
Nr 63
Grängsjö  Bya lags in fo rmationsb lad

  Årgång 6 Augusti 2015

Grängsjö Bladet
Redak tio n :  Sven Er ik  Nordin

   Ola Wahlman

   Ingr id Berg lund

www.grangsjo.se



2

Omslagsbilden
Via Urban Norlin har redaktionen fått tillgång till en unik samling böcker med
resultat från olika idrottsaktiviteter i Grängsjö under åren 1944 - 1949. De har skrivits
av Lars Andersson (”Larspetters-Lasse”) och säger kanske lika mycket om honom
som om de tävlande och resultaten. Lars själv var också aktiv, och i sammanställ-
ningen av rekorden efter sommaren 1944 är han själv rekordhållare i samtlliga löp-
grenar från 60 m till 800 m, samt häck 110 m, höjd,  ”stående höjd”, längd och
”stående längd (”stående”= utan ansats). Resultaten är kanske inte imponerande,
men ambitionen att dokumentera alla resultat imponerar desto mer. När Lars den
17 september 1944 på insidan till första bokens pärm gör en ”programförklaring”
och skriver att ”därefter kommer flera böcker”, så skulle man kunna tro att det
handlar om den sorts ungdomliga föresatser som snart faller i glömska, men han var
alltså uthållig och fortsatte oförtrutet att bokföra resultat från olika grenar inom
friidrott, samt från skidtävlingar och bordtennis. Anmärkningsvärt nog finns också
en del resultat av ”flickor”, vilket väl inte var så vanligt på den här tiden...

För oss äldre Grängsjöbor är många av deltagarnas namn välkända, vilket förstås
ger en alldeles särskild upplevelse, när man tar del av resultaten.  Rubriker som ”Fri
Idrott på Piparhammarn” ger förstås också många av oss associationer. Denna förr
så flitigt utnyttjade ”idrottsplats” var belägen på Orrsjövägens sydöstra sida, ungefär
i höjd med där Sören Hansson nu bor. I dag kan man knappt se något spår av denna
gräsbevuxna plan. Skogen tycks helt ha tagit över.

Här nedan syns Lars Anderssons uppfordrande löfte i den allra första boken.
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Fri idrott på Piparhammarn den 22 september 1946

Den 22 september detta år var en söndag, och på den tiden arbetade man eller
gick i skolan även på lördagarna, så självklart blev det huvudsakligen på sönda-
garna man kunde ägna sig åt olika fritidsaktiviteter - som t.ex. att kasta spjut och
stöta kula på Piparhammarn. Här nedan syns resultaten i nämnda grenar. De
flesta av deltagarna är numera borta, men av dem som finn skvar kanske det
finns någon som kan erinra sig just detta tillfälle...
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Husesyn på skolan
Tisdagen den 16 juni i år hade Urban och Ann-Kristin
vänligheten att bjuda på en visning av f.d. Grängsjö Skola
med lärarbostad. De förfärliga historier man hört om
hur den excentriske konstnären Gunnar Greiber lyckats
fylla lokalerna med allsköns bråte visade sig inte vara
överdrivna. Trots att Urban och Ann-Kristin efter över-
tagandet av fastigheten gjort en viss ”grovsanering”, så
trotsar oordningen inomhus nästan all beskrivning. Om
man tagit ett dussin gammeldags lanthandlar och med-

vetet spridit ut och blandat deras samlade varulager, så kunde man inte ha
åstadkommit en värre röra! Bilderna på nästa sida kan bara ge en liten aning om
det hela (fler bilder kommer att finnas på vår hemsida).

Det gäng som samlades för att se på lokalerna bestod delvis av oss som
tidigare varit elever på skolan. Kontrasten nu mot den närmast pedantiska
ordning som då rådde kunde inte ha varit större! Jag tror det var närmast en
chockartad upplevelse för oss alla. De lokaler som en gång representerade kultur
och bildning i bygden hade under de senaste decennierna förvandlats till en
sorglig blandning av soptipp och loppis…

Efter den litet  vemodiga upplevelsen bjöds vi av värdparet på fika vid ett
nytillverkat bord på den gamla skolgården. Vinden var i svalaste laget för att sitta
stilla någon längre stund, men till skillnad mot många andra dagar denna som-
mar, så var det i alla fall uppehåll.

Den yttre saneringen och upprensningen av den igenväxta tomten, som vi
kunnat märka och som säkert redan kostat ett avsevärt antal arbetstimmar,
torde bara vara en marginell uppgift jämfört med uppsnyggningen av skolans
lokaler invändigt! Vi önskar Ann-Kristin och Urban lycka till med uppgiften!

Efter att ha sett skollokalerna invändigt, var det en uppfriskande känsla med fika ute i det gröna.
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I de här lokalerna lärde man sig en gång att läsa och skriva. Läraren var en auktoritet
eleverna respekterade, och även om spridningen av mognad och begåvning i elevgruppen var
stor, när klasserna 3 - 6 fanns i samma klassrum, så var ordningen i allmänhet god. Som
synes lyser i dag ordningen med sin frånvaro i de forna klassrummen...
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Svenskt-irländskt med ”STRÄNGT TAGET”

Onsdagen den 29 juli gästades kapellet av gruppen ”STRÄNGT TAGET”, en trio
som med sång och diverse instrument (med och utan strängar) bjöd på förstklas-
sig underhållning - folkmusik med irländskt och svenskt ursprung...

