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Omslagsbilden
Vid ”köksinvigningsfesten” den 5 oktober såldes ett avsevärt antal lotter, och det
tog tid innan det digra vinstbordet blivit tömt. Fastighetsgruppens sammankal-
lande, Mona Lundin, skötte dragningen, och det var i samband med den
förrättningen som bilden togs.

Köksrenoveringen avslutad - invigningsfest!
Efter en  sommar, som på grund av den dominerande väderlekstypen i ovanligt
hög grad lämpat sig för inomhusarbete, var så äntligen det omfattande och
arbetskrävande köksrenoveringsprojektet i hamn. Tidsplanen höll, och den 5
oktober kunde Fastighetsgruppen planenligt bjuda på fest. Ett 40-tal bybor
mötte upp och fick en trevlig kväll tillsammans. Förtäringen var i hög grad
närproducerad. Åsa och Mona hade gjort en fantastisk rödbetssoppa - ”borsjtj”
- som serverades med tillbehör, och Gunnel hade ordnat efterrätten, en läcker
äppelkaka med  vaniljsås. Det bjöds också på musikalisk underhållning, då en
kvartett från olika delar av Nordanstig uppträdde. Det var Kjell Högdahl och
Olof  Östlund från Harmånger, samt Ola Jonsson och Fia Södervall från Mellan-
fjärden. De kallar sig "2 till 6", eftersom de aldrig är säkra på hur många som
dyker upp på spelningarna...

Fastighetsgruppen skall ha all heder av tillställningen - liksom förstås för att
man lyckades genomföra köksrenoveringen helt enligt planerna!

Köbildning vid den mobila köksbänken, som här kom väl till pass... Ola Wahlman och
Torgny Östman är redan framme vid den goda soppan - till höger i bild. På ”vita duken” visas
samtidigt ett bildpel från renoveringsarbetet.
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Här ovan är det bland andra ordföranden själv, Urban Norlin, samt Helena Svensson, som
förser sig med den rykande varma soppan. Och nere till vänster ser vi ”soppkocken”, Åsa
Wassberg Englund, i det nya köket. Till höger Rolf  Mattsson, en av de allra viktigaste
aktörerna i köksrenoveringen. Här demonstrerar han diskavdelningens nya ”handstril”.
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Den lille gubben - igen...
Den här morgonen är jag tidigt ute. Jag går ”Nolamyravägen” norrut och viker
av på Kabelvägen, som går förbi Uppgårdstjärn och vidare mot Åsvallen.
Eftersom sommartiden just har ersatts av normaltid, så är det trots den tidiga
timmen ändå ganska ljust ute, även om nattens dimma fortfarande hänger
kvar mellan träden. Och små flikar av blå himmel börjar redan synas, så det
finns hopp om att det skall bli en riktigt fin dag. Det har varit frost under
natten, så det knastrar litet under fötterna i det frusna gruset på vägen och i de
små tuvor av fjolårsgräs, som lyckats överleva mellan hjulspåren. En hund
skäller norröver, och jag undrar om man fortfarande har någon älg oskjuten.
Kanske har hunden jag hör nu fått upp jaktlagets sista älg för året…

Just som jag går i dessa tankar står han där bara plötsligt framför mig igen,
den lille grå gubben som jag nu inte sett på ganska länge. Jag har nu hunnit till
Brattänge, där det förr fanns odlad mark och två riktiga lador, och jag är redan
så långt hemifrån att jag absolut inte räknat med att få se gubben igen. Det är
en tid sedan jag tänkte på honom också, och han börjar kännas så overklig att
jag nästan undrar om jag ändå inte bara inbillat mig våra tidigare möten. Men
fortfarande har jag ju det där fotot på boken han visat mig, och det går ju inte
bara att förklara bort.

Och nu står han alltså framför mig igen… Som vanligt med det där lilla
godmodiga leendet och en finurlig glimt i ögat. Klädseln är den vanliga, grått
vadmalsliknande tyg i byxor och jacka, och en sorts stövlar som ser ut att vara
av mjukt skinn. Han har ingenting på händerna, som verkar brunbrända men
nästan skrattretande små under ärmarna på jackan.
- Du sa att du skulle visa mig något nästa gång vi sågs, påminde jag honom…
- Nja, ja tro’nt du skulle begripe… Sô hä få vare…
Nu hade det lilla leendet ersatts av en mer bekymrad min och en rynkad panna…
Jag blir förstås väldigt nyfiken – och känner mig litet kränkt av att han inte tror
att jag skulle förstå något. Vad det nu är…
- Du kan ju inte veta om jag förstår, innan du har visat mig – vad det nu är du
har. Kanske har jag bättre förståndsgåvor än du tror.
Det ser ut som om han funderar litet, men han skakar sakta på huvudet som
om han nog inte är så helt övertygad om mina intellektuella resurser…
- Ja ha sitt fôr att fôlk ha svårt å tro hä dôm inte redan vet. Å ja tänker att hä ä
samma sak mä däg…
- Men tänk om jag inte är alldeles som alla andra! Jag tror ju på dig, fast de flesta
påstår att du bara är fantasi och inbillning… Kan du inte visa mig ändå!

