
Nr 34
Grängsjö Byalags informationsblad

  Årgång 3  December 2012

Grängsjö Bladet
Redak tio n :  Sven Er ik  Nordin

   Ola Wahlman

   Ingr id Berg lund

www.grangsjo.se

 



2

Omslagsbilden
Luciadagen 2007 tog Eva och jag en promenad bort till Nolamyra. Klockan 13.48
tog jag då denna bild. Med digitalkamerans hjälp får man ju alltid exakt tid för
varje exponering. Tidigare hade jag alltid anteckningsblock med mig och skrev
upp tiden/SE

Byalagskalender

På Inga-Gretas initiativ håller vi på att
ta fram en väggkalender för 2013,  - där
varje månad har en bild, tagen i Gräng-
sjö. Kanske en trevlig julklapp till nå-
gon med anknytning till bygden? A4-
storlek, d.v.s. varje sida är ca 21 x 30 cm.
Begränsad upplaga. Pris 60 kr. För-
hoppningsvis klar till Lucia...

Filmklubben visar den 12/12 den svenska komedin ”Tomten
är far till alla barnen”. Sprid gärna informationen att med-
lemskap i byalaget inte är ett krav för att vara med i Film-
klubben! För endast 60 kr kan man alltså under ”vårterminen”
se hela åtta filmer! Information om filmerna finns på byalagets
hemsida, www.grangsjo.se

Information från redaktionen
På grund av att delar av redaktionen kommer att vara upptagna på annat håll just
vid nästa ”månadsmöte”, så kommer nästa nummer av Grängsjö-Bladet att
utges redan före nyår. Det innebär förstås att ev. beslut och annat från det mötet
inte kommer med i januarinumret. Hoppas att byalaget kan stå ut med den
olägenheten! Ev. bidrag till nästa nummer av Bladet bör alltså vara redaktionen
tillhanda i god tid före nyår!/Sven Erik
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 Du
som är född i Gnarp och kanske tycker dig vara för litet mer än andra - kanske har
du alldeles rätt... I nedanstående text framgår med all önskvärd tydlighet
Gnarpsbons alla förtjänster. Om man ändå har glömt något, så skulle det möj-
ligen vara egenskaperna blygsamhet och ödmjukhet. Texten har delgivits redak-
tionen av Sven Norman och tycks ha funnits på en anslagstavla någonstans, med
”Statistiska Centralbyrån” angiven som författare. Dessförinnan hade en i stort
sett likalydande epistel - men med rubriken ”Hälsingen - erhållits av förre
Gryttjebon Lennart Stålberg. Men naturligtvis har Svens upplaga, den lokala
Gnarpsvarianten, ännu större tyngd och trovärdighet. Möjligen skulle man för-
stås med fördel kunna byta ut ”Gnarpsbon” mot ”Grängsjöbon” - för att vi
Grängsjöbor utgör själva eliten av Gnarpsborna och har ytterligare några positiva
egenskaper, utöver de som i texten, anges är förstås självklart. Möjligen är vi t.ex.
i högre grad än andra blygsamma och saknar förmågan att förhäva oss...

Gnarpsbon
Gnarspsbon är inte som alla andra…

Framför allt är han vacker. Han har inte Sundsvallsbons lömska blick, inte heller
Hudiksvallsbons hysteriska talesätt eller Bergsjöbons hasande gång. Inte
Harmångersbons låga fotvalv eller Hasselabons kutryggiga travande.

Nej, Gnarpsbon är en sann prydnad för mänskligheten!

Likt en majestätisk fura höjer han sig över mängden och blickar ut över Norr-
hälsinglands natur med dess berg, dalar och vattendrag. Hans blick är ärlig och
trofast, hans kind glöder av hälsa, och hans hållning är stolt och rakryggad. Med
den gyllene atmosfären och den underbara stämning hälsingen skapar är han
fullständigt oslagbar.

Ändå – allra vackrast är han inuti!

Där klappar ett ädelt hjärta, och där har en obefläckad karaktär sitt näste. Lägg
därtill en nästan överjordisk snabbhet i tanken, samt en klokhet och känslighet
som saknar motstycke någonstans. Ställ honom inför de svåraste problem, stapla
upp framför honom all jordens bekymmer, kom till honom med konflikter och
elände.

