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Omslagsbilden
Måndagen den 18 juli i år, kl. 15.45, tog jag denna bild på ett litet bestånd av kaveldun
(Typha latifolia). Någon kanske tycker att omslagsbilden verkar en smula exotisk,
men bilden är faktiskt tagen ett par hundra meter ovanför vårt hus i Västergrängsjö
på det ”kalhygge” som uppstått efter de senaste årens stormar. Biotopen är nog inte
helt typisk för denna växt, för marken här är torrare än någon där jag tidigare sett
kaveldun växa. Bilden är inte heller manipulerad med PhotoShop eller något annat
fotoredigeringsprogram, utan precis som den blev ”naturligt”. Så visst är Grängsjö
fantastiskt!
Några ord från redaktionen
Peter Hansson (som kallar sig f.d. Grängsjöbo) meddelade redaktionen via mail den 28/6 att bilden från
vägarbetet i förra bladet var tagen ”vid viadukten i
Åckne när man byggde E4” - vilket alltså var helt rätt.
Tack för visat intresse! För den som redan glömt: Så
här såg bilden ut...
Den fågel som bott i en av Urbans holkar och vållade visst besvär med artbestämningen var med stor säkerhet en göktyta (Jynx torquilla). Vid det här laget har
den förstås fått sina ungar att lämna holken och använda de
egna vingarna. Snart flyttar de söderöver för att tillbringa vintern i Afrika eller södra Asien. Om någon av dem återkommer
nästa sommar, skall redaktionen försöka hinna med att ta en
bild. Annars ser den ut som på bilden här till vänster.
Göktytan är faktiskt en hackspett, men till skillnad mot övriga hackspettar kan den
inte hacka ut något eget bohål utan är helt beroende av tillgång på naturliga hål eller
holkar. Eftersom den anländer i maj är en stor del av bohålen upptagna då den
kommer. Detta utgör dock endast ett mindre problem eftersom göktytan utan att
tveka slänger ut boinnehållet hos såväl mesar som flugsnappare och även vid enstaka
tillfällen hos starar. Eftersom den ofta undersöker flera hål innan den bestämmer
sig, kan åtskilliga kullar av andra hålbyggare spolieras på detta sätt. Äggens antal
varierar från fem till tio men kan vara ända upp till fjorton. De ruvas i tolv dygn. Båda
könen deltar. Ungarna stannar i boet omkring 20 dagar och matas då av båda föräldrarna. Göktytan provianterar i betydande utsträckning på marken, där den särskilt
söker efter myror, men den tar även skalbaggar och spindlar. Liksom övriga hackspettar kan den slänga ut sin långa och klibbiga tunga, på vilken smådjuren fastnar.
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Information för badande och simkunniga
För den som ev. undrat över de två orangefärgade ”bojar” som ligger utlagda vid
badplatsen på Gränsesjöns södra sida kan meddelas, att det är exakt 25 meter
mellan dem. Det betyder att den som vill testa sin simförmåga kan använda
demför att simma sträckan valfritt antal gånger. Dock vill redaktionen gärna
påpeka, att man inte gör sådana tester ensam! Det har varit ovanligt många
drunkningsolyckor redan denna sommar, och vi vill inte ha fler. Någon på stranden bör hela tiden ha uppsikt, och en båt skall helst finns tillgänglig för ev.
räddningsuppdrag, om simförmågan skulle visa sig vara sämre än väntat. Träning av simförmåga och vattenvana är för övrigt något som i högsta grad bör
uppmuntras. I dag finns ett skrämmande stort antal icke simkunniga i vårt land.
Inte minst gäller detta nyanlända flyktingar från andra länder. Någon i vår kommun borde kanske ta ett initiativ i denna fråga. Vi har ju ett avsevärt antal ensamkommande barn i kommunen, och jag tror att vi tar god hand om dem på de
flesta sätt. Dock känner jag inte till om de får lära sig simma... Det vore ju
förfärligt, om de kanske med risk för livet lyckats ta sig över ett stormigt hav för
att komma hit - och sedan drunkna i en lugn insjö p.g.a. bristande simförmåga!
