
Nr 55
Grängsjö  Bya lags in fo rmationsb lad

  Årgång 5 November 2014

Grängsjö Bladet
Redak tio n :  Sven Er ik  Nordin

   Ola Wahlman

   Ingr id Berg lund

www.grangsjo.se



2

Omslagsbilden
Omslagsbilden togs den 23 november 2007, kl. 14.05 och visar granskogen ovanför
”Tores” i Västergrängsjö, på västra sidan om vägen (som går mot Nolamyra och
Uppgårdstjärn). Vid den tiden på dagen, den här tiden på året, står solen ganska lågt.
Därför ser vi här solen från väster försöka tränga fram mellan granstammarna...

Som synes hade det också kommit en smula snö, om än inte så mycket att det var
riktigt bra skidföre - åtminstone inte i skogen. Vi får se hur det blir med snön i år.
Efter en nästan extrem torka i markerna och sinande flöden i våra bäckar och åar har
det i alla fall på sistone kommit rejäla mängder regn, så jorden är väl redan mättad av
fukt. Detta hindrar förstås inte att det ändå kan komma en massa snö. Åtminstone
vissa delar av redaktionen uppskattar bra skidföre. Snöröjning är inte riktigt lika
uppskattat, varför rimliga snömängder föredras...

Trivsel och flärd

”Trivsel o flärd”, succén från förra året, upprepades den 29/10, och intresset var i år
om möjligt ännu större. De hundra iordningställda sittplatserna räckte inte till.
Ytterligare drygt ett tiotal stolar måste fram. Trivseln var inte att ta fel på, och flärden
demonstrerades av ett antal mannekänger i olika åldrar. Producenter och försäljare av
olika varor med anknytning till kvällens tema fanns vid egna bord i lokalen, och
åtskilliga affärer gjordes upp under kvällen. Efter den omfattande mannekäng-
uppvisningen blev det paus med kaffe, ”höstklämma” och kaka. Vår lokale truba-
dur, Dag-Ove Syversen, stod för gitarrmusik och sång under pausen. Sedan vidtog
lottdragning på de nummer som fanns på varje entrébiljett, och slutligen bjöds
publiken på en ”kavalkad”, där damerna som ansvarat för arrangemanget själva
agerade som mannekänger, och deras klädesplagg auktionerades ut till häpnads-
väckande låga priser. Vid mikrofonen höll Carin Walldin ordning på det hela - och
humöret uppe. Bilden ovan från ”kavalkaden” - Ann-Kristin Norlin, Inga-Greta
Mattsson, Ellen Sjödin, Vanja Ädel, Ingrid Nordlinder och Carin Walldin. Stort tack
till alla medverkande och alla som deltagit i planeringen - samt till alla ”utställare” och
den positiva publiken!
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Körsbärsträdgården
Så blev den av till sist. Folkteaterns ”generalrepetition” på kapellet av Tjechovs
berömda pjäs måste den 25 september ställas in på grund av sjukdom. Men den
10 oktober kunde den genomföras. På bilden ovan syns hela ensemblen - med
regissören Michael Cocke längst till vänster i bild, på och framför kapellets nya
scen (fotograf Sara Gomes).
Uppsättningen har sedan fått översvallande recensioner:

"Cockes avskedsuppsättning är rolig, träffsäker och hittar en ny sida av
Tjechov. Suveränt." (Lars Ring, Svenska Dagbladet)

"Folkteaterns ensemble fullkomligt lyser" (Sanna Wikström, Gefle Dagblad)

"Det här är en av de mest levande körsbärsträdgårdar jag sett. Skådespe-
larna är suveräna."(Maria Edström, Kulturnytt)

"Den här föreställningen är störande och stark så att det skär i hjärtat."
(Karin Kämsby, Nummer.se)

"Värdigt avslut för Cocke och Folkteatern" (Kristian Ekenberg, Arbetarbladet)

