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Omslagsbilden
Den 25 april 1969 togs bilden av det ”vinteruppställda” hässjevirket - med gårdarna Wallströms och Mörhögs i bakgrunden. Det var alltså för ganska exakt 49
år sedan (i skrivande stund). Bilden är förstås tagen från väster, med kameran
riktad österut. Som synes låg det en del snö kvar i markerna då också - om än
betydligt mindre än i år vid samma tid.
Historiskt kan det kanske också vara intressant att veta, att just denna bild
användes som illustration i det allra första Grängsjö-Bladet, som utkom i mars
2010. Den var då en del av ”brevhuvudet” (se bilden nedan) på det första ”provbladet”. Därefter övergick vi till att använda nuvarande ”huvud” - och en större
omslagsbild som täcker större delen av förstasidan..
För övrigt är det väl många yngre som i dag knappt vet vad ”hässjevirke”
betyder. För bara ett par generationer sedan torkades ju både hö och sädesskylar
ute på fälten, före inkörning till förvaring i lador och på logar - höet i obearbetad
form för att bli foder till kor och hästar över vintern, och säden för att tröskas och
sädeskornen sedan malas i närmaste kvarn till mjöl.
Numera packas som bekant höet efter viss torkning på marken i de vita
”plastpaket” vi ser utspridda på åkrarna, eller blir i färskt tillstånd till ”ensilage”.
Och skördetröskorna klarar av flera moment samtidigt genom att både skära
säden, skilja sädeskornen från halmen och förpacka dem i säckar.
Många tidigare ansträngande och tidskrävande arbetsmoment i jordbruket
utförs alltså i dag sedan länge av maskiner, med människor som ”förare”, i stället
för att tidigare helt och hållet manuellt.
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Jan Boholm - Teater Soja
Inom ramen för verksamheten vid Folkteatern Gävleborg gästades Grängsjö
Byalag i sin samlingslokal ”Kapellet” fredagen den 27 april av psykologen numera underhållaren - Jan Boholm. Han bjöd på en mycket personlig och
nostalgisk resa från slutet av 1950-talet och fram till i dag. Med berättelser,
bilder och egna visor till gitarrackompanjemang gav han en levande beskrivning av hur det var att växa upp i byn Hemmanet, vid Svartvik, strax söder om
Sundsvall. Alla vi som upplevt samma tid – och särskilt vi som bott på
landsbygden - kände igen oss i allt han beskrev, från musik till TV-program
och erfarenheter från skolgården. Kanske allra mest vi som växt upp i samma
geografiska region – ”Södra Norrlands Kustland”, som det heter i SMHI:s
väderleksrapporter. Han delade också frikostigt med sig av utvecklingen i
den egna familjen, där pappan genom korrespondensstudier parallellt med
sitt heltidsarbete under många år slutligen tog sin ingenjörsexamen och kunde
få ett mer kvalificerat arbete. Ett stycke fängslande nutidshistoria, framförd
med glimten i ögat och interfolierad med visor till eget ackompanjemang. Ett
trettiotal bybor kunde njuta av föreställningen – och av trevligt samspråk
vid kaffet efteråt. En angenäm kväll! /SE
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Den lille grå gubben - igen
Efter en minst sagt kall vår, med tio eller femton minusgrader på nätterna
långt in i april, tycktes det till sist bli en ändring till det bättre. Under några
dagar hade dagsmejan på södersluttningarna tagit hårt på de enorma snömassorna, även om det på nätterna frös till, så att man på tidiga mornar
kunde gå omkring på skaren utan att sjunka igenom. Vi hade vid ett par
tillfällen kunnat äta middag på vår inglasade veranda, som vetter mot väst,
så att eftermiddagssolen står som en blåslampa rakt in där.
Men så en morgon orkar termometern knappt över nollstrecket. Våren verkar ha kommit av sig igen. Himlen är grå, och någon sol syns inte till. När jag
passerar fågelbordet på väg ner till brevlådan för att hämta tidningen, så
märker jag, att det knappt finns ett enda solrosfrö kvar där. Trots den kalla
och snörika vintern har annars märkligt nog åtgången på fågelfrön varit
mindre än vanligt. Endast tre tjugokilos säckar mot annars fyra eller fem.
Men nu, när vintern egentligen skulle vara slut, tycks fåglarnas aptit ha
ökat.
