
Det är ganska länge sedan. Finns färre 
björnar nu. Men jag har sett mycket 
björnspår.
Senast i Påskas var det en björn i 
Sänningstjärn i Hassela. Vid Ristavallen, 
sydväst om utsikstornet på Västansjöval-
len brukar dom gå. 
En fågeljägare hade sett ett nygjort ide. Det 
var frost i backen men utanför fanns en 
tinad fläck. Där hade björnen vilat men gick 
in när vi kom. 
Då gick vi bort – hade vi gått närmare hade 
björnen varit tvungen att göra ett nytt ide, 
och det ville vi inte. Men när Kalle gick 
tillbaka på vintern och såg att älgarna gått 
alldeles utanför idet kunde han titta in. 
Cirka 6 meter från öppningen kunde han se 
björnens öron därinne i sitt ide. När Kalle 
gick därifrån kom björnen ut men följde 
inte efter honom. Björnarna kommer aldrig 
tillbaka till det ide dom bott i, dom hittar 
nya iden. Björnhanarna flyttar sig långt 
medan honorna inte går så långt.

Järven har ökat
Järven har ökat kraftigt de senaste åren. 
Det är den sorglöse vandraren säger Kalle. 
Äter mest kadaver och om något kommer 
ivägen kan dom fälla tillexempel en älgkalv 
eller en bäver. Men dom går inte långt efter 
mat. Lodjur finns mera nu än för tio år 
sedan. Går över i ”Egronsbackan” och drar 
sig mot Hoppskogen. 

Kalle Svensson, när såg du en björn senast?

När folk ringer och vill att jag ska 
spåra så är det oftast varg man frågar 
efter. Förra vintern, i
Mörkåsen nedanför vår stuga i 
Rödkullen, såg jag en varg hoppa 
över diket. På 30 meters avstånd såg 
jag vargen. Det var ett mycket 
vackert djur. 
Kul att lyssna på Kalle, som vet så 
mycket om våra vilda djur.

Uppgifterna kommer från min mor Emmas noggranna dagbok, och islutet har jag 
egna berättelser. Per Abraham Nordlander var min morbror boende i Orrsjön 
med sin stora familj. Anteckningar visar att han hade nio barn som föddes under 
tretton år 1917-1930. Mor i huset avled 1935.     
Därefter blev han far igen år 1940 med en dam från Orrsjön, en dotter föddes. 
Antalet barn blev alltså tio. Sjukdomen TBC var nog ganska vanlig under 1920-ta-
let, varvid en dotter vid namn Dagny avled 1935 endast tretton år gammal.
Döttrarna Margit och Britta flyttade till Dalarna och bildade familjer där.  
Britta arbetade hos en familj vid namn Berg.     
Britta var boende sedan med sin familj i Säter, henne besökte jag ett antal gånger 
genom att jag hade mitt arbete vissa gånger i närheten.    
Det var nog svårt med det ekonomiska, så barnen fick flytta till kanske bekanta i 
första hand och i närheten, tex. Britta var hos syskonparet Bricken och Mikael 
Åslin,(Mickels), Sigvard kom till Augusta Bergdal i Grängsjö, Anders till familjen 
Norlin i Bosta Gnarp,de äldre barnen till huset Målars i Grängsjö som ägdes av 
deras moster. Per Abraham hade sitt arbete på Yxfabriken i Baståsen dit gick eller 
på vintern åkte spark varje dag, så många gånger (berättade min mor) gjorde han 
ett uppehåll hos oss på hemvägen, kanske blev det en kaffetår hemma hos oss.  
Så till mina anteckningar:     
Varje höst i ett antal år ordnades det Surströmmingsfest hos Per A. jag och min 
bror Göte  cyklade dit 1948, antalet gäster tror jag säkert var ett tjugofemtal, 
suring intogs och troligast ett antal olika drycker fanns, kanske en del inte passa-
de till surströmming, dans blev det också 3-4 spelmän, ett par damer från byn 
skulle lära mig dansa vals, det gick inte så bra, för då var jag ingen dansant person. 
Flera årtionden har gått och tiderna förändras ständigt omkring oss, kanske det 
var "bättre förr".     
Per A. avled midsommardagen den 23 Juni kl 13.30 i sitt hem i Orrsjön.  
Begravning i Gnarps kyrka 2 Juli 1950.     
Kyrkoherde Ernst Ålander var förättare därefter intogs kaffe på Åhs Cafe.