Han kommer tålmodigt att lyssna på dina jämmerliga klagovisor,
men du kommer strax att finna tröst i hans kloka lösning på

världens problem.
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Vårt julfirande
Vår tids julseder har i hög grad kom-
mit från andra länder, och de är i all-
mänhet kanske inte så gamla som vi
föreställer oss. De flesta kom faktiskt
inte förrän under åren 1870 - 1920.
Men redan på 1700-talet tog vi över
traditioner från Tyskland, och senare
har mycket kommit från de engesk-
språkiga länderna. Från Tyskland har
vi bl.a. fått julgranen, Lucia, jultom-
ten och julkrubborna. Och från de
engelskspråkiga länderna kommer
t.ex. misteln och vissa maträtter som
vi förknippar med julen.

Man började tidigt importera
tyska julgransprydnader, och pyn-
tandet av julgranen har ju idag blivit
en nästan världsomfattande tradi-
tion. Lyckligtvis har de levande lju-
sen numera nästan helt och hållet er-
satts av elektriska sådana, varför an-

talet eldsvådor som förorsakas av levande julgransljus har reducerats kraftigt.
Tyvärr är förstås ändå julen en ansträngande tid för våra brandkårer, eftersom vi
då pryder våra hem med allehanda levande ljus på andra ställen - och inte alltid
har så god kontroll på dem...

I städerna var julfridens festliga inblåsning vid början av förra seklet en
särskilt högtidlig tradition, då julfirandet inleddes. Julmarknaderna, föregångarna
till våra dagars fullkomligt hysteriska julkommers, var också något som före-
kom tidigt. Välgörenhet och intresse för att skänka något till fattiga och behö-
vande hörde också ihop med julen för mer än hundra år sedan. Från 1870-talet
bildades s.k. jultomtesällskap i städerna, med början i Stockholm. Syftet med
sådana sällskap kunde t.ex. uttryckas på följande sätt (enligt sällskapet i Skövde,
bildat 1877): Att vid jul "..företrädesvis med kläder understödja fattiga, i främsta
rummet inom samhället boende barn, vilka utmärkt sig för flit och goda seder". .

En betydelsefull del i julfirandet blev, med den frikyrkliga väckelsen vid
1800-talets mitt, också husandakten med läsning av julevangeliet. Det är även
under den tiden som t.ex. pepparkakor och glögg introduceras i den svenska
jultraditionen - och som den röda färgen blir så förknippad med julen. Vid
slutet av 1800-talet påbörjades också den sammanblandning av St Nikolaus,
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julbocken och den svenska gårdstomten, som kom att bli jultomten, vilken
tog över julklappsutdelningen (tidigare var det julbocken som kom med ”klap-
par”). Med anledning av det här började Jenny Nyström göra kort med tomtar
på, vilket var en början till den svenska sedvänjan att skicka julkort. Åtminstone
från 1971 har vi också kunnat frankera julkorten med speciella julfrimärken.
Under 1900-talet fick vi också, först via radion, sedan via TV, nya inslag i jul-
firandet, vilka genom dessa media förstås fått en riksomfattande spridning. Man
skulle i dag sålunda kanske kunna tro, att det uppväxande släktet numera tror att
vi firar jul till minnet av Walt Disneys tecknade figurer – Kalle Anka, Musse Pigg,
Jan Långben och andra – eftersom ”Kalle Ankas Jul” i många hem är den
programpunkt i julaftonens TV-tablå som styr julfirandet. Både måltider och
julklappsutdelning får ofta anpassas efter just det här programmet, som sedan
julen 1960 ständigt återkommer varje år… (Ursprungsprogrammet premiär-
sändes i amerikansk TV den 19 december 1958 som ett avsnitt i TV-serien ”The
Wonderful World of  Disney” med titeln ”From All of  Us to All of  You”.

Fast åtminstone de barn som börjat skolan känner väl förhoppningsvis
fortfarande till, att julen är en högtid som förknippas med Jesu födelse.

