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Ny trappa till
stugan tillverkad
och monterad på

plats.

Omslagsbilden
Bilden på första sidan togs onsdagen den 24 augusti kl. 15.40. Den visar alltså
Byalagets egen stuga på Rödkullsvallen, sedan våra duktiga medlemmar varit där och
bl.a. ordnat en ny trappa i tryckimpregnerat virke, som alltså bör hålla några år. Här
nedan ses trappan på nära håll, och några interiörbilder - tagna genom fönstren...

Hoppas något av stu-
gans interiör framträ-
der via dessa tekniskt
ofullkomliga ”fönster-
tittarbilder”. Bättre bil-
der kanske kommer,
men bäst är förstås att
skaffa sig en uppfatt-
ning via ett besök i stu-
gan...
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Våra bevingade vänner

Vår fågelholk på uthusets sydöstra hörn har under många år bebotts av omväx-
lande talgoxar, blåmesar och svartvita flugsnappare. De senaste åren har det varit
flugsnappare. Märkligt nog har de efter en lång period av föräldrarnas idoga
flygturer med mat till ungarna plötsligt varit borta precis på midsommardagen.
Samma dag varje år. Mycket märkligt!

I år var det ett par blåmesar som flyttade in i holken. Efter en ganska lugn
period, då honan lade sina ägg blev det förstås också för dem en hektisk period
med jakt på föda till de ständigt hungriga ungarna. Så plötsligt var det tyst och
tomt i holken – och det var redan veckan före midsommar! Vi var litet förvånade,
men det var förstås bara att inse att våra gäster redan flyttat ut – och att nya
hyresgäster inte var att vänta förrän nästa vår.

När jag och mina föräldrar flyttade in i huset i Västergrängsjö 1953 var det
redan första sommaren tre eller fyra par hussvalor, som byggde sina små kupol-
formade bon under takutsprånget på det av cementtegel byggda f.d.
möbelsnickeriet. Det var ett förfärligt kvittrande och svirrande av svalvingar en
stor del av sommaren. Detta fortgick under några år, men sedan var de plötsligt
borta. Ibland kunde man tänka med saknad på svalorna, men det var inte mycket
att göra åt. De var och förblev borta. Bara resterna av deras bon fanns kvar, och de
föll bitvis ner på marken efter hand, så till sist fanns inte ens spåren av våra
sommargäster kvar.

Men så denna sommar, upptäckte
vi plötsligt att ett par ladusvalor, med
sina karakteristiska långa stjärtspröt vi-
sade ett stort intresse för vår källarnedgång
på baksidan av huset. Trappan ner till
källaren är överbyggd och har en stor
”dörröppning” utan dörr. Där började
de här svalorna flyga in och ut, och efter
ett tag kunde vi se deras bo på bjälken
innanför öppningen, längst upp mot
taket. Jag smög mig till sist dit med en
liten fickspegel, med vars hjälp jag snart
kunde konstatera, att det låg tre små grå-
gröna och svagt spräckliga ägg i redet.
Utan att störa fåglarna alltför mycket kol-

lade jag ytterligare några gånger, men det blev aldrig mer än tre ägg.
Efter en tid kläcktes förstås äggen, och den vanliga intensiva matningsperio-

den började. De vuxna svalorna var ständigt i rörelse på jakt efter föda till de små.
Märkligt nog tycktes de inte störas av att vi satt alldeles intill på vår inglasade altan

Svalornas bo.
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och studerade deras bestyr. Och det enda som störde oss var den hög av sval-
gödsel som sakta växte på källartrappans översta steg.

Svalorna kommer ju rätt sent, jämfört med andra flyttfåglar, och det dröjde
nu till några dagar in i juli, innan ungarna vågade sig ut ur boet. Under några
dagar kunde vi då se de tre ungarna sitta på rad på en bjälke litet längre in, och
man kom nästan att tänka på fåglarna i ”Kalle Ankas julafton”, även om de inte
bjöd på samma fantastsiska sång i stämmor…

Den 18 juli såg vi dem för sista gången… Men andra veckan i augusti, när vi
kom hem efter att ha tittat till båten i Mellanfjärden, upptäckte jag plötsligt två
svalor som flög in under taket där de haft sitt bo. De blev kvar där en stund, så
jag undrade nästan om jag sett fel. Men när jag gick närmare, så kom de båda
utflygande och försvann upp mot den blå himlen (det var under en av de dagar
när faktiskt himlen var blå). Nu undrar jag bara om de tog en sista titt på sin

boplats före flyttningen söderöver, och om de den stund de var där inne satt i
boet eller på den bjälke där ungarna tidigare satt för att bli matade. Jag är i alla fall
rätt säker på att det var föräldrarna och inte två av deras ungar… Även om jag
hade visst besvär med att ta bort gödselhögen under boet, så ser jag fram mot
att få se dem igen kommande sommar. Hoppas de klarar den långa flyttningen!

