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Omslagsbilden
På förstasidan ser vi den handikappade ekorre som tidigare figurerat i bladet (Nr 40,
juni 2013). Bilden togs så sent som den 26 maj 2013. Just därför är kanske också
bilden en smula originell. Ekorren hade under senare delen av vintern sökt sin föda
nedanför det fågelbord som stod här. Fåglarnas bristfälliga bordsskick gör ju att en
hel del av de solrosfrön de matas med hamnar nere på marken. Friska ekorrar klättrar
ofta med akrobatisk färdighet upp till fågelbordet och förser sig där. Men denna
skadade ekorre hade det mycket svårt med klättringen och sökte därför sin föda
bland de nedfallna fröna. Här är vi dock alltså nästan framme vid slutet av maj
månad, och då brukar man inte längre se ekorrar framme vid huset - inte heller de
vanliga ”vinterfåglarna”, som då redan finner sin föda på annat sätt.

En ekorre på den grönskande marken framför köksfönstret vid den här tiden på
året är alltså extremt ovanligt - och att den dessutom till stor del har sin grå vinterpäls
kvar gör det hela ännu märkligare... Att den fortfarande letar efter fågelfrön på gräs-
mattan hänger förstås samman med dess fysiska handikapp, som gör det svårt för
den att ta sig fram i grantopparna och plocka frön ur kottarna där uppe. Om den sena
övergången till sommarpäls har samma orsak vet man förstås inte.

****************

De flesta i byn torde ha uppmärksammat att det pågår ett omfattande bygge i östra
änden av Gränsesjön. Det är välkända Hälsingesylt som bygger ut. Så här såg det ut
när Grängsjö-Bladets fotograf passerade den 16 september...
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Redan i våras diskuterades idén att intresserade bybor skulle kunna ägna en kväll
åt gokartkörning. En förnämlig bana med möjlighet att hyra bilar finns ju om-
kring en halvmil utanför Hudiksvall, hitom stan, om man kommer från Bergsjö.
Några hade redan i andra sammanhang prövat på anläggningen och funnit den
mycket trevlig. Banan ligger i naturskön och kuperad terräng. Den är 525 meter
lång, och 7 meters bredd medger omkörning längs hela banan. För de motor-
intresserade kan informeras om att det finns 10 bilar av modell ”Dino”, 2005 års
modell, med 9 hk 4-takt Honda-motorer (samt två ”barnbilar” med 4 hkr  mo-
torer, lämpliga för åldrarna 6 år och uppåt)

Torsdagen den 14 augusti kunde idén förverkligas. Man samlades hos Tho-
mas Lundin och gav sig iväg mot Hudiksvall omkring 18.00 - och fyra timmar
senare var man hemma - så vitt man förstår mycket nöjda med kvällen... Det blev
hela tolv deltagare - och med imponerande stor spridning åldersmässigt. Racer-
förarna var mellan 14 och 70 år! Fantastiskt roligt att man i så skilda åldrar kan ha
trevligt tillsammans vid en gemensam aktivitet. Roligt också att man inom byalaget
kan ordna en extern aktivitet litet utanför de vanliga ramarna, och något som
tveklöst kan bidra till gemenskap och sammanhållning inom byn.

Gokart

Hela gänget uppställt för fotografering. Från vänster i bild:
Anders Åhs, Thomas Eriksson, Fredrik Svedlund, Johan Norlin, Mikael
Engberg, Håkan Andersson, Jonatan Andersson, Andreas Wallin, Urban
Norlin, Anders Sjödin, Thomas Lundin och Ove Sjödin.
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Fältet uppställt för start

Gokart är förstås inte Formel 1,
och motorstyrkan innebär natur-
ligtvis att farterna blir betydligt
blygsammare - men principen vid
körningen är förstås ungefär den-
samma. Gokart-bilarna är ju små
och lätta,  vilket gör att acceleratio-
nen trots allt blir betydande. Att
sitta bara några få centimeter över
marken innebär också en fart-
upplevelse utöver det vanliga, med
betydande g-krafter i kurvorna,
även om hastigheten objektivt inte
är så överväldigande.

En seglare skulle kunna be-
skriva skillnaden mellan t.ex. en
rallybil och en gokart som den mel-
lan en stor tung havskryssare och
en liten planande jolle. Tio knops
fart i havskryssaren, där man sitter

i en skyddad sittbrunn kanske ett par meter över havsytan, upplevs inte som
särskilt märkvärdig, medan samma fart i en liten segeljolle, där man sitter allde-
les intill vattnet kan kännas fullkomligt svindlande!

Efter de inledande heaten återstod till sist A-finalen. Och resultatet där blev
som bilden med prispallen ovan visar.