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Ett 70-årigt konfirmationsminne –
Yngve Forss berättar ur sin dagbok
Kyrkoherde Ernst Åhlander har skrivit i min bibel att konfirmationen ägde
rum pingstafton den 8 juni 1946, kl. fem på eftermiddagen – och på den efterföljande pingstdagen. Vi ”gick och läste” i skolan i Byn, men vi hade knappt
hunnit till halva lästiden då den tragiska olyckan hände vid järnvägsövergången
i Åhs. Det var droskägaren Levi Juslin med kyrkoherde Åhlander som passagerare som kolliderade med tåget. De blev båda svårt skadade, men Åhlander var
ändå med vid den nämnda konfirmationen några månader senare. Efter olyckan
blev P O Wollert vår konfirmationslärare.
Det var kanske inte så ofta Åhlander använde sig av droskbil (taxi), och
denna gång blev det riktigt olyckligt. Han var ju annars mycket bra på att ta sig
fram till fots längs vägarna, och många gånger såg man honom gående ända
uppe i Grängsjö. Varje gång vi hade ”läsning” (konfirmationsundervisning) i
Byn kom han dit till fots.
Här dyker också upp ett minne, som kanske inte direkt hör till konfirmationsjubileet… Det har ju i alla tider funnits s.k. ”rackarungar” – så även vid detta
tillfälle. Det var en av eleverna som väntade på Åhlander, och då han såg att
denne var i antågande gick eleven in i skolsalen. Där fanns en stor kamin, som
man eldade i för att värma upp lokalen. Eleven kastade nu upp en gammal ost
på kaminens ovansida, och resultatet blev en avsevärd rökutveckling. Åhlander
måste då öppna fönstren för att vädra ut röken, och läsningen blev därför denna
gång kortare än vanligt. Ett annat pojkstreck var att placera ett häftstift på stolen
där Åhlander skulle sitta… Jag kan naturligtvis inte nämna ”rackarungens”
namn – men han finns fortfarande bland oss och bor i Gnarps socken… Kanske känner han igen sig.
En liten återgång till den inledningsvis nämnda olyckan: Det uppstår ju ofta
rykten king så dramatiska händelser – sanna och osanna… Men följande härrör
från trovärdiga personer, för vilka Åhlander själv skall ha berättat om det hela.
När olyckan hände, var det ett antal personer som fanns i närheten och skyndade
till platsen för att försöka hjälpa de svårt skadade. Då skall någon ha yttrat
följande: ”Vi tar Juslin först, för prästf-n är ju dö”…
Så åter till ”läsningen. När vi träffades de första gångerna förklarade Åhlander att
han skulle inköpa anteckningsbok och suddgummi, vilket han också gjorde.
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När vi sedan skulle skriva något, så stavade han högt varje ord och mening. Ja,
vilken präst vi hade i socknen under alla år då, Åhlander var i tjänst! Jag kan inte
tänka mig att han hade några ovänner. Det var en präst som säkert kommit att
finnas kvar i mångas minne, och säkert kommer att göra det länge än… Det
finns ju också en hel del skrivet om denne märklige man, som trots sina politiska sympatier för ett annat land och dess ledare var en verklig hedersman.
Den 11 november 2012 fanns för övrigt i Hudiksvalls Tidning en kort artikel
om när Lars Berglund från Hälsinglands Museum på S:t Eriksgården berättade
om ”Kyrkoherden i Gnarp som aldrig glöms”. Den som har tillgång till Internet
hittar texten här:
http://www.helahalsingland.se/halsingland/nordanstig/kyrkoherden-i-gnarpsom-aldrig-gloms
Ibland kommer man på, att tiden går väldigt fort. Det är nu 70 år sedan
konfirmationen, och 35 år sedan vi hade vår konfirmationsträff (se bild nedan).
Det var alltså söndagen 30 augusti 1981. Wollert var med oss, och vi hade
middag på Berggården. Tillsammans var vi 20 ”konfirmander”… På bilden är vi
uppställda för fotografering på kyrktrappan i Gnarp.
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Måndagen den 18 juli i år var en speciell dag för familjen Svedlund-Johansson i
Grängsjö. Dottern Lovisa premiärseglade den nyinskaffade e-jollen, och hennes
bror Valdemar tog samtidigt sitt livs första gädda på kastspö.
