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Omslagsbilden
På första sidan syns ”Nolamyra”, den gamla gården omkring en km norr om
stora vägen i Västergrängsjö. I juni kan det se ut ungefär så här. Bilden togs den
19 juni 2007, kl. 20.00. Försommargrönskan och den yppiga blomsterprakten
längs vägen var naturligtvis i verkligheten långt mer överväldigande än vad som
framgår här. Vi förmodar att det kommer att se likadant ut i år. Åtminstone kan
tillgången på fukt inte vara någon begränsande faktor, så idogt regnande som vi
varit utsatta för på sistone. Snarare är det förstås bristen på värme som kan
försena blomningen, men vi hoppas förstås att värmen kommer...

Några ord från redaktionen
Redaktionen beklagar den sena distributionen av föregående upplaga. Den be-
rodde dock inte på vår senfärdighet, för bladet fanns tillgängligt på Byalagets
hemsida redan kvällen efter månadsmötet den 7 maj, alltså den 8:e. Anledningen
till att bladet inte fanns i pappersformat förrän tio dagar senare var sjukdomsfall
hos vårt ”tryckeri” - Nordanstigs Föreningsråd. Vi hoppas förstås kunna und-
vika liknande förseningar i fortsättningen och undersöker praktiska lösningar.

Årets stora projekt - köksrenoveringen - påbörjat!
Fredag förmiddag efter Kristi Himmelsfärdsdag inleddes köksprojektet med
utbärning av alla inventarier, och följdes sedan av mer dramatiska förändringar av
kökets interiör - vilket framgår på annan plats i bladet. Ett avsevärt antal av
byalagets medlemmar hade samlats vid starten, och det hela gick fortare än man
kunde ha trott. På bilden nedan till vänster syns Stefan Kasos med hustrun Berit
bakom, samt Ellen och Ove Sjödin; Ove på väg ut med en back dricksglas. Till
höger är det Anna Johansson som omedveten om fotografen vänder ryggen till,
när hon ägnar sig åt det konkreta arbetet att plocka ihop och packa ner  de massor
av  lösa detaljer som fanns i köket.
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En gammal trotjänares sorgliga uttåg
Efter att i många år ha tjänat troget och med hjälp av ved hållit värmen, kokat,
stekt och gräddat var det så till sist slut på tjänstgöringen i kapellets kök. Ett
försök att sälja spisen strandade på en upptäckt spricka i godset, och till sist måste
den helt enkelt bara tas bort för att lämna plats åt en modernare kollega i samband

med kökets om-
fattande renove-
ring och moderni-
sering. Järnklum-
pen, med en inte
obetydligt vikt,
lossades från sitt
fundament, lyftes
ner på en lastpall,
drogs ut till Tho-
mas Lundins vän-
tande traktor med

gaffel på och transporterades iväg mot ett okänt öde (t.v. Lundins maskinhall).
Dock sägs det finnas alla reservdelar att köpa till denna Husqvarnaspis, och
intresserade kan möjligen få ett bra pris vid förhandling med tidigare utsedde
”spisförsäljningsansvarige”, Ove Walldin (0652-21026 eller 070-5649733).

Det är inte utan att man känner ett visst vemod vid tanken på den gamla
trotjänaren. Men tidens lopp går inte att hejda. Spisen har gjort sitt på kapellet,
och den påbörjade moderniseringen av köket kommer förstås att ge helt andra
möjligheter för dem som skall jobba där. Vi ser alla fram mot det färdiga resul-
tatet med stor förväntan.

Den första utrensningen ur köket påbörjades den 18 maj. Bilderna nedan
togs tisdags kväll den 22 maj - och samtliga tisdagskvällar kl. 18.00 - 20.00 fram-
över kommer huvudsakligen att ägnas åt köksprojektet. Alla är förstås mycket
välkomna att delta i arbetet. Det bjuds på fika efter varje arbetspass.

Spisen borttagen -
- och på väg bort...
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Forts. på Lars Wahlmans ”Jag minns min gröna dal” från 1970
Snus är snus

”Havanna 2” och ”Greven” är ett par märken som verkligen stått sig genom
tiderna. Helt i kontrast mot t.ex. Stambul och Bridge, vilka Lindqvists kafé vid
Gränsforsbron brukade offerera två st. för fem öre. Självhushållningsprincipen
gällde fortfarande på detta trettiotal, och den hemmagjorda träpipan och
klövervippan hade en viss funktion, särskilt bland mycket ungt och penning-
knappt folk.

