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Omslagsbilden
Den 29 juni 2005 togs bilden av de röda näckrosorna på Harstena, när vi som så
ofta på semesterseglingen lagt till där. Näckrosorna växer i en liten sötvattens-
tjärn på ön.

Harstena är en ö belägen i Gryts norra skärgård inom Valdemarsviks kommun
i Östergötland. Ön är mest känd för den säljakt som förr bedrevs där men även
som en av observationsplatserna i Sveriges Radios sjöväderprognos. Ön är ett
populärt turistmål, och på sommaren utgår dagliga båtturer från Fyrudden och
Tyrislöt på fastlandet.

Ön ”Hargstenö” omnämndes redan i Gustav Vasas jordebok från år 1543,
men gravfynd pekar på att platsen var bebodd redan på järnåldern. Antalet
bofasta var högst under 1800-talet då 70–80 personer livnärde sig på ön. Skatte-
längder från den tiden visar att fiske och säljakt gav den större delen av byns
inkomster. Sälfångsten var den stora inkomstkällan fram till 1940-talet då pri-
serna på sälskinn gick ner. Sälen utrotades under 1960- och 1970-talen för att
återkomma under 1990-talet. Numera har en sälkoloni på cirka 60 djur etablerat
sig i ett särskilt skyddsområde vid ön. /SE

Här syns en del av hela den ”matta” av röda näckrosor, som breder ut sig över
vattenytan på den lilla tjärnen - och blommar hela sommaren...
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TACK!

I nr 92 av Grängsjö-Bladet skrevs om Olle Wallström, som med stor skicklig-
het gjorde skåp av träknosor. Grängsjö Byalag har från Olles son Lars-Olov
med barn och barnbarn som gåva erhållit det allra sista skåpet Olle gjorde i
sitt liv. Detta hänger nu i kapellets stora sal, på norra väggen – till både nytta
och prydnad (se bilder).
Byalaget vill på detta sätt framföra ett varmt tack till Lars-Olov, Katarina,
Mikael, Albin och Isak!
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Vad vet du om Albert Engström?
Anledningen till följande text är dels att Albert Eng-
ström för de flesta nutida är sorgligt okänd som seriös
författare - samt att detta med Svenska Akademin nyli-
gen blivit en lika sorglig påminnelse om, att det bakom
kändisskap och akademiska titlar kan dölja sig riktiga
”skitstövlar”.

Albert Engström föddes 1869 – och avled 1940. Han
valdes in i Svenska Akademin i december 1922 – och
kvarstod förstås till sin död 1940, som man alltid tidi-
gare gjort - innan årets bedrövliga händelser i Akade-
min. Detta innebar alltså att han var ledamot i Svenska
Akademin i 18 år.

Många känner i dag inte till detta, utan är kanske bara bekant med Eng-
ström via hans roliga gubbar och historier – de som alls känner till honom.
Men han var faktiskt på sin tid en av vårt lands mest kända celebriteter –
bekant och respekterad långt utanför vårt lands gränser. Han var också en
allsidig konstnär, och när han 1892 blev Carl Larssons elev vid Valands
målarskola i Göteborg, utnämnde denne honom omedelbart till ett konstnär-
ligt geni. Han kunde med blott några få streck på ett papper skapa en full-
komligt unik karaktär, men han åstadkom också fantastiska oljemålningar.

Som författare anser jag honom vara fullt i klass med Strindberg med
t.ex. sina skärgårdshistorier och berättelser från sin småländska hembygd.
Albert Engström var för övrigt också släkt med en annan, minst sagt känd
författare från Småland. Han var nämligen tremänning till Astrid Lindgrens
far Samuel August.

Men att Albert Engström också hade en enastående förmåga att skåda
in i framtiden kände jag inte till – förrän här om dagen, då jag läste (säkert för
tredje eller fjärde gången) hans historia ”Järnvägen och jag”, som ingår i en
av volymerna i serien ”Smålandshistorier” – tryckt 1929 på Åhlen & Holms
tryckeri i Stockholm.

Alberts far var ju ”järnvägare” (stins), och Albert växte alltså upp på en
järnvägsstation. På den tiden var järnvägen en fantastisk modernitet, en av
de mest beundransvärda uppfinningar människan åstadkommit.

Men Albert Engström funderade i den nämnda boken på följande sätt:
”Snart blir järnvägarna antikverade som kommunikationsmedel. Vi höja
oss från jorden och dimpa ned på adressorten. Eller vi sitta i våra läns-
stolar och trycka på en knapp och se och tala med den eller dem vi vilja
träffa”…
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Är inte detta precis vad som är vår verklighet i dag? Vi flyger kors och
tvärs över jorden, och via Skype eller andra program i våra mobiltelefoner
ser och hör vi dem vi talar med nästan var som helst på jorden de än befinner
sig!

Och det förutsåg alltså Albert Engström redan på 1920-talet... Kanske
var han inte enbart ett konstnärligt geni?

KURIOSA
Det var Albert Engström som lanserade begreppet ”Grönköping” (i nr 26 av
Söndagsnisse - historien ”Herrskapet Grönkvist från Grönköping på Stock-
holmsbesök”)

Albert Engström har faktiskt sjungit in en grammofonskiva (”Bohusländsk
folksång” eller ”Den blå färgen” - år 1908)

Albert Engström var nära att bli svärfar åt Evert Taube. En tid var nämligen
hans dotter Malin förlovad med Taube.