Med förstoringsglas kan man kanske upp-
täcka de tre svalungarna på bjälken (det
var dåligt med ljus här under taket)

Och här ser man en flygande ladu-
svala (bild från Internet)...

En liten förvarning
Redaktionen vill bara informera om, att dess ålder är relativt hög - och att dess
produktionsverktyg (dator och redigeringsprogram) också börjar bli ålderstigna.
Slutsatsen blir, att den som betalt årsavgiften till Byalaget ändå inte till 100 % kan
räkna med att erhålla sitt Grängsjö-Blad hela den tid man betalt för. Även om
redaktionen skall göra sitt yttersta för att så blir fallet, så kan hastigt påkomna
åldersförändringar hos redaktion eller materiel förhindra fortsatt utgivning. Största
risken bedöms f.n. vara datorn med operativsystemet XP, som egentligen är ”ut-
gånget”. Problemet är sedan, att det program som används för att framställa
Grängsjö-Bladet (PageMaker) inte fungerar i nyare system. Den som vet något
om datorer förstår dilemmat.../SE
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Med avsändarens tillstånd publicerar vi detta brev - som förstås utgör en intres-
sant komplettering till den berättelse Yngve Forss delgav oss i förra utgåvan av
Bladet.

Hej Sven Erik,
Det är trevligt att få Grängsjö-Bladet varje månad och ta del av det som händer
i min barndoms hembygd...

 Jag är ett år yngre än Yngve Forss och konfirmerades året efter honom av
Wollert. Kyrkoherde Åhlander kände jag till naturligtvis. Han kom varje vinter
till Grängsjö skola och höll ”husförhör” som andakten forrtfarande kallades
efter 1800-tals mönster. Som Yngve säger gick han mycket till fots eftersom han
inte cyklade. På vintrarna åkte han ofta spark, och på krigsvintrarna med liten
trafik och mycket snö var det ofta mycket fint sparkföre. Jag kommer också ihåg
när kyrkoherden kördes på av tåget. De första som kom till olyckan sa tydligen
att prästen är död. Kyrkoherde Åhlander skall ha svarat. ”Jag är inte död, ge mig
min mössa, för jag fryser om huvudet”.

Lars Wahlman talade om att han intervjuat Åhlander en gång och Åhlander
berättade då en otrolig historia om att hans stora idol under 1:a världskriget var
den tyske flygaren ”Röde Baronen” och hur Åhlander tagit kontakt med änkan,
sedan baronen stupat, och skänkt henne ett svärd som han beställt, låtit göra
och givit henne till baronens minne. Änkan skall då ha skänkt Åhlander makens
flygplan som sedan stod i ett museum i Berlin med en skylt som visade att
planet tillhörde Kyrkoherde Åhlander i Gnarp, Sverige. Jag antar att planet sedan
förstördes av bombanfallen mot Berlin under 2:a världskriget.

Åhlanders far var sjömanspräst i Hamburg och Ernst föddes i Hamburg.
Därför sa han: ”Jag har aldrig varit i Tyskland men är född där”.

Det nämnda svärdet var beställt hos en smed, som hade gjort detta som
gesällprov i sin ungdom, d.v.s. det var ett bevis på att han kunde sitt hantverk.
Det var ett sådant svärd som kyrkoherden beställde, och det kostade honom
flera månadslöner. Tyvärr störtade Baronen under sista skedet av kriget, och han
fick aldrig veta om Åhlanders stora gåva. Därför skickades alltså svärdet till
änkan.
Vänliga hälsningar 
Ulrika Backman-Mikel
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Surströmming
Fredagen den 19 augusti var det dags för den traditionella surströmmingsskivan
på kapellet. Stor uppslutning som vanligt och gäster från när och fjärran kunde
njuta av förtäring och trevligt sällskap. I år var det familjerna Wallberg och Sjödin
som med den äran ansvarade för arrangemanget. Tack för det! Tack också till Ove
Falk - som stod för den musikaliska underhållningen med piano, dragspel och den
egna rösten!