Han tycks fundera litet igen, men det rynkiga lilla gubbansiktet ser väldigt
tvivlande ut. Till sist tar han i alla fall fram något ur byxfickan. Föremålet ser ut
som en liten bit av en trädrot. Det verkar vara grått av ålder, men slitet och nött
som om det använts mycket. När han vänder på rotbiten – eller vad det nu är



– så ser jag att den verkar ihålig, som ett litet kort rör med litet knölig och
oregelbunden form. Han tittar begrundande på träföremålet och håller upp det
mot mig.
- Du få fôl si’an då… Hôll’an för öga å titt genôm hôle! Men du skan’t bli rädd!

Förundrad tar jag emot den lilla tingesten. Träytan är len och välslipad med
ett par utskjutande knutor, som verkar vara avskurna kvistar på den grövre
grenen eller roten.  Träets struktur påminner om björk, och det lilla träföremålet
verkar så vardagligt och enkelt att jag har svårt att förstås gubbens tveksamhet
mot att visa mig det. Och hans ord om att jag inte skall bli rädd förstår jag
absolut inte. Hur skulle man kunna bli rädd för en liten träbit med ett hål
igenom?

Men jag påminner mig om att gubben sagt att jag skall hålla föremålet för
ögat. Kanske är det någon form av kikare. Men jag ser ingen lins i hålet. Det är
helt enkelt bara en del av en gren eller en rot med ett hål rakt igenom…

Fast den märkliga gubbens närvaro och det faktum att han har räckt mig
föremålet gör förstås situationen ändå litet märklig, och det är alltså trots allt
nästan med viss bävan jag till sist sätter föremålet som en kikare till ögat. Till en
början såg jag ingenting, men efter en liten stund förstod jag plötsligt gubbens
tveksamhet - och varför han varnat mig.../SE
(forts. följer - troligen)

En av David Rigsjös lador i Brattänge. Bilden tog jag söndagen den 31 december 1967, d.v.s.
på det årets sista dag. I dag är ladan sedan länge borta, och den öppna marken är snart
skog... Snart minns ingen att det skördats hö och funnit lador här - eller att en grå liten
gubbe långt senare visade sig på den här platsen...
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Onsdagarnas ”Öppet Hus” har börjat

Vinterhalvårets traditionella träffar med fika och gemytlig samvaro på kapellet
startade onsdagen den 10 oktober. Kanske är det byalagets viktigaste verksam-
het, då vi på ett enkelt och opretentiöst sätt kan träffas för en stunds samvaro.

Säsongens första träff var ganska välbesökt. Några handarbeten kunde ses
bland deltagarna. Ett synnerligen konkret ”handarbete” ägnade sig Gunnel och
Barbro åt, när de med gemensamma krafter till sist kunde skruva ihop den pall,
eller ”minitrappstege”, som i sedvanligt byggsatsutförande hade inköpts på ett
känt möbelvaruhus. Resultatet kan möjligen också ses som det definitiva full-
bordandet av köksrenoveringen, eftersom pallen ifråga skall ha sin plats just i
köket och ge möjlighet också för inte alltför resliga personer att nå upp till högt

placerade hyllor.
På bilden här till vänster syns

montörerna i full aktion. Med tanke
på omgivningen stora intresse för
arbetet - och den stress för aktö-
rerna detta måste ha inneburit - så
var det en imponerande uppvis-
ning.

På bilden här nedan syns den
färdiga produkten, sedan den pla-
cerats på det ställe där den hör
hemma, d.v.s. i det nu synnerligen
fräscha och välutrustade köket.

