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Omslagsbilden
Omslagsbilden togs den 20 maj i år. Som synes är det landsvägsbron i Gränsfors
man ser, och fotografen står på Bergsjösidan av ån med kameran riktad mot
Gnarp (enligt den gamla kommunindelningen). Om man kommer västerifrån
är det med andra ord här man kommer in på vårt byalags domäner, Grängsjö.
Numera åker väl de flesta förbi här utan tanke på att man passerar en gammal
kommungräns, och den tilltagande växtligheten gör att man knappt ens märker
att man kör över en å. Ännu mindre är man nog medveten om vilket sjudande
liv det förut var just omkring denna åbro. Här var det mer eller mindre en liten
”centralort” för det omgivande samhället och den ansamling av småindustrier
om tidigare fanns längs ån uppströms (än i dag finns ju några kvar). På 1950-talet
fanns det fortfarande två affärer här – den privatägda Carl Olssons på östra sidan
av ån och Konsum på västra sidan. Och ungefär mitt emellan, men på västra
sidan av ån, fanns dessutom Ragnar och Marry Jonssons kiosk. Mellan kiosken
och Konsum fanns också en fristående anslagstavla, där allehanda information
kunde inhämtas. Bland annat fanns där färgglada affischer, som meddelade
vilken film som skulle visas på godtemplarlokalen uppe på ”Knallen”. En bit
upp i backen på Bergsjösidan låg också ”telegrafstationen”, d.v.s. den manuellt
betjänade telefonväxeln. Närmaste station av det slaget på Gnarpssidan fanns i
Svedbro. På den här tiden hade man ett telefonnummer som inte bara bestod av
siffror, utan också namnet på den telefonväxel man var kopplad till. Vi hade t.ex.
”Gränsfors 41”… För dagens yngre generationer låter detta sannolikt väldigt
exotiskt – eller kanske snarare ”stenålders”. Men för den som telefonerade var
det kanske på den tiden enklare än i dag. Då behövde man bara veva några varv på
telefonens vev, lyfta på luren och tala om för telefonisten vart man ville komma
– så kopplades man dit. Och om man sökte någon inom rimligt avstånd från
telefonväxeln, och den personen inte var anträffbar, så kunde man ibland till och
med av telefonisten få veta att vederbörande t.ex. hade ”gått till affären”, ”var ute
på åkern” eller besökt bekanta på annat håll… För den som försökt knappa sig
genom dagens menyer för att få kontakt med myndigheter eller sjukvård kan
detta kanske låta otroligt. Någon borde göra en vetenskaplig utredning av hur
många hjärtinfarkter som förorsakas av dagens telefonrutiner hos myndigheter
och företag! Man blir närmast chockad, om man någon gång direkt möts av en
mänsklig röst i luren!

Under tiden före kommunsammanslagningen var det viktigt vilken sida av
ån man bodde på, eftersom gränsen mellan Gnarp och Bergsjö just här gick längs
ån. Den som bodde öster om ån fick börja i Grängsjö skola, medan den som
bodde på andra sidan hänvisades till skolan i Gamsäter, på Bergsjösidan. Det
betydde t.ex. att Sven Uno Åkebo kom att gå i Grängsjö skola, medan hans
jämnårige kompis Arne Jonsson, som bodde omkring 75 meter från honom –
men på andra sidan ån – fick gå i Gamsäters skola…



3

När man i dag åker bil över bron i Gränsfors får man förstås ingen uppfattning
om brons konstruktion. Men om man stannar och ger sig tid att ta några steg in
på den gamla Baståsvägen på åns östra sida, så möts man av ovanstående vy.
Bron är alltså en gammal och oerhört gedigen stenvalvsbro. Tekniken användes av
romarna redan för mer än 2000 år sedan. Så gammal är förstås inte bron i Gräns-
fors, men nog måste man beundra både dess skönhet och den hantverksskicklig-
het som ligger bakom brons tillkomst. Natursten rostar eller ruttnar ju inte, och
den är inte utsatt för samma nedbrytande krafter som modern betong. Därför
kommer denna bro säkert att bestå längre än många av de broar som byggs i dag.
Vad som kan hota den är förstås en ändrad sträckning av vägen, som här gör en
ganska snäv sväng, eftersom bron är byggd rakt över ån, i 90 graders vinkel mot
åns sträckning, medan vägen kommer ”snett in” mot bron...

