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Omslagsbilden
Tisdagen den 10 februari 2009, klockan 14.24, - alltså för bra precis sju år sedan - tog
jag denna bild av ett snötäckt landskap, inte långt från Nolamyra i Västergrängsjö.
Som synes fanns det alltså ganska mycket snö då. Det var förstås fortfarande mitt i
vintern, men ändå kan man på bilden kanske se en antydan till vår. Det hade redan
gått sådär 1½ månad efter midvintersolståndet, och ljuset började så sakteliga återvända. I dag, sju år senare, upplever vi samma sak. Snart kan dagsmejan få det att
droppa från taken soliga dagar. I år har vi (när detta skrivs) än inte fått så mycket snö,
men ändå börjar vi nog längta efter vår och värme...
Historisk Gränsforsbild
Tidigare har i detta blad publicerats bilder på de båda broar som begränsar Grängsjö
i öster och väster (bron i Svedbro och bron i Gränsfors). Här nedan ser du en bild
från den senare - tagen för kanske närmare 100 år sedan. Fotografen har stått på
Bergsjö-sidan och riktat kameran mot öster. Byggnaderna till vänster i bild hör till
dåvarande ”Karl Annersas” (senare Åkebos), och till höger ser man den gula byggnad, som ännu finns kvar, och som en gång inrymde ett café. Där arbetade min mor
Ingrid en kort tid i sin ungdom, och hon berättade om det föga trivsamma jobbet
med att göra rent omkring de spottkoppar som var utplacerade i lokalen - och som
ibland missades av de spottande gästerna. Hon kunde också tala om, att man emellanåt rengjorde golven med mjölk, för att korkmattorna skulle bli blanka och fina vilket förstås var enklare och mindre tidskrävande än att fernissa dem. Den senare
metoden var ju något som fortfarande i min ungdom tillämpades två gånger per år,
till jul och midsommar, i de flesta hem.Därför kan doften av fernissa än locka fram
minnen från den tiden. /SE
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Foto Barbro Gunsth Norlin
Onsdagen den 20 januari återupptogs ”Öppet Hus” efter uppehållet över helgerna
vid årsskiftet. Just den här dagen hade vi glädjen att få lyssna till en grupp musikanter från Gnarp-Jättendals PRO. Det var tio sångare och en dragspelare som framförde ett mycket uppskattat program. Som tack för deras insats publicerar vi här
nedan bild och text från deras hemsida.../SE

Varje måndag har PRO Gnarp-Jättendal sångövning Kl. 10.00-12.00 på Sankt
Eriks Gården i Gnarp. Du som tycker om att sjunga eller spela något instrument
är välkommen. Man blir väldigt glad när man sjunger och spelar!
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1923
På bilden ovan syns ett flygplan liggande upp och ner i Gränsfors - enligt
uppgift på södra sidan om vägen vid Nystuga. Den här händelsen kan möjligen
ha utspelat sig sommaren 1923 - vilket skulle innebära exakt 90 år före det som
refereras i HT nedan. Pojken till vänster i bild, han som är vänd mot kameran,
är Anders Andersson (KarlAnnersas Anders) från Gränsfors, och han var född
i augusti 1914, så han skulle då vara omkring 9 år på bilden. Det är för övrigt
hans son Roger, numera boende strax utanför Linköping, som har ställt bilden
till förfogande - liksom även bilden på sidan 2. Någon av Grängsjö-Bladets
äldre läsare har säkert hört talas om den här flygolyckan - och kan kanske ge mer
exakta uppgifter om när den inträffade. Det vore förstås också intressant att veta
hur det gick för piloten...