”Tjechovhösten fortsätter med ’Morbror Vanja’ på Uppsala stadsteater och
’Körsbärsträdgården’ på Folkteatern i Gävleborg. Den sistnämnda borde kö-
ras runt i en lövad vagn till resten av landet” (Leif Zern, Dagens Nyheter).
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Baptisthistoria

I Grängsjö-Bladet nr 11 (november 2011) fanns en liten och kortfattad text om
baptisternas minnessten i Västergrängsjö - tillika med en bild av densamma på
förstasidan. Nu har kände Sven Norman forskat vidare i historien och bidrar
med följande intressanta komplettering i ämnet:

På minnesstenen nämns folkskolläraren F. Fors. Hans förnamn var Fredrik, och
han var år 1857 nyinflyttad till Gnarp. Han kom från Forsa där han var klockare
och organist i Svenska kyrkan men tvingades sluta p.g.a. sin baptistiska överty-
gelse. Fredrik Fors bosatte sig på den plats där minnesstenen restes 1949
(men huset är borta.) Här, i Fredrik Fors’ hem, samlades i oktober 1857 ytterli-
gare 15 personer, varvid Gnarps Baptistförsamling bildades. Fredrik Fors blev
sannolikt församlingens förste ledare, och hos honom höll församlingen sina
första gudstjänster. Här hade också iordningställts en dopbassäng.  Vid försam-
lingens bildande i oktober 1857 ingick förutom Fredrik Fors följande personer
i församlingen:

Från Västergrängsjö: Anna och Kajsa Fors (var döpta i Sundsvall år 1856),
Olof och Karin Bogstag, Marta Persson, Karin och Christina Persdotter
Från Östergrängsjö: P. Holmberg
Från Byn: Katarina Persdotter, Greta och Juliana Sundfors
Från Åsvallen: Anders och Sigrid Ås
Från Bosta: P.O. och Brita Nyman

Mötena hölls under c:a tio år i olika gårdar. De mest frekventerade var Per
Jonssons och Olof Nilssons i Östergrängsjö. Under en kort tid hölls möten
även i Grängsjö skola, men det stoppades av de kyrkliga myndigheterna. År
1870 hyrdes ett rum hos Per Sjö i Ås, vilket iordningställdes till gudstjänstlokal.
Gnarps Baptistförsamling växte, och 1875 kunde man flytta in i Betelkapellet i
Berge. Grängsjö Kapell byggdes 1886. År 1893 bildade Grängsjöbaptisterna
egen församling och då överfördes Grängsjö kapell dit. Hans  Norin, som då
var föreståndare för Gnarps Baptistförsamling, blev nu i stället föreståndare för
den nya Grängsjö Baptistförsamling. Omkring år 1900 hade Grängsjö Baptist-
församling c:a 100 medlemmar (Gnarps Baptistförsamling hade då c:a 240.) I
en minnesskrift från Gnarps Baptistförsamlings 90-årsjubileum år 1947 nämns
att medlemsantalet i Grängsjö Baptistförsamling då minskat till c:a 50, men att
man har “en god söndagsskola och en förhoppningsfull juniorförening” samt
“en livskraftig kvinnoförening och även en sångkör, som framträder vid vissa
tillfällen”.
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Baptistförsamlingens minnessten i Västergrängsjö, på den plats där Fredrik
Fors, skaparen av Gnarps första baptistförsamling, en gång hade sin bostad.
Bilden tagen den 5 juni 2012, sedan fotografen röjt det mesta av de träd och
buskar som växt upp runt stenen. Nedan en bild av Sven Norman, som bidragit
med historien på omstående sida. Fotot taget 13 mars 2012 i samband med
hans föredrag på kapellet om en resa till Island. Till höger en förstorad bild av
minnesstenens text.
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Ännu en auktion i Västergrängsjö
I Grängsjö-Bladet nr 53 bidrog Sven Norman med en beskrivning ur Hudiksvalls-
posten 1884 av en auktion i Västergrängsjö. Här kommer några rader om en
auktion i samma trakt, men av betydligt senare datum. Sannolikt utspelades det
beskrivna någon gång sommaren 1946. Det är bekante, utflyttade Grängsjöbon
Yngve Forss, som delger oss sina minnesbilder. Det tackar vi för!