 Tidigare var julförberedelserna och julhandeln förlagda till de sista veckorna
före julhelgen, medan varuhusens och julgatornas kommers i dag redan startar
i november, med juldekorationer, julmusik och fantastiska erbjudanden. Sam-
tidigt börjar restaurangerna också bjuda in till sina rikliga julbord, vilket kanske
får den hemlagade julmaten att hamna i skymundan. Med advent och Lucia mar-
keras sedan inledningen för julfirandet på arbetsplatser, i skolor och föreningsliv.

Den första adventskalendern lanserades i papp år 1932, och samma år introdu-
cerades den första elektriska advents-
ljusstaken. Kalle Anka och hans vän-
ner sändes, som redan nämnts för för-
sta gången år 1960 på julafton, och har
därefter blivit en tradition - klockan
15:00 varje jul. Sagan om Karl-Bertil
Jonssons julafton har också för många
blivit en tradition på julen. Detta kan-
ske ännu mer sedan desss skapare -
Tage Danielsson -  gick bort. År 1961
sändes den första julkalendern på TV
- tillika med en version för radio...

Jul är förvisso en traditionernas
helg - men traditionerna förändras
också hela tiden...
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”Gamla nyheter från Gnarp”
Den 15 november kom för byborna väl-
kände Sven Norman till kapellet och under-
höll oss med just ”Gamla nyheter från
Gnarp”. Som vanligt var det fängslande att
lyssna till Sven, och man blir imponerad över
hans kunskaper om folk och händelser i våra
trakters nutidshistoria. När han berättade om
originalet Gustaf Eriksson från Skesta, ”Jarl-
Gustaf ”, så kunde han också bidra med flera
egna minnen av denne märklige man.

Gustaf saknade helt förmåga till lögn och
falskhet och utgick från att alla andra också
var ärliga och talade sanning, och han blev
mycket upprörd om någon kom med ett
påstående som inte var med sanningen över-

ensstämmande. Grängsjö-Bladets redaktion skulle nog påstå, att denne Gustaf
i dag sannolikt hade kunnat få diagnosen ”Asperger syndrom” (…medför nedsätt-
ningar i förmågan till socialt samspel/social kommunikation, ibland också vad gäller plane-
ring/organisationsförmåga, fantasi/föreställningsförmåga och kroppshållning/kroppsrörelser.
Personer med Asperger syndrom kan uppvisa ett annorlunda beteende. De blir därför ofta
missförstådda och kan uppfattas som ohyfsade, ouppfostrade eller blyga).

Möjligen var Gustafs frekventa alkoholkonsumtion också en sorts själv-
medicinering för att stå ut med en p.g.a. denna läggning för honom sannolikt ofta
obegriplig och frustrerande omvärld. I sammanhanget bör nämnas, att Gustaf
under sin 27-åriga anställning som banarbetare vid SJ inte var frånvarande p.g.a.
sjukdom en enda dag! Plikttrohet var för honom också självklar...

Utöver den målande beskrivningen av Jarl-Gustaf kunde Sven också beskriva
andra originella personer i Gnarps historia och märkliga händelser som timat i byg-
den. Den upprördhet och de intensiva debatter som under några år fördes om
hundskatten i kommunen kan vi i dag förstås dra på mun åt, men det var förvisso
blodigt allvar, när man på kommunalstämmorna under 1880-talet tvingades ta fram
röstlängderna vid omröstningen, när hundskattens storlek skulle bestämmas.

Något som betydligt senare - mellan 1963 och 1978 - tog många sammanträdes-
timmar i anspråk i kommunalnämnden var fartyget Irma, som ägaren Ingeborg Eriks-
son hade tänkt sig att transportera från Sörfjärden upp till E4 och där starta någon form
av servering/hotell. Det hela skulle bli en attraktion och turistmagnet av stora mått…
Efter många diskussioner och oändliga praktiska problem slutade drömmen med att
resterna av Irma begravdes i en grop vid Milsbron. Hon hade då kostat kommunen
åtskilliga tusen kronor för upptagning, upphuggning och transport.