Som kuriosa kan nämnas att en annan, och
mer känd bro, över floden Tibern i Rom, näm-
ligen Ponte Rotto (på italienska ”den trasiga
bron”) byggdes redan år 174 f. Kr. Större delen
av den bron förstördes vid en gigantisk över-
svämning år 1598, men ett valv står fortfarande
kvar strax söder om Tiberön. Ursprungligen
hette bron Pons Aemilius.  /SE

Det återstående valvet av
Ponte Rotto i Rom.
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Logen 1721 Nordstjärnan

När jag på 1940- och 1950-talet växte upp i Gränsfors och sedermera Väster-
grängsjö var ”Logen” (lå’schen) den alldeles självklara kulturella centralpunkten.
Visst var de olika frikyrkorna ute i byarna viktiga, och visst hade den mer oper-
sonliga statskyrkan i centralorten sin plats, och visst fanns det andra orga-
nisationer i bygden, men det var ”på Logen” man gick på möten och fick sin
grundläggande skolning i demokrati och mötesteknik. Det var där man lärde
sig dansa, tränade bordtennis, sjöng i kör och spelade amatörteater eller deltog
i de folkliga föreställningar som benämndes ”paketauktioner”, där allehanda
små saker ropades ut till hågade spekulanter av en oftast flyhänt och munvig
auktionist. Det var också här ortens ambulerande biograf regelbundet hade
sina föreställningar. Kort sagt var ”Logen” på många sätt det nav omkring
vilket de flesta kulturella verksamheter snurrade ute på landsbygden under den
här tiden - åtminstone i den här delen av landet. Och det fanns ju ett
”godtemplarhus” nästan i var och varannan by. I min lilla del av världen fanns
det förutom i Gränsfors också t.ex. i Byn, Röde, Norrfjärden, på Årskogen, i
Jättendal, Bergsjö och Hassela – och kanske på ytterligare något ställe...

”Logen” i Gränsfors var alltså formellt ”Avdelning 1721 Nordstjärnan”
och tillhörde IOGT, som vid den här tiden var nykterhetsrörelsens ”flagg-
skepp” i Sverige. IOGT (ursprungligen ”Independent Order of  Good Temp-
lars” - senare ”International Order of  Good Templars”) tillskapades i USA
redan 1851. I Sverige tillkom den allra första IOGT-logen ”Nr 1 Klippan” i
Göteborg i november 1879, och Sveriges Storloge av IOGT bildades år 1880.

Gammal bild på godtemplarhuset i Gränsfors. Det revs 1985.
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Rörelsen växte sedan snabbt. År 1887 hade man i Sverige ca 60 000 medlem-
mar, och redan vid sekelskiftet 1900 hade man 95 000 medlemmar och var där-
med landets största folkrörelse.

Logen 1721 Nordstjärnan i Gränsfors bildades den 29 november 1891, och
min morfars far, Svante Berglin, som året innan flyttat till Gränsfors från Harm-
ånger, blev enligt det ursprungliga protokollet Logen 1721 Nordstjärnans förste
ordförande (”logedebeterande”). E Sjöman blev vald till Logetemplare och Kristin
Nordborg till Vice Templare. Min morfar, Hans Berglin, som var född 1885,
skall enligt uppgift ha blivit medlem som mycket ung och var med i logen så
länge han levde. Mina föräldrar, Ingrid och Thure Nordin, var för övrigt också
medlemmar från inträdet till sin död - d.v.s. i omkring 70 år.

På logen fanns också ett bibliotek, och generellt kan säkert inte logens bety-
delse för kulturens olika former och uttryckssätt på landsbygden under 1900-
talets första hälft nog betonas.

Mina egna personliga minnen från godtemplarhuset i Gränsfors härrör sig
bland annat från ett stort antal träningstillfällen vid ett av det två bordtennisbord
som träningskvällarna stod uppställda i stora salen - samt inte minst förstås från
de regelbundna mötena, som ofta efter den formella delen följdes av improviserad
dans till radiogrammofon. Men även några av de utflykter som arrangerades har
jag minnen från, liksom många andra aktiviteter i logens regi. /SE

Logen 1721 Nordstjärnan på utflykt till Norrbovallen, juni 1960.
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Den 3 juli 1974 - alltså för 40 år sedan - togs denna bild på vår katt Mirre och
igelkotten. Jag hade lagt ut litet nymetad småfisk och ställt ut ett fat med mjölk
till igekotten som höll till hemma på tomten. Mjölken var nog inte så bra för
igelkottens del, eftersom dess matsmältning inte sägs må särskilt bra av ko-
mjölk. Däremot åt den fisken med god aptit. Katten och igelkotten föreföll
samsas ganska väl vid ”matbordet”, även om Mirre förhöll sig något avvaktande
till sin taggige bordsgranne.

