Som alla skrifter med aktning så har även Såg-bladet ett MAT-inslag.
Gunnar Marklund, f 1928, affärsman och genuin
korvoman bjuder på middagstips
Gunnar på BP är en urinvånare i Drängsmark som ändå under
perioden 1954 – 1969 sett lite mer av världen. Då drev han nämligen
lanthandel med mack i Mjödvattnet. Men hemtrakterna drog och han
flyttade hem och övertog föräldrarnas affärsrörelse. Manufaktur,
livsmedel och bensin fanns att köpa hos Marklunds. Han erinrar sig
att under fyrtiotalet fanns fem mackar i Drängsmark. Nynäs, BP,
Shell, OK och Gulf. Bra tillgång på bränsle till de tiotal bilar som då
fanns i byn! På femtiotalet kostade bensinen 50 öre per liter och
vinsten var 3 öre per liter.
Hästar ämnade för trav har varit Gunnars stora intresse. Han både
tränade och körde själv. Gith Lady var kanske den största stjärnan.
Hon var på sin tid norrlands bästa varmblodshäst trots att hon nästan
alltid gav galopp i start som handikapp till de andra. Nordsvenska
Bestdina var en annan framgångsrik häst som radade upp segrar i
parti och minut.
När det flaggats på halv stång på byaflaggstången vid Konsum så är
det Gunnar som förmedlat att det är sorg hos någon i byn. På
begravningsdagen har han som målsättning att
försöka sköta flaggningen.
Gunnars middagsrecept: Några skivor rå korv
av märket Topp Chark. Allt som behövs är en
vass kniv för att få till ätvänliga skivor. Att
steka korven är slöseri med energi! Han köper
fem korvringar åt gången och lägger i frysen i väntan på tillagning.
Smaklig måltid!

-bladet, information från byaföreningen nr. 1/08
ansvarig utgivare P-O Wikström, redaktör Melker Johnsson
melker.johnsson@gmail.com

Träffpunkt Folkets Hus startar onsdag den 5 mars
En kväll i veckan, mellan kl 18 – 21, kommer det att vara möjligt att träffas
på Folkets Hus. Byta tankar, prata och frotteras med varandra är det
huvudsakliga målet. Kostnad: Kostar inget mer än energin att ta sig dit. Inget
speciellt program innebär att man kommer och går när man vill. Det kommer
dessutom att finnas möjlighet att köpa fika. I första hand är det onsdagarna
under mars månad som gäller. Efter utvärdering återstår att se om det finns
intresse för en fortsättning. I skrivande stund finns ett litet ? för den 12/3.

Sugen på att öppna affär?
Det fanns en tid när förhoppningarna var stora på att en affär skulle
återuppstå. Nu har de tänkta affärsidkarna dragit sig ur och byaföreningen
ställer en rak fråga till er bybor: Är någon av er intresserad av att starta en
affär i före detta Konsum? Om ni är lite eller mycket intresserade så kontakta
Åke Lind, tfn 72 43 05 eller P-O Wikström, tfn 72 73 20.

Årsmötesdags
Onsdag den 27 februari kl. 19.00 är ni välkomna till Folkets Hus och
byaföreningens årsmöte. Var inte rädda, för valen är väl förberedda!

Hänt i Drängsmark

Det finns fortfarande plats för daglediga som kan tänkas ge en hjälpande
hand i handledning av feriearbetande ungdomar vid ångsågen i sommar.
Anmäl ditt intresse till Kenneth Andersson, tfn 72 71 77 eller till någon i
styrelsen.

1938 Telefonstationsväxel installeras hos Berta Lindgren (idag bor Jimmy,
Ulrika, Emilia och Sanna Öhlin där, men utan växel).
1938 Första vigseln äger rum i byns bönhus mellan Viola Lundqvist och
Evald Åkerlund.
1948 Wiktor Holmlund startar bageri- och caférörelse samt restaurangverksamhet (idag bor Lennart Hoffer, Amanda, Angelica och Alexander
Lindmark där).
1958 Johan Lundgrens lanthandel upphör.
1958 Trillingfödsel – tre flickor med Regina och Åke Lind som föräldrar.
1968 ”Norrskenet” byggs – innebär vägbelysning på norra byn.

Drängsmarks IF har ny tränare

Ingen pimpeltävling på Idatjärn

Javisst, ni har läst det i förra numret men det var en sanning med tvekan. Nu
heter den nya tränaren Mikael Eldborn och han kommer att träna både
Drängsmarks och Ostviks spelare.

Förra årets fångstbrist, och kanske också minskade fiskeintresse, bidrar till att
pimpeltävlingen ”läggs på is”!

