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Omslagsbilden
Fredagen den 25 augusti visar termometern nästan exakt noll grader, när jag hämtar
tidningen strax före klockan sex på morgonen. Fläckvis ser man tendenser till frost
i gräset, och luften känns kall mot ansiktet. Nere vid sjön stiger ett moln av dimma
upp och skymmer sikten, så att man inte ser vattenytan. Himlen är klarblå, och solen
belyser dimman, så den blir intensivt vit och avtecknar sig klart mot den mörkgröna
skogen på södra sidan sjön. Civilisationens ”nedskräpning” av naturen avtecknar sig
också knivskarpt mot den vita dimman - i form av stolpar och ledningar för el och
telefon. De senare är ju numera ur funktion, eftersom Telia behagat koppla ur sitt
system av kopparledningar och tvingat oss till trådlös teknik i väntan på dragning av
optisk fiber, som tycks dröja...
En kall men vacker morgon, som på kort sikt förebådar en fin dag, och på längre
sikt ger en antydan om kommande höst med mörker och kyla. Vi tvingas konstatera,
att den sommar som knappt hann bli någon riktig sommar, redan lider mot sitt slut.
Men följande morgon, den 26/8, visade termometern några plusgrader, och
utsikten var en helt annan, när man tittade ner mot sjön. Man kan se sjöns vattenspegel - och även urkilja taket på ladan nedanför Lägdan uppe i skogen på södra sidan.

Följande morgon, den 26/8 låg det ingen dimma över sjön på morgonen, och den vy som
mötte ögat visas på bilden här ovan...
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Blåbärs- och kantarelltider…
Det såg tidigt ut att bli dåligt med blåbär i år, och åtminstone i vår ordinarie blåbärsskog är det fortfarande ganska glest mellan bären. Möjligen kan det vara bättre
närmare kusten, för många tycks där ha hittat tillräckligt mycket för att erbjuda till
försäljning. När det gäller kantareller såg det länge också dystert ut. Kallt och torrt!
Inte precis idealiskt för den guldgula läckerheten. Men här om dagen gjorde hustrun och jag en liten exkursion i riktning nordväst, till de marker där vi under åren
skördat åtskilliga kilo blåbär – och även hittat en del kantareller. Och ser man på…
Vi kom hem med ett par kilo fina kantareller, och ungefär samma mängd blåbär.
Ingen imponerande skörd för den som tidigare plockat lådvis av blåbär och bara
behövt gå någon timme i skogen hemmavid för att få ett par hinkar fulla av
kantareller. Men en skön stund i skogen, med frisk luft och en ”snabbladdning” av
batterierna i den hälsingska skogen. Det inledningsvis gråkalla vädret efterträddes
också till sist av angenämt värmande solsken.

