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Omslagsbilden
Den 21 januari 2013 togs vinterbilden - någonstans mellan Nolamyra och Baståsen,
när jag åkte längs det skidspår som varje år brukar läggas där.. Den vintern var det
uppenbarligen tillräckligt med snö i markerna för att man skulle kunna anlägga ett
skidspår. Återstår att se hur det blir denna vinter. Som det sett ut hittills verkar det
tveksamt. Det har varit omväxlande varmt och kallt - och emellanåt nederbörd i form
av regn. Detta har resulterat i att såväl garageplanen hemma som Kabelvägen, där jag
har min ”motionsrunda”, har blivit glashala isbanor. Endast dubbade kängor (eller
förstås broddar) gör det möjligt att ta sig fram till fots. Hoppas på lagom mycket snö
snart, så att skidorna går att använda...

Logen 1721 Nordstjärnan
När jag på 1940- och 1950-talet växte upp i Gränsfors och sedermera Västergrängsjö
var ”Logen” (lå’schen) den alldeles självklara kulturella centralpunkten. Visst var de
olika frikyrkorna ute i byarna viktiga, och visst hade den mer opersonliga statskyrkan
i centralorten sin plats, och visst fanns det andra organisationer i bygden, men det var
”på Logen” man gick på möten och fick sin grundläggande skolning i demokrati och
mötesteknik. Det var där man lärde sig dansa, tränade bordtennis, sjöng i kör och
spelade amatörteater eller deltog i de folkliga föreställningar som benämndes ”paket-
auktioner”, där allehanda små saker ropades ut till hågade spekulanter av en oftast
flyhänt och munvig auktionist. Det var också här ortens ambulerande biograf regel-
bundet hade sina föreställningar. Kort sagt var ”Logen” på många sätt det nav
omkring vilket de flesta kulturella verksamheter snurrade ute på landsbygden under
den här tiden - åtminstone i den här delen av landet. Och det fanns ju ett
”godtemplarhus” nästan i var och varannan by. I min lilla del av världen fanns det
förutom i Gränsfors också t.ex. i Byn, i Röde, i Norrfjärden, Årskogen, i Jättendal, i
Bergsjö och Hassela – och kanske på ytterligare något ställe jag inte kommer på nu.
Den ideologiska grundstenen var förstås nykterhet – att avhålla sig från alkohol.

”Logen” i Gränsfors var alltså formellt ”avdelning 1721 Nordstjärnan” och till-
hörde IOGT, som vid den här tiden var nykterhetsrörelsens ”flaggskepp” i Sverige.
IOGT (ursprungligen ”Independent Order of  Good Templars” - senare ”Interna-
tional Order of  Good Templars”) tillskapades i USA redan 1851. I Sverige tillkom
den allra första IOGT-logen ”Nr 1 Klippan” i Göteborg i november 1879, och
Sveriges Storloge av IOGT bildades år 1880.

Rörelsen växte sedan snabbt. År 1887 hade man i Sverige ca 60 000 medlemmar,
och redan vid sekelskiftet 1900 hade man 95 000 medlemmar och var därmed landets
största folkrörelse.

Logen 1721 Nordstjärnan i Gränsfors bildades den 29 november 1891, och min
morfars far, Svante Berglin, som året innan flyttat till Gränsfors från Harmånger,
blev enligt det ursprungliga protokollet Logen 1721 Nordstjärnans förste ordfö-
rande (”logedebeterande”). E Sjöman blev vald till Logetemplare och Kristin Nord-
borg till Vice Templare. Min morfar, Hans Berglin, som var född 1885, skall enligt
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uppgift ha blivit medlem som mycket ung och var med i logen så länge han levde
(han gick bort 1964). Mina föräldrar, Ingrid och Thure Nordin, var för övrigt
också medlemmar från inträdet till sin död - d.v.s. i omkring 70 år.