Nu hämtar jag alltså en skopa frön i uthuset och fyller fågelbordet. Jag
kommer då att tänka på den lille grå gubben, som nu inte visat sig på väldigt
länge. Han har ju också vid några tillfällen dykt upp just i samband med att
jag matat fåglarna. En gång kom ju ett par domherrar till och med och satte
sig på hans huvud och verkade totalt orädda. En litet märklig upplevelse –
fast förstås inte märkligare än gubben själv.
Jag hann nu inte mer än tänka på detta, så hörde jag plötsligt en välkänd,
knarrig gammelmansröst…
- Jasså, du sir ätter spôrvan än…
Jag hoppar till av överraskning och vänder mig om, och där står han som
vanligt med det litet finurliga leendet bakom skägget och ögonen nästan
glittrande av välvilja och humor. Precis som om han vore på väg att säga
något riktigt roligt…
- Hä är bra att du ger dôm maten ett tag tell. Hä har varre branog
kallt ôm nättren, sô dôm behöver äte för å hôlle säg varm…
Gubben nickar förnumstigt som för att betona vad han säger. Jag är fortfarande närmast litet chockad över mötet, fast jag nu har träffat gubben
vid ganska många tillfällen. Men det var nu så länge sedan förra gången
att jag nästan glömt bort hur fullkomligt oväntat han alltid brukar dyka
upp.
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Det var länge sedan jag såg dig nu. Var har du varit den senaste
tiden, undrar jag… Jag är på väg att också fråga hur han kunnat ta
sig fram, när snön legat lika djup som gubben är lång, men hejdar
mig. Han kanske inte uppskattar att man anspelar på han litenhet,
även om han tycks kunna se på allt med en smula humor och inte
verkar vara så lättkränkt.
Gubben tittar upp på mig, som om han kunde läsa mina tankar, ler litet
och säger:
- Jo, nog har ja haft å göra i vinter ska du tro! Men nog tar jag mäg
fram fast hä ä myttje snö å nå… Å ja ha vare mä ôm varrer vintrar.
Fast hä ä ju dôm som har fare illa, både fôlk å fä. Hä är då säkert. Sô
nog är hä skönt att hä ha börja tina nu nå…
Gubben skakar nu långsamt på huvudet så att det långa skägget sveper
över vadmalsrocken.
- Men hur kommer det sig att jag inte sett dig på så länge, undrar
jag… Det är en del som frågat efter dig, och jag har själv undrat.
Nu såg gubben nästan förlägen ut och tittade ner på sina kängor, som såg
ut att vara litet blöta av den smältande snön. Han tittade upp igen och
frågade:
- Jasså, äre dôm sôm tror på mäg då? Hä är annars bare nån iblann
sôm sir mäg, å sômlige titter bare bort. Alldeles sôm ôm dôm vore
rädd! Sô nog låt hä föl bra kônstet att nån skulle fråge ätter mäg!
Hitten´t du på nu bare?
Nej, svarar jag. Det händer verkligen att folk frågar efter dig.
Gubben ser undrande på mig.
- Å hä ä´nt bare kläppan då e´? Är hä gammalt fôlk å?
Jo, svarar jag. Det har faktiskt hänt att vuxna människor frågat efter dig.
Fast jag vet ju inte, om det varit allvarligt menat, eller om dom bara skämtar
med mig. Nu för tiden tycks ju också människor ibland tro mer på vad de ser
på TV eller läser i tidningarna om – än på sina egna ögon. Och det dom inte
tror på ser dom inte – om de så har det mitt framför sig.
Nu verkar gubben faktiskt litet ledsen. Leendet försvinner, och han börjar
plötsligt gå upp mot skogen, utan att säga något. Jag kommer mig inte för
att göra något, och så står jag där som vanligt ensam igen, utan att ha
hunnit ställa alla de frågor jag funderat på… Bara att vänta till nästa gång
gubben dyker upp… /SE
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Några av valborgsmässofirarna på den nya ”brasplatsen”, parkeringen nedanför kapellet. I vänstra delen av bilden syns kören - en förstärkt familj Jonsäll
- framföra sin hyllning till våren. Brasan i bildens mitt är ännu ganska oanfrätt av elden...
Valborgsmässoafton, måndag den 30 april, tändes den traditionella brasan. Nu
hade Urban dragit ihop material till brasan i ena hörnet av parkeringsplatsen
nedanför kapellet, vilket med tanke på ”väglaget” vid ordinarie plats ett par
hundra meter längre österut var en välsignelse. En stor del av brasan bestod
av grenar som sågats av vid röjning längs vägen – en del av dem riktigt grova.