                Ia Nordin

        Lars-Erik Nordin                   Ingela Ader
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Ett fyrtiotal bybor hade samlats för att se och höra gruppen ”Strängt Taget”. Och
det var nog inte en enda av oss som ångrade att vi tagit oss till kapellet denna
kväll. Basisten/gitarristen Lars-Erik har i hög grad anknytning till bygden, efter-
som han är son till Inga-Lisa och Karl-Erik Nordin. Ia (dragspel mm) är hans
fru, och vännen Ingela (fiol, flöjt) kompletterar gruppen. Samtliga bor numera i
Västerås men gjorde nu en turné norröver, och skulle kvällen efter till Järvsö, där
Ingela är uppväxt.

Vi som upplevde trions framträdande märkte naturligtvis att det var rutine-
rade musiker. I nuvarande konstellation har de spelat från mitten av 1980-talet,
då Ingela kom med i gruppen. Då hade makarna Nordin redan i flera år uppträtt

med en annan spelkamrat. I nuvarande upp-
sättning upprädde för övrigt gruppen på Blå
Gården i Gnarp redan för något tiotal år sedan.

Deras uppenbara spelglädje smittade nu
också av sig på publiken...Åhörarna som njöt
av musiken var från 2½ till över 80, vilket väl
säger något om framförandet...

Bland åhörarna fanns förstås också Lars-
Eriks mor Inga-Lisa, liksom hans syster Marie,
som ju övertagit sin mors hus i Västergräng-
sjö och numera är permanent Grängsjöbo och
medlem i Byalaget.

En som också fanns med i publiken var
Byalagets mångårige ordförande, Urban Norlin, som just denna dag fyllde 65 år.
Som av en händelse råkade en känd ”grisbonne” som är medlem i Byalaget fylla
50 år samma dag. Vi gratulerar båda i efterhand... Urban blev efter föreställningen
föremål för ”ja må han leva” och hurrande. Möjligen var
han också bidragande orsak till att en utsökt tårta serve-
rades efter smörgåsen till kaffet, som vi bjöds på efteråt.

Att få dela den här upplevelsen gör oss än en gång
uppmärksamma på vilken tillgång det är för Grängsjö
att ha dessa utmärkta lokaler i byn. Och som vanligt i
sådana här samanhang tänker jag också på ”damerna i
köket”, som med sina insatser bl.a. gör det möjligt att
bjuda på förtäring i olika former. De skall verkligen ha all
heder av sin verksamhet!

Välkommen till världen!
Emma Hed och Andreas Hellmont, som bor i de västligaste delarna av Grängsjö
har fått en son! Vi gratulerar.

************************************************************

 Nybliven 65-åring

Kvällens yngste ”musikdiggare”, Leo
Gomes 2½ år, med sina föräldrar.
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Nästa månadsmöte måndag den 7 september kl. 19.00

 Från månadsmötet den 3 augusti

Anbud på luftvärmepumpsanläggning för kapellets uppvärmning har inkommit.
Det som lämnats av ”Rex Rör” har ansetts mest förmånligt, och beställning av
anläggning via det företaget kommer att göras. Detta innebär förhoppningsvis att
vi den kommande vintern hela tiden kan ha ett antal plusgrader även i stora salen,
så att det vid våra evenemang går fortare att uppnå normal ”rumstemperatur”.

Carin Walldin har forskat i utbudet av kaffebryggare med stor kapacitet - och
funnit detta nästan oöverskådligt stort. Emellertid kommer Byalaget att med
ledning av hennes undersökning inköpa en ny bryggare, så att vi framledes kan
förse även ett stort antal besökare med kaffe i tillräcklig mängd.

Beträffande förbättrad ljussättning i stora salen skall förnyade ansträngningar
göras att få sakkunnig rådgivning. Förhoppningsvis skall den frågan också snart
kunna lösas.

Kommande aktiviteter
Surströmmingsskiva på kapellet blir fredagen den 4 september kl. 18.00
(OBS! Det i förra numret angivna datumet för kommande surströmmingsskiva
var alltså fel.) Kostnad 80 kr/person. Anmälan senast 1/9 till Carin Walldin
(0652-210 26) eller Ove Sjödin (0652-211 55).

På arbetskvällen den 11/8 blir det vedkapning på kapellet. Fam. Holm erbjuder
dessutom generöst Byalaget fri hämtning från deras vedförråd - eftersom de
installerat bergvärme och inte behöver veden längre
.
Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” återupptas onsdagen den 9/9 kl.
18.30 och fortsätter sedan varannan helgfri onsdag samma tid.

Vinterhalvårets ”Öppet Hus” på kapellet börjar onsdagen den 23/9 och fortsät-
ter varje helgfri onsdag t.v. Alla är som vanligt välkomna!

Det uppskattade evenemanget ”Trivsel och flärd” kommer att genomföras
även i år. Tidpunkt och närmare detaljer meddelas senare.

Den 29/8 blir det ”Lyskväll” med sedvanlig utplacering av marschaller runt
sjön och på andra ställen.

Någon form av ”Festkväll” kommer att ordnas på kapellet under hösten. När-
mare information omkring evenemanget kommer senare.


