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Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs torsdagen den
30 april, Valborgsmässoafton, i Brevik,
Bergsjö. Det ihopsamlade riset brinner
friskt, och det är alltså Kyrksjöns vatten
som syns i bakgrunden. Längst till höger i
bild ser man Albin Sjölander, som fungerade som eldvakt... Det var blåsigt och
kallt, och sedan brasan brunnit ut var det
skönt att komma in i stugvärmen och få
litet varm korv med tillbehör...
Om kolloidalt silver
Som bekant har det i Grängsjö-Bladet förekommit artiklar om kostens betydelse för
hälsan och om hur vi hela tiden luras av läkemedelsindustrins trollkonster och
samarbetsvilliga myndigheter. På senare tid har det kommit ytterligare ett upprörande fall, där Livsmedelsverket än en gång skämmer ut sig med sitt fullständigt
okunniga och amatörmässiga agerande. Därmed bidrar man till att avskräcka många
från användnigen av ett fullkomligt ofarligt och effektivt desinficeringsmedel, som
dessutom har förmågan att bekämpa de allra flesta bakterier, virus, amöbor, encelliga
parasiter och andra sjukdomsalstrande mikrober. Precis vad vi behöver nu, när multiresistenta bakterier börjar bli ett synnerligen allvarligt hot mot allas hälsa - världen
över. Om man därutöver skulle en antyda, att kolloidalt silver kan ha en dramatisk
effekt på den kanske mest fruktade sjukdomen av alla, så riskerar man nog åtal (och
att förlora sin legitimation, om man är läkare). Därför vågar jag inte nämna något om
detta. Men vad jag utan minsta tvekan vågar påstå, är att kolloidalt silver är absolut
ofarligt att använda - både utvärtes och invärtes. Även mycket kraftfull överdosering
verkar vara fullständigt ofarlig - och inte heller för miljön är det någon fara. Kolloidalt silver ser ut som vanligt vatten - och ÄR närmast vatten. Det består av 99,999 %
destillerat vatten och 0,001 % silver. Vätskan är alltså sannolikt renare (och ofarligare)
än det vatten du får ur kranen hemma i köket. Men detta har Livsmedelsverket inte
förstått, utan varnar på sin hemsida kraftfullt för medlet. Och detta utan att kunna
redovisa ett enda fall där någon dött eller allavarligt skadats av denna silverprodukt liksom inte heller en enda seriös vetenskaplig studie som visar på skadlighet i något
avseende. Minst sagt upprörande! Man excellerar i svepande och fullständigt osakliga
formuleringar. Där finns uttryck som ”kan vara”, ”kan bli”, ”är troligen”, ”skulle
kunna”, ”det finns uppgifter om”…
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Inte en enda vetenskaplig referens! Fullkomligt häpnadsväckande – och en skandal att en statlig myndighet kan bete sig så!
Om tjänstemännen på Livsmedelsverket bara gjort sig besväret att använda
sina datorer och söka efter den omfångsrika, internationella forskning som finns,
så hade de kunnat undvika att göra bort sig så. Man kan också nämna, att kolloidalt silver sedan många år använts inom sjöfarten för att rena färskvattnet i tankarna - utan att ett enda fall av ”silverförgiftning” någonstans i världen har kunnat konstateras. Dessutom används kolloidalt silver av NASA (USA:s federala
myndighet för sjöfart) för att rena den recirkulerade vätskan i bemannade rymdfarkoster. Tror någon att NASA skulle använde ett farligt preparat och förgifta
sina astronauter!
PIMPELTÄVLING
Söndagen den 3/4 arrangerades traditionell pimpeltävling på Gränsesjön. Antalet fiskande blev 29, och ytterligare några
kom och fikade och solade i det fina vårvädret, så det var sammanlagt ett 40-tal
glada människor på isen. Nio av deltagarna fick fisk. Resterande priser lottades
ut bland samtliga deltagare. Vinnare blev
Kalle Svensson med 760 g aborre , på
andra plats kom Per Tenne med 635 g ,
och på tredje plats Barbro Gunsth Norlin med 378 g.
Som vanligt bjöds det på korv och
fika. Ett stort tack till Håkan Andersson
(Kruk-Håkan) och Tomas Eriksson som
än en gång fixade en trevlig och upskattad
dag på sjön!
Tack också till alla som deltog - och
förstås till sponsorerna som skänkt priserna. Sponsorer var:
Swedol, Hydroscand, Delsbo Candle,
Ilsbo Tools, Jonotech och Lepro Vinnaren Kalle Svensson, flankerad av
2:an Per Tenne till höger och 3:an BarBygg.

bro Gunsth Norlin till vänster.