Lars-Göran Johansson och Margit Nordin från
Kvissleby (båda med anknytning till Grängsjö och
byalagsmedlemmar) tar för sig av godsakerna. För
övrigt fyllde de båda 75 år den 29 augusti...

Ove Falk från Gårdsjön
hanterade både piano och
dragspel och kunde dessutom
sjunga! Tack för det!

Festen börjar... Fullt runt bordet med delikatesserna...
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 En lekfull och nyfiken räv?
Tisdagen den 23 augusti kunde hustrun och jag till sist genomföra en sedan
länge planerad dagssegling med vännerna Leif och Marga på vattnen utanför
Mellanfjärden (jag vet; borde ha deltagit på byalagets arbetskväll i stället)…

När Eva och jag kom hem vid 21-tiden på kvällen och hade kört in bilen i
garaget kom plötsligt en räv hoppande och skuttande emot oss, som om den
ville leka… Har aldrig varit med om något liknande. Den verkade helt frisk och
välnärd och hade fin päls, och en yvig svans med vackert vit tofs ytterst. När vi
började gå mot huset skuttade den iväg några meter, men kom snart nyfiket
emot oss igen. Jag lyckades få upp kameran, men innan den var klar för avtryck-
ning hade räven sprungit ner en bit mot vägen, där den vände sig om mot oss
igen.

När jag tog bilden var det så skumt att blixten trädde in, och rävens ögon
reflekterade blixten, så det ser ut som två lampor. Men den blev inte ens skrämd
av blixten, utan kom närmare igen. Och naturligtvis tog då kamerans batterier
slut, så det blev ingen mer bild! Efter att räven omväxlande lekfullt hoppat
jämfota upp och ner eller sprungit några meter hit och dit bara några meter ifrån
oss, sprang den slutligen nedanför vårt hus och västerut ner på vägen, innan den
försvann ur vår åsyn… Nere i Småland hände det att jag stötte på någon eländig
skabbräv, som var i så dålig form att den inte orkade fly undan, men den här
verkade i perfekt kondition med glänsande vacker päls. Har någon upplevt något
liknande? /SE

Den orädda räven i blixtbelysning...
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Från månadsmötet den 5 september
Informerades om en fantastisk arbetskväll vid stugan på Rödkullsvallen

den 2/8, då man slagit gräs, städat i stugan, målat och lagt in matta och byggt ny
bro mm. Senare har också vattenkällan ordnats med cementringar och lock, så att
vattenhämtning blivit ett mindre problem.

Den 16/8 cyklade tio bybor till Gällstavallen enligt tidigare planering.
Tack till arrangörer och deltagare!

Surströmmingsskiva anordnadesden 19/8, och ett sextiotal matfriska gäs-
ter från när och fjärran deltog. Se bilder på sidan 6.

Traditionell lyskväll var det den 27/8. Tack till Urban och alla medhjälpare,
som trots den hårda vinden fick många marshaller att lysa runt sjön!

Berättas att en medlem i byalaget gift sig. Vigselakten genomfördes lördagen
den 27 augusti vid baptistmonumentet i Västergrängsjö, och den efterföljande
festen i kapellet. Mer om detta i nästa utgåva av Grängsjö-Bladet.

Kommande aktiviteter
Som tidigare nämnts återupptas Studiecirkeln ”Hus och gårdar i Grängsjö”
onsdagen den 14 september, kl. 18.30.

Vår traditionella aktivitet ”Öppet Hus” med fika och trevlig samvaro på
kapellet startar för säsongen onsdagen den 5/10 kl. 11.00 och fortsätter sedan
t.v. varje helgfri onsdag samma tid.

Vi planerar även i år evenemanget ”Trivsel o flärd”, troligen  27 eller 28
oktober. Mer information om detta kommer senare.

Planeras kväll på Rödkullsvallen i vår stuga, då Per Sjöö, som skänkt
stugan, skall inbjudas. Tidpunkt ännu ej bestämd.

Den som är intresserad av repslageri kan få bese och ev. deltaga i detta unika
hantverk den 13/9 kl. 13.00. Mer information via Gunnel Östman, som ordnar
detta. Tel: 070-2082851.

Häcken vid kapellet skall klippas.
En musikafton enligt samma koncept som tidigare planeras i slutet av no-

vember, ev. den 25:e.
Årets traditionella Luciafest blir den 9/12. Mer information i kommande

upplaga av Bladet. Gåvor till auktion och lotterivinster tas förstås tacksamt emot!
Årets julgröt blir den 14/12.

Måndag den 3 oktober  kl. 19.00 blir nästa månadsmöte.