2013
I Hudiksvalls-Tidningen kunde man den 5 augusti 2013 läsa följande:
Ett flygplan tvingades på måndagskvällen att nödlanda i Åsnorrbodarna norr
om Gränsfors (!). Piloten som var ensam i det ultralätta flygplanet fick ett
motorbortfall på trettio meters höjd och tvingades till nödlandning i ett
buskage.Olyckan skedde vid åttatiden på kvällen, och omedelbart efter kraschen
inkom larmsamtal till SOS från personer i närområdet som bevittnat olyckan.
Det tog dock inte lång stund efter att planet träffat marken innan piloten tog sig
ur det havererade flygplanet på egen hand, till synes oskadd.
– Vi har pratat med piloten och han verkade pigg och fräsch. Han har till och
med bett ambulansen att vända om, så det verkar lugnt, säger Stefan Johansson, räddningsledare på Flygräddningen.
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År 1921 skrevs 11 nya elever in vid Grängsjö skola. På skolfotot nedan från detta
år finns 19 elever. Det betyder förstås att undervisningen skedde i s.k. B-form,
d.v.s. att två årsklasser undervisades tillsammans, vilket för övrigt var fallet så
länge Grängsjö Skola fanns. Den lades ner 1958.
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På bilden ovan ser man Per Persson (”Rig-Per”, farbror till ”Rig-David”) och en
ungefär 10-årig Sven Erik Nordin. Det betyder att fotot togs omkring 1954. Den
här lilla stugan, som Per bodde i, kan man numera inte se minsta spår av. Den låg
på norra sidan av landsvägen, nästan mitt emot ”Wedins” - där Marie Nordin nu
bor. Jag hade alltså bara några tiotal meter att gå genom skogen från mitt hem.
På den här tiden gick man ju ofta hem till varandra, utan några märkvärdigheter, och jag minns att jag ibland gick in till Per, där jag bl.a. läste serien ”Mandrake”
i hans dagstidning - som jag nu inte kommer ihåg vilken det var.
Mandrake var någon sorts magiker, som i kritiska lägen bara gjorde en ”magisk
gest”, så löste han problemet. Han var själv utomordentligt elegant klädd, men
han hade en mörkhyad inföding av ”Tarzan-typ” vid
namn Lothar som medhjälpare. Jag har en känsla av
att Mandrake ägnade sig åt att bekämpa illasinnade
skurkar - och att det i serierutorna ibland förekom en
eller annan skön dam. På bilden till vänster tycks Mandrake lyckas med konststycket att trolla fram sin storvuxne medhjälpare Lothar ur en hatt!
Är det möjligen någon av bladets läsare som minns
den här serien - eller finns den kanske fortfarande i
någon form? Och finns det någon som vet vem som
tog fotot ovan? /SE
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Igelkotten som blev en tiger
Vid senaste månadsmötet kom ämnet igelkottar upp. Det verkade som om
detta originella ”urtidsdjur” för närvarande inte syns till så ofta, medan de flesta
av oss nog kan erinra oss att vi såg dem varje sommar tidigare år.
Igelkotten känns ju på något sätt typiskt svensk... Vid andra världskrigets
utbrott i september 1939 krävdes förändringar i såväl samhällsorganisation som
vardagsliv. Sverige måste ta hänsyn till det politiska och militära läget i världen.
För att samfällt styra landet tillsattes en samlingsregering den 13 december 1939.
En opolitisk diplomat, Christian Günther, fick bli utrikesminister.
Högerledaren Gösta Bagge, tillika statsråd och ecklesiastikminister i samlingsregeringen, förklarade situationen på följande sätt i ett tal den 1 maj 1940 på
Gärdet i Stockholm:
Vi ha rullat ihop oss som igelkotten med taggarna åt alla håll. Även
stora djur bruka dra sig för att angripa en dylik tingest i onödan. Vi kunna
försvara oss och vi komma att göra det.
Den 6 september 1939 tillsattes den så kallade Tremannanämnden av Kungl
Maj:t. Nämndens uppgift blev att fungera som statens organ för information.
Statens informationsbyrå inrättades på tremannanämndens förslag den 15 september 1939. Svenska Reklamförbundet erbjöd sina tjänster till informationsbyrån i samband med eventuella propagandaaktioner. Reklamförbundet konsulterades redan hösten 1939 av informationsbyrån i samband med en tystnadskampanj. Kampanjen ansågs nödvändig, framför allt på grund av allt för frispråkiga militärer som enligt nämnden avslöjade mer än vad som kunde anses hälsosamt för Sverige. Tystnadskampanjen pågick under senhösten 1939 med en blågul affisch, En svensk tiger, som främsta reklampelare. /SE

Bild av igelkott hemma på vår gård i Västergrängsjö. Fotot togs den 3 juli 1974.
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Från månadsmötet den 1 februari
Berättades att vattnet frusit i yttre toalettutrymmet vid senaste ”köldknäppen”
- men att händiga medlemmar i byalaget naturligtvis som vanligt snabbt åtgärdat problemet. Instundande sommar kommer insatser att göras för att förhindra liknande problem kommande vintrar.
Konstateras att de installerade luftvärmepumparna fungerar utmärkt och
gör att temperaturen i stora salen nu upplevs som mycket behaglig och välkomnande, när man kommer in från kylan. En mycket god investering verkar det
som. Återstår att se vad driftkostnaden blir, när nästa elräkning kommer...
Diskuteras anskaffande och uppsättande av draperi vid ytterdörrarna för att
förhindra drag och energiförluster den vägen.
Vår stående onsdagsaktivitet ”Öppet Hus” har hitills varit välbesökt, vilket
förstås är glädjande. Den enkla samvaron känns nästan som litet av ”navet i vår
verksamhet.
Kommande aktiviteter
Den 3 februari kl. 18.30 återupptas studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” och
är avsedd att fortsättningsvis äga rum varannan helgfri onsdag samma tid. Samordnare Carin Walldin.
Tisdag den 9 februari blir det traditionellt fettisdagsfirande. Fläsk och
bruna bönor (eller potatis för den som så önskar), samt semla och kaffe. Kostnad 70 kr/person. Halva priset för barn.
Anmälan senast söndag 7/2 till
Inga-Greta 070-6608311 - Ellen 0652-21155 - Ann-Kristin 0652-14139
Onsdag den 17/2 kommer Anna-Märta Pohjolainen till kapellet på ”Öppet
Hus” kl. 11.00 för att sjunga och berätta.
Planer finns för någon sorts sammankomst (”vinterfest”) i vår stuga på Rödkullsvallen. Närmare detaljer i kommande nummer av Grängsjö-Bladet - eller via
affischer på de vanliga platserna i byn!
Förvarnas om möjlig ANGELTÄVLING på Gränsesjön (Arrangör
Fiskevårdsföreningen) - troligen i så fall i början av mars. Håll uppsikt efter
affischer! Förhoppningsvis återkommer också någon gång i mars byalagets egen
traditionella pimpeltävling...
Nya medlemmar
Barbro Rigardt, Gnarp och Bo Östman, Oslo, hälsas välkomna som medlemmar i byalaget! Båda är förstås lika välkomna, men att byalaget kan rekrytera
medlemmar även i vårt västra grannland måste förstås särskilt uppmärksammas!
Måndag den 7 mars kl. 19.00 blir det ÅRSMÖTE
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