Pimpeltävlingen förstärkte byalagets kassa med 960 kr...
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Yngve Forss berättar litet ur sin dagbok
Några händelser som jag upplevde tillsammans med Tage Eriksson (”BölTage”) – mångsysslaren, tidningsbudet,
kioskägaren, blomsterhandlaren, mackägaren, motellägaren (Sveriges billigaste
övernattningsrum), mm, mm...
Tages första bil inköptes den 21 december
1949, och det var en Ford Prefect (tillverkades
mellan 1937 och 1961). Min första resa med
den bilen gick till julottan i Gnarps kyrka med
Helge Wedin som chaufför. Nästa resa gick till
Vattlångs godtemplarhus, där ”Gnarpstöserna”
uppträdde på nyårsafton.
Tages nästa bilinköp skedde den 16 mars 1950.
Tage läser tidning på trappan till Det var en betydligt större modell, en Ford
Yngves barndomshem i Väster- Pilot (tillverkades 1947 - 1951). Det blev en
hel del resor med denna bil, då även jag fick
grängsjö.
sitta bakom ratten med Tage som körlärare.
Tage körde ju ut tidningar under många år, och den 10 september 1950 hade
vi hämtat Sundsvalls Tidning, men då vi kom till Bergsjö åkte fläkten in i
kylaren, så det var bara att stanna. Vi gick hem till en taxiägare i närheten och
ringde till John Silén i Svedbro, som ryckte ut med sin bil. Först bogserade han
hem vår bil, och sedan skedde tidningsutdelningen med John i hans bil. Det
blev ett dygn med mycket litet sömn!
Tidig söndag morgon den 5 november 1950: Enligt överenskommelse med
Sundsvalls Tidning skulle Tage vara i Ljusdal före kl. 06.00, för tidningen skulle
med bussen mot Sveg. Men vi var några minuter sena, så vi missade bussen.
Tage beslutade emellertid att vi skulle köra efter bussen. Det blev full fart, och
efter vad jag minns, så var vi snart ikapp bussen. Men vid Morvall, omkring 1
mil väster om Ljusdal, var det stopp Vår Ford Pilot ville inte vara med längre.
Vid den här tiden på dygnet ville vi inte heller knacka på och väcka folk, så vi
väntade säkert ett par timmar, innan Tage vågade gå in i närmaste hus. Ja, nu
blev det John Silén igen som åter fick komma med sin bil och bogsera oss hem
– omkring sju mil! Vi var hemma kl. 15.30. När sov vi?
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Nyårsafton 1950.
Vi tillbringade nyårsaftonen i Bergsjö. Nu blev det brandkårsutryckning, och vi
följde efter i vår bil mot Jättendal. Det visade sig vara en stor brand i Harmånger.
Tage blev nu tillfrågad, om han kunde åka och hämta några brandsoldater i
Jättendal. Tydligen var det vissa som inte var i form för bilkörning på nyårsafton! Tage kom snart tillbaka med ett antal brandmän. Det var nu minus 23
grader, och vattnet frös i en del av slangarna. Utrustningen vid den här tiden var
förstås också tämligen primitiv jämfört med i dag.
”Svarta natten” vid Årskogen
Vi var på väg till Sundsvall för tidningshämtning. Klockan var omkring ett på
natten. Jag körde, och Tage satt i framsätet bredvid. Vid Årskogen stod plötsligt
en kvinna och vinkade och ville tydligen att vi skulle stanna. Jag frågade Tage,
som direkt sa att jag inte fick stanna. Jag hade ju saktat ner farten, men nu var det
bara att gasa på. Efter ett par hundra meter stod så två karlar i vägen, och en av
dem tycktes inte vilja flytta på sig, så jag blinkade med helljuset och signalerade i
kolsvarta natten. Och Tage upprepade att jag bara skulle fortsätta och inte stanna
– så det gjorde jag förstås…
Vid hemresan fanns männen som tur var inte kvar. Men vad hade hänt om
vi stannat? Behövde de hjälp, eller var det ett rånförsök? Under lång tid därefter
tänkte jag ofta på denna händelse. Jag var ju ung och hade aldrig varit med om
något liknande tidigare. Tage och jag talades vid om det här många gånger – om
den som inte ville flytta på sig, och vad som hänt om vi stannat. Man kommer
förstås aldrig att få svar på den frågan…

Tage med cykel på vägen vid Yngves barndomshem, utanför bild till höger .
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Tidningsresorna med Tage blev många, och många olika händelser inträffade också
under dessa resor. Vi var förstås ute i alla sorters väder – med olika vägförhållanden, is och snö och halka och rejäl kyla… Värmen var inte heller särskilt effektiv i
”Piloten”, så ibland var det kallt även inne i bilen.
Jag vet inte hur många år Tage sammanlagt körde tidningar, men det var under
lång tid. Han startade ju också annan verksamhet, och jag besökte honom många
gånger i hans affär i Gnarp genom åren.
Årtiondena går bara alltför fort. Jag flyttade ju till Hudiksvall, så jag kom delvis
ifrån Tage, men vi träffades ibland i stan, när han var på besök. Sista besöket jag
gjorde i Tages bostad var den 20 februari 2002. Jag blev kvar i minst fyra timmar,
och vi bestämde att vi skulle träffas fler gånger. Vi hade så mycket att prata om,
tyckte Tage. Men det blev inga fler träffar. Tage avled den 15 maj 2002. Jag var med
på hans begravning den 31 maj…/Yngve Forss