Det hela utspelar sig en varm sommardag 1946, och det var auktionen efter Lena
Melin (som bodde i det sedan länge rivna huset som låg mellan nuvarande Kent
Lindqvists och Conny Nordströms), alltså just i Västergrängsjö också denna
gång, på norra sidan av vägen.

Min mor Emma och Anna Ekblom (som bodde där Kasos nu bor) hjälptes
åt att koka kaffe till auktionsbesökarna i vårt kök. Troligen hade det annonserats
på något sätt, för det blev en hel del försäljning av kaffe och smörgåsar där
hemma.

Lena Melins efterlämnade fastighet inköptes nu av Mauritz Engberg (mor-
bror till Ola Wahlman). Han byggde sedan strax öster om ”Lenas stuga” ett
mindre hus för eget boende, och norr om detta, upp mot skogen, anlade han
fyra större växthus, samt ett särskilt hus med en stor värmepanna. Den försåg
framför allt under de tidiga vårarna växthusens gurkplantor med värme. Gurk-
odling var nämligen vad han sedan ägnade sig åt. Med hjälp av sin styrka och
oerhörda envishet gjorde han själv en stor del av anläggningsarbetet för hand!

Åter till auktionsdagen… I Bergsjö bodde en på den tiden mycket känd och
omtalad man. Han var oerhört fysiskt stark, och var omtalad för detta. Känt var
också att hans handleder var så grova, att polisens handklovar inte gick om dem.
Vid de tillfällen han omhändertogs (för fylleri) fick polisen i stället binda honom
med remmar. Han var också känd för sitt kortspel, och det antyddes att han
ibland inte spelade helt ärligt…

Mannen ifråga var närvarande vid den här auktionen, och strax efter att den
börjat demonstrerade han sina enorma kroppskrafter genom att med en hand ta
tag i benet till ett av de bord som såldes på auktionen. Med den enhandsfattningen
bar han fram bordet till auktionisten och ropade också in bordet – för kanske
någon krona. Bordet skulle användas för kortspel en bit upp i skogen. Jag och en
av mina kamrater var intresserade av vad som hände i skogen och smög oss efter
dit upp. Mycket riktigt var det kortspel på gång. Det fanns 5 – 6 personer runt
bordet, där det låg pengar som för mig verkade vara en stor summa.

Någon av kortspelarna kände igen mig, och han gav mig order om att gå hem
till mamma och hämta kaffe och smörgåsar. Jag gick hem, och mamma gjorde i
ordning ”beställningen”. Jag bar sedan smörgåsbrickan, och min kamrat bar
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kaffetermosarna. När vi kom tillbaka till kortspelsgänget med det beställda gjordes
ett uppehåll i spelet för kaffet och smörgåsarna, och vi väntade förstås medan
man gjorde slut på det vi haft med oss. När jag sedan kom hem till mamma med
”kassan” blev hon glad, för hon fick bra betalt för leveransen.

