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Omslagsbilden
På förstasidan ser vi Njurunda-gruppen ”Korsdraget” på kapellets scen, onsda-
gen den 19 mars. Som redan förutskickades i förra utgåvan av Grängsjö-Bladet
hade vi just den dagen besök av nämnda grupp. Den bestod av: Anders Wil-
helmsson, Åke Thonberg, Per Gustaf Hegner, Börje Forsberg och Marga-
reta Storsjö.

Efter att under ett par timmar ha njutit av gruppens sång - där gruppledaren
själv, Per Gustaf  Hegner, imponerade särskilt med sin kraftfulla och välljudande
stämma - ser nog samtliga av de fyrtiotalet närvarande Grängsjöborna fram
emot gruppens nästa besök!

Mellan sångerna berättade Hegner medryckande om både sin egen historia
och andras. Vi fick bl.a. höra en gripande beskrivning av hur hans anfader blev
den som startade baptiströrelsen i Njurunda och var med och byggde baptist-
kapell i trakterna däromkring. Detta möjligen som en följd av en komplicerad
kärlekshistoria, där han behandlades skoningslöst av den tidens maktfullkomliga
statskyrka...

P G Hegner, som själv är präst i Svenska Kyrkan, gjorde också en del under-
hållande betraktelser över annat som hör samman med våra liv på den här plane-
ten. Vi fick också veta, att gruppen s.a.s. är i början av sin karriär och huvudsak-
ligen uppträder ”för sin egen skull” - d.v.s. för att de tycker det är så roligt. Detta
märktes förvisso också i gruppens framträdande.

Hegner lyckades också få ett antal Grängsjöbor att upphäva sina stämmor
och åstadkomma något som med god vilja skulle kunna kallas ”allsång”. Fast
några av byborna sjunger ju bl.a. i Gnarps krykokör, så kanske var det ändå inte
så anmärkningsvärt. Förvisso finns det i byalaget ett
antal medlemmar med talang för sång...

Som vid alla ”vanliga” onsdagar med Öppet Hus
på kapellet serverades det även denna dag kaffe med
bröd - en god smörgås, och enligt Lennart Östmans
särskilda önskemål också Lindhs pepparkakor... Len-
nart skall ha all heder av sin ”upptäckt” av denna grupp
- så han var väl värd sin pepparkaka!.

Som för att understryka detta steg också Karin
Sjödin upp på senen och framförde (med moraliskt
och fysiskt stöd av P G Hegner; se bild!) en hyllnings-
sång till Lennart  - något anspelande på dennes flick-
tycke. Därmed bekräftade hon också vad som ovan
sagts om fallenhet för sång inom byalaget...

(Redaktionen ber för övrigt om ursäkt för att Karin
i förra upplagan fick heta Andersson, d.v.s. hade återfått
sitt flicknamn. Hon heter fortfarande Sjödin!) /SE
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Den 16 juni 2005 fanns ovanstående lilla notis i Sundsvalls Tidning. Uttrycken
om att ”Vi tänker rusta upp kapellet utvändigt”, ”Huset skall inte bli en skamfläck i
byn” och ”Det finns idéer om fler aktiviteter” får väl sägas ha besannats under de
gångna åren. Kanske krävdes ingen större profetisk förmåga hos Lennart för att
göra de rätta förutsägelserna, men visst är det roligt att de har slagit in.

Ett helt nytt och moderniserat kök, en fantastisk bild- och ljudanläggning
som medger filmvisning med biokvalitet, en nymålad fasad - nu i ursprunglig
röd färg, el till vedboden/förrådet, mm, mm... Och slutligen det påbörjade
takprojektet, som vi hoppas skall kunna fullföljas och bli klart inom kort och
innebära ett fullkomligt tätt och hållbart nytt plåttak på hela kapellet. Så någon
”skamfläck för byn” kan verkligen ingen påstå att kapellet blivit...