Ford Prefect

Ford Pilot
Ford Prefect introducerades i oktober 1938 och byggdes på Fordfabriken i Dagenhem, Essex, England av det engelska dotterbolaget ”Ford of Britain”. Det var
egentligen en uppfräschning av den ursprungliga Ford Anglia (E04A) Den bil de
flesta av oss känner som Ford Anglia introducerades 1962 – med den berömda
invinklade bakrutan. Ford Prefect, som var specialdesignad för den brittiska marknaden, hade en 1172 kubiks 4-cylindrig sidoventilmotor med självcirkulerande
kylsystem (ingen vattenpump) och vev för handstart, om 6-voltsbatteriet laddat
ur. En egenhet var också de vakuumdrivna vindrutetorkarna, som kunde stanna,
när motorn ansträngdes i uppförsbackarna…
Ford Pilot tillverkades av Fords brittiska dotterbolag, ”Ford of Britain” 1947 –
1951. De första bilarna hade en V8-motor på 2,2 liter (som också användes i Ford
Vedette), sedan använde man en 3,6 liters V8 med sidventiler, 90 hk. Bilen hade
hjulupphängning med stela axlar i tvärliggande bladfjädrar, engelskritad kaross
och rattväxel, samt också den typiskt brittiska lösningen med hydrauliska bromsar
fram och mekaniska bromsar bak. Modellen ersattes 1951 av Ford Zephyr./SE
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ANGELTÄVLING PÅ GRÄNSESJÖN
De som har tillgång till Hudiksvalls Tidning har sannolikt läst detta tidigare - och
sett bilden här nedan. Men för våra ”utsocknes” prenumeranter kan det kanske
fortfarande vara en nyhet.
Lördagen den 12 mars anordnade Gnarps Fiskeområde tillsammans med
Grängsjö Byalag en angeltävling på Gränsesjön. Vädergudarna var på ett sjusärdeles humör. Efter en smällkall natt frös vattnet mellan isen och snötäcket och
gjorde sjön tillgänglig även för den som gick till fots. Dagen bjöd sedan på klarblå
himmel och strålande sol och helt vindstilla. Med andra ord perfekta förhållanden för isfiske. Hela 53 lag infann sig, placerade ut sina angeldon och njöt av
solsken och trevlig samvaro mellan kl. 09.00 och 13.00. Drygt hälften av lagen fick
fisk. Vinnare blev lag nr 23, Johannes Englund med totalvikten 4950 g (fördelat
på 5 gäddor), på andra plats kom lag nr 62, Ante Johansson, med 4820 g, och på
tredje plats lag nr 70, Pelle Wagenius, med 4740 g.
Nettobehållningen för Byalaget blev 4988 kr. Ett sort tack till alla som hjälpte till
med att anordna fisket. Ett särskilt tack till Mats Svedlund som fixade parkeringen
och till Thomas Lundin som sponsrade med ström. Sist men inte minst ett lika
stort tack till alla sponsorer som fyllde prisbordet, ingen nämnd- ingen glömd.

Inga-Greta och Rolf Mattsson spanar efter fällning…
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Från månadsmötet den 4 april
Skenor, krokar och tyg har anskaffats till dörrarna i stora salens kapprum. Draperiet
skall förhoppningsvis täta, så att det inte försvinner så mycket värme ut genom
springorna vid pardörrarna. Det hela går att dra bort, när vi vistas i lokalen. Tyget
har sponsrats av Ola Wahlman. Tack för det!

Ove Sjödin och Urban Norlin sätter upp skenorna som omnämns ovan.
Kommande aktiviteter
Den 30 april klockan 20.00 blir det traditionell Valborgsmässoafton med brasa,
fyrverkeri och vårsånger. Som vanligt går detta av stapeln strax sydost om kapellet, vid Orrsjövägskälet. Alla hjärtligt välkomna!
En påminnelse om kakbuffén den 5 maj kl. 11.00 - 15.00
Gökottan flyttas och blir en ”Gökafton”. Håll utkik efter meddelande om
tidpunkten på våra anslagstavlor!
Tisdagen den 26 april skall vi städa vägrenarna hela sträckan ”mellan broarna”
(i Svedbro resp. Gränsfors). Vi uppmanar till god uppslutning. Ju fler vi blir
desto kortare sträcka att städa för var och en. Start kl. 18.00. Efter städningen
avslutar vi med fika på kapellet.
Den 15 juli kommer Karl-Erik Törn med orkester till kapellet.
Måndag den 2 maj kl. 19.00 blir det månadsmöte.
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