Vi hade kunnat lyssna länge till Sven - och hoppas få möjlighet till det vid
något annat tillfälle...
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Kanske kan det i vinterkylan finnas anledning att påminna sig en varmare års-
tid... I Västergrängsjö finns en vattenförening, där 13 hushåll ingår. För några år
sedan krävde ett förfallande pumphus omedelbara åtgärder. Efter några turer
beslöts att gräva för ny slang ner till källan vid sjön. Samtidigt lades också ner
elkabel till den dränkpump som installerades. På så sätt eliminerade man elavbrott
på grund av nedfallande träd på tidigare luftledning.

Man glömmer fort när olika saker inträffat, men nutida digitala kameror har ju en
funktion som gör att man automatiskt får med både datum och tidpunkt när en bild
tagits. Därför kan man alltså i dag med säkerhet påstå, att ovanstående bild togs den 11
augusti 2008, kl. 12.44. Som synes grävde vi (Mikael Engberg i Svedlunds grävare) rejält

djupt. Nere i diket står Anders Hassel.
En medlem av Grängsjö-Bladets redak-
tion, Ola Wahlman, på vars mark diket
grävdes, inspekterar arbetet. Den redak-
tionsmedlem som tog bilden var också
aktiv med spett och spade på samma
sätt som grannen Anders.

De tunga slangrullarna körde An-
ders ut  med sin skotare. På bilden till
vänster syns både denna och Svedlunds
grävare i slutfasen av grävningen, vid
källan nedanför ”Wahlmans brink”...

Sommarbilder...



Från månadsmötet den 3 december
Inför kommande Luciafirande med auktion är kvastarna färdiga, bröd har bakats,
och träning med Luciatåget pågår...

Mona Lundin är klar med redovisningen av köksprojektet, vilken skall tillställas
kommunen. Fastighetsgruppen kalkylerade vid starten en kostnad på 65 000 kr
plus eget arbete (utöver kommunenens bidrag på 40 000). Att kalkylen visade sig
slå fel med endast 215 kronor kan väl anses vara en nästan otrolig precision!
Betydligt bättre än vad man nyligen hört talas om i andra sammanhang. Stort tack
till Fastighetsgruppen - och alla övriga som ställt upp i projektet (över 700 timmat
ideellt arbete)! Kassören ger också lugnande besked betr. byalagets ekonomi.

Våra lokaler har under det gångna året varit uthyrda vid 12 tillfällen, vilket förstås
inneburit en viss förstärkning av kassan. En särskild eloge till damerna som
träget kämpat i köket med att ordna förtäring vid uthyrningstillfällena. Ett stort
tack också till Lars Sjödin, som valde att fira sin födelsedag på kapellet - och
därvid skänkte  en rejäl summa av födelsedagspengarna till byalaget!

Kommande aktiviteter

Studiecirkeln om hus och gårdar i Grängsjö fortsätter efter helguppehållet den
23 januari, kl. 18.30.
Öppet hus på onsdagarna fortsätter efter helgerna, från och med den 16/1
Nästa ordinarie månadsmöte blir den 7 januari - som vanligt kl. 19.00.
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Julgröt med skinkmacka
Torsdagen den 20/12 serveras julgröt o skinkmacka på kapellet, kl. 16.30 - 19.00.
Kostnad: 50 kr. Anmälan senast söndag 16/12 till:
Inga-Greta 0652-21042,    Ellen 0652-21155,   eller Ann-Kristin 0652-14139

Det traditionella Luciafirandet sker på tid och
plats som anges till vänster. För att auktionen
skall bli både trevlig och intressant - och dess-
utom förstärka byalagets ekonomi - så be-
hövs föremål till auktionen. Du som varit
med tidigare vet ungefär vad som brukar ef-
terfrågas - men även nya idéer välkomnas.  Har
du intresse/anlag för bakning och vill bidra
med egna produkter, så är det välkommet.

Pepparkakor,  rullrån, struvor, ostkaka, paltbröd... Allt går åt. Men förstås även
föremål och färdiga paket. Om du har frågor runt detta, kontakta.
Inga-Greta 0652-21042,   Ellen 0652-21155,  eller  Ann-Kristin 0652-14139