Och visst har det blivit fler aktiviteter än de ursprungliga, med ett par guds-
tjänster och Luciafirande varje år... Förutom de årligen återkommande särskilda
aktiviteterna t.ex. vid fettisdag och jul har vi haft skotercafé, ”kakfrossa”,  MC-
träff, loppis och utställningar, studiecirkel och filmklubb. Och kanske är
vintersäsongens ”Öppet Hus” det allra viktigaste för ökad trivsel i Grängsjö -
vilket väl får sägas vara huvudändamålet med Byalagets verksamhet. Att varje
helgfri onsdag utan några som helst pretentioner bara kunna träffas ett par tim-
mar, prata och dricka kaffe borde väl vara en förmån som vore tillgänglig för alla
i vårt avlånga land - kanske särskilt för oss ”på landet”, där utbudet av aktiviteter
kanske i övrigt inte är så stort...

Lennart Östmans förutsägelser i ST juni 2005

Byalaget tar över
Grängsjö kapell

Den siste församlingsmedlemmen
dog för en tid sedan och nu säljs
Grängsjö kapell i Gnarp för en sym-
bolisk krona. Köpare blir Grängsjö
byalag
Vi tänker rusta upp kapellet utvändigt och modernisera litet för hyresgästen
invändigt, säger Lennart Östman, en av de aktiva i byalaget, efter tisdagskvällens
möte då beslutet fattades. Huset ska inte bli en skamfläck i byn.

En särskild fastighetssektion i byalaget får ansvaret för kapellet. Verksam-
heten fortsätter som förr med ett par gudstjänster per år samt luciafirande, men
det finns idéer om fler aktiviteter.
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Mjölk, smör, ost och fett kött är inte farligt för hälsan!

(Vilket förstås inte hindrar att det kan finnas etiska eller andra skäl att vara vegetarian)

Trots att myten om det mättade fettets farlighet huvudsakligen härrör från den
amerikanske professorn Ancel Keys välkända forskningsfusk på 1950-talet, och
politiskt-ekonomiska manipulationer i samband med detta, så tror många fort-
farande att man bör undvika mättat fett. Och om man påstår något annat, så blir
man inte trodd. Vi har under många år fått lära oss, att smör, grädde, fläsk, och
kokosfett är hälsovådligt. Därför har denna märkliga uppfattning numera blivit
en ”sanning”, något som ”alla vet”. Trots att detta alltså är helt fel, så har myten
accepterats och stötts av i stort sett hela det etablerade samhället – inte minst av
myndigheter som Socialstyrelsen och Livsmedelsverket – och av nästan hela
läkarkåren. Gigantiska ekonomiska intressen inom livsmedels- och läkemedels-
branschen har mycket medvetet stött missuppfattningen. Att kunna byta ut
animaliskt fett (t.ex. fläsk och mejeriprodukter), som är dyrt att producera, mot
billigt socker och spannmålsprodukter har varit extremt lönsamt. Numera finns
det socker i nästan all färdig mat vi köper. ”Nyttiga” frukostflingor kan innehålla
uppemot häften socker, och vanlig läsk 20 – 25 %... Resultatet av att naturligt fett
i stor utsträckning har ersatts av socker har sannolikt bl.a. bidragit till en fullkom-
ligt epidemisk utbredning av övervikt, hjärtproblem och diabetes - och goda
inkomster för de läkemedelsföretag som säljer mediciner mot dessa åkommor.

Myten om det mättade fettets farlighet har avslöjats gång på gång… På senare år har
seriös forskning ideligen påvisat att det inte finns något samband mellan mättat
fett och sjukdomar som hjärtinfarkt och diabetes. Ändå lever myten kvar. När
Livsmedelsverket våren 2009 skulle visa några av de ”tusentals” studier som man
där påstod visade att mättat fett var farligt för hälsan, så presenterades 72 olika
forskningsresultat. Oberoende svenska forskare visade snabbt, att möjligen två (2)
av dessa med litet god vilja kunde tolkas så. De övriga 70 var antingen helt irrelevanta
i sammanhanget – eller visade t.o.m. att mättat fett var nyttigt! Ändå har Livsme-
delsverket fortsatt att varna för mättat fett – och gör så fortfarande - utan några
vetenskapliga bevis! Skandal är ett mycket milt uttryck i sammanhanget - och de
skadliga effekterna på den svenska folkhälsan har sannolikt varit omfattande!

