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Omslagsbilden
Måndagen den 1 september 2008 togs lingonplockarbilden, klockan elva på förmiddagen, och det är min fru Eva som håller i bärplockaren. Platsen där bilden togs
ligger inom Nordanstigs kommun, ganska nära havet i kommunens nordöstra del.
Under alla år vi bodde nere i Småland (1971 - 2006) tog vi varje år en ”lingonplockarvecka” och åkte hit upp någon gång i månadsskiftet augusti/september, men 2008
hade vi alltså redan flyttat hit - till mitt gamla föräldrahem i Västergrängsjö. Därför
hade vi nu bara ett par mil till vårt gamla lingonställe, mot tidigare ca 65 mil...
Att ta sig ut i skogen den här tiden på året med matsäck och en kaffetermos
tillhör ju något av det bästa livet bjuder på. Solen värmer fortfarande skönt, tystnaden och stillheten i skogen är särskilt påtaglig, och en hel symfoni av naturens dofter
kompletterar synintrycken. Trots den vemodsfyllda medvetenheten om att sommaren är på väg att ta slut, så blir det hela en mycket angenäm upplevelse. Och om
tillgången på bär är god, så att man bara på
någon halvtimme (som i det här fallet) kan
få ihop årsbehovet av lingon, så ger detta
förstås en särskild känsla av tillfredsställelse.
Här till vänster syns en del av resultatet
denna gång, men här är bären redan rensade, och bilden togs ett par dagar senare,
den 3 september... /SE
Nya byalagsmedlemmar
Vi hälsar Ola och Gunilla Bolander välkomna i byalaget,
liksom fam. Sara, Isaac och Leo Gomes!
Köp och sälj
Det finns en idé om att byalagsmedlemmar som privat vill sälja något - eller är ute
efter att köpa någonting särskilt - skulle kunna få sina önskemål framförda i Bladet.
Meddela redaktionen om du har tankar omkring detta - t.ex. till Sven Erik på tel.
0652-14034 eller mail till senordin44@gmail.com Det handlar alltså inte om möjlighet till ”gratisannonsering” för företag, utan endast privat förmedling.
Gåva
Byalaget har av Olle och Birgitta Belin som gåva erhållit utrustning för servering
(försäljning) av varm korv. Det tackar vi för! Särskilt under vinterhalvåret kan förstås
varm korv vara intressant vid olika evenemang...
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Luftvärmepumpar installerade
Efter någon tids funderande och sedvanligt anbudsförfarande inköptes och installerades för ett par veckor sedan en s.k. luft-luftvärmepumpsanläggning på kapellet.
Det innebär att vi kommande vintrar skall kunna ha en permanent temperatur på
åtminstone 10 - 12 grader även i stora salen, så att vi inte måste börja från minusgrader vid uppvärmningen varje gång vi skall ha någon verksamhet där.
För den som är intresserad av tekniken kan man kanske enklast beskriva det
hela som att man tar värme från utomhusluften och tillför den värmen till lokalen
genom att blåsa ut varmluft där inne.
Det är i princip samma teknik som i ett kyl- eller frysskåp, då man tar värme från
skåpets innandöme och avger den värmen via de metallflänsar man kan se på
skåpens baksida. Resultatet blir alltså ett kallt inre - och ett visst värmetillskott till
luften i den lokal där skåpet står. Men här gör man alltså tvärt om, tar värme utifrån
och tillför den till luften i lokalen. Om det någon gång skulle bli en alltför tryckande
värme i stora salen, så kan man också köra systemet ”baklänges” (alltså som i ett
kylskåp) och ta värme inifrån, varvid det hela s.a.s. fungerar som det man brukar
kalla en ”luftkonditioneringsanläggning”.