Gult och blått... En gul kantarell med blåbär i bakgrunden. Kan det bli mer svenskt
än så!
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Segling och historia
Sommaren 2017 går nog inte till historien som en fantastisk seglingssommar.
Det var kallt, blåsigt och/eller regnigt. Inte förrän den 19 juli gjorde vi vår första
segling, som då gick söderöver. Det blev en kort tur, som avbröts ungefär mitt på
sträckan utanför Hornslandet, med övernattning vid Kryssarklubbens boj inne
vid Kuggören - och sedan återsegling hem till Mellanfjärden följande dag. Nästa
färd blev den 1 augusti, och då gick vi norröver – i en rasande fart, eftersom den
sydliga vinden friskade ordentligt. Vi blåste upp till Skatan på litet drygt tre
timmar – vilket egentligen knappt skulle vara möjligt med vår båt.
När vi till sist glider in i det smala inloppet till Björköfjärden, just sedan vi
passerat fyren på Furuskäret, och innan vi är framme i Skatan, kan vi åter se
inskriptionen på hällen vid vattnet på styrbords sida – ”Greve PIPER, 1721”. (Se
bild på mostående sida).
Greve Piper låter ju en smula fantasieggande, och då Grängsjö-Bladet förstås
i högsta grad är en kulturskrift (!), så beslöt redaktionen att vid hemkomsten
undersöka litet närmare vad detta står för. Via ”Europeana Collections” på
Internet hittade vi följande information:
Plats med tradition.
Hela ön Furuskär kallas i folkmun för Pipersholmen el. Greve Pipers Ö/Holme.
Bakom ligger en tradition om att en person gravsatts på ön (ev. norra delen).
Denne person har vanligen benämnts ”Piper” och är ibland greve och ibland
båtsman. Är han greve blev han arkebuserad, är han båtsmannen med det snarlika namnet ”Pipare”! dog han en naturlig död.
Enl. Emil Löfgren1918, (Folktro, sed och sägen från Njurunda socken i Medelpad),
skall historien först ha berättats av en båtsman Rodin, som deltagit i Gustav III:s
finska krig. Han berättar att en greve Piper blivit arkebuserad för delaktighet i
Anjalaförbundet, samt ilandförd och begraven på holmen. Men ingen synlig grav
finns numera på ön. Dock har folk målat ”Greve Piper 1721” på en häll vid
vattnet. Årtalet är ”fel” och har nog inspirerat av rysshärjningarna just detta år.
Sedan vi flyttade upp till Grängsjö efter 35 år i Småland har vi ett antal gånger
seglat genom denna passage och lagt märke till inskriptionen. Det förefaller också
som om någon ibland bättrar på målningens vita färg. Ett intressant fenomen.
Att det skulle kunna vara en grå liten gubbe som ser till att bokstäverna och
siffrorna hålls i skick tycks hustrun inte tro på. Och möjligen är det i stället någon
”medelpading” av normalstorlek som sköter detta… Om klarhet i detta kan
erhållas, lovar redaktionen att återkomma med besked...
På motstående sida kan man sedan få en uppfattning om vilket enkelt uppdrag kartläggningen av ”Hus och gårdar i Grängsjö” egentligen var.... Vi har ju
inte så många adliga ätter i Grängsjö (vad jag vet).
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HISTORIA
Carl Piper (1620 – 1650) var häradshövding i Västmanland och gift med rådmansdotter Ingrid Charlotta Ekenbom från Stockholm. Med henne fick han en son,
Carl Piper. Som änka gifte hustrun om sig med Hans Olofsson Törne. Sonen
Carl Piper var sekreterare när han 1679 adlades, och hade blivit statsråd när han
upphöjdes till först friherre och sedan greve samma år, 1698. Carl Pipers
hustru Christina tillhörde den grevliga ätten Törnflycht och var sondotter till
makens styvfar. Christina Piper skaffade ätten en förmögenhet i industrier och
gods. Släkten Pipers barockslott i Andrarum i Skåne heter Christinehof efter
henne som uppförde det; likaså har Ängsö slott ägts av släkten Piper sedan
1710. Hon instiftade också flera fideikomiss till sina döttrars arvingar. Carl Pipers
fullständiga titel var ”Greve till Stureforssa och Viggebyholm, Friherre till Krageholm, Högestad och Baldringe och Herre till Ängsö”.
Den grevliga ätten Piper introducerades år 1719 med makarnas ende son, Carl
Fredrik Piper, på nummer 46. Hans systrar blev stammödrar till flera ätter och
har flertaliga ättlingar. Hedvig Maria Piper var gift med Sten Arvidsson Natt och
Dag och blev stammoder till den friherrliga ätten Sture. Sturefors övergick till
systern Charlotta Christinas son Nils Adam Bielke och ägs ännu av deras ättlingar. Carl Fredrik Piper var gift med grevinnan Ulrica Christina Mörner af
Morlanda. En av deras döttrar, Stina Piper, var först gift med Erik Brahe och
sedan med Ulrik Scheffer. Med två av hennes bröder kom den grevliga ätten
Piper att delas i två grenar. Den äldre grenen utgår från Carl Gustaf Piper, som
fick Christinehof och Krageholm, och den yngre utgår från Adolf Ludvig
Piper som fick Ängsö slott.
I dag finns det också en Carl Piper. Han är född den 26 december 1946, är en
svensk greve och godsägare, från födseln fideikommissarie till Högestad och
Christinehof, styvson till Gösta Netzén (svensk tidningsman, ämbetsman och
socialdemokratisk politiker - 1908 - 1984). Denne Carl Piper tog under 1970-talet
två guld i Svenska Mästerskapen i banracing. /SE
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Surströmming

Fredag den 18 augusti var det dags för byalagets traditionella surströmmingsskiva
på kapellet. Carin Walldin ansvarade i år för evenemanget, och på bilden ovan
önskar hon oss alla välkomna.