Här om veckan presenterades nu åter en stor studie, som visar att det inte
finns något som helst samband mellan mättat fett och hjärtsjukdom. Fram-
stående forskare från bland annat Oxford, Cambridge, Harvard och
Imperial College har gjort en gemensam analys av den vetenskap som
finns. Där ingår 78 olika studier med 665 000 människor från 18 olika län-
der. Forskarnas slutsats blir:

Det finns inget vetenskapligt stöd för påståendet att fleromättade fetter
skulle vara bättre för hälsan än mättat fett. /SE
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Överrockens kretslopp
Herr Larsson var född någon gång i början av 1900- talet. Som seden var fick
han tidigt lära sig att arbeta - från början i sin faders liesmedja, och sedan på
andra smidesverkstäder. Att vara smed var ett yrke med status och yrkestraditioner.
Larsson var stor och kraftig och stolt över sitt arbete. När han stod på höjden av
sin yrkeskarriär arbetade han som yxsmed på Gränsfors Bruk.

Gränsfors Bruk har anor sedan slutet av 1800- talet, då en liesmedja anlades
i Gränsfors. Vid den tiden ökade de stora skogsavverkningarna i Norrland,
vilket gjorde att yxtillverkningen tog ordentlig fart. Larsson, som var en skicklig
smed, såg sin framtid tryggad i Gränsfors. På sin s.k. fritid var han även en
skicklig vapensmed. Jägare och skytteintresserade lämnade in sina vapen till
honom för reparation och genomgång.

Ledighet och semestrar var inte riktigt accepterade företeelser ännu.
Den som fått en anställning på ett industriföretag förväntades stanna kvar på
arbetsplatsen så länge det var möjligt. Samarbetet och lojaliteten med arbetsgi-
varen var ömsesidigt. Arbetsgivaren var i de flesta fall lokalbunden. Hans kän-
nedom om de anställdas familjeförhållanden var i regel god. Investmentbolag
och riskkapitalister, som ägnar sin tid åt flyttkaruseller, var ännu inte uppfunna.

Det berättas om en grovslipare på yxfabriken som blev erbjuden att byta
arbetsuppgifter. Tillverkningen hade kommit i otakt liksom, eftersom det hade
hopat sig yxor som skulle finslipas efter grovslipningen. Den stackars arbetaren
hade suttit på samma slipstol i kanske 40 års tid och grovslipat yxor. Nu blev
han erbjuden att byta arbetsuppgifter, och att flytta sig till en annan slipstol två

meter därifrån. Man kan rik-
tigt se våndan i den stackars
mannens ögon. Kunde han
inte få några års betänketid,
eller något sorts omställnings-
bidrag… Men så här plöts-
ligt! Den häftiga omställ-
ningen blev för svår, mannen
gick helt enkelt hem.

För att återgå till herr Lars-
son, så var det i denna miljö
han arbetade. Nu bodde han
i Svedbro, ca fem kilometer
ifrån Gränsfors. Varje mor-
gon skulle han åka dit, och
på kvällen därifrån. Morgon
och kväll, sommar och vinter
åkte han.

Slipning av yxor vid Yxfabriken i Gränsfors den 28 april
2009 - alltså betydligt senare än den tid som Karl-Erik
beskriver. Kände Gert Fylking betraktar verksamheten.
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Från början med cykel, men någon gång på 50- talet köpte han moped. En gång
i sina yngre dagar hade han köpt en överrock, i tidsenlig ljusgrå färg -  kanske
något för stor, men tanken var att det skulle finnas lite plats att växa i. Denna
vackra överrock, som han använt som finrock några tiotal år, var inte riktigt lika
modern längre och användes alltmer sällan, men den var fullt riktig, vinterfodrad
och långt ifrån utsliten.