Svenska Djurskyddsföreningen ger följande beskrivning av igelkotten:
Igelkotten är ett av de äldsta kända ännu levande däggdjuren, och man vet att
igelkottar fanns redan för 65 miljoner år sedan. Man har funnit exemplar som
nästan är lika gamla som de sista dinosaurierna. Igelkotten är spridd i större
delarna av södra Sverige och utmed norrlandskusten ända upp till Haparanda.
En igelkott väger 0,5-1,2 kg och blir 20-30 cm lång, varav svansen endast utgör
1,5-4 cm. En ung igelkott har cirka 3000 taggar, en vuxen mellan 5 000 och 7 500
stycken. Honans dräktighetstid är 58 dagar och normalt är livslängden 5-7 år,
men de kan leva ända upp till 16 år. Igelkotten lever av sniglar, daggmaskar,
insekter, frukt och ägg. Den äter det mesta av olika slags djur i lämplig storlek
som orm, små grodor, ödlor och ungar av sorkar och möss. Även kadaver och
vegetabilier, som bär, ollon och svamp finns på menyn. Huggormar dödas med
ett bett om nacken och även om igelkotten skulle få ett giftigt bett från ormen så
klarar den det. /SE
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 Från månadsmötet den 4 augusti
Efter juli, ”semestermånaden”, återupptogs byalagets verksamhet med månads-
mötet. Fast några hade redan tidigare varit aktiva, vilket bl.a. den rivna scenen
vittnade om (se bild nedan!).

Före ledigheten genomfördes enligt planerna viss verksamhet. Så användes
t.ex. arbetskvällen tisdag den 10/6 till att snygga upp och justera stenarna vid
baptistmonumentet i västra delen av byn. De två följande tisdagarna ägnades åt
städning på kapellet.

Nyligen har 15 nya bord inköpts. De är hopfällbara och av gedigen kon-
struktion. Vid kommande aktiviteter i kapellet med dukning och förtäring kom-
mer de nya, enhetliga och stabila borden att ge ett helt annat intryck än de gamla
och väl använda - med andra ord en avsevärd standardhöjning av möblemanget.
Närmast kommer också tre vagnar med plats för fem bord vardera att konstru-
eras. Dessa tre vagnar kommer sedan att kunna skjutas in i varsit ”fack” under
scenen, varvid borden blir helt osynliga - men ändå mycket lätt tillgängliga, när
behov av dem uppstår. En enligt redaktionen genialisk lösning.

Badplatsen har under sommaren varit livligt frekventerad - vilket för-
stås med tanke på hur vädret sett ut på sistone inte är att förvåna sig över. Den
sandhög som finns vid stranden skall spridas ut, vilket enligt planerna kommer
att ske innan det fryser till i höst.

Även vår parkering på nersidan av vägen har använts under sommaren.
Husbilar har vid flera tillfällen setts parkerade där, och våra utemöbler har kom-
mit till användning. Vi gläder oss åt att platsen kommer till användning, trots att
”intäkterna” begränsar sig till litet ”goodwill” för byalaget...
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Nästa månadsmöte måndag den 1 september kl. 19.00

Ett mycket lågt vattenstånd i sjön har vållat vissa problem, bl.a. för vassklippningen
- som ändå har genomförts. Ett särskilt tack till vår i Köping boende byalags-
medlem Mats Larsson, som ägnat tre dagar av vistelsen i hembygden just till
vassklippning. Om inte redaktionen minns fel, så lade Mats ner  mycket tid på samma
aktivitet även förra sommaren. Ett senkommet tack även för detta!

Sotning har kunnat utföras, och nu har man äntligen också fått bort de bin
som tidigare valt att bosätta sig i en av skorstenspiporna. Gängse slamtömning
är också verkställd.

Kommande aktiviteter
De närmaste tisdagarna skall ägnas åt färdigställande av tidigare nämnda ”bords-
vagnar” och återuppbyggnaden av scenen, som förutom sin vanliga funktion nu
också blir ”garage” åt dessa vagnar.

Studiecirkeln ”Hus och Gårdar i Grängsjö” återupptas onsdag den 20
augusti kl. 18.30 och fortsätter sedan varannan helgfri onsdag.

Surströmmingsskiva blir den 22/8, kl. 18.00.
Anmälan till Carin Walldin (0652-21026) eller

Ove Sjödin (0652-21155)senast den 18/8.

Traditionell lyskväll den 30/8.

 ”Öppet hus” i kapellet, onsdagar från kl. 11.00, startar den 1 oktober.

Förra årets evenemang ”Trivsel o flärd” med bl.a. mannekänguppvisning
var  mycket välbesökt och uppskattat. Därför planerar vi en repris nu i oktober.
Närmare information kommer förstås.

Taklagsfest med anledning av den i sommar fullbordade
takrenoveringen kommer att äga rum den 7:e eller 14:e november.
Närmare detaljer omkring detta kommer att tas upp på månadsmötet i oktober.

Det finns en tanke om att försöka engagera det musikaliska gäng, som så
framgångsrikt framfört verk ur Elvis Presleys repertoar bl.a. i några av traktens
kyrkor, och få dem till kapellet. Någon gång i slutet av september skulle detta
kanske vara möjligt. Information kommer förstås i så fall i god tid...

Årets Luciafest med auktion och traditionella aktviteter blir fredagen
den 12/12. Det går bra att redan nu börja tänka på gåvor till auktion och
lotterier...

Svante Holm hälsas välkommen som ny webmaster - och Jörgen
Myhrman tackas för sina insatser på området - framför allt skapandet av
vår hemsida!