Halvhektot snus stod i 18 öre väldigt länge. Folk körde med fin och grov om
vartannat utan närmare avseende på socialgrupp. Snusets verkliga värde var högt
och dyrt. Jag har ett bevis härför. Inför kafferasten förekom det att en alltför
nyinlagd mullbänk placerades i en prydlig hög på grindstolpen. Den återplacerades
sedan, för att enligt ett bolsjevistiskt talesätt slutligen genomgå fullständig ut-
sugning. Här har en stor förändring skett. Numera sätter folk inte ens värde på att
få en pris obegagnad ur bjuddosan.

I den här dalen, som kulminerar i sin storvulenhet, där ån från Grängsjön
rinner ut i Gränsesjön i västra delen av Gnarp, hade folk i allmänhet god arbets-
lust och var på gott humör, och till och med arbetet kunde vara roligt. Man
samlade i ladorna och försökte klara sig med minsta möjliga insats av främ-
mande kapital och tjänster. Man ville äga det man hade och avstod ogärna något
till grannen - och med största ovilja till stat och kommun. I nämnda avseende
torde befolkningens kynne vara helt oförändrat.

Utpå och på bön
Nöjena inskränkte sig i huvudsak till två saker. Det ena var att gå ”utpå”, och

det andra var att gå på bön. Ibland kunde det vara så, att det ena blev en följd av
det andra.

Vanligtvis gjorde man ingen omväg, när man gick ”utpå”. Drängen tog raka
spåret till ena pigo. Uttrycket ”utpå” är numera helt borta ur språkbruket, men
själva sekvensen lär bestå.

Förberedelserna inför detta äventyr var helt odramatiska.. Om det luktade
häst, så uppfattades detta regelmässigt som ett tecken på mod och mandoms-
kraft. Den allra vanligaste vägen var fönstervägen, eftersom pigkammarfönstret
alltid vette mot husets baksida utom synhåll för bondfolket och nyfikna grannar.
Ibland var det spårsnö, och då kunde det bli ganska knepigt att undgå att bli
avslöjad... Om två drängar råkade komma samtidigt till samma fönster kunde
det även då bli ganska knepigt.

Om man tänker efter, så bör alla som är födda för sent för att att ha upplevt
”utpå” missat en hel del av jordelivets glädjeämnen.

I denna dalen for man ännu tidigare till ”bogäspe” när det var sommar och
varmt. Det var en dramatisk höjdpunkt i tillvaron, som enligt ögonvittnes-
skildringarna saknar varje motstycke.
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När kyrkoherden kom av sig
Ibland kunde det hända, att man lämnade dalen för att besöka kyrkan. Den  här
resan företogs annandag jul, och ärendet var så pass okristligt som att gräva fram
några dammiga handlingar tillhörande socknens uddemantalskassa, vilka låg
arkiverade i en kista i sakristian. Dåvarande nämndeman Lars Erik Hammar
ställde snällt upp för att biträda i detta forskningsarbete, och eftersom det pågick
en begravningsakt inne i kyrkan, tillhölls vi att föra minsta möjliga oväsen. Efter
en stund kom kyrkoherden, som då var Fridolf Sundström, in i sakristian efter
att ha skiftat psalmnummer och öppnade luckan i golvet för att fyra på brasan
nere i källaren. När denne samtridigt varnade oss för faran med hålet i golvet, var
det ingen av oss två som tänkte på att Hammar var ganska döv. Det hann inte gå
många sekunder därefter förrän Hammar tog ett steg bakåt och försvann genom
golvluckan.

Situationen var onekligen penibel för en yngling som tillika drabbades av
skuldkänslor inför det inträffade. Värst var det naturligtvis för Hammar, som
låg kvidande i smärtor framför fötterna på kyrkvaktarn, som även han dånade.
Oväsendet hade dessutom fortplantat sig in till kyrkan, där kyrkoherden Ernst
Ålander kom av sig mitt i förrättningen. Jag skenade iväg till prästgården för att
ringa efter en bårbil, och när sedan Bull-Edvin och jag kom i sällskap tillbaka,
hade scenen förändrats till det bättre. Hammar hade då kvicknat till och satt uppe
i sakristian med huvudet inlindat i en nattvardsserviett. Han pratade osamman-
hängande om vad som inträffat och hade tydligen fått en allvarlig hjärnskakning.
Kyrkoherden verkade irriterad och något förvirrad och gick planlöst omkring
och presenterade sig oupphörligen för gamla bekanta.