På logen fanns också ett bibliotek, och generellt kan säkert inte logens bety-
delse för kulturens utbredning och bibehållande på landsbygden under 1900-
talets första hälft nog betonas.

Mina egna personliga minnen från godtemplarhuset i Gränsfors härrör sig
bland annat från ett stort antal träningstillfällen vid ett av det två bordtennisbord
som träningskvällarna stod uppställda i stora salen - samt inte minst förstås från
de regelbundna mötena, som oftast efter den formella delen följdes av improvise-
rad dans till radiogrammofon. Men även några av de utflykter som arrangerades
har jag minnen från, liksom från många andra aktiviteter i logens regi.

Tyvärr verkar det inte finnas så många bilder kvar av det gamla godtemplarhuset
i Gränsfors, som låg på ”knallens” allra högsta punkt, till höger strax innan man
kommer fram till åbron i Gränsfors (om man kommer från Gnarpshållet).

På bilden nedan, som tagits nere vid vägen, ser vi ändå litet av gaveln mot
väster. I förgrunden står Anders och Sigrid Andersson (från Silvernagels i Bast-
åsen) som ställt upp sig inför fotografen. De skall just ge sig av på cykelsemester
sommaren 1946. De är nu båda borta, men deras son Roger ger mig ibland ett
handtag med mina datorproblem./SE



4

Vågrätt Lodrätt
1.  Ort i Hälsingland 1.  Trevlig by i Gnarp
5.  Berömd hund 2.  Låta bli
10. Pensionärsförening 3.  Öppning i isen
13. Kär o galen i maj 4.  Tidning och sanning
16. Snurrig 5.  Dragfritt
17. Tycker mycket om 6.  Trott
19. Anna Lisa Olsson 7.  Ö och nation
20. Varnas för svaga vintertid 8.  Har katten
21. Hår- och fisk- 9.  Albert Olsson
22. Värmer händer 11. Matta
23. Vardagsfärg 12. Skogsfågel
24. Rikstidning 14. Midsommar- eller vete-
25. Hög tid (inte högtid) 15. Finns i Lettland
28. Berättade 18. Inhämta kunskap
29. Fylld 25. Engelskt avtal
31. Ovanligt mansnamn 26. Glass
33. Ta sig fram med båt 27.Råttdjur
34. Början och slut 29. Sjöng ”Symfoni”
35. Lugn och – 30. Arbetsutskottet
36. Finns i Grängsjö 32. Nödutrymme
37. Många

/Skapat av anonym, kvinnlig byalagsmedlem
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Onsdagen den 22 november var det en välbesökt ”filmkväll” på kapellet (drygt
40 personer). Tre av kände Erik Erikssons dokumentärfilmer visades. Det var
”Storskogen faller”, ”Nordsvensken” och ”Vinter i timmerskogen”. Med tanke
på den teknik som var tillgänglig, när filmerna spelades in (långt före digitaliser-
ingen), så var filmerna fullständigt enastående - och med autentiskt ljud.

Man fick vara med vid fällning av riktiga bjässar till granar, kapning med två-
manssåg, kvistning med yxa och barkning med ”barkjärn” – samt framkörning
med häst och timmerkälke och ”tumning” (virkesmätning) vid avlägget. Dess-
utom fick vi höra och se skogsarbetarna samtala i timmerkojan. Man fick också
en inblick i hur fruktansvärt slitsamt skogsarbetet kunde vara snörika vintrar, när
man fick plöja sig fram i snö över midjehöjd och sedan skotta sig ner till marken
runt trädet, innan man kunde göra fällhugget och börja såga sig genom den grova
stammen. Filmen om hur den nordsvenska hästrasen kunde förädlas och bibe-
hållas var också intressant – liksom filmbilderna från hur nordsvensken användes
i jordbruket, före traktorernas tid.

På bilderna ovan ser man dels vilka gigantiskt stora timmer- och massalass
hästarna kunde dra fram på snön, liksom hur man vid höhässjning använde
häst och ”höhasa” för att dra ihop höet. En riktig nostalgikväll för oss som
uppnått mogen ålder!