Och här ser vi några av kvällens gäster, som njuter av delikatesserna.
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Här är det byalagets ”ålderman” Torgny Östman som
ägnar sig åt den jästa fisken
med tillbehör, och vid hans
sida ser vi syskonen Ove och
Märta Walldin. Samtliga verkade trivas både med maten
och med sällskapet. Det
gjorde också fotografen även om för hans del sill fick
ersätta strömmingen...

En av dem som alldeles tydligt också uppskattade förplägnaden - och som
inte”fuskade” med sill eller annat - var den till Grängsjö för några år sedan
återbördade Marie Nordin. Här verkar hon precis vara på väg att sätta tänderna i
den traditionella ”suringmackan”. Bredvid syns hennes mor Inga-Lisa, vars hus
i Västergrängsjö Martie numera bebor.
Festen blev som vanligt en succé. Carin och hennes medhjälpare skall ha all
heder av sina insatser! /SE

7

Från månadsmötet den 4 september
Informerades om okända bilar som setts ”rekognosera” på olika håll - bl.a. en
vit Volvo kombi, där efterföljande natt en fyrhjulings-vagn försvann. Vi får
hjälpas åt att ha skärpt uppmärksamhet på sådant - och informera varandra, om
vi ser något ”mystiskt”!! Diskuterade något om dragningen av optisk fiber i
vårt område - som tycks dröja. Informationen tämligen otillfredsställande. Fortfarande väntar vi på när detta kan bli verklighet!
Påminns också om ”Nordanstigs-GALAN”, lördagen den 7 oktober kl.
18.00 på Gnarpsviljan. Biljetterna kostar 300 kr och finns att köpa bl.a. på
Blomsteraffären i Gnarp. Mer information i senaste ”Nordanstigarn”.
Årets Företagare, Årets Förening, Årets Nordanstigare, mm kommer att
utses... Vår blygsamhet förbjuder oss förstås att göra minsta antydan om att
Grängsjö Byalag skulle kunna var aktuellt för någon form av utmärkelse, men
ryktet säger att vi faktiskt skulle vara nominerade till någon form av pris.
Genomförda aktiviteter
Vår traditionella surströmmingsskiva gick av stapeln den 18/8 - med dryga
femtio deltagare - både från Grängsjö och mer avlägsna orter. På sidorna 6 och 7
kan du se några bilder från evenemanget, med en del av de nöjda deltagarna.
Lyskväll den 26/8 med marshaller runt sjön i vanlig ordning. ”Tack för
upplysningen” Urban m.fl.!
Arbetskvällar på tisdagarna - som fortsätter ett tag framöver. Prel. kan
aktiviteten tisdag den 12/9 förläggas till stugan på Rödkullsvallen (vid lämplig
väderlek).
Kommande aktiviteter
Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö” återupptas onsdag 20/9 - kl 18.30.
Byalaget har från ”Makarna Anna och Anders Norins undervisnings-och
forskningsfond” beviljats ett bidrag på 10 000 kr till dokumentationen av studiecirkelns arbete (en bok). Det tackar vi för!
Söndag den 24/9, kl 17.00, kommer Kyrkokören och Nya Kyrkokören, under ledning av kantor Irina Nutti, till kapellet.
Vårt traditionella ”Öppet Hus” på kapellet börjar för säsongen onsdag den
4 oktober, kl. 11.00 som vanligt. Alla naturligtvis välkomna till en stunds gemytlig samvaro med en kopp kaffe (eller té)
Byalaget fyller 25 år i år, och datum för firandet är ändrat till lördag den 28
oktober, kl. 18.00. Underhålling av kören ”Korsdraget”. Mer information i kommande upplaga av Grängsjö-Bladet.
Rättelse: Nyligen avlidne Göte Andersson skulle ha fyllt 81 år nu i september
- inte 79, som felaktigt uppgavs i förra numret..
Måndag den 2 oktober kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.
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