Några veckor senare berättades det att en känd man från Gränsfors hade
vunnit mycket pengar vid det här kortspelet. Han hade då tänkt gå hem till den
väntande hustrun och till kossorna i lagården, men då var det stopp! Att lämna
kortspelet med så stor vinst var inte att tänka på. Det skulle vara illojalt mot
gänget. ”Den store” från Bergsjö sade ifrån, och det var ingen som vågade oppo-
nera sig mot hans auktoritet. Det var bara att fortsätta spelet… Enligt vad som
sedan berättades blev det för Gränsforsbon en mycket sen hemfärd genom
sommarnatten till den oroliga hustrun. Hon var förstås glad att maken kom
hem, men hur det gått med den stora vinsten var en annan historia…

Flygfoto från mitten av 1950-talet. De två byggnaderna längst till vänster i bildens
övre del är ”Lenas stuga” med uthus. Strax till höger därom ser man Mauritz
Engbergs bostad - och där ovanför växthusen. Nedanför finns Olle Sundins an-
läggning, med bostadshuset och möbelverkstaden/möbelaffären i vinkel bakom. Dit
flyttade en av Grängsjö-Bladets redaktörer med sina föräldrar Thure och Ingrid
hösten 1952, och där bor han nu sedan mars 2007 med sin fru.
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Nästa månadsmöte måndag den 1 december kl. 19.00

 Från månadsmötet den 3 november
Ny skena till draperiet bakom scenen inköpt och monterad, och draperiet upp-
hängt. Ny 6 m stege inköpt - och kom bl.a. till användning vid nämnd montering.
Kassören meddelar att vår ekonomi är fortsatt god. Ett bekymmer är att banken
tar betalt, när vi sätter in pengar på vårt eget konto (!). Ett sätt att kringgå detta är
t.ex. att man vid inköp använder de kontanta medel vi har. Kontakta alltså Stefan
vid inköp. Kanske har han pengar i kassan, som vi kan använda direkt utan att gå
via banken...

Kommande aktiviteter
Som tidigare meddelats återupptas Studiecirkeln om Hus och Gårdar i Gräng-
sjö onsdag den 5 november kl. 18.30 och planeras sedan fortsätta varannan
onsdag, samma tid.

Fredagen den 7:e november kl 14.30-16.30 drar vi igång träningen inför
årets luciatåg i Grängsjö Kapell. Därefter träffas vi varje fredag samma tid och
plats. Ingemo Jonsäll sköter den musikaliska delen, och Anna Johansson sam-
ordnar annat. Hör av er till oss om ni har frågor. Alla är välkomna att delta! Kom
gärna med förslag på sånger som du vill sjunga eller höra.

Fastighetsgruppen inbjuder som bekant till ”Plåttaksfest”
fredagen den 7/11 kl. 19.00.

Med anledning av det i somras färdigställda plåttaket på kapellet kommer vi att
ha en fest under detta tak. Eftersom den nya plåten kom på plats på betydligt
kortare tid än som ursprungligen beräknats - och till avsevärt lägre pris - så finns
det kanske särskild anledning att fira det hela. Förtäring och underhållning - och
det pratas om någon form av överraskning... Allt är GRATIS för byalagets
medlemmar. Förhoppningsvis har du redan anmält ditt intresse, eftersom an-
mälan skulle vara inne senast den 3/11... Vi hoppas på en riktigt trevlig kväll!

Arrangemanget blir också den nuvarande Fastighetsgruppens sista - efter-
som densamma sedan kommer att uppgå i styrelsen. Med tanke på vad som har
uträttats på fastighetsområdet de senaste åren, så finns det anledning att ge en
stor eloge till Fastighetsgruppen för dess insatser - som naturligtvis inte varit
möjliga utan engagerat arbete också från övriga medlemmar i byalaget. Fastighets-
gruppen har bestått av Mona Franzén-Lundin, Rolf  Mattsson, Owe Wall-
din, Daniel Wallin och Åsa Wassberg-Englund.

Redan tidigare har informerats om att den traditionella Luciafesten i år
blir fredagen den 12/12. Luciatåg, auktion och lotterier som alltid. Sedvanliga
alster och saker till auktionen och till lotterivinster tas förstås tacksamt emot.
Paket behövs både till barnen och till de vuxna. Vi räknar som vanligt med att alla
besökare kommer med stor köplust, gott humör och välfyllda plånböcker (glöm
alltså inte att ha med kontanter!)