Redaktionen önskar framföra
sin ohöljda beundran för monte-

ringsteamet, som trots bilagd monteringsan-
visning och den påfrestande uppmärksam-
heten från åskådarna lyckades så väl med sitt
uppdrag. Och det är naturligtvis vår förhopp-
ning att möbeln ifråga skall komma väl till
pass vid framtida aktivteter i vårt kök. Möjli-
gen kan en mer uttömmande beskrivning av
pallens ergonomiska betydelse i köksarbetet
komma att följa...
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Ett märkligt kvinnoöde
Engla K Nordlander föddes
den 31 mars 1857 och avled
den 27 juni 1945. Hon kom
ursprungligen från Medelpad
men bodde en stor del av sitt
liv i Västergrängsjö, mitt
emot ”Norins”(där Daniel
Wallin nu bor), och i det hus
där Bengt Lundqvist och Siv
Bryngel bor. Engla var mor
till den Emma Nordlander
många av oss äldre Grängsjö-
bor kommer ihåg - och såle-
des mormor till Emmas sö-
ner Göte, Ingvar, Yngve och
Marcus.

När Yngve gästade oss på
kapellet i samband med
studiecirkeln den 11 april i år,
så medförde han den inra-
made teckning vi kan se här

intill - som gjorts av hans bror Marcus - och han delgav oss i korthet den alldeles
osannolika (men helt sanna) och djupt tragiska historien om sin mormor.

När Engla var i 40-årsåldern blev hon en kväll påkörd av en cyklist, och
hennes ena öga blev därvid så illa skadat att synen inte gick att rädda. Men
naturligtvis kunde hon sedan klara sig bra med hjälp av det återstående ögat.
Anmärkningsvärt är förstås också, att cykeln hon stötte ihop med - som för
övrigt framfördes av svärfar till Gustaf Genberg, Roland Norells morfar - var
dennes egen konstruktion, och tillverkad av trä!

Dessvärre var det därmed inte slut på historien. Åtskilliga år senare hjälpte
hon sin döve bror Anders Abraham att slipa liar. Hon vevade och brodern höll
i liarna. Nu bar det sig inte bättre än att denne vid hanteringen av en lie var så
ovarsam att han råkade sticka ut Englas kvarvarande öga - så att hon därefter var
helt blind!

Trots sitt handikapp och de sällsynt olyckliga omständigheter som lett fram
till detta verkade Engla nöjd och tillfreds med livet, och hon satt ofta på sin stol
och sjöng religiösa sånger. Hon levde som helt blind i mer än 20 år.

När hon i hög ålder föll och bröt lårbenshalsen blev hon liggande, och det var
komplikationer efter detta benbrott som leddde till att hon sedan avled i hem-
met vid 88 års ålder...



Från månadsmötet den 5 november
Antalet medlemmar i byalaget har glädjande nog ökat under året - och nu har vi
passerat 100-strecket! Köket har nu utöver allt det andra också kompletterats
med en mikrovågsugn. Eftersom vi fått ett bidrag från kommunen, så krävs
redovisning dit, och vår "byggnadsgrupp" håller just på att sammanställa upp-
gifter om projektets genomförande, både ekonomiskt och arbetsmässigt. Sam-
manfattningsvis har det hela kostat ca 65 000 kr - och 735 timmar ideellt arbete av
byalagets medlemmar. Tack vare det nämnda bidraget från kommunen och det
ideella arbetet - samt förstås en del inkomstbringande verksamhet under året
(också ideella arbetsinsatser) - kommer vi i slutet av året, trots investeringen i ett
helt nytt kök, sannolikt att ligga nära plus minus noll i resultat - d.v.s. i stort sett
ha samma "kassa" som före renoveringen. Närmast otroligt!
I runda tal fördelar sig kostnaderna för köksrenoveringen på följande sätt:

Byggmaterial 7 000   kr
El 12 300 kr
VVS   7 440 kr
Färg o golvbeläggn.   7 200 kr
Inredning             29 700  kr
diverse               1 600  kr

Kommande aktiviteter

Onsdagen den 21 november  kl. 18.30 träffas studiecirkeln om hus och gårdar
i Grängsjö - och vi bestämmer då hur vi går vidare...

Redan nu en påminnelse om LUCIA den 14 december - och JULGRÖT den 20
december. Mer information i nästa nummer...

En påminnelse också om att det till luciafesten behövs LOTTERIVINSTER
och auktionsföremål av traditionellt slag...

Öppet hus på onsdagarna fortsätter förstås som vanligt, från kl. 11.00 och några
timmar framåt varje gång. Alla är välkomna!

Nästa ordinarie månadsmöte blir den 3 december - som vanligt kl. 19.00.

Gamla nyheter från Gnarp. Sven Norman
berättar och visar bilder - torsdagen den 15
november kl. 19.00 på kapellet. Inträde 70 kr.
Kaffe och smörgås ingår i priset.
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