Denna vinterrock kom nu till användning under de kalla vinterdagarna, när
han åkte moped till arbetet. Herr Larsson var storväxt, rocken ännu större. När
han grenslade mopeden utgjorde ekipaget en märklig syn. Mopeden försvann
nästan helt under den stora överrocken. Likt ett rullande fyramanstält, där endast
fram och bakhjulen stack fram, gled denna skapelse iväg mot Gränsfors.

Efter Herr Larssons pensionering blev överrocken återigen undanhängd,
men den var långt ifrån helt utsliten. I Svedbro fanns ett antal dammar, som
alltid var i kontinuerligt behov av reparation och skötsel. Läckage i dammfästen
och under skivbordet (den undre delen som luckorna tätade emot) uppstod
med jämna mellanrum. Större läckage var ofta svåra att få täta. Utslitna underklä-
der, trasmattor, skjortor och byxor trycktes ner i hålen, men de stora hålen var
svårtätade. Här kom Herr Larssons överrock väl till pass. Äntligen fick över-
rocken gå till den sista vilan, kretsloppet var slutet…/Karl-Erik Nordlund

Tiden går
Här till höger syns ett
foto, som togs den 17
februari i år - och bil-
den nedanför togs på
samma ställe - men för
kanske 75 år sedan eller
mer.

Några känner säkert
igen huset. Det är ju
”Tores” i Västergräng-
sjö, en bit upp på vän-
ster sida av vägen mot
Nolamyra och Upp-
gårdstjärn, bara något
hundratal meter norrut
från ”stora vägen” mot
Bergsjö...
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Varför köper vi förorenat vatten – och betalar dyrt för det?
(Huvuddelen av texten publicerad på bloggen Newsmill den 21 april 2009)

Bland de mer bisarra resultaten av missuppfattningen att naturligt fett i
kosten skulle vara skadligt är kanske floran av lättmargariner - som till
övervägande del består av vatten. Det borde vara straffbart att förorena vat-
ten på detta sätt - och ge sken av att resultatet blir något som är hälsosamt!

Sajten ”Testfakta” gjorde i april 2007 en genomgång av tolv olika lättmar-
gariner, som då såldes i Sverige. Tyvärr hade ”Testfakta” samma felaktiga upp-
fattning om fett som en stor del av det vetenskapliga etablissemanget fortfa-
rande lider av. Men sannolikt hade man väl ändå tillförlitliga och korrekta mät-
metoder för att kunna analysera innehållet i de aktuella produkterna. Av deras
test finner man att samtliga kontrollerade margariner innehåller mer än
hälften vatten! Värst är ”Keiju” och ”Vita d’Or” med hela 69 % vatten. Men
t.ex. ”Lätta” och ”Eldorado” följer tätt efter med 56 %. Priset per kilo varierar
häpnadsväckande nog från 12 kr (”Eldorado” och ”Vita d’Or”) till 136 kr (”Becel
Pro-activ”).

Visserligen kan man väl vara glad över att drygt hälften av innehållet i det
margarinpaket man köper ändå består av hälsosamt vatten - men varför skall
man betala upp till 136 kr per kilo för det?

Hela anledningen till att över huvud taget tillverka dessa lättmargariner är
naturligtvis den befängda skräcken för mättat fett. Man undrar hur länge den
missuppfattningen skall leva kvar. Livsmedelsverket har ju häpnadsväckande
nog envist hävdat det mättade fettets farlighet under många år (och därmed
förstås bidragit till raden av lättmargariner på marknaden). Men man har än inte
kunnat presentera något hållbart vetenskapligt stöd för sin åsikt.

När sanningen om mättat fett så småningom trängt igenom den kompakta
mur av desinformation som livsmedelsindustrin byggt upp, så kommer floran
av lättmargariner (och andra ”lightprodukter”) att förpassas till historiens sop-
hög och betraktas som ett bisarrt utslag av den genuina okunskap som fortfa-
rande i början av 2000-talet förekom även bland i övrigt välinformerade männis-
kor. Möjligen kommer också några att bli rasande över att på ett så upprörande
sätt ha blivit vilseledda av ett antal ”experter”, som med sina kostråd i allvarlig
grad skadat folkhälsan under många år.