I en paus bjöds vi också på kaffe
med tidstrogna smörgåsar som vi
kunde plocka fram ur en gammal
unikabox. De gamla plåttermosarna
var dock bara för påsyn. Kaffet ser-
verades ur moderna termoskannor.

På bilden till höger är ”tum-
ningen” i gång. Två man mäter, och
en tredje antecknar resultatet i sin bok.

En uppskattad filmkväll! Den
tackar vi för! /SE
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Den 4 november 2017 avled byalags-
medlemmen Helena Högström-
Härdelin, Orrsjön, efter lång tids sjuk-
dom. Helena var född 1972 och borde
ha haft många år kvar av livet. Hon ef-
terlämnar maken Thore och knappt
femårige sonen Ivan.

Eftersom Helena var kompis till vår
dotter Sara hann jag träffa henne en del.
Hon komponerade och framförde också
på sin fiol ett särskilt stycke på Saras och
Isaacs bröllop.

Våren och sommaren 2008 deltog
hon tillsammans med Anna-Karin Sjö-

lander och Sara i en koncentrerad navigationsutbildning, som jag höll i. Vid avslut-
ningen av kursen, den 24 juli 2008, då vi genomförde vissa praktiska moment
ombord på vår båt, lade vi till i Stocka gästhamn, och då togs vidstående bild.
Helena till höger, och Anna-Karin sittande till vänster...

Livets skälvande vågor
bryta ständigt mot Dödens fasta land
Där finns svaren på våra frågor
– på denna fjärran, men alltid så nära strand

Vår seglats må bli lätt eller svår
Den slutar alltid vid samma kust
Om seglen slitas av storm, vi når
bara fortare fram, än om just
vi får styrfart av mildaste bris
eller hindras av stiltje och dis.

Nyss var du ute på svallande hav
i din ranka och bräckliga båt
- Nu är du redan i land!
Lyckligt befriad från anspråk och krav,
ifrån sorg och gråt
och alla slags bojor och band.

Vi saknar dig. /SE
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Meddelande från redaktionen
Inbetalningskort för 2018 medföljer denna upplaga. Den som betalar avgiften
blir självklart medlem under det kommande året. Däremot finns inga 100%-iga
garantier för att man erhåller Grängsjö-Bladet varje månad. Redaktionen har
tidigare informerat om detta. Både redaktionen själv och dess tekniska utrust-
ning har egentligen passerat ”bäst före-datum”, varför problem kan uppstå när
som helst. Självklart kommer allt att göras för att utgivningen skall kunna
fortsätta, men man bör vara medveten om att problem kan uppstå. Främst
gäller detta kanske det program med vilket bladet skapas (PageMaker), som inte
fungerar med nyare operativsystem än XP, och eftersom XP strängt taget är
”utgånget” och inte längre stöds, så är problemet prekärt. Datorn borde alltså
uppdateras för att säkerställa fortsatt funktion - men en uppdatering innebär att
PageMaker inte längre fungerar. En sorts ”moment 22”, skulle man kunna
säga...Frånsett detta, så vill förstås redaktionen gärna upprepa det som står på
omslaget:

God Jul och Gott Nytt År!

Den lille grå gubbens kusin?
Här om dagen överraskade jag en liten figur utan-

för huset. Jag hade kameran beredd för att ta en bild
på de två ekorrar som slogs om plats vid fågelbordet,
så därför blev det i alla fall en bild – om än av tveksam
kvalitet. Jag hann inte ställa in skärpan ordentligt, utan
tryckte bara av så fort jag fick gubben i sikte.

Jag hade ju också minnen av tidigare försök, då
den lille gubben faktiskt inte fastnade på bild, fast han
stod precis framför kameran. Nu var jag rädd att samma
sak skulle ske denna gång. Men när jag senare tittade i
kamerans ”display”, så kunde jag faktiskt skönja en
litet suddig bild av en gubbe - men i svartvitt. Ingen
färgbild!! Jag kände inte heller riktigt igen honom, och innan jag hann tilltala
honom, så försvann han snabbt – utan att säga ett ord.