Hammar blev efter kort tid helt återställd, och detta bidrog väl till att de
komiska inslagen i händelseförloppet så småningom kom att ta överhanden så
snart episoden fördes på tal.

”Marer” och ”märrar”
Dalen hade fyra årstider, och var och en av dem bjöd på små attraktioner för både
barn och vuxna. På våren kom lapparna lika säkert som smältvattnet, och de gick
runt i gårdarna och tiggde säd. Jag minns en lapp som kom flera vårar, och varje
gång hade han en gräslig tandvärk. Den vandrande lappen hade alltid en klase av
barn omkring sig, ungefär som en fotbollsstjärna. Samma syn kunde ses när
någon av dalens torpare kom dragande på en istadig get för att besöka bocken
hos Lars-Petters. Kraven på muntrationer var inte alltid så högts ställda. Så snart
dalen blev grön drog det ihop sig till hästpremiering. ”Premieringa hos
prästlannbonn” var försommarens höjdpunkt. Då blev det liv och rörelse i
dalen, och man tog på sig bästa spetsbyxorna och blankade stövlarna. I veckotal
talade man om ”premeneramarer”, ärliga marer och piss-marer. Professor Eriks-
son och Pettersson-Sverige, som hade ett vårdat språk, kunde säga ”märr” och
ibland ”sto”.
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Subskriberat efter travet
Så snart dalen blev vit drog det ihop sig till trav på ”körskbysjön”. De första som
infann sig var förutom nämnda Pettersson andre redaktören Fritz Granberg från
Sundsvall, iförd hundskinnspäls och stoppur, och vidare handelsresanden John
Ericsson i 38-ans Pontiac och pincené. På kvällen var det subskriberat på ”hotälle”,
och när man kom och dansade slog Öst-Erske på triangeln. Ibland slog man
varann på käften. Pettersson höll samma tal till kvinnan varje år, medan Fritz
brukade nyansera sin lyriska hyllning till den nordsvenska hästrasen. Folk blinkade
åt varann och gjorde sällskap ut på toaletten två och tre i stöten, och sedan var det
omöjligt för någon talare att göra sig hörd.

Vid midnatt blev det danstävlan. Enväldige domaren Pettersson-Sverige
dömde varje år dött lopp mellan Kalle Norin och Per-Svensas Jonas från Delsbo.
Då hade orkestern gnetat ”Hammarförsens Brus” och ”Konvaljens Avsked” en
hel timma. Sedan pratade man om travhippa fram till påsk.

En gång om året var det husförhör i dalen. Folk var allmänt ointresserade av
tilldragelsen, och många gick mest för skams skull - med undantag av pojkarna,
som ville höra om det flyttat in några nya pigor...

*********************
Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö har avslutats för säsongen, men
förhoppningsvis kommer den att återupptas till hösten, och ännu har vi ju inte
åstadkommit något konkret resultat i form av ett sammanhållet dokument med
den information vi fått fram, vilket har varit en målsättning.

Vi skulle också gärna se, att du som kanske bara är sommarboende i Gräng-
sjö eller på annat sätt förfogar över någon fastighet här, undersöker om du har
bilder eller andra dokument och uppgifter att bidra med. Allt är av intresse, och
vi vill ju förstås ha så kompletta uppgifter som möjligt om hela byn. Även du
som är tidigt utflyttad eller har anknytning till bygden på annat sätt kanske kan
bidra med spännande eller intressanta uppgifter om Grängsjö och dess invånare.
Hör i så fall gärna av dig till redaktionen eller någon i byalaget!