Daglediga sökes till sommarverksamheten vid Ångsågen

Visste ni att …
¾
¾
¾
¾

idag finns cirka 280 mjölkkor i Drängsmark.
dessa kor producerar cirka 2,5 miljoner kilo mjölk per år.
det är fem aktiva bönder (läs företag) som sköter produktionen.
de gamla korna som såg ut som damcyklar förr i tiden idag har
slutat sina dagar långt innan de blev cyklar. Medellivslängden är
nog betydligt under 10 år.
¾ Lotta och Kjells äldsta ko Erotica slutade sina dagar den 13/2. Hon
blev 12 år och sörjes av bönderna, men inte av kokollegorna. Hon
var nämligen fusets PMS-brud, en riktig satkärring som aldrig
lämnade kompisarna i fred, om uttrycket tillåts.
¾ Svensk röd och vit boskap, (SRB), Svensk låglandsboskap, (SLB),
Svensk kullig boskap, (SKB), Svensk Jersey Boskap, (SJB) är
exempel på raser som kanske kan ses ute i hagarna i Drängsmark.

Att längta till …
Det kommer att bli allsångskvällar vid ångsågen även till sommaren. Hultet
& Comp med gästartister kommer att förgylla tillvaron ett antal ljumma
kvällar.

Bakom redaktörens pannben …
Tack Johnny och DIF för att ni håller ishockeyplan och skidspår i så fint
skick. Jag tycker också att jag kan göra mig till tolk för de barn som går i
skolan och får chansen att lära sig hantera skridskor och skidor. Det kan i en
framtid bli livsavgörande.
Fortsätter tendensen med att glesbygden ska avregleras så kommer vi alla
att behöva dessa färdigheter. Den folktomma bussen lär stanna av egen
kraft när gasen från vår redan uppätna mat aldrig fått chansen att passera
verket på Tuvan.
Och värre än så. Ponera att vägverkets underhållspengar tryter så varken
snöplog eller saltkvarn finns kvar. Ja, då har vi bara att spänna på oss
skidorna eller skridskorna för att ta oss till stán när vi ska hämta piller mot
glömska och svårmod på Solbackens apotek. Förutsatt att vi kommit så
långt fram i landstingskön att vi fått en ny höft- och knäled och själva kan
göra oss rättvisa på snö och is. Annars blir det väl till att vänta.
Vänta på vad? Jo att klimatförändringen slår fullt ut så vi inte längre
behöver oroa oss över snö och is.
I Mark Lynas bok Sex grader finns en hel del intressant och skrämmande
läsning för den som vill konfronteras med verkligheten en stund.
Hälsningar ´n Melker

Veahuse
Än möitje vikkti ”sak” i Västerbottningens liv var, a jer – veaboa eller
veahuse som n’del saaij.
Matt vekktit he jer he första’man da man seij n’Ture. Karn ha jö raint vorte
såmm uti eeint sen demm sätte ein elvärmen. Han vait jö eint vå han ska
djera.
-Dö kan väl fara ut a jogga, sa a’Rut. Eller ta a damm mattern a dö kan jö
mååpp golve nalta…
-Men jogga…, töikkt n’Ture. Tjåller, he jer vå he jer! Naa, no skuul man ha
hadd se e arbait.
Men n’ Ture, han vannre ständeligen jörning livets jämmerdalar i den
industrialiserade männijans jyllene triangel – teven, termometern a
tjylskape. A visst jer he väll garnska bekwämt ve elvärmen, men no var he
bätter förr i tiåm- mens dämm elle ve veen.
Da verta vart firkantö a i otakt – ut i veahuse a kluv klabbän!
Da he grinsnjödd a tjelinga var tjwärsöver – ut a spöa sagbåkken!
Da he vart stököt eein – ut a bråttas ve kroköbjärka a sur’ aspa!
Da he vart slut veen – ut i veahuse!
Deri veahuse kånd n’ Ture grubbel a funde´r a avreajer’se, för
aterställandet av sunda vätskor. He lert väl ha fåntes’ n’del osunda vätskor
ut i veahuse iblann, menn he pratas se möijtje.
Sjölveste haggneinga jer n’konst. Man ta n’nöjjwässt’langskafteöx i annar
han-na a’se n’ halvra’krokötwärsöverfördärvadebjärkveaklabb i dänannara
– a’se drämm deill! Ätt trätti klabba jer man brano slut, a sov gott åm
nettren. A des-sutom spara man jö enersjin. He val brano vart i haggneinga
se man behöv eint eell se möitje. Och han som änn gång ha hågge ven at n’
veapann, han slösar ikke.
- Men dö kan väll spjelk’opp na spjern’ve ditti öppänspisn’, sa a’Rut. Se
släpp dö ga jarna a nait opp kårkmatta….
- Naj! Sa n’Ture. He ska eint kluves! Ha man elvärmen se ha man …
Se nö set n’Ture uta bron
a grubbel hart opa
om han aller nanschin mar
nage arbait hava ska
Åm han aller mar i live
Ska fa kluuv na ve
Han jer no brano hakateinnt
a allteing jer a’sne.
Sven Mikaelsson, n' OLBOK på skelleftemål