Kalle med Marta

Om en storfamilj i Orrsjön.

Yngve Fors Glada Hudiksvall/Grängsjö Gnarp
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Den 22 april, annandag påsk, hade svenska kyrkan 
Gudstjänst på kapellet. Drygt tjugo personer deltog i 
gudstjänsten. En trevlig stund med Signe Ek som 
präst. Hembakt bröd till kaffet som vanligt.
Tack till Signe, Irina och tjejerna som stod för kaffe 
med dopp!

Drygt trettio personer åt påskbuffé –  Supergod.
Till kaffet fick vi underhållning av Signe Ek och 
Fredrik Unger som till vardags är präster i 
Nordanstigskustens församling respektive 
Bergsjö församling. På slutet lockades även 
Charles Liljedahl, kantor i Bergsjö församling, 
upp och sjöng med gruppen.
Tack till denna trio!

Påsklunch
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Den sista april samlades 130 personer vid
brasan som tändes klockan åtta på kvällen. 
Riset hade dragits ihop av 
Ove Wallberg. Det brann fort och fint.
Kaffe och korv med bröd såldes liksom 
lotter. Massor av priser delades ut till 
vinnare. Familjen Jonsäll, med förstärkning
av Marianne Fågelbrant, sjöng in våren. 
Tack till familjen Jonsell och till alla som arrangerade vårt valborgsmässofirande!

Valborgsmässofirande

Linda och Johan

Den 13 april bjöd byalaget in till 
pimpelstävling. Isen höll och 16 perso-
ner deltog i tävlingen. Resultat; 1:a  Per 
Tenne, 1416 g, 2:a  Barbro Gunsth, 641 
g, 3:a  Åke Norlin, 320 g, 4:a  Roger 
Svedlund, 115 g, 5:a  Tomas Eriksson. 
Finfina priser och en trevlig dag på 
sjön.
Tack Håkan och Thomas för ert enga-
gemang!

Pimpling på Gränsesjön 

Gudstjänst

Förutom flera uthyrningar så planeras för en av byalagets största händelser under året – 
KAKBUFFÈN. Den går av stapeln den 30 Maj mellan klockan 11.00 – 15.00. 
29 sorters kakor – från A till Ö.  Ta med alla era vänner och ät för allt vad ni är värda!
Onsdagsfika fortsätter den 8, 15 och 22. 
Därefter börjar vi med arbetskvällar på tisdagar 18.00 – 20.00, Juni och augusti.
Städdag när vi plockar skräp efter vägen genomförs den 21  Maj 18.00 
På Ersmäss, den 18 Maj är det Gnarpsdagen och våra tre nostalgimackar samordnar sig 
och det blir Mackarnas Dag. Då plockar vi fram våra häftiga bilar och kör en crusing 
mellan Mackarna. Samling på kapellets parkering klockan 11.30. 

Nästa Grängsjöblad delas ut och skickas den 5 eller 7 Juni.

Maj maj måne ….. vad händer?

Vi välkomnar nya medborgare i vårt område.
De senaste månaderna har det kommit söner till dessa 
föräldrar; Arne och Linnea – Hanna och Jocke – 
Fredrik och Amanda – Fredrika och Anders. 
Grattis till er!

En av våra medlem-
mar har gått bort .
Vi önskar Göte 
Carlén vila i frid!