Grängsjö är ju verkligen gammal kulturbygd, och naturligtvis skulle det gå att
skriva många volymer om de människor som bott och verkat här. Även om vi
endast kan överblicka något århundrade tillbaka, så riskerar förstås materialet att
bli övermäktigt, om man vill få med allt. Men studiecirkelns ämne ”hus och
gårdar” skall inte tolkas som att själva byggnaderna är det enda intressanta. De får
i stället ses som en någorlunda beständig struktur i bygden, till vilken invånarna
är knutna. Självklart är det dock livet, verksamheten och människorna i bygden
som fängslar och intresserar allra mest. Vi har t.ex. ett antal mer eller mindre
särpräglade ”original” som bott här, och vars uttalanden och historier närmast
utgör en kulturskatt, som borde tas till vara. Du som har minnen av sådana,
skriv ner dem, eller berätta dem för någon som skriver!
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Genomförda aktiviteter
Kristi Himmelsfärdsdag, den 17 maj,
genomfördes aktiviteterna enligt ur-
sprungliga planer - trots att vädret
inledningsvis bjöd på ihållande regn.
Gökottan, som anordnades av Clas
Östman (tack för det Clas!) i sedvan-
lig tid, 07.00 på morgonen, blev så-
ledes en blöt historia. Konstutställ-
ning,  loppisförsäljning mm började
kl. 11.00, och då regnade det fortfa-
rande, men det kom folk ändå, och
efterhand lättade också regnet.

Ellen och Ingrid skötte försäljningen i
loppistältet.

Minimaskin i Bergsjö visade sina produkter,
och Byalagets ordförande Urban Norlin, till
höger i bild, var intresserad...

Den aviserade renoveringen och moderniseringen av kapellets kök har bör-
jat. Redan fredag morgon efter ovan relaterade tillställning på Kristi Himmels-
färdsdag började urplockning av köksutrustningen. Här nedan är det kökets
stora arbetsbänk som Ove, Owe och Rolf just lossat från sin plats. Men det
kommer att gå åt några arbetstimmar innan projektet är i hamn. Bl.a. ett extra
trägolv under det översta gör också
att tidsplanen kanske får justeras en
smula. Tisdagskvällarna framöver
kommer förstås huvudsakligen att
ägnas åt köksprojektet. Uppslut-
ningen de gångna tisdagarna har dock
varit god, så det bör finnas chans att
det nya köket ändå står färdigt till
vintersäsongens inomhusaktivite-
ter... En stor framgång för fastighets-
gruppen i så fall!
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Under kökets första lager av golvträ vi-
sade det sig finnas ytterligare ett lager -
och dessutom av rejäla dimensioner! Här
går det åt några extra arbetstimmar...

Rolf och Daniel har tagit sig in bakom gamla
diskbänken. Ny rördragning krävs här.

Kommande aktiviteter mm
Trimning runt parkeringen på nersidan om vägen behövs, och parkerings-
skylt skall införskaffas och sättas upp. ”Rönnskogen” ovanför kapellet skall
huggas ner - för att frilägga berget bakom och för att skaffa kaminved till kom-
mande vintrar. Lämplig tisdagsaktivitet för dem som kanske inte får plats att
jobba i köket - men också fritt fram för andra tider och dagar för arbetsvilliga.

Cyklingen på morgnarna har börjat - men  störts av regn och kyla en tid.
Snart blir startgruppen vid Innigårn större...

Några kvällscyklingar till olika mål inom räckhåll hoppas vi hinna med även
denna sommar. PREMIÄR onsdagen den 4 juli - med start vid Innigårn kl.
18.00. Målet är då i första hand Mörhögsvallen. Medtag fika!

Monumentet som skall påminna om bildandet av Gnarps första baptist-
församling, den resta stenen några hundra meter väster om Wahlmans i Väster-
grängsjö, känner byalaget ett visst ansvar för, eftersom vi erhållit just baptist-
kapellet i byn som samlingslokal. Platsen ligger naturskönt i en liten skogs-
dunge med utsikt över ådalen mot söder men är något medfaret av tidens tand
och delvis osynliggjort av träd och buskar - även om Yngve Fors föregående
sommar gjorde en insats med viss röjning på platsen. En grundligare röjning,
samt justering av stolpar och kedjor runt monumentet kan möjligen vara ett
första steg för att återupprätta ställets status och kanske göra det till ett mål för
kommande utflykter och samlingar.

Vallört hotar att ta över våra rabatter, varför åtgärer måste vidtas för att
förhindra detta. Några av våra botaniskt kunniga medlemmar ombesörjer detta..

Gardiner som släpper in mindre ljus och därmed kan användas för att
mörklägga stora salen vid användning av vår bildanläggning under den ljusa
årstiden skulle förbättra förutsättningarna både för filmklubben och för dem
som hyr våra lokaler för liknande ändamål