Astrid Lindgren var släkt med Albert Engström och lär delvis ha haft den
unge Albert som förebild till sin Emil (båda hörde ju hemma i Lönneberga)

Alberts morfar och farfar var båda präster

När Alberts syster Anna 1899 gifte sig med Sigrid Sparres bror Erik Sparre,
blev Albert därmed svåger till sin egen syster(Eftersom Sigrid Sparre var
Alberts hustru).

Det var också en ganska imponerande samling vänner Albert hade. Bland de
närmaste fanns t.ex.:

Erik Axel Karlfeldt, Verner von Heidenstam, Gustav Fröding, Anders Zorn,
Bruno Liljefors, Carl Larsson, Nathan Söderblom, Bo Bergman, August Strind-
berg... Tänk att ha en bjudning med den gästlistan! Även den finländske
tonsättaren Jean Sibelius och norske Nobelpristagaren i litteratur, Knud
Hamsun, liksom den danske polarforskaren Knud Rasmussen tillhörde vän-
nerna. /SE
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Kristi Himmelsfärdsdag bjöd i år på strålande solsken från en klarblå himmel.
Som gjort för en dagsutflykt. Omkring 300 personer gjorde den utflykten till
Grängsjö, där man för 80 kr kunde äta så många kakor man orkade (det fanns en
kaksort för varje bokstav i alfabetet). Detta har nu blivit en årlig och uppskat-
tad tradition, som också är ett tecken på Grängsjö Byalags höga aktivitetsnivå.
I Grängsjö händer det nästan något varje vecka, året om.

Den 15 maj städade vi vägrenarna mellan Byn och Gränsfors. Här syns den
västligaste städpatrullen. Efter jobbet var vi 16 st som träffades och fikade på
kapellet. En fin arbetskväll.
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Söndagen den 20 maj var det ”musikkafé” på kapellet. Kantor Irina Nutti med
Gnarps Kyrkokör och ”St Erikskören” underhöll med en repertoar som alla
kunde uppskatta - och med vissa inslag av både allsång och teater. En gam-
mal slagdänga som Ulf Peder Olrogs ”Kom och köp konserverad gröt” från
1940-talet väckte nog minnen hos många av åhörarna. Möjligen gav fortsätt-
ningen av texten ”allting går att sälja med mördande reklam” också mindre
angenäma associationer till dagens marknadssituation, där vi hela tiden över-
sköljs av reklam för mer eller mindre onödiga (och i vissa fall klart farliga)
produkter...

Texten skrevs under andra världskriget, när det var brist på en del pro-
dukter (som t.ex. kaffe) och olika former av ”surrogat” salufördes - så vitt
man vet dock inte ”konserverad gröt”.

I alla fall blev detta en trevlig och underhållande musikstund - med tillhö-
rande kaffe och gott bröd (som var alldeles äkta - och inte någon form av
surrogat). Tack alla medverkande! /SE
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Från månadsmötet  den 5 juni
Diskuterades kommande aktiviteter och annat aktuellt. Ansågs att avloppet
i dagsläget måste prioriteras framför t.ex. målning eller ny fasadbeklädnad på
kapellet. Även tak över luftvärmepumparna bör fixas före vintern.

Genomförda aktiviteter
Den 10 maj var det traditionell ”kakbuffé”, och den 15 maj städade vi vägen
”mellan broarna” (se bilder sidan 6). Fantastiskt ”musikkafé” den 20 maj (se
sidan 7).

Den 28 maj studiebesök på Gradins i Bergsjö - där man fick se litet av hur
ett tryckeri fungerar.

Onsdag den 30 maj avslutades säsongens
onsdagsträffar med en gemensam resa med
Brobergs buss till Hemsö Fästning norr
om Härnösand . Ev. reportage i kommande
upplaga av Bladet...

Kommande aktiviteter
Kommande tisdagar i traditionell ordning arbetskvällar, då vi träffas för
gemenssamt arbete i och omkring kapellet kl. 18.00 - 20.00 - med avslutande
fika. Vid lämplig väderlek resa till stugan på Rödkullsvallen för arbete med
och omkring stugan nästa tisdag (12/6).

Som tidigare nämnts blir det ”långloppis” på gårdarna längs vägen genom
hela Grängsjö lördagen den 30/6. Var och en får ordna eget loppis - och själv
behålla inkomsterna. Sprid detta bland grannar och bekanta! Åtminstone ett
tiotal har redan anmält sitt intresse. Vi hoppas det blir fler. Annons kommer i
Nordanstigarn.

Fler arbetsuppgifter kommande arbetskvällar: Förnya ”bildskärmarna” med
foton och andra bilder, störar till humlen, slipning av kökets knivar, städning
och golvskurning i stora salen, städning av förråd (”skrubben”), mm.

Ett antal nya medlemmar i byalaget har tillkommit på sistone. Alla är förstås
mycket välkomna!

I vanlig ordning tar byalaget semester i juli månad - och redaktionen hoppas
kunna återkomma med nästa upplaga av Bladet i början av augusti.

TISDAG den 7 augusti kl. 19.00 blir nästa månadsmöte (men inledande
”arbetskväll” redan kl. 18.00)

En liten detalj av den gigantiska
fästningen