Men det värsta är inte att vi betalar dyrt för vatten... Den som tittat närmare
på tillverkningsprocessen tar sannolikt aldrig mer ett lättmargarin i sin mun. Det
hela är en helt och hållet kemisk produkt, som bara marginellt skiljer sig från
smörjmedel, smink och målarfärg! I Dagens Nyheter skriver Hanne Kjöller den
7/4 i år att ”Handlarna borde sluta placera margarinprodukterna i smör-
kylen och i stället någonstans i trakterna av Klorin på den kemtekniska
avdelningen”. Jag kunde inte ha uttryckt det bättre själv.../SE
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Nästa månadsmöte måndag den 5 maj kl. 19.00

 Från årsmötet den 7 april
I måndags, den 7 april, avhölls Byalagets årsmöte. Mötet leddes av ordföranden
Urban Norlin, som fick förnyat förtroende på sin post. Detsamma gällde för övrigt
vår kassör Stefan Kasos, som skött vår ekonomiska förvaltning på ett exemplariskt
sätt. Omval skedde sedan också på ett stort antal övriga ansvarsområden. Närmare
uppgifter om styrelsens sammansättning och ansvariga för olika aktiviteter kom-
mer i nästa upplaga - och protokollet kommer i sin helhet att finnas på Byalagets
hemsida.

Medlemsavgiften för 2015 blir oförändrad - 50 kr för enskild och 100 kr för
familj. Postens portohöjning gör att medlemmar som vill ha Grängsjö-Bladet per
post nästa år kanske kommer att få betala mer än nuvarande 50 kronor extra för
detta (avgiften har inte heller tidigare täckt portokostnaden)...

En glädjande nyhet var att rel. nyblivne byalagsmedlemmen Svante Holm
erbjuder sig att från augusti administrera vår hemsida. Han och hustrun Marie bor
ju i det hus där hemsidans skapare och nuvarande webmaster, Jörgen Myhrman,
tidigare var bosatt, varför det kanske kan te sig naturligt med ett övertagande av
nämnda syssla efter företrädaren i huset. Även om tekniken numera i hög grad kan
överbrygga geografiska avstånd, så kan det möjligen ändå vara lättare att hålla
hemsidan aktuell för den som bor i byn. Jörgen har ju som bekant återvänt till sina
småländska hemtrakter för gott...

Kommande aktiviteter
Som tidigare nämnts kommer andra etappen av takprojektet att inledas redan
innevarande månad enligt följande:
Lördag 26 april kl. 08.00  -  16.00 Montering av ställning
Söndag 27 april kl. 08.00  -  16.00 Regling och underarbete
Lördag 3 maj kl. 08.00  -  16.00 Plåtläggning
Söndag 4 maj kl. 18.00  -  21.00 Plåtläggning
Onsdag 7 maj kl. 18.00  -  21.00 Plåtläggning, rivning av ställning

Det är naturligtvis viktigt att så många som möjligt kan ställa upp!! Alla kan
hjälpa till - och alla behöver inte vara uppe på taket... Anteckna dig på listan på
anslagstavlan vid kapellet, eller kontakta någon i fastighetsgruppen!

Som tidigare meddelats har Folkteatern en föreställning på kapellet torsdagen
den 24 april. Tidpunkten är kl. 19.00. Biljetterna (inklusive fika) kostar 130 kr för
vuxna, och 60 kr för ungdomar under 20 år. Biljetter beställs hos Ellen (0652-
21155), Inga-Greta (0652-21042) eller Ann-Kristin (0652-14139). Utlovat med-
skick av flygblad utgår av tekniska skäl. Förutom ovanstående information hän-
visas till anslagsplatser och annons i Nordanstigarn.

Traditionellt valborgsfirande 150 m sydost kapellet, den 30/4 kl. 20.00.