Här ser vi den utvändiga delen av systemet, de två aggregaten på kapellets södra vägg,
längst västerut, nära ingångsgaveln.
På bilden här till vänster syns ett av
”utblåsen” inne i stora salen. De är
placerade ett på varsin sida av ingången, tillräckligt högt för att man
inte skall riskera att slå huvudet i dem...
Sammanfattningsvis: Förhöjd
komfort - och sannolikt energibesparing... /SE
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Bilden här ovan sägs föreställa min farbror Hans Nordin (”Ersk’Ors-Hans”)
med häst och vagn (”skarpvagn”, d.v.s. en vagn med trähjul, som hade slitringar av järn utanpå). Att det är häst och vagn syns förstås tydligt, liksom att
bilden är tagen vid ”Innigår’n” i Grängsjö, alltså där vägen mot Ortsjön tar av
till vänster i bild. Däremot kan det kanske vara svårare att tvärsäkert veta om det
verkligen är Hans vid tömmarna, men vid ett närmare skärskådande är det i alla
fall inte helt olikt honom. Barnet bredvid honom på ”kuskbocken” är dottern
Margit – enligt hennes egen sentida utsago… Bilden troligen tagen 1946.
Innanför staketet på bildens vänstra sida ser man ”Målars” den lilla stuga
som beboddes av ”Lill-Bertil” och numera sedan många år har nya ägare efter
Bertils bortgång. Han var ju tidigare nästan en del av miljön i Grängsjö, och i sin
krafts dagar sägs han ha varit en otrolig arbetskarl, trots att han inte var stor till
växten. Sina senare år tillbringade han på Gotland. Han hittade nämligen en
kvinna som var bosatt där – eller om hon hittade honom…
Jag har mycket tydliga minnen av Bertil, och han dök ju upp hemma då och då
under min uppväxt. Han var ju också kusin till min pappa Thure. Bertil hade en
osedvanlig fallenhet för språkliga innovationer – och kunde på ett absolut
oefterhärmligt sätt använda redan tillgängliga ord i ett nyskapande sammanhang.
Utan att alltid förstå ett ords innebörd, använde han det i någon sorts förstärkande
avsikt, utifrån den känslomässiga bild ordet gav. Tyvärr har förstås de flesta av
hans språkliga konstruktioner försvunnit i glömskans töcken, men ”osnusklen”
(orenlig, snuskig) var en sådan, som han använde om någon person som verkligen visat prov på bristande hygien. ”En sån där jävla arkitekt” var ett annat uttryck,
som han en gång använde ungefär synonymt med ”märkvärdig stadsbo”.
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Bertil fanns kvar så länge i hemtrakten att min hustru också hann bli undfägnad av hans språkliga virtuositet… Och på en höstmarknad i Hudiksvall mötte
vi en gång i trängseln på Kotorget honom och hans gotländska kvinna. Hon var
ganska stor och stabil och banade väg i folkhavet för den betydligt mer kortväxte
Bertil.
På bilden tycker jag mig känna igen den nordsvenska häst (”Pålle”) som
fanns i Erskors, när vi bodde där i slutet på 1940-talet. Hästen verkar skaka på
huvudet just när bilden tas. Kanske blev den störd av fotografen (som är okänd).
Vid den här tiden var nog i alla fall inte biltrafiken på denna grusväg särskilt livlig.
Sannolikt var det fortfarande häst och vagn som gällde för bönderna, när man
t.ex. skulle köra till kvarnen för att få sin brödsäd mald. Då fanns ju dels Otto
Sjödins kvarn i Svedbro, och dels Landins kvarn i Baståsen – alltså två kvarnar
inom ett avstånd på endast några få kilometer. I dag förefaller det märkligt att
båda kunde drivas med vinst!
Hans, vid tömmarna på motstående sidas bild var också en kraftkarl, i ordets
rätta mening, och i rejält fysiskt format också... Det går fortfarande berättelser
om hans oerhörda råstyrka. På bilden nedan syns han längst till vänster. Närmast honom sitter hustrun Anny. Längst till höger ser man yngste brodern
Thure, min pappa, och närmast honom modern Erika. I förgrunden syns
föfattaren till dessa rader och hans mor Ingrid. Äldre bybor ser säkert också, att
bilden är tagen i Ersk’Ors. Året är troligen 1948. Ladugården närmast bakom är
numera riven. /SE
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Surströmmingsskiva
I fredags, den 4 september, var det dags för den traditionella
surströmmingsfesten.Fångna i traditionen var Ove Sjödin och
Carin Walldin, som alltså ansvarade för arrangemanget även i år
(som för att demonstrera nämnda ”fångenskap” uppträdde de
också till sist på scenen i randiga fångdräkter - Ove på bilden).