Det resulterade också i att den inte omedelbart flammade upp och brann ner. I
stället tog det litet tid, innan den ”tog sig” – vilket den ändå till sist gjorde.…
Som framgår av bildtexten ovan stod familjen Jonsäll, liksom föregående år, för
den vokala delen av firandet, nu förstärkt med ytterligare två röster, och de
framförde förtjänstfullt några av de traditionella vårsångerna.
Varm korv och fika serverades, och lotter såldes. Lotteridragningen avslutade
sedan kvällen, och generösa sponsorer gjorde att ett avsevärt antal av de 200
sålda lotterna utföll med vinster – som vinnarna i tur och ordning själva fick
välja. Regnet hade inte än nått våra trakter, men kvällen var ändå sval, så varma
ytterkläder uppskattades. Minst 150 personer i alla åldrar deltog i välkomnandet
av våren (som redan dagen efter ”kom av sig” en smula)./SE
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Göte o Gunhild Andersson, fredagen den 21 juli 1995 på Öjeberget i Järvsö
på sin 33-åriga bröllopsdag. När Barbro, ”Lill-Babs”, Svensson, fick veta att
det var deras bröllopsdag, så gick hon ut och plockade blommorna åt dem!
***************
Grängsjö-Bladets redaktion var förra månaden dåligt uppdaterad. Vi skrev
att Lilian Wedin var den enda kvarvarande av gruppen elever i den årsklassen, som fanns på bilden från skolträffen 2011. I själva verket hade hon
också nyligen gått bort.
Nu tvingas vi också konstatera, att fler av byalagets medlemmar har lämnat
detta jordiska. Barbro Sjölander, (f. 1927) gick bort den 2 april 2018.
Begravningen ägde rum på kapellet den 20/4. En av kapellets närmaste
grannar, Per-Olof Andersson avled också den 20/4. Han var född 1929.
Tidigare byalagsmedlemmen Sigfrid Zetterberg har också lämnat oss.
Vi blir ständigt påminda om vår dödlighet...
*****************
Nya medlemmar: Lars Norman och Kersti Norell-Norman, som förstås
hälsas hjärtligt välkomna i byalaget.
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Från månadsmötet den 7 maj
Diskuterades bl.a. kommande aktiviteter i olika former. Olika lösningar för
nödvändig renovering/målning av kapellets södra och västra fasad avhandlades. Inget avgörande beslut fattades i frågan. Även tak över entré och
över luftvärmepumparna var ett ämne som kom upp. Framhölls nödvändigheten av i så fall ”stilenliga” tillbyggnader.
Genomförda aktiviteter
Fredag den 27 april ”teaterkväll”. Se sidan 3 (bild och text också införd i HT
den 7 maj).
Måndag den 30 april traditionellt valborgsmässofirande. Se sidan 6.
Kommande aktiviteter
I fortsättningen blir våra månadsmöten på tisdagar, kl. 19.00 - i stället för
måndagar. Anledningen är att flera är upptagna av andra möten på måndagarna. Alltså: Månadsmöten första helgfria tisdagen i varje månad.
Tisdag den 15/5 blir det vägstädning längs dikesrenarna ”mellan broarna”
(Svedbro och Gränsfors). Start kl. 17.30. Samling för fika på kapellet efteråt.
Onsdag den 30 maj blir säsongens sista ”onsdagsträff” - som då planeras bli
i form av en gemensam utflykt.
Därefter blir det alltså i stället på tisdagarna arbetskvällar, då vi träffas för
gemenssamt arbete i och omkring kapellet kl. 18.00 - 20.00 - med avslutande
fika. Också detta ett trevligt sätt att träffas - och arbetsinsats efter intresse
och förmåga.
Torsdag den 10 maj - kl. 11.00 - 15.00 - stora kakbuffén (då denna upplaga
av bladet knappast hunnit distribueras). För 80 kr (40 kr f. barn) får man
äta så många kakor man orkar - en sort för vaje bokstav i alfabetet - och
dricka så mycket kaffe, thé, mjölk eller saft man vill.
Den 20 maj blir det musik-café med kantor Irina Nutti och hennes körer.
Prel. ”långloppis” på gårdarna längs vägen gonom hela Grängsjö lördagen
den 30/6. Var och en får ordna eget loppis - och själv behålla inkomsterna.
Sprid detta bland grannar och bekanta!

TISDAG den 5 juni kl. 19.00 blir nästa månadsmöte (men inledande
”arbetskväll” redan kl. 18.00)
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