemma. Men som alltid hade
gubben en utstrålning som gjorde att man kände ett odelat förtroende för
honom. Han släppte min hand och titta upp mot mig med den där välkända
glimten i ögat – alltid precis som om han skulle berätta en rolig historia. Men jag
förekom honom.
- Nu var det länge sedan jag såg dig. Var har du varit under hela vintern?
- Nja lite varstans. På sistone ha ja varre mest e hänne i sörôm…
- Sörôm?
- Ja, hänne på sörsida sjön. Fast nog ha ja fôl varre på Ôrsjön å. Däri Rammens å
änna bort mä Murars. Ja ha myttje å styr ôm ja… Å nog ha ja sitt ätter dôm e
Erskors å på annre ställa nôr om sjön å..
- Sett efter? Hur menar du då?
- Jo sir du, ja försöker si ätter dôm sômn´t syns. Åssô kräka förstås. Alle sôm
kan fare illa på nå vis. Å hä ä månge hä!
- Så du är som någon sorts byavakt då?
- Ja, hä kan man säge. Fast ja kannen´t vare överallt jag häl e´. Men hä ä svårt å
förklare. Nu för ti´n begrip fölk assent, när hä handler ôm fôlk, sô hä ä nästan
bäst te å ingan säge. Fast ja riv i iblann, å då bruker dôm bli bra stöss, när dôm
inte ha sitt mä inna… Å hä ä nästan bare du sômmen´t blir rädd…
- Men varför skulle någon bli rädd för dig?
- Ja säg hä! Dôm tror fôl att ja ä nå spöke häl naran... Hä ä nog snart bare hä
sôm dôm sir i TV:n sôm dôm tror ä rektet.
Gubben log nu stort, men han skakade samtidigt litet uppgivet på sitt grå
huvud med det yviga skägget.
- Men varför tror du att jag är annorlunda då?
- Hä kan vare att du ä lagôm barnslen... Man ska vara lite sôm barna, ôm man
ska kunne förstå vala å si va sôm är verklet - å inte bli rädd för hä sôm man inte
förstår. Å hä ä myttje hä! Månge blunner när dôm sir nan sôm dôm inte begrip...
Å hä ä dumt hä. Hä ä då man ska titte mest noga! (Forts. kanske följer)/SE
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På 1950-talet hade Alfred oc h Agnes Sjöö under sommaren korna på södra sidan
sjön. Då kylde man mjölken i ett träkar, som stod i den lilla bäcken som rinner ner
ifrån Lägdan. På bilden här är det vårflod, och karet är fyllt till brädden, för fotot
togs tisdagen den 19 april (1960). Längst upp i bilden skymtar man en del av
väggen på den lilla röda byggnad (sommarfäjset) , där den lille grå gubben väntade
på mig för en tid sedan (se föregående uppslag).
Om Rig-Pärs tidning
Från minnesgode Yngve Forss har jag fått veta, att Rig-Pärs tidning (som
omnämndes i förra numret) hette ”Dagbladet Nya Samhället”. Om den kan
man berätta följande:
Tidningen grundades 1900 som ”Nya Samhället” och hade bland annat sitt
ursprung i föreningsrättsstriden 1899. År 1908 blev den dagstidning. Samma år
flyttade redaktionen till korsningen Nybrogatan/Köpmangatan i Sundsvall.Konkurrenten Sundsvalls Tidning i Mittmedia-koncernen blev år 2000 huvudägare och tog 2010 över samtliga aktier i tidningen.
Sista numret av tidningen publicerades den 28 februari 2015. Vid nedläggningen hade tidningen 6 400 prenumeranter och sjutton anställda. De anställda
och prenumeranterna fördes över till Sundsvalls Tidning, som därefter inkluderade en del socialdemokratiskt opinionsmaterial. Dagbladet var vid nedläggningen
Sveriges äldsta socialdemokratiska dagstidning.
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Grängsjö-Bladets redaktion har försökt utnyttja sina kontakter med SMHI och
förväntar sig därför sol, blå himmel (och huggvilliga gäddor) på lördag och
uppmanar alla att sätta ihop ett lag och anmäla sig - eller annars att åtminstone
delta som funktionär eller bara åskådare. Det KAN bli en riktigt fin dag på sjön...
Redaktionen har för avsikt att sända en fotograf för att kunna ta bilder både
på storgäddan och vinnande lag i tävlingen. Håll uppsikt efter ev. referat i kommande upplaga! Det ryktas också att en liten grå gubbe kan komma att ställa upp
med ett eget lag, men han är väl som vanligt en smula oberäknelig, så vi kan inte
lova något bestämt... Men för säkerhets skull:Kom ner på sjön du också!
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Från årsmötet den 7 mars
Årsmötet öppnades och leddes som vanligt av ordföranden Urban Norlin, och
mötet var välbesökt. Enligt byalagets traditioner avverkades dagordningen under otvungna och tämligen informella rutiner, även om regelverket följdes. Med
viss självklarhet fick Urban fortsatt förtroende på ordförandeposten, och styrelsen fick ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. Vår ekonomi är också anmärkningsvärt god, med ett betydande överskott för aktuellt år. Glädjande är
också, att vår kassör Stefan Kasos fortsätter sitt uppdrag ”på distans” efter sin
avflyttning från kommunen. Med dagens digitala teknik behöver ju det geografiska avståndet inte lägga hinder i vägen för sådana förtroendeuppdrag . Hur det
hela kommer att fungera praktiskt framgår sannolikt av det protokoll, som
snart publiceras på vår hemsida - och kanske i sina huvuddrag också i kommande uppklaga av Grängsjö-Bladet.
Även våra ”webbmasters”, Svante och Marie Holm, kvarstår på sina poster.
Detsamma gäller Grängsjö-Bladets redaktion, som dock nu tvingades delge
mötet, att kalkylen för ”tryckningen” visat sig alltför optimistisk, varför en viss
ökning av kostnaden aviserades.
Ändå beslutades att medlemsavgiften för kommande år (2017) blir oförändrad 50 kr/person, eller 100 kr för hel familj, med ett tillägg på 50 kr för dem
som bor utom räckhåll för våra lokala utdelare eller ändå vill ha bladet hemsänt
med post.
Diskuterades något omkring den ”kakbuffé” som nu blivit tradition vid
Kristi Himmelsfärds dag och den likaledes traditionella gökotta som brukar gå
av stapeln den dagen. Förslag kom om att ev. förlägga dessa två aktiviteter vid
skilda tidpunkter, eftersom kakbuffén är ett mycket krävande arrangemang. Inget
definitivt beslut i frågan togs. Framhölls också vikten av att fler hjälper till med
bakningen av kakorna. Kanske går det bra att börja baka redan nu och frysa in?
Kommande aktiviteter
Som ett apropå till omslagsbilden, och som framgår av annons på föregående
sida, blir det anglingstävling på Gränsesjön på lördag, 12/3, ett gemensamt
projekt för Byalaget och Gnarps Fiskevårdsområde. Det behövs ”funktionärer”
för t.ex. korvförsäljning och annat. Du som är intresserad av att ställa upp på
detta ombeds ta kontakt med Ove Sjödin (tel.nr i annonsen).
Nya medlemmar
Alvar Bydén, Röde - Magdalena Fagerhov, Östergrängsjö och Lars-Erik
Gradin, Bara (nära Malmö) hälsas välkomna som medlemmar i Byalaget. Därmed är vi just nu 112 betalande medlemmar/familjer.
Måndag den 4 april kl. 19.00 blir det månadsmöte.
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