Segrare Johan Norlin, tvåa Anders Sjödin, och trea Andreas Wallin.
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Fäbodliv på Norrbovallen
Jag ska nu försöka att skriva lite om fäbodlivet på Norrbovallen. Min mamma var
bo-jänta, jag tror omkring 20 somrar, eller något över. Jag var också med se’n
omkring två års ålder. Så undra på att man trivs där. Från den åldern minns jag väl
inte så mycket, men ett var att nå’n sa’ att de skulle ”knäppa” mig när de skulle
fotografera. Då sprang jag och grät för jag trodde att det skulle göra ont.

Boföringen brukade bli vid midsommar, omkring 14:e juni. Den dagen det
bofördes, så startade vi omkring klockan fem hemifrån Norråsen. Då gick vi de
två milen. Mamma gick först med en korg på armen, och där var det brödbitar
som korna fick, och då ledde hon kon som hade koskällan. Jag var också med 
och gick hela vägen, sedan jag blivit lite äldre. Efter kom boföringslasset; häst
och vagn. Högst upp på lasset var stora kopparkitteln fastvirad.

Ofta gjorde vi sällskap med Erik Wallners och Aron Hallberg. Mamma hade
väl ungefär sex kor, och tillsammans med de andra så blev det en flock på kanske
15-20 kor som gick till vallen.

När vi väl var framme på vallen, efter fem-sex timmars gång, fick korna gå
och beta på täkterna. Så måste vi människor försöka få i oss lite mat och kaffe.
Gissa om det smakade bra! Så var dags att ta itu med städningen efter vintern:
Skura trägolvet med borste och såpa så att det luktade riktigt gott, och krita
muren så att den blev vit och fin, putsa fönster och sätta upp vita trådgardiner,
sätta pelargoner i fönstren, lägga trasmattor på golvet, bädda upp skåpsängen
och lägga på ett virkat överkast, en fin duk på bordet och en vas med blommor
på. Efter det var det fint i stugan. I närheten av stugan stod en stor gran och vid
den ett kokhus med eldstad, och där gjordes osten och kokades messmör, och
där lagades maten och diskades det för det mesta.

Kokhuset var inget hus egentligen. Det bestod av tre väggar med tak över.
Eldstaden var murad av vanlig natursten i två eldavdelningar. Där fanns också
en bänk som användes som arbetsbänk och diskbänk.

Och när jag var barn gick vi (Hasse Wallin, Maja Nilsson, Erik-Johan och en
del andra) ner till sjön och badade, både en och två gånger om da’n. En härlig fin
badstrand. När vi gick ner till sjön, så gick vi förbi Olle och tant Kristinas stuga,
som låg lite närmare sjön. De hade fyra barn (Olvert, Ivar, Tora och Melker), och
jag lekte med dem ibland. De hade en gård på Malungen, på andra sidan sjön.
Dit följde jag Kristina och Tora ibland. På den gården bodde de om vintrarna.
Huset på Norrbovallen var bara deras sommarviste. De rodde korna i en eka
över sjön.

En tid var det bojäntor i nästan alla stugorna på vallen: Elin Nordin i Petter
Nordins stuga, Emma Klang i Engbergs stuga (hon skötte korna åt Aron och
Signe), Anna och Karin Wallner i Wallners stuga. Anna och Karin ”gick skift-
gång”. De var 14 dagar i stöten. Margit och Erik Selander var i Norins stuga. Så
var det mycket semesterfolk där ibland. Kristina och Ivan Larsson från Bergsjö
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var där hela somrarna i många år. De hade en dotterson, Hasse Wallin, som
var med mormor och morfar varje sommar. Vi lekte jämt tillsammans. Vi var
ovänner ibland, men det gick fort över. Hans syster Rut Wallin (Lööf) var där
också ibland. Ivan Larsson rodde över sjön till Malungen och hämtade post och
handlade varannan dag hos Elfström. Ibland fick Hasse och jag följa med. Det
var spännande. En gång när vi skulle ro tillbaka hem så blåste det så hårt så vi fick
ro efter stranden ända ned till sundet och upp efter andra stranden igen. Det var
inte så kul.

Bopigorna gick upp vid sextiden, mjölkade korna och släppte ut dem på
skogen. Så separerades mjölken. Av grädden gjordes smör. Av skummjölken
gjordes ost. Och av vasslan kokades messmör. Så var arbetet på en fäbodvall.
Oftast kom korna hem till vallen om kvällarna, men när det började bli svamp
om hösten kunde korna gå väldigt långt bort, ända bort åt sjön Torringen. Då
fick man gå ut och leta dem. Ibland hände det också att de blev kvar i skogen över
natten. På den tiden fanns inga björnar i grannskapet. Nu skulle det inte gå att ha
kor springande på skogen.