Ett av de välfyllda borden, innan surströmmingen kommit fram...

Tre systrar - Margareta, Marianne och Märta (födda Walldin), i samspråk med
Lars Göran Johansson från Kvissleby - med rötter i Grängsjö och byalagsmedlem...
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Som vanligt var surströmmingsskivan en trevlig tillställning, och ett sjuttiotal
bybor och andra hade kommit för att smaka de jästa delikatesserna - och de icke
jästa alternativen i form av sill och korv mm. Efter maten serverades förstås
kaffe/the med kaka, och sedan förrättade byalagets orförande dragning av vinster
bland de lotter som sålts under kvällen. Fru Fortuna var på gott humör och
visade sitt skämtlynne genom att
fördela vinsterna på ett märkligt
sätt. Några (t.ex. dragningsförrättarens fru) fick nöjet att flera
gånger gå fram och hämta vinster. Möjligen hade de som gynnades på detta sätt också köpt
fler lotter än andra, och i vilket
fall som helst så är förstås någon form av ”fusk” helt uteslutet. Så här fungerar ”slumpen”,
en absolut jämn fördelning av
vinster är nästan lika osannolik
som att någon ensam skulle få Här är det Anna-Märta Lindmark, Rolf
alla vinster! Men visst jubel upp- Mattsson, Thorbjörn Pettersson, Åke Norlin och
stod förstås, när någon för an- Inga-Greta Mattsson som tar för sig...
dra eller tredje gången fick gå
fram och hämta vinster...
Inför den kommande, mörka årstiden är vi glada över att ha tillgång till den
lokal vi just ätit susrströmming i - för andra aktiviteter
och möjligheter att träffas. Förr
i världen gick man ju hem till
varandra och hälsade på utan
några märkvärdigheter, men
numera är det väl på ICA, på
vårdcentralen eller på kapellet
man träffas. Det senare alternativet är nog det man föredrar - om man får välja. Åtminstone är det redaktionens alldeles bestämda uppfattning...
/SE

Urban Norlin förrättade dragning i kvällens lotteri - och hade nöjet att erbjuda några av vinsterna
till sin fru Ann-Kristin - till publikens jubel...
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Från månadsmötet den 7 september
Veden är kapad och finns i vedboden. P-platsen nedanför vägen är iordningställd - så när som den sandhög som skall spridas.
Lyskväll firades den 29/8, då Urban m.fl. för Byalagets räkning placerade ut
närmare 60 marschaller runt sjön - och privata aktörer kompletterade med egna.
Ny kaffebryggare med dubbel kapacitet har enligt tidigare beslut anskaffats
och underlättade distributionen av kaffe t.ex. vid surströmmingsfesten - som
anordnades den 4/9 med 72 deltagare (se sidorna 6-7).
Ett första planeringsmöte inför höstens version av ”Trivsel och flärd” har
hållits. Datum för evenemanget är prel. den 28 oktober. Definitiv tidpunkt och
närmare detaljer meddelas i nästa upplaga.
Luftvärmepumpar har installerats (se sid. 3).
Bengt-Erik från Kollins Elektriska AB har varit på kapellet och undersökt
hur vi skulle kunna lösa belysningsfrågan i stora salen. Prisförslag kommer.

Kommande aktiviteter
.
De tre nedersta trappstegen vid entrén kommer att gjutas om inom kort - för
att göra ”bron” mer representativ och säker att beträda.
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 fortsätter varje helgfri onsdag t.v. Alla är som vanligt välkomna!
Ev. kommer den ”ABBA-konsert” som tidigare bl.a. genomförts i Gnarps
Kyrka också att framföras i kapellet någon gång i oktober - med orkester, kör och
solister från våra hemtrakter. Tidpunkt och mer information i kommande upplaga av Bladet.
Det uppskattade evenemanget ”Trivsel och flärd” kommer, som meddelats
ovan, att genomföras även i år. Prel tidpunkt den 28 oktober - men håll uppsikt
efter definitivt besked i nästa nummer av Bladet!.
Nästa månadsmöte måndag den 5 oktober kl. 19.00
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