För den mindre seglingskunnige kan upplysas om att e-jollen är ett avancerat
tävlingsredskap, en enmansjolle som var olympisk klass för damer från Olympiaden i Barcelona 1992 t.o.m. OS i Aten 2004. Båten är 3,35 m lång och 1,38 m bred
och har 7 kvadratmeter segel. I frisk vind är den ruskigt snabb och kräver mycket av
sin rorsman. Klassen är mycket stor i Sverige, och svenska damer har varit mycket
framgångsrika vid internationella tävlingar. På bilden är det en 85 kg tung Redaktör/Seglingsinstruktör som tynger ner ekipaget vid premiärseglingen, varför farten
i den svaga vinden blir måttlig. Men hela besättningen kom iland med torra kläder.
/SE
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På bryggan i närheten av där premiärseglingen ägde rum (vid Lundins)
ägnade sig Valdemar åt fiske med
kastspö. En gädda i rejäl portionsstorlek högg på hans drag, och efter
en stund kunde han landa bytet. Min
första gädda var betydligt mindre
men var ändå en stor upplevelse, och
jag var väl ungefär i Valdemars ålder
då. Jag kan förstå vilken upplevelse
detta var för honom. Mamma Anna
var förstås framme med kameran
och förevigade denna händelse. Naturligtvis är det hon som också tog
bilden av seglingen - som för övrigt
föregicks av det intrikata jobbet att
rigga denna avancerade kappseglingsmaskin.
Dödsfall
Tyvärr måste vi meddela, att byalagsmedlemmen Mats Larsson, bosatt i Köping,
avlidit i en hjärtsjukdom - inte ens 60 år fyllda. Mats har anknytning till Grängsjö
på mödernet (via släkterna Östman och Lundin), och han tillbringade mycket tid
i Grängsjö under sin uppväxt. De senaste åren har han återkommit varje sommar
och ägnat en hel del tid åt att klippa vass i sjön med hjälp av vår vassbåt. Trots att
han bott i Köping har han alltså lagt ner mer tid på att rensa vår sjö från vass än
de flesta av oss som bor runt sjön...

Västra delen av Gränsesjön, oktober 1962. Mycket vass!
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Från månadsmötet den 1 augusti
På arbetskvällarna har bl.a. vårt ”specialpiano” färdigställts. Väggarna har målats
i lilla salen, och nya stolar anskaffats dit.
Kände svensktoppsartisten K E Thörn med sällskap uppträdde enligt tidigare meddelande fredagen den 15 juli och gjorde stor succé. Knappt 50 åhörare
på plats - inte så många Grängsjöbor, men mitt i semesterperioden är ju många
på andra håll.
En skänk har skänkts (!) av Owe och Carin Walldin och finns nu som komplement till inredningen i vår stuga på Rödkullsvallen. Byalaget tackar!
Vår rastplats på nersidan vägen har använts av övernattande gäster och lämnats i mindre trevligt skick. Uppmärksamma byalagsmedlemmar har ”mockat”
efter dem...
Vår ”vassbåt” ligger klar för användning i sjön. Diskuteras en ”instruktionsträff ”, så att fler medlemmar vågar sig på att använda ekipaget. Det finns mycket
vass att klippa i sjön... Vi hoppas ju få behålla en öppen vattenspegel, som ju
alltid ger liv i landskapet.
Den nu utmärkt fina badplatsen på södra sidan verkar underutnyttjad, vilket
några badgäster med förvåning konstaterat. Gott om plats för fler badande
alltså. Passa på medan vattnet har badvänlig temperatur!

Kommande aktiviteter
Arbetskvällarna (tisdagar 18.00 - 20.00) återupptas efter semsteruppehållet.
Vid stugan på Rödkullsvallen skall trappa iordningställas och monteras, cementringar och rejält lock skall ordnas vid källan, så att vattenhämtning förenklas.
Även visst kompletterande arbete i stugan invändigt återstår.
Traditionell surströmmingsskiva fredag den 19 augusti, kl. 18.00. Kostnad 100 kr/person. Anmälan senast 16/8 till Ellen Sjödin (0652-21155) eller
Ove Wallberg (0652-20535).
Gemensam cykeltur till Gällstavallen blir det den 16/8 med start vid
kapellet kl. 15.00. Medtag eget fika!
Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” återupptas onsdagen den 14
september, kl. 18.30.
En fortsatt angenäm sommar, önskar redaktionen alla läsare!
Måndag den 5 september kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.
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