När det blev höst och lingonen började mogna, så blev det lingonplock. Då
var det många andra som kom dit för att plocka bär. På den tiden plockade man
för att sälja och tjäna någon krona, fast man plockade ju också till husbehov
förstås. Jag minns första året som jag var med och plockade, då fick vi 22 öre kilot
för bären. Vi gjorde matsäck och gick iväg vid niotiden ända bort mot Torrings-
sjön och var där hela dagen. Ibland hände det att vi fick gå hem en sväng för vi
hade plockat fullt i våra kärl, och sedan gå tillbaka igen efter mera. På den tiden
fanns det mycket lingon. På kvällen, efter mjölkningen, skulle bären rensas. Då
satt vi i Engbergs stuga i fotogenlampans sken. Vi hade två bärrensare som vi
vevade. Skräpet fastnade på en skiva med säckväv. Två satt på golvet och plockade
upp det skräp som ändå kom med ned i lådorna. Östman kom dit en gång i
veckan och köpte det som plockats och rensats under veckan.

Några somrar var det Junior- och IOGT-läger på vallen. Då var det mycket
folk där. Jag kommer ihåg ett juniorläger. Det var på den tiden Tillbergamördar’n
var i farten. Då gick ryktet att han skulle finnas i trakten. Alla blev rädda och det
gick vakter i skift hela nätterna. Men jag tror nog inte att han fanns så nära.

Så brukade det vara bogäspe en gång varje sommar, då ungdomarna samla-
des och hade skoj. 1940 var Maja Hallberg (Nilsson), min kusin, och jag där som
bojäntor. Då var jag 17 och Maja 20. När vi var klara med dagens arbete, så kunde
vi sätta oss på förstugbron i den ljumma sommarkvällen med en stickning och
bara njuta och höra fåglarna kvittra och gökarna gala både från norr och söder.
Det var sommar och roligt. Det var den sista sommaren som det förekom äkta
fäbodliv på Norrbovallen.

Skrivet av Sigrid Andersson under 2003.
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Här några bilder från det arbete som givit
anledning till ”plåttaksfesten” den 7 no-
vember. Bilderna tagna den 3 maj i år.
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Nästa månadsmöte måndag den 3 november kl. 19.00

 Från månadsmötet den 6 oktober
Scenen är nu färdigställd. Som redan nämndes i föregående blad ersattes de
från början tänkta fasta vagnsgavlarna av en ”ridå” för hela scenfronten, bakom
vilken alltså vagnarna med de hopfällbara borden döljs, när de inte används.
Tyget till det hela är en sponsring från Wahlmans Textil.

Den 16/9 hölls en information om ”Byafiber” av Henrik Hübinette. Det
handlar alltså om det planerade nätet med optisk fiber, vilket är avsett att för en
rimlig kostnad ge möjlighet till telefon, TV och snabb datatrafik på samma
”kabel”. Mer information finns på nätet (”Allas Gnarp”). Intresseanmälan är
kostnadsfri och innebär inga förpliktelser. För att bli medlem i det kommande
nätet betalar man in en avgift på 100 kr för sin fastighet (företag 500 kr). Byalaget
vill förstås gärna få en egen anslutning och kommer att betala in avgiften för sin
fastighet (kapellet).

Öppet hus på onsdagarna kl. 11.00 började redan den 1/10 och fortsätter
alla helgfria onsdagar under vinterperioden. Alla välkomna!

Utemöblerna och badbryggan vid sjön tas in för vintern.

Kommande aktiviteter
Folkteaterns föreställning den 25/9 blev inställd p.g.a. sjukdom. Den kom-
mer nu i stället fredagen den 10/10 kl. 18.30. Fritt inträde. Möjlighet att köpa
kaffe med kaka. I övrigt, se information i föregående blad!

Studiecirkeln om Hus och Gårdar i Grängsjö återupptas onsdag den 5
november kl. 18.30 och planeras sedan fortsätta varannan onsdag.

Förra årets evenemang ”Trivsel o flärd” med bl.a. mannekänguppvisning
var  som bekant mycket uppskattat. Nu kommer evenemanget igen, onsdag
den 29/10 kl. 19.00 (annons kommer i Nordanstigarn). Inträde 70 kr/person.
Då ingår kaffe - samt vinstmöjlighet på inträdesbiljetten.

Fastighetsgruppen inbjuder till ”Plåttaksfest” fredagen den 7/11 kl.
19.00.

Med anledning av det i somras färdigställda plåttaket på kapellet kommer vi att
ha en fest under detta tak. Eftersom den nya plåten kom på plats på betydligt
kortare tid än som ursprungligen beräknats - och till avsevärt lägre pris - så finns
det kanske särskild anledning att fira det hela. Förtäring och underhållning, och
allt är GRATIS för byalagets medlemmar. Anmälan senast den 3/11 till:

Rolf Mattsson - 070-3118552
Owe Walldin - 070-5649733 eller

Mona Franzén Lundin - 0652-21017

Annons kommer att finnas på våra anslagstavlor, när evenemanget närmar sig...