Det var inte likt ”den lille grå gubben”, så även om storleken stämde och det
var något bekant över uppenbarelsen, så tror jag inte det var den gubbe jag
sammanträffat med ett antal gånger de senaste åren. Hans ögon var också större,
när han tittade rakt på mig, och inte de små pepparkornsögon som ”original-
gubben” haft. Men känslan av att det var någon som bara ville en väl var den-
samma. Det kändes som en kanske litet mer ”blyg” variant av den gubbe jag
tidigare träffat. Kan det möjligen ha varit en släkting - en kusin eller så? Det skall
jag försöka ta reda på...
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Måndag den 8 januari kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.

Från månadsmötet den 4 december
Genomförda aktiviteter

”Öppet Hus” på onsdagarna har fortsatt som vanligt, och vi har varit minst 20
personer varje gång hittills. Mycket trevligt!

Björkriskvastar har bundits och är klara inför auktionen vid Lucia. Tack ni
som hjälpte till!

Onsdag den 22 november hade vi en mycket uppskattad och välbesökt ”film-
kväll”. Se mer information om detta på sidan 5...

Onsdag den 29 november var säsongens sista träff i studiecirkeln ”Hus och
gårdar i Grängsjö”. Cirkeln återupptas i januari. Tid meddelas i nästa upplaga
av bladet.

Fredag den 1 december hade vi ”Musik i advent”, då Hanna-Karin Berg-
lund och Elena Gradin underhöll på sedvanligt professionellt sätt med sång och
musik. Ett trettiotal bybor hade kommit för att avnjuta detta. Det hade funnits
plats för fler!

 Kommande aktiviteter

Onsdag den 5 december blir det brödbak inför kommande luciafest.
Torsdag den 7 december traditionell Julgröt, kl. 16.30 - 18.30. Med tanke på

den korta tiden till evenemanget krävs ingen förhandsbokning. Vi hoppas att
både gröten och pepparkakorna till kaffet ändå skall räcka till alla.

Vid ”Öppet Hus” onsdag den 13 december kompletteras det vanliga fikat
med en ”jultallrik”

Vårt traditionella Luciafirande kommer att ske fredagen den 15 december -
med Luciatåg, auktion och lotterier i vanlig ordning. Paket och saker till auktio-
nen och till lotterivinster tas som vanligt tacksamt emot. Kan lämnas ända fram
till den aktuella dagen (men gärna tidigare). Barnpaketen bör ha ett värde på
minst 20 kr. Paket för vuxna efter eget omdöme.

Vi tror att tomten även i år kommer till Grängsjö. Vi träffas som vanligt vid
Innigår´n på julafton kl 11.00 för promenad till tomten. Tag gärna med eget fika.
Om vädrets makter tillåter kommer även möjlighet för pulkaåkning att finnas. Ha
uppsikt över våra anslagstavlor, där kompletterande information kan finnas! För
dig som vill att tomten överlämnar ett speciellt paket till en speciell person finns
möjlighet att lämna väl märkt paket innan. Tissla och tassla, så löser det sig. Den
som undrar något omkring detta kan ringa Lovisa , tel. 0672-2351554

Så här i årets sista månad kan det kanske också förtjäna uppmärksammas, att
antalet mdlemmar i byalaget har ökat med 8 personer bara de två senaste måna-
derna. Nu är vi faktiskt mer än 120 medlemmar! Alla nytillkomna hälsas
hjärtligt välkomna!

Slutligen vill redaktionen - och den lille grå gubben - tacka för det gångna året.
Vi hoppas kunna fortsätta med bladet även 2018. Var rädda om er över helgerna
- och ät lagom mycket! Undvik inte naturligt fett i maten, men dra gärna ner på
det söta!


